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Editorial 

 

Apesar do sucesso das edições anteriores, a 3ª Edição das Jornadas das Engenharias, 

implementou um novo modelo.  

Assim, realizaram-se dois painéis durante o período da manhã, os quais contaram com 

reputados especialistas e peritos que abordaram, refletirem e aprofundarem o tema da 

sismologia, que atualmente constitui área de extrema importância e relevância para o 

emprego e atuação dos agentes da Proteção Civil na proteção e salvaguarda das 

populações, nomeadamente das pessoas e dos seus bens. Refletiram ainda, sobre as 

consequências da atividade sísmica na proteção das construções e na preparação do 

Exército e GNR, enquanto agentes da Proteção Civil, para intervenção em situações de 

catástrofe. Os fenómenos sísmicos que ocorrem ou venham a ocorrer no território 

nacional suscitam grande preocupação, devido ao seu grande poder destrutivo, aliado à 

falta de preparação das infraestruturas, nomeadamente do parque habitacional, e dos 

meios de Proteção Civil para darem uma resposta positiva em tempo útil. A melhor 

estratégia assenta na prevenção, capacitando com medidas antissísmicas a construção 

de novas edificações e reabilitando os edifícios mais antigos. 

Durante o período da tarde, organizou-se então, um painel que permitiu a apresentação 

dos diferentes trabalhos de investigação efetuados pelos alunos das engenharias. Esta 

opção teve por finalidade efetuar a apresentação, divulgação e debate dos trabalhos 

realizados pelos Alferes Alunos Tirocinantes na comunidade académica, no domínio das 

Engenharias, com especial incidência na sua aplicação no âmbito do Exército e da GNR. 

No âmbito da atividade de investigação, desenvolvimento e inovação da Academia 

Militar e na sua Agenda da investigação, decorrente da responsabilidade deste 

Estabelecimento de Ensino Superior Público Universitário Militar em formar alunos que 

posteriormente contribuam para a criação de saber e incentivá-los a participar em 

projetos de investigação, em colaboração com outras instituições da comunidade 

científica, é gratificante verificar o excelente trabalho desenvolvido e os bons resultados 

atingidos em cada um dos seus projetos. 
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Assim, agradeço a todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, para a 

concretização destas Jornadas, nomeadamente as suas Comissões Executiva e Científica, 

bem como aos moderadores e aos convidados que nos honraram com a sua distinta 

presença. 

Deixo duas mensagens finais de incentivo aos jovens engenheiros, futuros Oficiais do 

Quadro Permanente: em primeiro lugar, para que continuem inseridos na Agenda da 

Investigação da Academia Militar, a investigar, a inovar e a desenvolver os seus projetos, 

dando o seu valioso contributo para a criação de saber; e em segundo lugar para que 

contribuam para a continuidade destas Jornadas das Engenharias, trazendo temas e 

temáticas de grande relevância e interesse para o Exército, para a GNR e para 

comunidade científica em geral. Precisamos de “antecipar o futuro” e a investigação e a 

internalização, em especial desenvolvida por parte dos mais jovens, constitui um 

contributo importante para esse desiderato estratégico. 

 

 

O Comandante da Academia Militar 

MGEN João Jorge Botelho Vieira Borges 
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Risco sísmico em Portugal – Consequências de 

sismos de forte intensidade 
 

 

João Azevedo  

 

Instituto Superior Técnico  
 

 

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 Sociedade Portuguesa de 

Engenharia Sísmica (SPES). Membro da Ordem do Engenheiros, Especialista em Estruturas. 

Membro da Academia de Engenharia. 

 

 

Abstract- Conceitos de perigosidade, exposição e vulnerabilidade sísmica e a sua conjugação para 

o risco sísmico. Evolução da legislação sismo-resistente e as suas consequências na segurança 

sísmica do edificado. Reabilitação estrutural como forma de redução e minimização do risco 

sísmico do edificado. Vulnerabilidade sísmica de redes de infraestruturas e suas consequências em 

situações pós sismos de forte intensidade. Possível (e desejável) atuação das forças armadas em 

situações de sismos intensidade. A preparação para a inevitabilidade de sismos futuros de forte 

intensidade. 
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A Reabilitação do edificado e o reforço sísmico 
 

 

Rita Bento  

 

Instituto Superior Técnico  
 

 

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

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

interesses académicos envolvem as áreas de Engenharia Estrutural e Engenharia 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 

publicações em revistas científicas internacionais, livros e proceedings de conferências 

 

Abstract- Está perfeitamente identificado que Portugal Continental e os Açores estão localizados 

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 tipificação 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 edificado existente. 
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Isolamento Sísmico de Edifícios 
 

 

 Luís Guerreiro  
 

Instituro Superior Técnico  

 

luis.guerreiro@tecnico.ulisboa.pt 
 

 

Biografia- Luís Guerreiro é Professor Associado do Instituto Superior Técnico da Universidade 

de Lisboa e membro da direcção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Os seus 

interesses académicos envolvem as áreas de Estruturas, Dinâmica de Estruturas e Engenharia 

Sísmica, com ênfase na Protecção Sísmica de Estruturas através de Isolamento de Base ou de 

Sistemas de Dissipação de Energia. Como consultor concebeu e dimensionou os sistemas de 

isolamento de base do Hospital da Luz (1ª fase), em Lisboa, e do Laboratório Regional de 

Investigação Veterinária, em Angra do Heroísmo. Colaborou na definição dos sistemas de 

dissipação de energia em diversas pontes e viadutos construídos em Portugal. 

 

Abstract- O isolamento sísmico de edifícios é uma técnica de protecção sísmica que envolve a 

separação do movimento horizontal da estrutura do movimento do solo de fundação. Esta 

separação é materializada através de interposição de sistemas de apoio especialmente desenvolvido 

para o efeito e que são colocados na base dos edifícios, entre a superestrutura e a fundação. Dada a 

sua localização, na base dos edifícios, 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 apresentados exemplos de edifícios com 

isolamento de base, incluindo os casos existentes em Portugal. 
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Planos de prevenção em caso de ocorrência de um 

evento sísmico 
 

 

Patrícia Pires  

 

Autoridade Nacional de Proteção Civil  
 

 

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

Informação Geográfica. 

Chefe da Divisão de Riscos e Ordenamento da Autoridade Nacional de Protecção Civil, onde tem 

desenvolvido diversas  actividades no âmbito da avaliação 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 diversas entidades técnico-científicas nacionais e coordenou o Grupo de 

Trabalho 2 da Plataforma Nacional para a Redução de Risco de Catástrofes, que definiu o 

formulário para avaliação de danos pós-sismo para edifícios correntes, a utilizar ao nível nacional. 

 

Abstract- 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 arquipélago, no Continente a actividade sísmica 

caracteriza-se por episódios intensos, de grande impacto, separados por longos períodos. 

Independentemente da reduzida actividade sísmica verificada nas últimas décadas, e apesar de os 

sismos serem fenómenos imprevisíveis, pode-se assegurar que no futuro ocorrerá um sismo em 

Portugal com consequências graves. Interessa, por isso, estar preparado para tal eventualidade e 

desenvolver estratégias adequadas no âmbito da protecção civil. 

Nesta comunicação apresentam-se as actividades no âmbito da preparação para o risco sísmico 

desenvolvidas e promovidas pela Autoridade Nacional de Protecção Civil em 5 áreas fundamentais: 

fortalecimento da governança; melhorar o conhecimento; estabelecimento de estratégias para 

redução do risco sísmico; melhorar a preparação face à ocorrência de sismos e envolver os 

cidadãos. 
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A Protecção antissísmica das construções 

Proteger: como e porquê. 

 

António Perry da Câmara 

 

Academia Militar  
 

 

Biografia- Licenciado em Engenharia Civil – ramo de estruturas - pela Academia Militar em 

1980. Mestre em Engenharia Civil – Estruturas e Geotecnia, em 2017 pela Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Professor Auxiliar convidado do curso de Engenharia 

da Academia Militar há 35 anos. Professor Associado convidado de Pontes e Estruturas Especiais 

do mestrado de engenharia civil da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa 

(2007-2012). Exerce atividade profissional como projetista de obras de arte há trinta e oito anos. 

Especialista em estruturas pela Ordem dos Engenheiros desde 2008.Membro da Associação 

Internacional de Engenharia de Estruturas e Pontes e da Federação Internacional do Betão. São da 

sua autoria mais de quatrocentos projectos de pontes e viadutos em Portugal e no estrangeiro, dos 

quais se destaca a Ponte da Lezíria sobre o rio Tejo. Foi presidente da Associação de Projectistas de 

Vias e Pontes e é Presidente do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Projetistas e 

Consultores. 

 

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

sísmico. Historicamente são conhecidas as consequências de vários sismos de grande 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 construções 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 associado. 

Nesta comunicação apresenta-se uma síntese das metodologias de protecção antissísmica 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 garantir o socorro e assistência às vítimas, a coordenação das forças 

de proteção civil, de polícia e militares, assegurando a operacionalidade dos hospitais, quartéis de 

bombeiros, centrais de telecomunicações e todos as construções cuja sobrevivência em boas 

condições é primordial num acidente desta natureza. 
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Apoio Militar de Emergência face a situações de 

ocorrência de sismos 

Maj Sergio Miguel Pires Trindade 

 

Exército Português 
 

Biografia- O Major de Engenharia Sérgio Miguel Pires Trindade ingressou na Academia Militar 
em 1994. Após o término da sua licenciatura, realizou o estágio para ingresso na Ordem dos 
Engenheiros na empresa IDOM, Engenharia, Arquitetura e Consultoria em Lisboa. Na antiga 
Escola Prática de Engenharia, foi Comandante do Pelotão de Equipamento e Manutenção e 
Comandante da Companhia de Engenharia da Brigada Aerotransportada Independente. Já como 
Capitão, na Direção de Infra-Estruturas, desempenhou as funções de Adjunto da Delegação de 
Infra-Estruturas de Lisboa, Sul e Ilhas, Chefe da Direção de Obras da Zona Militar dos Açores e 
posteriormente Engenheiro de Estruturas da Secção de Projetos da Repartição Técnica de 
Engenharia. Em 2008 foi colocado, no Regimento de Engenharia Nº 1 na Pontinha, desempenhando 
as funções de Comandante da 1ª e da 3ª Companhia de Engenharia de Apoio Geral; Chefe da 
Secção de Operações, Informações e Segurança; e Chefe da Secção de Pessoal, tendo sido também 
Representante das Forças Armadas no Centro Distrital de Operações de Socorro para o Distrito de 
Lisboa. Como Oficial Superior, foi colocado no Comando das Forças Terrestres em 2013, tendo 
exercido as funções de Adjunto do Centro de Operações Tático e a de Chefe da Repartição de 
Cooperação Civil-Militar em suplência. No estrangeiro desempenhou funções no Afeganistão, de 
outubro de 2011 a abril de 2012, como elemento do 3º Contingente Nacional da International 
Security Assistance Force (ISAF) foi mentor do Chefe da Repartição de Engenharia da Cabul 
Capital Division. É pós-graduado em Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho pela Fundec/IST, 
frequentou os Cursos de Estado-Maior Exército e Conjunto em 2015/2016 no Instituto 
Universitário Militar, o Curso de CIMIC Nível Tático e o NATO Civil-Military Planning and 
Support Course na NATO School. 

 

Abstract- 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 mesmo 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 tradicionais 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 estruturam uma nação! 
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Modelos computacionais aplicados à previsão da vida 
útil de ETICS 

João Tavares 
Academia Militar (AM) 

Lisboa, Portugal 
tavares.jml@mail.exercito.pt   

Jorge de Brito 
Instituto Superior Técnico (IST) 

Lisboa, Portugal 
jb@civil.ist.utl.pt  

Ana Silva 
Instituto Superior Técnico (IST) 

Lisboa, Portugal 
anasilva931@msn.com  

 
Resumo: Os fenómenos de degradação que afetam as constru-

ções, por estarem associados a elevados custos de reparação e ma-
nutenção, 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 crescente na indústria da 
construção devido às suas vantagens. A previsão da vida útil é efe-
tuada a partir de dois métodos de âmbito computacional (redes 
neuronais artificiais 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 decisão no setor da cons-
trução, que podem optar por soluções mais duráveis e sustentáveis. 
Assim, a qualidade da soluções construtivas é melhorada e os cus-
tos associados a todos os elementos construtivos, durante todo o 
seu ciclo de vida, são reduzidos. 

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

I.  INTRODUÇÃO 

Atualmente, o setor imobiliário é um dos segmentos com 
mais impacte no consumo energético e de materiais. Os eleva-
dos consumo de recursos e emissões de carbono para a atmos-
fera, durante todas as fases do ciclo de vida das construções, são 
as suas principais consequências. A tomada de consciência para 
as questões relacionadas com a sustentabilidade, aos níveis eco-
nómico e ambiental, torna este sector muito atrativo para a im-
plementação de medidas preventivas e corretivas concordantes 
com os preceitos de sustentabilidade em voga [1]. 

As fachadas são os elementos construtivos que mais condi-
cionam as necessidades energéticas dos edifícios. A sua ação 
mediadora entre os ambientes interior e exterior contribui para 
a manutenção de um bom ambiente nos espaços interiores. No 
entanto, a tecnologia e os materiais utilizados como revestimen-
tos têm uma elevada influência neste aspeto, pelo que a seleção 
da melhor alternativa é um processo complexo [2]. 

O sistema ETICS é uma tecnologia muito interessante, neste 
contexto. A sigla, de origem anglo-saxónica, é traduzida para 
Português como Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo 
Exterior. Como o nome indica, trata-se de uma forma de isolar 
termicamente a envolvente dos edifícios, na qual o material iso-
lante é colocado pelo lado exterior. Esta solução tem ganho po-
pularidade no setor da construção devido às suas diversas vanta-
gens (em particular do domínio energético), que se adequam 
tanto a construções novas como a obras de reabilitação. O reco-
nhecimento das suas vantagens pelas entidades certificadoras 
competentes tem promovido o aumento da confiança nestes sis-
temas, o que contribui para a sua maior utilização [3]. 

A ação conjugada de vários fatores sobre as construções, 
desde o momento da sua entrada ao serviço, conduz a que so-
fram uma degradação gradual. A inevitabilidade deste fenó-
meno diminui a capacidade de desempenho dos elementos 
construtivos, que deixam de conseguir corresponder totalmente 
às exigências de si esperadas. Segundo esta ótica, as atividades 
de previsão de vida útil adquirem uma elevada importância, na 
medida em que permitem uma utilização mais racional dos 

elementos construtivos e o planeamento de ações de manuten-
ção adequadas. Assim, para além da garantia de um desempe-
nho adequado durante mais tempo, são reduzidos os gastos com 
reparações urgentes [4]. 

Apesar da sua importância, a previsão da vida útil não é uma 
tarefa fácil. O processo de degradação dos elementos construti-
vos é complexo e não existe uma compreensão plena sobre o 
mesmo, uma vez que que é influenciado por vários fatores que 
atuam de forma sinérgica. Contudo, cada vez mais têm surgido 
metodologias de previsão da vida útil, algo de elevada impor-
tância para as entidades decisoras. A utilização das informações 
fornecidas por esta via permite uma conceção que prolongue a 
vida útil esperada das construções, associada a uma minimiza-
ção de custos. Assim, as construções adquirem maior durabili-
dade e sustentabilidade [5,6]. 

II. REVESTIMENTOS ETICS 

Na indústria da construção, a aplicação de isolamento nas 
paredes exteriores dos edifícios é uma solução que melhora a sua 
eficiência energética, pela redução do consumo de energia. Os 
revestimentos ETICS inserem-se na categoria de isolamento 
pelo exterior, e a sua eficiência e versatilidade são caraterísticas 
que contribuem para o seu destaque face as restantes soluções. 
Em termos energéticos, a utilização destes sistemas promove o 
aumento da eficiência das construções através da melhoria do 
desempenho das suas envolventes. Adicionalmente, esta solução 
também confere mais proteção à estrutura dos edifícios e uma 
melhoria da estanqueidade das construções. Assim, é reduzido o 
risco da ocorrência de degradação prematura 

A. Caraterização dos sistemas 

De modo simplificado, o sistema ETICS usualmente apli-
cado é composto por um isolante térmico sob a forma de placas, 
fixado contra o suporte, que recebe posteriormente um revesti-
mento exterior delgado, contínuo e armado, com a eventual apli-
cação de um outro revestimento adicional. O suporte é a base 
onde é aplicado o sistema. Existem vários tipos de suporte ade-
quados para a aplicação de sistemas ETICS, embora uns exijam 
uma melhor preparação da superfície do que outros. A aderência 
do sistema ao suporte é conseguida através de produtos de cola-
gem, de fixadores mecânicos ou de ambos. O material isolante, 
por sua vez, é o elemento que confere as propriedades térmicas 
desejadas à envolvente dos edifícios. O poliestireno expandido 
moldado (EPS) é o material mais utilizado, embora existam ou-
tras alternativas. A camada de base consiste numa argamassa 
aplicada diretamente sobre as placas de material isolante. A sua 
espessura deve ser suficiente para permitir o recobrimento com-
pleto da armadura, inserida nesta camada para melhorar o com-
portamento mecânico e aumentar a durabilidade dos sistemas. 
Sobre a camada de base pode ser aplicado um primário de regu-
larização, com o objetivo de uniformizar a camada que vai rece-
ber o acabamento final. Este acabamento é a camada mais exte-
rior dos sistemas, e possui funções decorativas, de proteção e de 
estanqueidade. 

A facilidade de aplicação dos sistemas ETICS, conseguida 
através de métodos simples, é um dos fatores que mais contribui 
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para a proliferação da sua utilização. No entanto, a par dos erros 
cometidos durante a fase de projeto ou de utilização, os erros 
cometidos durante a fase de aplicação influenciam gravemente a 
qualidade do produto final. Assim, a consulta de documentação 
técnica que especifique os cuidados a ter durante a fase de apli-
cação é fundamental para a garantia de um sistema dotado de 
boas caraterísticas. 

B. Anomalias comuns nos sistemas 

A integridade dos sistemas ETICS é fundamental para se 
atingir a eficiência dos edifícios pretendida com a aplicação 
desta solução na envolvente. A presença de anomalias, pelo 
contrário, é um fator que coloca isto em causa. Daqui surge a 
necessidade da identificação, classificação e posterior correção 
das manifestações anómalas existentes, com vista à obtenção do 
nível de desempenho esperado. A multiplicidade de anomalias 
que podem ocorrer nestes sistemas justifica a criação de siste-
mas classificativos, com o objetivo da sua divisão, por tipos ou 
grupos, de acordo com o mesmo tipo de efeitos provocados nas 
fachadas. O sistema classificativo adotado [7], promove a se-
guinte divisão das anomalias mais frequentes: 

• Anomalias de manchas/alterações cromáticas: sujidade e 
acumulação de detritos; humidade superficial; alterações cromáti-
cas; eflorescências/criptoflorescências e carbonatação; biodeterio-
ração / colonização biológica; vegetação parasitária; 

• Anomalias em juntas: empenho, inchamento, defor-
mações e outras deficiências de planeza; 

• Anomalias de perda de continuidade/integridade: fis-
suração (orientada ou mapeada); defeitos nos remates; 

• Anomalias de perda de aderência: empolamento/ 
abaulamento e bolhas; desgaste ou destacamento do acaba-
mento; descolamento; lacuna de material/perfuração. 

As dificuldades inerentes à compreensão dos processos de 
degradação do sistema ETICS devem-se, em grande parte, à di-
ficuldade da avaliação das causas das anomalias. Por norma, o 
desenvolvimento de anomalias deve-se à combinação de vários 
fatores que, atuando de forma simultânea ou não, conduzem ao 
agravamento progressivo da degradação e à consequente perda 
de desempenho. Marques [4] propõe a divisão dos principais 
fatores nos seguintes grupos: i) fatores relacionados com ações 
ambientais (água, temperatura, radiação solar, vento e ações bi-
ológicas); ii) fatores relacionados com as caraterísticas dos edi-
fícios (tipo de meio envolvente e orientação); iii) fatores relaci-
onados com as caraterísticas dos materiais; iv) erros de projeto, 
execução e manutenção; v) fatores associados a outras causas. 

III. TRABALHO DE CAMPO 

O principal objetivo do trabalho de campo foi o levantamento 
in situ de todas as variáveis relevantes para a modelação do pro-
cesso de degradação associado ao sistema ETICS. Ele materiali-
zou-se com a realização de inspeções visuais a um conjunto de 
edifícios, todos eles com este tipo de revestimento na sua envol-
vente. Para tal foram utilizados procedimentos simples e não in-
trusivos, facilitadores das atividades de inspeção. Com a conside-
ração dos dados recolhidos, tornou-se possível a aplicação de me-
todologias distintas de previsão da vida útil, que permitiram a aná-
lise da evolução da degradação com o tempo. 

A. Metodologia 

Apesar de elevada importância das atividades de inspeção, 
também são necessários alguns procedimentos prévios e posterio-
res, sem os quais a realização das inspeções é dificultada. As duas 
principais fases nas quais o trabalho de campo se dividiu foram: i) 
planeamento do trabalho de campo: incluiu os aspetos referentes à 
identificação e seleção dos casos de estudo a analisar, para a cons-
tituição de uma amostra; ii) recolha de informação: incluiu a ob-
tenção de informação prévia, sobretudo de caráter qualitativo 

(caraterísticas de cada caso da amostra), bem como a obtenção de 
informação concreta sobre as anomalias presentes nos revestimen-
tos ETICS, de caráter quantitativo. Todos os dados foram reunidos 
numa ficha de inspeção e diagnóstico, sistematizadora do processo 
de recolha de dados. Paralelamente também foi efetuado o levan-
tamento fotográfico de todos os casos de estudo e de todas as ano-
malias neles presentes. 

B. Amostra total 

A amostra total era constituída por 378 fachadas revestidas 
com o sistema ETICS. A sua análise é um procedimento de elevada 
importância, uma vez que permite a sua caraterização de um modo 
mais completo. Ela foi efetuada segundo os seguintes aspetos: i) 
idade dos revestimentos; ii) caraterísticas da zona envolvente (ori-
entação; proximidade do mar; exposição à humidade; ação da 
chuva-vento; exposição aos agentes poluentes); iii) caraterísticas 
dos próprios revestimentos (tipo de revestimento; textura do aca-
bamento; cor do revestimento; tipo de remate inferior). Na genera-
lidade dos casos, os aspetos referidos evidenciaram uma distribui-
ção relativamente equilibrada em termos do número de casos em 
cada uma das suas classes. Desta situação apenas se excetuam os 
fatores “tipo de revestimento” e “textura do acabamento”, segundo 
os quais existem um domínio quase total de uma das classes sobre 
as restantes. 

No que se refere às anomalias identificadas, a análise da amos-
tra total revela o domínio de anomalias associadas a manchas ou 
alterações estéticas, que foram identificadas em praticamente todos 
os casos de estudo. Em contrapartida, as anomalias associadas a 
perda de aderência apenas foram identificadas numa pequena parte 
da amostra (cerca de 10,5%).  

IV. MODELOS DE DEGRADAÇÃO 

Um dos objetivos parcelares deste estudo consistiu na apli-
cação do método gráfico para a obtenção das curvas de degrada-
ção. As curvas são a representação gráfica dos processos de de-
terioração e avaliam a perda de desempenho destes sistemas ao 
longo do tempo. O seu interesse passa por permitirem a defini-
ção de uma vida útil estimada para os revestimentos em estudo 
de uma forma simples, que apenas requer o tratamento estatís-
tico, a quantificação e a conversão para modelos dos dados re-
colhidos no trabalho de campo. 

A metodologia de Gaspar e de Brito [8] foi o procedimento 
utilizado para a quantificação dos dados recolhidos durante o tra-
balho de campo. Ela consiste na estimação de um valor numé-
rico designado por índice de severidade de degradação (Sw), que 
indica o nível de degradação associado a um dado revestimento. 
Este índice é calculado a partir da divisão entre a extensão de 
degradação ponderada da fachada e o máximo nível possível de 
degradação, como sugere a Equação 1. O facto de ser um valor 
normalizado possibilita a comparação estatística da degradação 
existente em revestimentos distintos. 

 
 

(1) 

Onde: Sw representa a severidade de degradação (expressa em 
percentagem); Ew a extensão de degradação ponderada; k um 
fator multiplicador que corresponde ao nível máximo de degra-
dação possível para o revestimento de área A (neste caso, k=4); 
An a área afetada por qualquer anomalia n (em m2); kn um fator 
multiplicador para a anomalia n, referente ao seu nível de de-
gradação; A a área total do revestimento ETICS (em m2). O fa-
tor kn é um coeficiente de ponderação que visa classificar o ní-
vel de degradação das anomalias identificadas durante as inspe-
ções visuais. Assim, as anomalias podem ser diferenciadas a 
partir dos seus níveis de gravidade. Apenas assume valores in-
teiros, numa escala de 0 até 4 (Tabela 1).  

TABELA 1 
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EXEMPLOS ILUSTRATIVOS DOS NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO DO SISTEMA ETICS

Nível 1 
Mudanças pouco percetíveis 

Nível 2 
Degradação ligeira 

Nível 3 
Degradação moderada 

Nível 4 
Degradação generalizada 

    

 
A. Curvas de degradação 

A evolução do processo de deterioração pode ser descrita de 
forma gráfica através das curvas de degradação, nas quais o 
tempo é a variável independente e a degradação é a variável de-
pendente. A sua visualização torna percetível o padrão de de-
gradação dos revestimentos e possibilita a determinação da sua 
vida útil. As curvas de degradação da amostra total foram gera-
das a partir de uma regressão linear simples, com a qual foi ajus-
tada uma função polinomial de terceiro grau aos pontos com-
postos pelos índices de severidade de degradação de cada caso 
de estudo e pelas suas respetivas idades. 

A curva de degradação global obtida com a amostra é visível 
na Figura 1. O coeficiente de determinação elevado da curva 
(R2=0,78) permite referir que o modelo apresenta boa correspon-
dência com a realidade observada. O padrão convexo da curva 
sugere que a evolução da deterioração dos ETICS segue, no iní-
cio da vida útil, um padrão lento. No entanto, em fases mais 
avançadas da vida útil, a evolução torna-se mais acelerada, con-
duzindo a valores mais elevados de degradação. 

 
Fig. 1.   Curva de degradação global, obtida com a amostra analisada 

A previsão da vida útil tendo por base esta curva resulta da 
sua interseção com o limite de degradação a partir do qual se 
considere que a sua vida útil já foi ultrapassada. Neste estudo, 
com base noutros anteriores, o valor considerado foi de Sw=30%. 
A posse de um índice de degradação igual ou superior a este va-
lor indica que um dado revestimento já atingiu a sua vida útil e 
que já não tem capacidade para corresponder, da melhor forma, 
às exigências que de si se esperam. Assim, requer algum tipo de 
intervenção de modo a que se reponham as suas caraterísticas 
iniciais. Para a curva de degradação da Figura 1, o valor obtido 
com este procedimento foi de 19,56 anos (cerca de 20 anos). Este 
valor apresenta semelhança com o valor de vida útil obtido na 
investigação de Marques et al. [4], também aproximadamente 20 
anos, tendo por base os mesmos pressupostos. Estes valores en-
quadram-se com os que se encontram na bibliografia. Por exem-
plo, a ETAG 004 [9] sugere uma vida útil de 25 anos, admitindo 
condições de utilização e manutenção adequadas. Um valor seme-
lhante, de 25 a 30 anos, é sugerido por Tůmová et al. [10], admi-
tindo as mesmas condições. A ausência de manutenção em condi-
ções normais de serviço, uma premissa admitida neste estudo, con-
duziu a um valor de vida útil mais baixo do que os referidos. 

Posteriormente, foram traçadas diferentes curvas de 

degradação associadas às principais variáveis que influenciam a 
durabilidade dos sistemas ETICS: i) orientação das fachadas; ii) 
proximidade ao mar; iii) exposição à humidade, à ação chuva-
vento, aos poluentes; iv) tipo de revestimento; v) textura do aca-
bamento; vi)  cor do revestimento; vii) tipo de proteção inferior. 
Nem todas as curvas permitem a retirada de conclusões inequí-
vocas sobre a sua influência na degradação dos sistemas, dadas 
a falta de representatividade existente sobre alguns dos fatores. 
Contudo, de forma global, os resultados obtidos são concordan-
tes com a realidade física expectável. 

V. MÉTODOS COMPUTACIONAIS 

A modelação de fenómenos é uma técnica implementada em 
diversas áreas científicas. A sua utilização é particularmente in-
teressante nas situações em que a observação direta não permite 
uma adequada compreensão dos fenómenos. Das várias técnicas 
de modelação existentes, as técnicas computacionais têm sido 
utilizadas com sucesso em várias áreas. As suas caraterísticas 
próprias, que aliam conhecimento baseado no raciocínio hu-
mano à inferência matemática para uma aprendizagem a partir 
do ambiente exterior, tornam os modelos computacionais bas-
tante úteis quando estão em causa sistemas de representação ma-
temática complexa, associados a processos lineares e variáveis 
no tempo [11]. 

O principal objetivo desta investigação foi a aplicação de 
métodos computacionais baseados em redes neuronais artifici-
ais e em princípios de lógica difusa à previsão da vida útil de 
revestimentos ETICS. As considerações gerais e os fundamen-
tos teóricos mais relevantes destes modelos, serão descritos de 
seguida, de modo sucinto. Antes da aplicação dos métodos, con-
tudo, foi realizada uma análise de sensibilidade através da re-
gressão múltipla linear. O seu objetivo foi a determinação das 
variáveis estatisticamente mais significativas para a explicação 
da degradação observada. A inclusão de apenas estas variáveis 
nos modelos melhora o seu desempenho e a qualidade dos re-
sultados obtidos. 

A. Identificação das variáveis explicativas - modelos de 
regressão múltipla linear 

A regressão linear é uma técnica estatística muito utilizada 
na modelação de fenómenos reais. Ao passo que a regressão 
simples avalia o comportamento da variável dependente com 
base numa única variável independente, na regressão múltipla, 
o mesmo ocorre tendo por base múltiplas variáveis independen-
tes. Com a consideração de mais variáveis, torna-se expectável 
a obtenção de modelos com mais capacidade explicativa. 

No presente estudo, a regressão múltipla linear (RML) foi 
executada com o auxílio do software SPSS®. Para tal foram ad-
mitidas 10 variáveis independentes, escolhidas com base nos fa-
tores condicionantes da deterioração dos sistemas ETICS. 

A análise de regressão, com o método stepwise, identificou 
cinco variáveis com relevância estatística significativa na expli-
cação da degradação observada dos revestimentos: idade; mar; 
poluentes; acabamento e orientação (referidas por ordem de 
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relevância decrescente). Contudo, o tipo de acabamento apre-
senta o problema da falta de representatividade em uma das suas 
classes. Assim, de forma a evitar uma potencial influência nega-
tiva deste parâmetro no modelo (ou enviesamento dos resulta-
dos), foi realizada uma nova análise de regressão, desta vez sem 
este fator. A nova análise conduziu à identificação de apenas três 
variáveis com relevância estatística: idade; mar e poluentes. Com 
estes resultados, considerou-se relevante explorar a utilização de 
ambos os conjuntos para a criação de modelos. 

Através dos coeficientes de regressão fornecidos pelo 
SPSS®, tornou-se possível a construção de modelos que, em-
bora não sejam do domínio computacional, também são rele-
vantes para o fornecimento de valores de vida útil associados 
aos revestimentos ETICS. Para tal, são utilizadas as Equações 
2 e 3, que permitem a quantificação da severidade de degrada-
ção de um dado revestimento com ETICS, em função dos fato-
res considerados em cada modelo. Nas equações, I representa a 
idade dos revestimentos, M representa a classe de proximidade 
ao mar, P representa a classe de exposição aos agentes poluen-
tes, A representa o tipo de acabamento e O representa a orienta-
ção das fachadas. O uso destas equações requer a utilização da 
quantificação das variáveis presente na Tabela 2. 

 

 

(2) 
 
(3) 

A determinação da vida útil, com base nos modelos propos-
tos, consistiu na determinação da idade para a qual cada caso de 
estudo atingia o limite máximo de degradação admitido (Sw = 
30%). Em cada modelo, a aplicação desta metodologia conduziu 
à obtenção dos seguintes valores médios: i) modelo de três vari-
áveis: vida útil estimada de 20,9 anos, com um desvio padrão de 
1,8 anos; ii) modelo de cinco variáveis; vida útil média de 20,8 
anos, com um desvio padrão de 2,0 anos 

TABELA 2 
QUANTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

Variável explicativa Quantificação 

Orientação das fa-
chadas 

N/NE 0,959 
S/SO 1,021 
E/SE 1,041 
O/NO 0,969 

Tipo de acabamento 
Liso 1,000 

Rugoso 0,990 
Cerâmico 2,754 

Distância ao mar 
< 5 km 0,959 
> 5 km 1,010 

Exposição aos polu-
entes 

Alta 0,903 
Baixa 1,031 

Para o primeiro modelo, as combinações de variáveis possí-
veis conduziram à obtenção de valores concordantes com a rea-
lidade física esperada, isto é: i) a pior associação de variáveis 
(elevada proximidade ao mar e elevada exposição aos poluentes) 
conduz ao valor mais baixo de vida útil; ii) a melhor associação 
de variáveis (elevada distância ao mar e baixa exposição aos po-
luentes) conduz ao valor de vida útil mais elevado; iii) as restan-
tes duas combinação conduzem a valores de vida útil intermé-
dios entre estes. Por sua vez, para o modelo de cinco variáveis, 
a análise de um modelo semelhante permite referir que: i) a exis-
tência de uma maior proximidade ao mar conduz sempre a valo-
res mais baixos de vida útil; ii) o mesmo se passa na situação de 
exposição elevada aos poluentes, cujo efeito no valor da vida útil 
é igual; iii) a orientação N/NE conduz a valores mais baixos de 
vida útil na maioria das combinações, embora os valores se-
gundo a orientação O/NO sejam semelhantes; iv) a orientação 
E/SE conduz a uma vida útil superior em todas as combinações 

possíveis, embora os valores segundo a orientação S/SO sejam 
semelhantes; v) os tipos de acabamento liso e rugoso originam 
valores de vida útil muito próximos, sendo sempre inferiores aos 
originados pela classe outro  acabamento. Segundo este modelo 
também é verificada concordância com a realidade física espe-
rada. 

B. Redes neuronais artificiais 

As redes neuronais artificiais (RNA), inseridas no seio da In-
teligência Artificial, defendem uma abordagem da modelação 
segundo os mecanismos de processamento que se acredita ocor-
rerem no cérebro biológico [12]. São constituídas por várias 
unidades de processamento interligadas entre si, denominadas 
por neurónios, que conferem à rede a capacidade de adquirir e 
manter conhecimento. A semelhança com o cérebro biológico 
reside no facto de o conhecimento ser adquirido a partir do ex-
terior, através de processos de aprendizagem, sendo armaze-
nado nas ligações entre os neurónios. As suas várias caraterísti-
cas contribuem para que o âmbito de aplicação das RNAs seja 
muito vasto. A aplicabilidade desta ferramenta ao estudo condu-
zido neste âmbito advém da sua capacidade preditiva, que pos-
sibilita a estimação de valores futuros de um dado problema pela 
consideração do conhecimento adquirido com a observação de 
exemplos prévios da mesma problemática. 

Os neurónios das RNAs são modelados como versões simpli-
ficadas dos neurónios presentes nos sistemas neuronais biológi-
cos, inspirados na sua constituição e no seu funcionamento. A 
arquitetura da rede diz respeito à definição da sua organização, 
ou seja, ao posicionamento de cada neurónio em relação aos 
restante. Este aspeto condiciona as ligações que posteriormente 
se poderão estabelecer. O percetrão multicamada (PMC) é o 
tipo de RNA mais comum, graças à sua capacidade de adapta-
ção a uma grande variedade de problemas. O seu funciona-
mento é unidirecional, o que implica a ligação de cada neurónio 
a todos da camada seguinte e a nenhum outro na rede. A apren-
dizagem das RNAs requer as fases de treino e de teste. A estra-
tégia de treino normalmente empregue designa-se por supervi-
sionada, uma vez que se baseia na apresentação de exemplos à 
rede, que constituem o conjunto de treino. Uma vez apresenta-
dos, são produzidos padrões de saída que, quando comparados 
com padrões alvo desejados, permitem a avaliação da precisão 
do modelo produzido pela rede. O treino consiste na apresenta-
ção sucessiva do conjunto de treino à rede, de modo a que ela 
proceda a alterações nas suas caraterísticas até que os erros ob-
tidos atinjam valores mínimos satisfatórios. A fase de teste per-
mite a avaliação do desempenho da rede na presença de novos 
dados, e requer exemplos não analisados anteriormente, que 
constituem o conjunto de teste. 

Os modelos baseados em RNAs foram obtidos com base na 
seguinte metodologia: i) seleção das variáveis do modelo; ii) se-
leção da melhor arquitetura; iii) validação dos modelos; iv) esti-
mativa da vida útil dos revestimentos de fachada. A definição 
das variáveis baseou-se nos resultados fornecidos pela análise de 
sensibilidade, realizada através da regressão múltipla linear (mé-
todo stepwise). Assim, foram utilizados os mesmos dois conjun-
tos de variáveis referidos no subcapítulo anterior. A produção 
das redes foi efetuada com recurso ao software NeuroSolutions®. 
Para ambos os casos foram adotados PMCs do tipo N-H-1, onde 
N é o número de neurónios na camada de entrada, H o número 
de neurónios na camada intermédia e o algarismo “1” refere-se 
ao único neurónio na camada de saída. Durante a fase de treino 
foram testadas várias arquiteturas para cada caso, tendo sido se-
lecionada apenas a que conduziu ao melhor resultado global. No 
caso do modelo com três variáveis, a arquitetura final adotada 
foi do tipo 3-5-1 (Figura 2), onde as entradas eram a idade, a 
distância ao mar (< 5 km ou > 5 km) e a exposição aos poluentes 
(alta ou baixa). Por sua vez, no caso do modelo com cinco 
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variáveis, a arquitetura final adotada foi do tipo 10-4-1, onde as 
entradas eram a idade, a distância ao mar, a exposição aos polu-
entes, o tipo de acabamento (liso, rugoso ou outro) e a orientação 
das fachadas (N/NE, S/SO, E/SE ou O/NO). 

 
Fig. 2.   PMC adotado no modelo de RNA com três variáveis 

Com base nos modelos propostos, a determinação da vida útil 
consistiu, novamente, na determinação da idade para a qual cada 
caso de estudo atingia o limite máximo de degradação admitido 
(Sw=30%). Em cada modelo, a aplicação desta metodologia 
conduziu à obtenção dos seguintes valores médios: i) modelo de 
três variáveis: vida útil estimada de 21 anos, com um desvio 
padrão de 1,5 anos; ii) modelo de cinco variáveis; vida útil média 
de 22 anos, com um desvio padrão de 3,2 anos. 

Para o primeiro modelo, as combinações de variáveis pos-
síveis evidenciam a existência de concordância com a realidade 
física esperada, que também se revela coincidente com as 
conclusões obtidas a partir do modelo de RML de três variáveis. 
Por sua vez, para o modelo de cinco variáveis, é possível referir 
que: i) a existência de uma maior proximidade ao mar conduz 
sempre a valores mais baixos de vida útil; ii) o mesmo se passa 
na situação de exposição elevada aos poluentes, cujo efeito no 
valor da vida útil é igual; iii) a orientação N/NE conduz a 
valores mais baixos de vida útil na maioria das combinações; 
iv) as orientações E/SE e S/SO conduzem a uma maior vida útil 
superior em igual número de combinações possíveis. O tipo de 
acabamento não conduz a resultados credíveis uma vez que, na 
amostra analisada, a classe relativa ao acabamento cerâmico 
não tem uma amostra estatisticamente relevante. Segundo este 
modelo também é verificada concordância com a realidade 
física esperada. 

C. Sistemas de lógica difusa 

A lógica difusa (LD) insere-se na parte da lógica designada 
como não clássica. A sua existência advém de uma linha de pen-
samento que rompe com o princípio de ambivalência, estabele-
cendo que uma proposição pode ser parcialmente falsa e parcial-
mente verdadeira [13]. A explicação da realidade segundo os 
conceitos da lógica difusa é mais adequada em muitas situações 
comparativamente com o que ocorreria se tal fosse feito segundo 
os conceitos da lógica clássica. Em termos computacionais, os 
modelos que dela derivam são estruturas matemáticas de várias 
entradas e uma única saída, conhecidos pelas suas propriedades 
de aproximadores universais a fenómenos não lineares. Assim, 
constituem-se como uma combinação entre a modelação de con-
ceitos subjetivos e dados linguísticos e uma análise de regressão 
matemática. 

O presente estudo faz uso dos designados rule-based fuzzy 
systems, caraterizados por representarem as relações entre as va-
riáveis através de relações do tipo if-then. Dos vários tipos de me-
canismos de inferência associados a modelos difusos, um dos 
mais populares é o utilizado nos modelos Takagi-Sugeno (TS). A 
principal particularidade dos modelos TS reside na relação que 
apresenta entre as variáveis: a parte antecedente é difusa mas a 
parte consequente é tradicional. Esta é a caraterística que permite 
a sua interpretação como uma combinação entre uma modelação 

linguística e uma análise de regressão [14]. Um modelo TS é ca-
raterizado por um número C de regras do tipo: 

 

Os inputs (variáveis explicativas) do modelo são definidos pe-
los vetores xn, cujos elementos se associam aos conjuntos difusos 
antecedentes Ain através de funções de pertença. As funções conse-
quentes fi (x) possibilitam a obtenção de outputs, definidos pelos 
elementos yi (x). Assim, um modelo difuso TS consiste num con-
junto de regras difusas que descrevem as relações locais de en-
trada-saída dos dados [14]. O output global de um modelo TS é 
obtido pela consideração dos outputs das funções consequentes de 
cada regra, como sugere a Equação 5. Para tal, também é necessá-
rio ter em consideração o grau de ativação de cada regra (Equação 
4), obtido a partir das funções de pertença µi dos conjuntos difusos 
existentes na parte antecedente das regras. 

 

 

(4) 
 
(5) 

As variáveis a incluir nos modelos de degradação dos reves-
timentos ETICS foram escolhidas a partir dos resultados da re-
gressão múltipla linear com o método stepwise. Tal como nas téc-
nicas de modelação anteriores, também foram criados dois mo-
delos difusos distintos. Para a definição dos parâmetros do mo-
delo foi utilizada uma toolbox para Matlab® (Fuzzy identification 
toolbox for Matlab). No entanto, apesar de o primeiro modelo se 
ter baseado no conjunto de três variáveis identificadas na análise 
de regressão, o segundo modelo apen as se baseou em quatro das 
cinco variáveis referidas pela análise de regressão. Numa pri-
meira tentativa, a utilização de cinco variáveis revelou instabili-
dade por parte do modelo. Assim, uma variável foi retirada, e a 
opção recaiu no tipo de acabamento. 

A estimativa da vida útil dos revestimentos é efetuada com 
base no limite de severidade de gradação associado ao fim da sua 
vida útil (Sw=30%). Em cada modelo, a aplicação desta metodo-
logia permitiu a obtenção dos seguintes valores: i) modelo de três 
variáveis: vida útil estimada de 21 anos, com um desvio padrão 
de 1,4 anos; ii) modelo de quatro variáveis; vida útil média de 22 
anos, com um desvio padrão de 0,8 anos. 

Para o primeiro modelo, as combinações de variáveis possí-
veis evidenciam a existência de concordância com a realidade fí-
sica esperada, que se revela coincidente com as conclusões obti-
das a partir dos modelos de RML e de RNAs, de três variáveis. 
Por sua vez, para o modelo de quatro variáveis, é possível referir 
que: i) as diferentes classes de proximidade ao mar conduzem a 
valores de vida útil com pouca diferença entre si; ii) a situação de 
exposição elevada aos poluentes conduz a valores de vida útil 
mais baixos do que a classe alternativa; iii) a orientação N/NE 
conduz a valores mais baixos de vida útil na maioria das combi-
nações; iv) as orientações N/NE e E/SE são as que permitem a 
obtenção dos menores e maiores valores de vida útil, embora to-
das as orientações possuam valores semelhantes entre si. Se-
gundo este modelo também é verificada concordância com a re-
alidade física esperada. 

D. Análise comparativa dos modelos 

A comparação dos valores de vida útil dos revestimentos 
ETICS, fornecidos por todos os modelos, é visível na Figura 3.  
A partir da figura é evidente a similaridade da ordem de gran-
deza dos resultados obtidos. A sua análise permite referir que: 
i) em todos os modelos baseados no conjunto de três variáveis 
explicativas, a vida útil média estimada foi de 21 anos; ii) nos 
modelos  computacionais baseados nos conjuntos de quatro ou 
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cinco variáveis, a vida útil média estimada foi de 22 anos; iii) 
no modelo de RML com cinco variáveis, a vida útil média esti-
mada foi de 21 anos. Estes resultados apresentam similaridade 
com a vida útil de 20 anos, estimada a partir do método gráfico, 
pelo curva de degradação global. Apesar de na bibliografia exis-
tente sobre o tema surgirem maioritariamente valores de vida 

útil para estes revestimentos ligeiramente superiores [9, 10], tal 
deriva da consideração da realização de ações de manutenção 
regulares sobre os revestimentos, que se entende terem a conse-
quência de aumentarem a vida útil. Künzel et al. [15] mencio-
nam o valor de 20 anos como referência para a necessidade de 
ações de reabilitação sobre os revestimentos. 

 
 

Fig. 3.   Valores de vida útil média estimados por cada modelos com a representação do intervalo de valores com uma probabilidade superior a 95% e a 5% de 
serem excedidos (admitindo a distribuição normal dos dados) 

VI. CONCLUSÕES 

As preocupações crescentes com o setor da construção têm 
motivado a criação e adoção de medidas promotoras de uma 
maior sustentabilidade, sobretudo aos níveis ambiental e econó-
mico. Neste sentido, as atividade de previsão da vida útil das 
construções revelam uma elevada importância, cada mais reco-
nhecida pelos intervenientes nos processos de conceção e ges-
tão das construções. Elas possibilitam: i) o reconhecimento dos 
fatores que influenciam a degradação dos materiais; ii) a previ-
são dos fenómenos de degradação; iii) a minimização das con-
sequências associadas a esses fenómenos, através da otimização 
das ações de manutenção a realizar; iv) a redução de eventuais 
custos de reparação e impactes ambientais. A aplicação prática 
de ações de previsão da vida útil garante a conceção de edifícios 
de um modo mais sustentável. 

Apesar da existência de investigações com aplicabilidade 
para a previsão da vida útil dos elementos de construção e dos 
desenvolvimentos recentes nesta área, na maioria dos casos, a 
informação disponível baseia-se na experiência empírica ou no 
comportamento dos materiais quando sujeitos a ensaios labora-
toriais, sob a ação de um conjunto de condições controladas. A 
complexidade dos fenómenos de degradação exige o desenvol-
vimento de novas abordagens, capazes de fornecer respostas 
adequadas a esta solicitação, mesmo perante um ambiente de 
elevada variabilidade e incerteza. 

A incontornável influência das fachadas no desempenho 
global dos edifícios suscita a necessidade da criação de meto-
dologias especificamente orientadas para estes elementos não 
estruturais. Este facto motivou a realização deste estudo em 
torno dos sistemas ETICS, uma solução de revestimento de edi-
fícios com popularidade crescente no setor da construção, com 
diversas vantagens que se revelam compatíveis com os precei-
tos de sustentabilidade em voga.  

Contudo, mais do que a mera apresentação de um valor de 
vida útil associado aos sistemas ETICS, este estudo pretendeu 
apresentar e salientar a utilidade de diferentes abordagens na pre-
visão da vida útil, também aplicáveis a outros tipos de revesti-
mentos. Apesar de complexas, em termos conceptuais, de exi-
girem software específico e de necessitarem mais tempo de pro-
cessamento, as técnicas de modelação utilizadas apresentam van-
tagens relativamente a outras abordagens mais simples. De modo 
particular, as técnicas computacionais têm por base algoritmos 
com capacidade de aprendizagem diretamente a partir de obser-
vações de um fenómeno real (mesmo se sujeitas a qualquer tipo 
de imprecisão) e utilizam o conhecimento adquirido para a 

formulação de equações não lineares complexas, que permitem 
uma modelação eficaz do fenómeno em causa. A degradação dos 
elementos é uma manifestação física inevitável, à qual estão as-
sociadas incertezas de várias origens. Tendo isto em conta, o usu-
fruto das potencialidades reconhecidas nos métodos computacio-
nais torna-se bastante relevante. 
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Resumo - Este trabalho explora a deteção de minas terrestres 
usando imagens multi-espetrais adquiridas em contexto militar. 
As condições em que as imagens são obtidas influenciam 

diretamente os métodos usados para realizar a deteção automática 
de minas terrestres através de técnicas de processamento de 
imagens. Duas metodologias são propostas, uma usando 

classificadores tradicionais e outra utilizando métodos 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 determinada 
profundidade testada. O método de Deep Learning adotado 

apresenta um aumento 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-chaves: minas terrestres, deteção, combinação 

classificadores, Deep Learning, Rede Neuronal Convolucional. 

I. INTRODUÇÃO 

 O problema da desminagem é atual, complexo e exigente 

devido a uma multiplicidade de fatores a considerar no 

momento da deteção. Devido ao crescente número de zonas de 

guerra e conflitos no mundo, a ameaça de minas terrestres e 

munições não detonadas continua a ser um problema muito 

grave que afetará os países empenhados nestas questões, nos 

próximos anos [1].  Segundo o NATO Standardization Office 

[2] existem dois tipos de desminagem. A desminagem 

operacional, durante as operações militares que visam o 

objetivo do comandante militar, nomeadamente atingir o 

princípio da liberdade de movimentos. A desminagem 

humanitária, que aparece em tempo de paz, onde as operações 

de desminagem requerem maior precisão e um risco mínimo 

aceitável. 

 Assim, a motivação consiste no desenvolvimento de uma 

solução que atenda às necessidades existentes, utilizando as 

novas tecnologias e a implementação de novas metodologias 

para o bem-estar da população civil, bem como para o aumento 

da proficiência do Exército Português no âmbito desta matéria. 

II. ESTADO DA ARTE 

A tecnologia eletromagnética corresponde aos métodos que 

usam como base o eletromagnetismo, o espetro 

 
 

eletromagnético, ou a indução eletromagnética como 

ferramentas de deteção. As imagens na banda do infravermelho 

são usadas frequentemente na deteção de objetos enterrados. 

Krilov [3] afirma que este método baseia-se em diferentes taxas 

de libertação de calor pelos objetos enterrados, em comparação 

com o seu meio envolvente, ao longo do dia. Usando câmaras 

de infravermelho, é possível recolher o contraste entre os 

objetos e sua vizinhança [4]. 

Usando o mesmo modus operandi do método anterior, as 

imagens multi-espectrais utilizam diferentes bandas do espectro 

eletromagnético. Makki [5] descreve um método cujo objetivo 

é diferenciar uma mina terrestre da sua vizinhança numa 

imagem multi-espetral usando as bandas Visible-Near Infra-

Red (VNIR), Short Wave IR (SWIR) e Thermal IR (TIR). Este 

autor também faz uma revisão de projetos anteriores que 

utilizaram imagens multiespectrais. 

A tecnologia acústica / sísmica é baseada nas ondas sonoras, 

os fenómenos da sua reflexão e nas ondas sísmicas provenientes 

do interior da terra. Os principais métodos acústicos/sísmicos 

são – Ground Penetration Radar (GPR), Acoustic Seismic 

Reflection e a Dispersão de ondas Rayleigh. O método GPR 

deteta objetos enterrados por emissão de ondas de rádio na 

direção do solo e posterior análise do sinal que é devolvido [6]. 

Na tecnologia à base dos explosivos da mina, a existência de 

explosivos, tais como RDX (baseado em nitrogénio), 

tetranitramine cyclotetramethylene (HMX), tetranitrato de 

pentaeritritol (PETN) e TNT (à base de nitrogénio-hidrogénio) 

são determinantes para a deteção de minas. A metodologia 

proposta por Ege [6] dá-se pelo nome de Nuclear Quadrupole 

Resonance (NQR). Este método é descrito com sendo uma 

técnica especial de rádio frequência baseada na deteção do 

isótopo de Nitrogénio. 

A tecnologias com contato físico consiste na deteção de 

minas com uma sonda manual. O operador da sonda, chamado 

sapador, através de anos de treino e experiência aprende a 

distinguir entre uma mina e outro tipo de objeto enterrado. Estes 

métodos colocam em risco vidas humanas, dependem da 

experiência do operador e têm de ser rigorosos para serem 

aprovados pela comunidade. No contexto operacional e em 

operações militares, de acordo com a doutrina Exército dos 

Estados Unidos e da NATO [7] as Clearing Operations são 

designadas para limpar / neutralizar todas as minas ou 

obstáculos de uma determinada rota ou área. 

Deteção de minas em imagens multi-espetrais 
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III. METODOLOGIA 

Foram aplicadas duas metodologias, uma clássica que segue, 

de uma forma geral, as fases de um problema de 

reconhecimento de padrões e uma outra que usa técnicas de 

Deep Learning, como ferramenta essencial. 

Foram adquiridas imagens multi-espetrais e efetuado o 

alinhamento das imagens, caso estas estivessem desalinhadas 

ou obtidas por diferentes equipamentos com campos de visão 

diferente ou resolução diferente.  

O passo seguinte consistiu na definição das regiões de 

interesse (ROI) e extraídas características de primeira ordem, 

características de segunda ordem, também conhecidas por 

método da dependência de níveis de cinzento e características 

de ordem superior a partir do método do Comprimento de 

Primitivas dos Níveis de Cinzento. 

 

Foi aplicado o algoritmo Relief que estima a qualidade das 

características de acordo com o quão bem os seus valores se 

distinguem entre padrões que estão próximos uns dos outros.  

O problema de discriminar minas terrestres em relação ao 

plano de fundo é um problema binário. Para a sua resolução são 

propostas várias técnicas de classificação: Redes Neurais 

Artificiais, Classificador SVM, Árvores de Decisão e 

Classificador KNN.  

Uma estratégia que permite melhorar o desempenho global 

da classificação consiste em combinar vários classificadores 

num único classificador (multiclassificador) em função da saída 

de todos os classificadores utilizados. Consideram-se assim 

dois métodos plausíveis de serem usados nesta etapa: método 

multi.-classificação com voto por maioria e método multi.-

classificação com votação pesada. 

 A qualidade do algoritmo pode ser calculada a partir de uma 

matriz de confusão (Confusion Matrix) permitindo a 

visualização da performance de um algoritmo de aprendizagem 

numa tabela específica onde se encontra informação sobre as 

classificações reais e as previstas segundo um algoritmo de 

classificação [8]. 

 Com a ajuda desta matriz é possível calcular medidas que 

caracterizam o desempenho dos diferentes algoritmos, sendo 

estes, sensibilidade, especificidade, precisão, exatidão (OA), 

F-Score. Deve-se notar que, dependendo das diferentes 

especificidades de cada problema de classificação, pode não ser 

relevante usar todas estas medidas de desempenho [9]. 

 O Deep Learning é uma tendência atual no que concerne à 

análise de dados e a técnicas de aprendizagem. Esta técnica é 

um tipo de aprendizagem automática que realiza tarefas de 

classificação diretamente de imagens, vídeo, textos ou sons. Na 

literatura, o Deep Learning é caracterizado como sendo uma 

melhoria às redes neuronais artificiais, consistindo num 

aumento significativo de camadas, o que proporciona um nível 

de abstração maior e melhorias nos dados preditos. É assim 

considerada como a principal ferramenta de aprendizagem 

automática nos domínios gerais da visão computacional e do 

processamento de imagem. 

 As redes utilizadas em Deep Learning possuem mais 

camadas em relação às redes neuronais clássicas, 

particularmente as CNNs podem ser constituídas por dezenas 

ou centenas de camadas, em que cada uma é treinada e 

responsável por detetar diferentes características numa dada 

imagem. Na prática o que acontece é que são aplicados filtros, 

em diferentes resoluções, a cada imagem de treino sendo que a 

saída de cada imagem convolvida é usada como entrada para a 

próxima camada. Estes filtros começam a produzir 

características bastante simples como brilho ou cantos/ linhas e 

vão aumentando a complexidade para características únicas que 

definem o objeto [10].  

 

 
Fig. 1. Exemplo da tarefa de classificação na deteção de minas terrestres de 

acordo com um esquema de CNN. 

 

 Como se verifica na figura 1, o fluxo de uma CNN é iniciado 

com a entrada de uma imagem sendo esta exposta (à parte de 

aprendizagem de características) a camadas de extração de 

características via camadas de convoluções (Convolutinal 

layers), camadas Rectified Linear Unit (RELU) e camadas de 

Pooling. A saída desta transformação (parte de classificação), 

alimenta posteriormente uma camada final chamada de Fully 

Connected Layer que atribui os valores ou as probabilidades, 

classificando assim a imagem de entrada na classe com maior 

valor ou probabilidade [11]. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A obtenção destas imagens foi efetuada, recorrendo a 

equipamentos de imagem da Academia Militar, adquiridos 

durante a execução dos projetos FUSIMIL e FIVE. Estes 

equipamentos são, uma Quest Condor3 VNN-618 (Câmara 

multi-espetral) com 640 × 494 pixéis e uma FLIR T440BX 

(câmara de infravermelhos térmicos) com 320 × 240 pixéis. 

Foram criados campos de minas em laboratório no interior de 

um edifício (campos indoor) e campos de minas em terrenos 

militares próximos de edifícios, mas no exterior destes, sendo 

estes campos chamados de campos outdoor. Nestes campos 

foram enterradas minas Anti-Pessoal (AP) e minas Anti-Carro 

(AC). 

Por inspeção visual verificou-se que a partir de uma dada 

profundidade, nestes ensaios, não era possível detetar objetos 

enterrados em nenhum dos diferentes espetros testados, sendo 

que as imagens adquiridas a partir dessa profundidade limite 

não foram incluídas no conjunto de dados. Para cada caso, as 

profundidades limite são respetivamente: Campos indoor/ 

outdoor diagrama AP: 5 [mm] para todos os tipos de solos. 

Campos indoor/ outdoor diagrama AC: 10 [mm] para areia do 

rio, areia do mar e terra batida e 100 [mm] para as britas. 

Para a criação da imagem multi-espetral, foram selecionadas 

as imagens do espetro visível e infravermelho térmico obtidas 

pela câmara FLIR T440. Foi efetuada a diminuição da resolução 

das imagens para uma resolução final de 240 × 180 pixéis. As 

figuras seguintes representam exemplos da imagem multi-

espetral final construída. 
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Fig. 2. Exemplo de imagem multi-espectral, para areia do mar, no ambiente 

interior, com objetos na superfície e diagrama AP. 

 

 

 
Fig. 3. Exemplo da imagem multi-espectral, para areia do rio, em ambiente 

interno, com objetos enterrado a 1 mm de profundidade e diagrama AC. 

 

 

 Implementou-se um algoritmo de sliding window, o qual 

consiste na extração de ROIs de uma dada imagem de forma a 

obter múltiplas imagens em que a extração de característica seja 

efetuada. Foram extraídas 264 características. De seguida, as 

características foram normalizadas. 

 
TABELA 1 

Conjunto de dados final 

Ambiente Diagrama Conjunto 

de dados 

Conjunto 

de treino 

Conjunto 

de teste 

Indoor AP 10262 8723 1539 

AC 29984 25487 4497 

Outdoorr AP 7056 5998 1058 

AC 11694 9940 1754 

  

 Dado a grande conjunto de dados e número de ROIs como 

método de validação foi utilizado o holdout validation usando 

15% do conjunto de dados como conjunto de teste sendo o 

restante, 85%, reservado ao conjunto de treino. 

 

A. Resultados da Classificação 

Para o ambiente indoor foram obtidos resultados para a 

deteção de minas AP e para minas AC.  

 
TABELA 2 

Resultados dos classificadores para ambiente indoor e diagrama AP 

Classificador Tipo Precisão (OA) [%] versus nº caraterísticas 

26 66 132 198 264 

Árvore Fine Tree 84,4 84,2 85,8 86,1 87,0 

SVM Cubic  90,4 95,0 94,9 94,9 96,4 

Gaussian  92,3 96,5 96,4 94,9 97,6 

KNN Fine 89,7 93,7 92,6 93,8 94,1 

Medium  88,5 91,9 91,5 92,3 92,6 

Ensemble Trees 94,1 95,6 95,1 95,8 96,4 

Rede neuronal 75,0 87,9 89,4 86,6 90,4 

 

 
TABELA 3 

Resultados dos classificadores para ambiente indoor e diagrama AC 

Classificador Tipo Precisão (OA) [%] versus nº caraterísticas 

26 66 132 198 264 

Árvore Fine Tree 91,9 91,5 94,4 94,1 93,8 

SVM Cubic  98,4 98,8 98,8 99,0 99,0 

Gaussian  97,2 97,6 97,9 98,0 98,4 

KNN Fine 97,9 98,0 98,3 98,3 98,4 

Medium  97,3 97,1 97,8 97,1 97,9 

Ensemble Trees 98,5 98,7 98,8 99,1 99,1 

Rede neuronal 94,6 97,3 97,4 97,9 97,8 

 

 

A partir da análise dos resultados apresentados nas Tabelas 2 

e 3, observa-se que em termos comparativos gerais, obtêm-se 

maiores valores de precisão na deteção de minas AC em relação 

às minas AP. No geral verifica-se que o classificador Ensemble 

Bagged Tree foi dos classificadores que obtiveram melhores 

resultados, com as Árvores de decisão a obterem o pior 

desempenho.  

Para o diagrama AP, em termos quantitativos obtiveram-se 

resultados máximos de precisão de 97.6% para o classificador 

SVM Gaussiano com um vetor de características de 264, no 

entanto prova-se a possibilidade de uma redução de 

dimensionalidade com a obtenção de valores de precisão de 

96.5% e de 95.6% para o classificador SVM Gaussiano e para 

classificador Ensemble respetivamente, ambos com as 66 

características mais importantes. 

Para o diagrama AC obtiveram-se resultados muito próximos 

da deteção total, com resultados máximos de precisão de 99.1% 

e de 99.0% para classificador Ensemble e SVM Cúbico 

respetivamente e para um vetor de características de 264. 

Curiosamente diminuindo o número de características em 50% 

obteve-se exatamente os mesmos resultados máximos descritos 

anteriormente. 

Para o ambiente outdoor foram obtidos resultados para a 

deteção de minas AP e para minas AC.  

 
TABELA 4 

Resultados dos classificadores para ambiente outdoor e diagrama AP 

Classificador Tipo Precisão (OA) [%] versus nº caraterísticas 

26 66 132 198 264s 

Árvore Fine Tree 86,7 86,7 85,0 84,3 85,4 

SVM Cubic  94,8 93,9 97,0 96,0 94,0 

Gaussian  95,7 94,9 97,5 97,3 97,1 

KNN Fine 93,3 93,2 94,9 95,1 94,7 

Medium  92,3 91,5 92,5 92,5 93,3 

Ensemble Trees 94,5 93,9 95,4 94,7 95,1 

Rede neuronal 74,0 89,6 84,4 84,4 81,8 
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TABELA 5 

Resultados dos classificadores para ambiente outdoor e diagrama AC 

Classificador Tipo Precisão (OA) [%] versus nº caraterísticas 

26 66 132 198 264 

Árvore Fine Tree 90,5 92,4 90,9 93,9 92,3 

SVM Cubic  98,3 98,5 97,9 98,5 98,7 

Gaussian  97,2 96,8 96,7 97,0 97,0 

KNN Fine 97,5 97,9 97,9 97,6 97,4 

Medium  95,9 96,0 96,3 95,9 96,1 

Ensemble Trees 98,2 98,2 98,4 98,2 98,2 

Rede neuronal 93,6 93,8 96,3 96,8 95,4 

 

Da análise das tabelas 4 e 5 observa-se uma diminuição geral 

nos valores de precisão. Esta facto deve-se principalmente à 

diminuição do conjunto de dados. Tal como em ambiente 

indoor verifica-se valores maiores de precisão para a deteção de 

minas AC em relação às minas AP. 

Para o diagrama AP obtiveram-se resultados máximos de 

precisão de 97.5% para o classificador SVM Gaussiano com um 

vetor de características de 132. Este resultado poderá 

demonstrar que, algumas das características extraídas em 

ambiente outdoor não possuem valor estatístico relevante sendo 

que poderão estar a prejudicar a deteção por parte dos 

classificadores. 

Para o diagrama AC obtiveram-se resultados gerais máximos 

de precisão maiores do que em diagrama AP, com resultados 

máximos de 98.7% para SVM Cúbico com um vetor de 

características de 264. No geral, diminuindo a 

dimensionalidade, os valores da precisão não sofrem grandes 

alteração sendo estes muito próximos em relação aos diferentes 

classificadores. 

Usando os modelos de classificação anteriormente indicados 

foi elaborado um estudo do desempenho dos mesmos em 

função da profundidade e comparados com os resultados de 

uma multi-classificação de voto por maioria (MVM) e voto de 

peso proporcional (MVP). Para a realização deste estudo foram 

selecionadas ROIs aleatórias provenientes de imagens multi-

espetrais com objetos a 0 [mm] e objetos enterrados entre a 

profundidade mínima de 1 [mm] e máxima 50 [mm]. Como 

conjunto de teste, foram consideradas 8512 ROIs multi-

espetrais, não utlizadas no treino e teste da secção anterior, 

aleatoriamente escolhidas de ambos os diagramas e de ambos 

os ambientes, para objetos à superfície e para objetos 

enterrados. 

A Tabela 6 mostra os valores de precisão obtidos para cada 

um dos classificadores em função de as minas estarem 

enterradas (1-50 [mm]) ou à superfície (0 [mm]). 

 
TABELA 6 

Resultados cada um dos classificadores em função da profundidade das 

minas. 

Classificador Tipo 
Precisão (OA) [%] 

0 [mm] 1-50 [mm] 

Árvore de decisão Fine Tree 87,4 73,6 

SVM Cubic  96,5 92,0 

Gaussian  89,4 87,2 

KNN Fine 95,3 92,5 

Medium  94,6 90,1 

Ensemble Trees 93,4 92,7 

 

Da análise dos resultados verifica-se que, como esperado, a 

deteção dos objetos à superfície obtém melhores resultados do 

que a deteção dos objetos enterrados. Isto deve-se 

principalmente à maior quantidade de informação, recolhida 

pelas características, nas ROIs multi-espetrais a 0 [mm]. 

A estratégia que, segundo a literatura, permite melhorar o 

desempenho global da classificação é a combinação de vários 

classificadores. Na tabela seguinte estão apresentados os 

resultados obtidos pelos dois métodos de fusão de 

classificadores. 
 

TABELA 7 

 Resultados da OA dos dois métodos de fusão de classificadores aplicados. 

Classificador Tipo 
Precisão (OA) [%] 

0 [mm] 1-50 [mm] 

Fusão MVM 97,2 95,9 

Fusão MVP 97,9 96,0 

  

Os dados obtidos permitem realizar uma análise sobre a 

robustez dos classificadores no que concerne à profundidade 

onde é colocada a mina. O classificador árvore de decisão é 

aquele que obtém maior discrepância entre os dois casos, na 

ordem dos 13,8% de diferença. O classificador SVM com 

kernel polinomial cúbico é aquele que obtém os melhores 

resultados para a média dos dois casos, no entanto apresenta 

menor robustez quando aplicado a ROIs provenientes de 

imagens com objetos enterrados. Verifica-se ainda que o 

classificador Ensemble, embora não seja aquele que obtém 

maior precisão geral, comporta-se de forma bastante eficaz e 

robusta aos subconjuntos selecionados de diferentes ROIs, 

apresentando apenas uma diminuição de 0.7% na OA quando 

comparadas as profundidades. 

A implementação de métodos de fusão de classificadores 

promove resultados bastante promissores ao nível dos valores 

da precisão e no que concerne à robustez do algoritmo quando 

estes são expostos a conjuntos de dados específicos, ou seja, 

existe uma pequena diminuição dos valores de OA em MVM e 

MVP quando sujeitos a conjuntos de dados exclusivamente de 

minas enterradas, comparativamente com a grande maioria dos 

classificadores. 
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B. Resultados Deep Learning 

A implementação de um método em Deep Learning para a 

deteção de minas, apresenta-se como um estudo inovador ainda 

não abordado pela literatura. 

A configuração de rede construída para a experiência, na 

parte de aprendizagem de características é composto por: uma 

camada de entrada (tamanho da ROI / dimensões) e três 

conjuntos de: uma camada de convolução (tamanho do filtro, o 

número de filtros), camada de normalização de batch (utilizada 

para normalizar as ativações e propagação na rede), uma 

camada Relu e uma camada pooling (utilizada para a realização 

de operações de down-sampling). A parte da classificação é 

constituída por uma camada Fully Connected, responsável por 

ligar todos os neurónios responsáveis pelas características de 

forma a classificar, segundo 2 classes, a imagem/ROI, uma 

camada Soft max, para normalizar a saída e finalmente a camada 

de saída, responsável pela exibição do valor da classificação. 

Atendendo a esta configuração, fixando o primeiro 

argumento da camada de convolução (tamanho do filtro) com o 

valor de 3x3 [pixéis], o segundo argumento, número de filtros, 

cujo valor está diretamente ligado ao número de neurónios 

ligados a mesma região de entrada e assim determina o tamanho 

do nosso conjunto de características (feature map) podendo ser 

variado várias vezes de forma a realizar um estudo comparativo 

da performance, medida em OA, como função do feature map. 

A Tabela 8 apresenta os resultados em Deep Learning da 

rede CNN. Denotam que o “n / calculado” significa que o tempo 

necessário (devido ao número de iterações) para o treino e teste 

desta rede é muito elevado (mais de 7h para o treino). 

 
TABELA 8 

Resultados da OA em função dos diferentes números de filtros utilizados 

nas camadas de convolução obtidos para o estudo da CNN nos diferentes 

ambientes e diagramas 

Deep Learning (CNN) 

1.ª camada 8 filtros 16 filtros  64 filtros 256 filtros 

2.ªcamada 16 filtros 32 filtros 128 filtros 512 filtros 

3.ª camada 32 filtros 64 filtros 256 filtros  1024 filtros 

 Precisão [%] 

Indoor AP 82,4 82,7 84,7 86,1 

Indoor AC 95,5 97,8 96,7 n / calculado 

outdoor AP 79,6 82,0 83,4 82,0 

outdoor AC 99,0 99,1 99,1 n / calculado 

 

Observa-se que os melhores resultados ocorrem na de minas 

terrestres AC e que o número ideal de filtros / características 

para ser implementado é 64/128/256, respetivamente, para cada 

uma das 3 camadas convolucionais diferentes implementadas. 

Existe uma diferença de aproximadamente 12% a 20% de OA 

entre a deteção de minas AP e AC. Este facto poderá ser 

justificado com base no tamanho das minas e consequente 

tamanho da ROI pois, numa ROI com mina AC é possível 

extrair maior informação textual do que numa ROI com mina 

AP. Em relação ao tempo de processamento, como as ROIs das 

minas AC possuem um tamanho de 80x80 [pixéis] e as ROIs 

das minas AP um tamanho de 10x10 [pixéis], foi apurado que 

o tempo de processamento dos casos com diagrama AC foi 

aproximadamente 5 vezes superior do que para diagrama AP na 

primeira configuração, 5 a 10 vezes superior na segunda 

configuração e 30 a 40 vezes superior na terceira configuração 

e uma estimativa aproximada de 50 a 300 vezes superior na 

quarta configuração, como demonstrado nos valores da tabela 

7. Isto verifica-se devido à escolha do tamanho do filtro (3x3 

[pixéis]) para as ROIs de entrada, é mais demorado calcular as 

convoluções deste filtro sobre uma imagem AC de 80x80 

[pixéis] do que uma imagem AP de 10x10 [pixéis]. 

V. CONCLUSÕES 

A questão da desminagem continua atualmente a ser 

complexa e exigente, dados os inúmeros fatores a considerar no 

momento da deteção, sendo que aliada a esta complexidade, 

ainda existe a vertente do perigo constante a que o sapador 

responsável pela inativação e remoção das minas. 

Na execução da classificação, os resultados obtidos 

demonstram um desempenho global superior dos 

classificadores SVM em relação aos outros, sendo este tipo de 

classificador é amplamente utilizado em problemas binários. A 

partir dos resultados no ambiente indoor concluiu-se que existe 

uma dicotomia relevante que se prende com o classificador 

Ensemble Bagged Trees que obteve melhor performance e a 

árvore de decisão que obteve a pior performance. Concluiu-se 

assim que para problemas mono-classe e dada a variedade de 

características, os métodos Ensemble, que utilizam técnicas que 

combinam várias árvores de decisão, produzem melhores 

resultados do que a utilização de apenas uma árvore de decisão. 

Relativamente ao ambiente outdoor, concluiu-se que os testes 

feitos em laboratório corroboram os resultados obtidos no 

outdoor, no entanto estes são ligeiramente inferiores, justificada 

pela diminuição de 46.6% do conjunto de dados utilizado. 

Ainda sobre a classificação, verificam-se maiores valores de 

precisão na deteção de minas AC do que de minas AP, devido 

ao tamanho das minas AC e consequente aumento de ROI, que 

contêm maior informação útil nas ROIs AC do que nas ROIs 

AP. 

Quanto ao estudo com base em profundidade, os melhores 

resultados foram obtidos na deteção de objetos à superfície / 

parcialmente enterrado (0 [mm]) do que na deteção de objetos 

enterrado até às profundidades limite. Numa primeira análise 

aos resultados obtidos para os novos padrões, estes são 

ligeiramente inferiores aos obtidos pelo conjunto de teste 

utilizado na fase de treino. 

A CNN construída assentou numa configuração genérica 

com a alteração de certos parâmetros de forma a elaborar um 

estudo em função dos mesmos. Verifica-se que a abordagem, 

de variar o número de filtros na camada de convolução, teve a 

vantagem de perceber qual o conjunto de características 

(feature map) indicado aquando da resolução de um dado 

problema. Na prática apurou-se que um número elevado de 

filtros para minas AC faz a rede ineficaz no que concerne ao 

tempo e performance da mesma, devido ao enorme número de 

características que esta rede iria gerar. Existe assim a 

necessidade de um balanceamento do número de filtros para 

cada problema específico de modo a evitar configurações de 

redes que levem a tempos de processamento elevados, 
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impossíveis de tratar com o poder computacional tradicional. 

Os resultados obtidos são bastante promissores, para ambas 

as metodologias, verifica-se que existe a potencialidade prática 

do uso da fusão de classificadores. Foi demonstrado que o uso 

de uma CNN neste tipo de problemas necessita de ser bem 

ajustada ao problema, ao tamanho da imagem/ROI de entrada, 

ao número de filtros e especial atenção ao tamanho do mesmo. 

Verificou-se ainda no âmbito da CNN que é possível encontrar 

uma configuração ótima para a resolução do problema em 

diagrama AC.  

A. Trabalho futuro 

Após o términus de um trabalho de investigação, há sempre 

caminhos que não foram trilhados assim como ideias que 

surgem no decorrer do mesmo. Assim destacam-se algumas que 

são consideradas exequíveis a médio/longo prazo: Aumentar e 

diversificar o número de imagens de minas terrestres quer 

enterradas quer à superfície e a obtenção dos mesmos em 

contexto operacional, e se possível em situações reais.; Testar o 

sistema para todas as profundidades, mesmo que, por inspeção 

visual não seja possível verificar diferenças entre o sinal 

transmitido pelos objetos e pelo solo; Efetuar um estudo focado 

principalmente e exclusivamente no espetro do infravermelho 

térmico; No nível, prático e operacional, testar estas 

metodologias integradas num sistema UAV de vigilância em 

cooperação com a Força Aérea Portuguesa; Por fim, e de forma 

a auxiliar à deteção, a integração deste sistema com outro 

método de deteção de minas terrestres, tal como o GPR. 
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Resumo — Os compósitos de polímeros reforçados com fibras 

(FRP), frequentemente utilizados em aplicações de engenharia 

civil, podem ter um impacte ambiental significativo, decorrente 

do uso de matérias-primas que são derivadas do petróleo. Neste 

contexto, surgem os bio-compósitos FRP, particularmente 

constituídos por resinas derivadas de recursos renováveis, como 

uma potencial resposta ao problema da sustentabilidade dos 

compósitos FRP convencionais. O objetivo fundamental do 

presente 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 mecânicas. 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 (derivada do petróleo) 

comparável, ambas comercialmente disponíveis. Verificou-se que 

a viscosidade da bio-resina era cerca de 35% superior à 

viscosidade da resina convencional e que ambas as resinas 

apresentaram temperaturas de transição vítrea muito similar (de 

cerca de 53 °C, determinadas através de ensaios de análise 

mecânica dinâmica – DMA). Por outro lado, verificou-se que a 

resistência à tração da bio-resina (cerca de 60 MPa) era 

aproximadamente 10% superior à da resina convencional. 

Constatou-se também que a resistência ao corte no plano (ensaios 

Iosipescu) de ambas as resinas foi equivalente (cerca de 40 MPa) 

e que a resistência à compressão da bio-resina (cerca de 

100 MPa) era aproximadamente 10% inferior à da resina 

convencional. Estas duas resinas foram utilizadas para produzir 

compósitos CFRP com camadas de fibras idênticas, usando o 

método de moldagem manual sob vácuo, e os compósitos CFRP 

produzidos foram testados em relação às suas propriedades 

termofísicas e mecânicas. As temperaturas de transição vítrea de 

ambos os compósitos CFRP foram muito semelhantes (cerca de 

57 °C, determinadas através de ensaios de DMA). No que diz 

respeito às propriedades mecânicas, verificou-se que o compósito 

CFRP com bio-resina apresentava uma resistência à tração de 

cerca de 830 MPa, aproximadamente 15% superior à do 

compósito CFRP com resina convencional. Constatou-se também 

que o bio-compósito CFRP apresentou uma resistência de corte 

intralaminar no plano de cerca de 25 MPa, cerca de 10% inferior 

à do compósito CFRP convencional. Em termos globais, ambos os 

compósitos CFRP apresentaram um comportamento 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 (integralmente derivada do petróleo). Em 

particular, parece viável a sua utilização no reforço de elementos 

estruturais de betão armado por encamisamento, onde a resina 

convencional é utilizada.  

Palavras-chave — Compósito CFRP, bio-compósito CFRP, 

bio-resina, sustentabilidade, ensaios experimentais. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os materiais compósitos são formados por dois ou mais 
constituintes, que são combinados de modo a formar um 
material com propriedades específicas, tirando partido das 
vantagens de cada um [1]. É neste contexto que surgem os 
polímeros reforçados com fibras (FRP) que consistem na 
incorporação de fibras de reforço numa matriz polimérica. Os 
materiais compósitos FRP têm características mecânicas, 
físicas e químicas próprias, que resultam da combinação e 
interação entre o reforço (fibras), que é responsável por grande 
parte da resistência e rigidez do material, e a matriz (resina), 
que garante a transferência de cargas entre as fibras e também 
entre as cargas aplicadas e o compósito em si. As fibras mais 
utilizadas em compósitos FRP são sintéticas, sendo estas fibras 
de vidro, carbono e aramida [1, 2]. As resinas mais utilizadas 
em compósitos FRP são sintéticas e podem ser divididas em 
duas categorias: termoendurecíveis ou termoplásticas, 
destacando-se para o primeiro caso que as resinas mais 
utilizadas são as: epóxidas, fenólicas, de poliéster e de vinil 
éster [1, 3]. 

Os compósitos FRP são fabricados através de vários 
métodos, tais como: pultrusão, moldagem manual, moldagem 
manual sob vácuo, moldagem por transferência de resina, 
moldagem por transferência de resina sob vácuo, entre outros 
[1, 3], sendo que neste trabalho os compósitos CFRP foram 
produzidos através de moldagem manual sob vácuo. De um 
modo geral, podem ser distinguidas quatro áreas principais de 
aplicação dos compósitos FRP na construção, nomeadamente: 
(i) armadura de reforço (interior) de betão; (ii) reparação e 
reforço (exterior) de estruturas; (iii) estruturas híbridas novas, 
em que os materiais compósitos FRP são combinados com 
materiais tradicionais; e (iv) estruturas novas totalmente 
compósitas [1, 4].A sua utilização evidencia, então, várias 

Livro de Artigos Jornadas das Engenharias da Academia Militar 2018

26



vantagens na indústria da construção, das quais se salientam as 
seguintes: reduzido peso próprio, elevada resistência e rigidez, 
elevada resistência à corrosão e facilidade de aplicação em obra 
[1]. Contudo, o uso destes materiais compósitos FRP implica, 
também, consequências negativas para o ambiente, uma vez 
que uma parcela relevante das fibras e a grande maioria das 
resinas usadas em materiais compósitos FRP são derivadas do 
petróleo. É neste contexto que surge o termo bio-compósito 
FRP, estando associado a materiais compósitos em que pelo 
menos um dos seus constituintes (fibras e/ou matriz) é 
biologicamente derivado [1, 5]. 

Atualmente estão em desenvolvimento resinas de origem 
biológica sintetizadas com base em matérias-primas 
renováveis, em substituição de resinas derivadas do petróleo. 
Esta mudança permite reduzir os impactes ambientais, 
aumentar a ecoeficiência dos compósitos que já são utilizados 
e, principalmente, dar uma reposta significativa em relação à 
sustentabilidade da indústria da construção. A aceitação mais 
generalizada dos bio-compósitos FRP é condicionada pelo 
facto de as bio-resinas constituintes apresentarem um custo de 
produção pouco competitivo, comparativamente com as resinas 
derivadas do petróleo, e pela reduzida informação sobre as suas 
propriedades termofísicas e mecânicas [4, 5, 6]. 

Neste sentido, através de ensaios experimentais, o presente 
estudo tem como objetivo contribuir para a análise do 
comportamento mecânico e termofísico de bio-compósitos 
FRP, através da análise de uma resina bio-derivada em 
comparação com uma resina epóxida convencional 
equiparável, ambas comercialmente disponíveis. Em particular, 
pretendeu-se avaliar a viabilidade e o potencial de utilização de 
resinas epóxidas parcialmente bio-derivadas como produto de 
substituição das resinas convencionais (integralmente obtidas a 
partir de produtos derivados do petróleo) na produção e 
utilização de compósitos CFRP, no sentido de verificar se os 
bio-compósitos CFRP têm potencial para, a médio ou longo 
prazo, virem a substituir os compósitos CFRP convencionais, 
atualmente usadas em grande escala na engenharia civil 

II. ESTUDO EXPERIMENTAL DAS RESINAS 

A. Caracterização das Resinas 

Para a realização deste estudo experimental foram utilizadas uma 
bio-resina epóxida (SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561) e uma 
resina epóxida convencional (S&P Resin 55). A bio-resina epóxida 
tem dois componentes e é produzida com elevado conteúdo de 
carbono (56%) derivado de óleo de plantas. Na Tabela I 
apresentam-se as principais propriedades desta bio-resina, de 
acordo com dados do fabricante [7]. 

TABLE I.  PRINCIPAIS PROPRIEDADES DA BIO-RESINA (DADOS DO FABRICANTE) 

A resina epóxida convencional também é constituída por 
dois componentes e a sua densidade a 20 °C e a 50% de 
humidade relativa no ar é de 1,11 g/cm3. Na tabela II 
apresentam-se as principais propriedades desta resina, de 
acordo com dados do fabricante [8]. 

TABLE II.  PRINCIPAIS PROPRIEDADES DA RESINA CONVENCIONAL 

(DADOS DO FABRICANTE) 

                                             Ciclo de cura 

Propriedades 
24h a 20 °C 

(após 14 dias) 

Módulo de elasticidade [MPa] 2515 

Resistência à tração [MPa] 35.8 

Extensão na rotura em tração [%] 2.3 

Tg – Temperatura de transição vítrea [°C] 44 

B. Ensaios Laboratoriais Realizados aos Provetes de Resina 

Numa primeira fase, a resina líquida foi testada quanto ao 
seu tempo de gel com o auxílio do instrumento Gelnorm- Gel 
Timer e a sua viscosidade foi determinada com o auxílio do 
equipamento Cone & Plate Viscometer. Numa segunda fase, 
foram realizados ensaios de DMA, utilizando o equipamento 
TA Instruments Q800 (no Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil – LNEC), sendo que foram ensaiados 3 provetes com as 
dimensões nominais de 60 × 10 × 5 mm de ambas as resinas 
em análise. Por último, foram realizados ensaios de 
caracterização mecânica das resinas, nomeadamente: ensaios 
de tração, de corte no plano e de compressão. Estes ensaios 
laboratoriais foram realizados no Laboratório de Estruturas e 
Resistência dos Materiais (LERM) do IST, com o auxílio da 
máquina universal de ensaios hidráulica Instron 8800D, sendo 
que as deformações dos provetes de tração, de corte no plano e 
de compressão foram monitorizadas, através da posição de 
pontos-alvo marcados em todos os provetes, utilizando um 
vídeo-extensómetro constituído por uma câmara de alta 
definição Sony XCG-5005E e por uma lente Fujinon – Fujifilm 
HF50SA-1. Estes ensaios foram realizados a uma velocidade 
constante de 2 mm/min, sendo que foram ensaiados 10 
provetes de tração, de corte no plano e de compressão, com as 
dimensões nominais de 170 × 10 × 5 mm (com base nas 
normas ISO 527 – Partes 1 e 2), de 75 × 20 × 5 mm (norma 
ASTM D5379 / D5379M) e de 140 × 12 × 5 mm (norma 
ASTM D6641 / D6641M), respetivamente. 

C. Análise e Discussão dos Resultados das Resinas 

Através dos ensaios de tempo de gel, verificou-se que a 

resina epóxida convencional passou do estado líquido para o 

estado de gel em 4 horas 27 minutos e a bio-resina em 3 horas 

e 13 minutos (a 25 °C). De acordo com os resultados obtidos 

nos ensaios de viscosidade, foi determinada uma viscosidade 

inicial de 650 cP para a bio-resina e de 490 cP para a resina 

convencional. Comparando as duas resinas analisadas, 

concluiu-se que, embora as duas resinas sejam comparáveis, a 

bio-resina possui maior viscosidade, menor trabalhabilidade e 

menor tempo de gel quando comparada à resina convencional, 

sendo que estas características devem ser devidamente 

consideradas durante o processo. produção de compósitos. 

As temperaturas de transição vítrea para ambas as resinas 

em análise foram determinadas experimentalmente com base 

nas curvas módulo de armazenamento (E') em função da 

                                             Ciclo de cura 

Propriedades 
24h a 23 °C + 

24h a 40 °C 

Módulo de elasticidade [MPa] 3290 

Resistência à tração [MPa] 71 

Extensão na rotura em tração [%] 3,6 

Resistência ao corte [MPa] 46 

Resistência à compressão [MPa] 100 

Tg – Temperatura de transição vítrea [°C] 67 
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temperatura (Figura 1 e Figura 2). Os três provetes (de ambas 

as resinas) apresentaram resultados bastante consistentes entre 

si e foram identificados através de representação alfanumérica, 

sendo "D" – DMA, "conv." – resina epóxida convencional e 

"bio" – bio-resina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Curvas do modulo de armazenamento obtidas nos ensaios de DMA 

para a resina epóxida convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Curvas do modulo de armazenamento obtidas nos ensaios de DMA 

para a bio-resina 

 

O valor da temperatura de transição vítrea (Tg) 

determinada pelas curvas mencionadas acima tem um 

significado importante em aplicações estruturais, uma vez que 

quando esse valor é atingido o material começa a perder 

significativamente a capacidade de absorver cargas, com 

redução significativa de resistência e rigidez. Através dos 

resultados obtidos, verificou-se que as temperaturas de 

transição vítrea de ambas as resinas são muito semelhantes, 

tendo-se obtido os valores de 52.7 ± 0.4 °C para a resina 

epóxida convencional e de 52.7 ± 0.1 °C para a bio-resina. 

As propriedades de tração (de ambas as resinas) foram 

obtidas de acordo com as curvas tensão-deformação em tração 

apresentadas na Figura 3 e na Figura 4. Ambas as resinas 

exibiram um comportamento elástico aproximadamente linear, 

com uma redução progressiva da rigidez antes da rotura.  

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a 

resistência à tração da resina epóxida convencional é 

56.4 ± 3.7 MPa, a deformação máxima é 2.09 ± 0.31% e o 

módulo de elasticidade em tração é 3366.9 ± 79.7 MPa. Foram 

ensaiados 10 provetes de tração de bio-resina; no entanto, o 

provete"T9-bio" teve uma rutura muito prematura e, por este 

motivo, aquele provete não foi incluído na análise dos 

resultados. Com base nos resultados obtidos na amostra 

remanescente, verificou-se que a resistência à tração da bio-

resina é de 62.5 ± 3.3 MPa, a deformação máxima é de 

2,61 ± 0,3% e o módulo de elasticidade em tração é 

3445,3 ± 73,1 MPa. Salienta-se que os resultados mostrados 

para as propriedades em tração da bio-resina são ligeiramente 

superiores (cerca de 10%), em comparação com os resultados 

obtidos para a resina epóxida convencional. Estes resultados 

apontam para viabilidade técnica de utilizar a bio-resina em 

substituição da resina convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Curvas tensão-deformação de tração obtidas para a resina epóxida 

convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Curvas tensão-deformação de tração obtidas para a bio-resina 

 

As propriedades de corte no plano (de ambas as resinas) 

foram determinadas com base nas curvas tensão-distorção de 

corte (Figura 5 e Figura 6). Ambas as resinas exibiram um 

comportamento elástico aproximadamente linear até ao valor 

máximo de tensão de corte, com uma ligeira redução de 

rigidez, seguida de uma resposta pós-pico com carga / tensão 

decrescente e distorção bastante extensa (devido à formação 

de uma linha de cedência. entre os entalhes dos provetes) antes 

da rotura final. 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a 

resistência ao corte no plano da resina epóxida convencional é 

40.3 ± 1.0 MPa, a distorção máxima é 6.27 ± 0.20% e o 

módulo de distorção é 1123.0 ± 102.5 MPa. Para a bio-resina, 

foi determinada uma resistência ao corte no plano de 

39.6 ± 0.6 MPa, a distorção máxima de 5.72 ± 0.12% e 

módulo de distorção de 1147.5 ± 97.9 MPa. Destaca-se que as 
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propriedades de corte no plano da bio-resina são muito 

semelhantes às da resina epóxida convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Curvas tensão-distorção de corte no plano obtidas para a resina 

epóxida convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Curvas tensão-distorção de corte no plano obtidas para a bio-resina 

 

As propriedades em compressão (de ambas as resinas) 

foram obtidas com base nas curvas tensão-deformação em 

compressão (Figura 7 e Figura 8). Dos 10 ensaios realizados 

para cada resina, 4 de cada tipo (provetes "C1-conv.", "C2-

conv.", "C9-conv." e "C10-conv." de resina convencional e 

provetes "C1-bio", "C2-bio", "C5-bio" e "C6-bio" de bio-

resina) não foram considerados válidos devido à ocorrência de 

deslizamento excessivo na zona encastrada do dispositivo de 

ensaio, em que a transferência de carga por atrito é realizada. 

Os restantes provetes exibiram um comportamento bastante 

consistente, tipicamente elástico linear até o valor máximo de 

tensão de compressão (com uma ligeira redução de rigidez 

antes do pico de tensão), seguido por uma fase pós-pico com 

redução de tensão e deformações significativas para tensões 

não nulas. 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a 

resistência à compressão da resina epóxida convencional é de 

105.2 ± 2.1 MPa, a deformação máxima é 4.93 ± 0.28% e o 

módulo de elasticidade é de 4194.0 ± 432.4 MPa. Para a bio-

resina, a resistência à compressão é de 96.5 ± 4.8 MPa, a 

deformação máxima em compressão é 3,98 ± 0,44% e o 

módulo de elasticidade é de 3670,0 ± 301,5 MPa. Por fim, as 

propriedades de compressão da bio-resina são ligeiramente 

inferiores (~ 10%) às da resina epóxida convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Curvas tensão-deformação de compressão obtidas para a resina 
epóxida convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Curvas tensão-deformação de compressão obtidas para a bio-resina 

 

Com base em todos os resultados obtidos experimentalmente e 

de acordo com a Tabela I e a Tabela II, verificou-se que os 

resultados obtidos nos ensaios não apresentam uma diferença 

significativa comparativamente com os dados fornecidos pelo 

fabricante de ambas as resinas. 

III. ESTUDO EXPERIMENTAL DOS COMPÓSITOS CFRP 

A. Produção e Caracterização dos Provetes de Compósitos 

CFRP 

No presente estudo, foram produzidos e analisados um 

compósito CFRP e um bio-compósito CFRP, com a resina 

epóxida convencional e a bio-resina (as duas resinas estudadas 

anteriormente), respetivamente. Ambos os compósitos CFRP 

foram produzidos com uma disposição da fibra de carbono 

unidirecional (S&P C-Sheet 240), compreendendo quatro 

camadas. O processo adotado para produzir os provetes de 

compósitos CFRP foi a moldagem manual sob vácuo (vacuum 

hand layup), que consiste na aplicação sucessiva de camadas 

de manta de fibra de carbono e a sua impregnação com as 

resinas. Para melhorar a qualidade dos compósitos CFRP 

produzidos, utilizou-se vácuo durante 24 horas até a resina 

estar totalmente endurecida. 

Inicialmente, foram realizados ensaios de DMA para os 

compósitos CFRP (no LNEC), com base no procedimento 

descrito na secção II. B e utilizando o mesmo equipamento e o 

mesmo número de provetes. De seguida, foram realizados 

ensaios de caracterização mecânica dos compósitos CFRP, 
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entre os quais: ensaios de tração e ensaios de tração com 

inclinação das fibras de carbono a 10°. Estes ensaios 

laboratoriais foram realizados no LERM do IST, através do 

procedimento descrito na secção II. B e com o auxílio dos 

mesmos equipamentos. Estes ensaios foram realizados a uma 

velocidade constante de 1 mm/min, sendo que foram 

ensaiados 9 provetes de tração e 5 provetes de tração a 10°, 

com as dimensões nominais de 300 × 25 × 3 mm (com base 

nas normas ISO 527 – Partes 1 e 5) e de 300 × 40 × 3 mm 

(norma ASTM D3039 / D3039M), respetivamente. 

B. Análise e Discussão dos Resultados dos Compósitos 

CFRP 

As temperaturas de transição vítrea, de ambos os 

compósitos CFRP em análise, foram determinadas com base 

nas curvas do módulo de armazenamento (E') em função da 

temperatura (Figura 9 e Figura 10). Os 3 provetes ensaiados 

foram identificados através de representação alfanumérica, 

sendo "D" – DMA, "C" – CFRP, "conv." – resina epóxida 

convencional e "bio" – bio-resina. No entanto, o provete "D2-

C-conv." Não foi considerado na análise dos resultados porque 

a sua espessura não era constante, apresentando grandes 

elevações em zonas com maior quantidade de fibra de 

carbono, e um dos pontos de apoio/carga estava localizado 

precisamente numa dessas elevações, tornando o respetivo 

ensaio não válido  

Figura 9 – Curvas do modulo de armazenamento obtidas nos ensaios de DMA 
para o compósito CFRP com resina epóxida convencional 

 

Figura 10 – Curvas do modulo de armazenamento obtidas nos ensaios de 
DMA para o compósito CFRP com bio-resina 

 

Com base nos resultados obtidos, a temperatura de 

transição vítrea do compósito CFRP com epóxida 

convencional é de 54.0 ± 0.6 °C e a temperatura de transição 

vítrea do compósito CFRP com bio-resina é de 51.6 ± 0.9 °C. 

Ambos os compósitos CFRP têm valores de temperatura de 

transição vítrea muito semelhantes, portanto, esses resultados 

apontam novamente para a viabilidade técnica de usar a bio-

resina em substituição para a resina epóxida convencional nas 

suas aplicações típicas em engenharia civil 

As propriedades em tração (para ambos os compósitos 

CFRP) foram obtidas de acordo com as curvas tensão-

deformação de tração (Figura 11 e Figura 12), que exibiram 

um comportamento elástico linear típico até à rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Curvas tensão-deformação de tração obtidas para o compósito 

CFRP com resina epóxida convencional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Curvas tensão-deformação de tração obtidas para o compósito 

CFRP com bio-resina 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a 

resistência à tração do compósito CFRP com resina epóxida 

convencional é 728.0 ± 33.7 MPa, a deformação máxima é de 

1.16 ± 0.04% e o módulo de elasticidade de tração é 

62.1 ± 2.8 GPa. No que respeita ao compósito CFRP com bio-

resina, verificou-se que a resistência à tração é 

829.5 ± 55.3 MPa, a deformação à máxima é de 1.09 ± 0.09% 

e o módulo de elasticidade de tração é 74.1 ± 3.4 GPa. 

Salienta-se que os resultados obtidos em relação às 

propriedades em tração do compósito CFRP com bio-resina 

são ligeiramente superiores (cerca de 15%), comparados aos 

resultados obtidos para o compósito CFRP com resina 
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convencional. Esta diferença nas propriedades de tração pode 

estar associada ao processo de fabrico, por exemplo, na 

maneira como as fibras foram esticadas (manualmente) 

durante a produção. Entretanto, mais uma vez, estes resultados 

indicam a viabilidade técnica de utilizar a bio-resina em 

substituição da resina convencional em compósitos CFRP. 

Os ensaios de tração com inclinação das fibras a 10° 

permitem determinar as propriedades mecânicas em corte 

intralaminar (no plano) de compósitos FRP unidirecionais [9]. 

As propriedades em corte intralaminar (de ambos os 

compósitos CFRP) foram determinadas com base nas curvas 

tensão-deformação de corte intralaminar (Figura 13 e Figura 

14). Os 5 provetes foram identificados por representação 

alfanumérica, sendo "T10" – tração com 10 ° de inclinação das 

fibras, "C" – CFRP. No entanto, dos 5 ensaios realizados para 

cada compósito CFRP, 2 de cada tipo (provetes “T10-1-C-

conv.” e “T10-3-C-conv.” de compósito CFRP com resina 

epóxida convencional e provetes “T10 -2-C-bio” e “T10-3-C-

bio” de compósito CFRP com bio-resina) não foram 

considerados válidos, porque a rotura não ocorreu na zona de 

comprimento livre dos provetes, tendo ocorrido na zona de 

fixação (nas garras do equipamentos de ensaio), levando à 

rotura prematura dos compósitos CFRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Curvas tensão-distorção de corte intralaminar no plano obtidas 

para o compósito CFRP com resina epóxida convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Curvas tensão-distorção de corte intralaminar no plano obtidas 

para o compósito CFRP com bio-resina 
 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a 

resistência ao corte intralaminar do compósito CFRP com 

resina epóxida convencional é 29.8 ± 3.21 MPa, a distorção 

intralaminar máxima é 2.28 ± 0.36% e o módulo de distorção 

é 2.87 ± 0.052 GPa. Para o compósito CFRP com bio-resina, a 

resistência ao corte intralaminar é 26.6 ± 2.7 MPa, a distorção 

intralaminar máxima é de 2.50 ± 0.22% e o módulo de 

distorção é 2.36 ± 0.08 GPa. Destaca-se que, ao contrário das 

propriedades em tração, os resultados obtidos nos ensaios de 

tração de 10° para o compósito CFRP com bio-resina são 

ligeiramente inferiores (cerca de 10%) aos resultados obtidos 

para o compósito CFRP com resina epóxida convencional. No 

entanto, as propriedades obtidas são da mesma ordem de 

grandeza e similares o suficiente para confirmar a viabilidade 

técnica de usar a bio-resina em substituição da resina 

convencional em compósitos CFRP. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostram que a bio-resina estudada é 
adequada para utilização na produção de bio-compósitos CFRP 
para aplicações de engenharia civil. Pode-se concluir também 
que os bio-compósitos CFRP têm potencial para, a médio e 
longo prazos, virem a substituir os compósitos CFRP 
convencionais atualmente utilizados na reabilitação e reforço 
de estruturas existentes, desde que o custo dos produtos bio-
derivados diminua ao longo do tempo, com o desenvolvimento 
tecnológico e dos processos de produção destes produtos. 
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Resumo— 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 

Academia da Força Aérea (CIAFA). O trabalho 

compreendeu três fases distintas: o estudo da localização 

da antena proposta no Antex-X02; o desenvolvimento e 

implementação 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. 

 

Palavras-chave: UAV, Antena P-ESPAR, Sistema de 

Controlo, Sistema de comunicação 

I. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da tecnologia tem sido um fator 

influenciador nos diversos sectores da atividade humana, 

inclusive o sector militar, onde se enquadra a segurança e a 

defesa dos vários estados soberanos. 

Com base neste desenvolvimento e nas características das 

ameaças atuais, os estados têm reequipado as suas forças 

armadas (FA), reajustando doutrinas e implementado 

alterações a nível organizacional [1].  

Os veículos aéreos não tripulados (UAV – Unmanned 

Aerial Vehicles) têm um papel decisivo nessa transformação, 

dada a sua flexibilidade, capacidade de projeção e 

principalmente porque são capazes de recolher informações 

do TO sem pôr em risco vidas humanas.  

Neste momento a Academia da Força Aérea encontra-se 

equipada com cinco modelos de UAV, sendo que a 

plataforma que irá integrar a antena P-ESPAR e respetivo 

sistema de controlo será o UAV Antex-X02 [2]. 

II. ESTADO DA ARTE 

A. Sistemas de Comunicação 

As comunicações entre o UAV e a Estação Base consistem 

principalmente na transmissão ascendente (uplink) e na 

transmissão descendente (downlink). Sem esta capacidade de 

comunicação, o UAV é reduzido a um sistema de drone e 

perde a versatilidade e ampla capacidade dos sistemas UAV 

[3]. 

Atualmente, esta comunicação entre o UAV e a Estação 

Base é feita via rádio. Para tal, as antenas mais vulgarmente 

aplicadas em UAV são as antenas omnidirecionais. Este tipo 

de antenas podem tomar a forma de chicote, lâmina ou antena 

planar (patch) [4].  

A antena proposta na dissertação “Smart antena para 

aplicação em UAV [5] é um agregado composto por três 

antenas planares, uma antena ativa e duas antenas passivas, 

do tipo Planar Electronically Steerable Passive Array 

Radiator (P-ESPAR) que trabalha na frequência de 1,33GHz 

com uma largura de banda de 8MHz para assegurar a 

transmissão do sinal de vídeo. Esta antena tem a capacidade 

de mudar a direção do lobo de radiação, criando um 

determinado ganho nessa mesma direção, útil para aumentar 

a distância de transmissão, ou para criar nulos que podem ser 

usados para impedir interferência [4]. 

 

B. Sistema de controlo 

O sistema de operativo integrado no UAV Antex-X02 foi 

desenvolvido pelo CIAFA com a colaboração da Critical 

Software no projeto SEAGULL. 

No presente projeto será integre o sistema de controlo da 

antena no sistema operativo robótico (ROS) existente no 

UAV e responsável por todo o processamento do mesmo.  

No UAV existem três componentes principais [6], sendo 

eles o Microcontrolador Piccolo, o Sistema Embarcado de 

Comando e Controlo (SEC2) e o Computador do Sistema 

Embarcado de Payload (SEP).  

A arquitetura deste sistema utiliza como middleware, isto 

é, o software que se encontra entre o sistema operacional e os 

aplicativos nele executados, o sistema operativo robótico 

(ROS). 

O ROS fornece uma camada de comunicação estruturada 

acima dos sistemas operativos [7], que disponibiliza um 

conjunto de ferramentas e bibliotecas que facilitam o 

desenvolvimento dos programas necessários ao comando e 

controlo de um sistema independentemente do computador 

utilizado. A funcionalidade mais relevante é o método de 

comunicação assíncrona entre processos disponibilizado 

pelo ROS, permitindo que os processos publiquem 

mensagens em tópicos, mensagens essas que irão ser 

recebidas por quaisquer outros processos que tenham 

subscrito o tópico para onde a mensagem foi enviada.  

III. ANTENA P-ESPAR  

A antena P-ESPAR proposta consiste num agregado de 

três elementos planares (patch), formado por um elemento 

planar ativo localizado no centro do agregado, que é excitado 

através de uma linha microstrip, e por dois elementos 

planares passivos de dimensões idênticas ao elemento ativo, 

acopolados de cada lado do mesmo e distanciados 

uniformemente através de dois díodos varicap [8]. Através 
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do ajuste da tensão aplicada aos díodos é possível variar a 

posição do máximo de radiação em azimute e orientar o lobo 

principal do diagrama de radiação para o recetor pretendido. 

A. Localização da antena P-ESPAR no UAV Antex-X02 

Sendo que a proposta de localização da antena no UAV do 

projeto anterior não é possível dada as dimensões da antena 

e do UAV, foi necessário uma alternativa. Essa alternativa 

consistiu na colocação da antena na fuselagem do UAV, 

como podemos observar na Figura 1. No entanto, para essa 

proposta ser uma solução viável, é necessário garantir que a 

interferência da asa do UAV não é significativa na 

transmissão de sinal da antena para a Estação de Controlo 

Terreste.   

 
Figura 1Colocação da Antena P-ESPAR na fuselagem UAV Antex-X02 

Para esse efeito, foram realizados testes no CIAFA em 

Sintra. Os testes consistiram na medição, em terra, da 

potência do sinal recebido (Pr) pela antena planar da Estação 

de Controlo Terreste utilizada pela FAP. Essa medição foi 

feita, primeiramente, com a antena colocada no UAV com a 

asa montada. De seguida, foi feita a mesma medição sem o 

UAV.  

Para a realização dos testes foram definidos os seguintes 

parâmetros: 
Tensão aplicada nos díodos Varicap BBY53-

03W (V) 

2.80 

Ângulo do lobo de radiação (°) 0 

Potência emitida pela Antena P-ESPAR 

(dBm) 

0, -3, -10, -20, -30, 

-40 

Distância (m) 13.8 

Ganho da antena planar recetora (dB) 9 

Ganho da antena P-ESPAR (dB) 8.11 

Tabela 1Parâmetros definidos para os testes de interferência da asa do 

UAV 

Após os testes foram obtidos os seguintes resultados: 

 
Figura 2 Potência recebida pela antena planar de receção no caso com 

asa e sem asa 

Como podemos observar pela análise do gráfico da Figura 

2, a curva da potência recebida pela antena planar de receção, 

quando a emissão de sinal é feita com a interferência da asa 

do UAV, é semelhante à da potência recebida sem a 

interferência da asa. A diferença de 1dB observada leva-nos 

a concluir que a interferência da asa do UAV é mínima, sendo 

por isso esta solução viável que iremos adotar na 

prossecução.  

IV. DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO DO SISTEMA DE 

CONTROLO 

Por forma a maximizar a eficiência da antena P-ESPAR 

realizada é necessário desenvolver um sistema de controlo 

capaz de redirecionar o azimute do lobo de radiação em 

função das necessidades apresentadas em voo e integrá-lo no 

sistema de controlo geral do UAV. 

A. Desenvolvimento do algoritmo trigonométrico 

De forma a obter o ângulo α pretendido, devemos primeiro 

estudar o sistema de coordenadas utilizado pela Força Aérea 

na plataforma Antex-X02.  

Como padrão, para localizar pontos geográficos em cartas 

aeronáuticas é comum usar coordenadas do tipo 

DD°MM’SS“X (degrees, minutes, seconds, cardinal 

direction) [9]. 

O sistema de coordenadas utilizado pela Força Aérea 

Portuguesa simplifica esta notação substituindo os valores 

“W” e “S” pelo sinal de negativo (–). Dessa forma permite-

nos mais facilmente definir e interpretar o vetor UAVEB 

necessário para a obtenção da direção do lobo principal da 

antena P-ESPAR. 

  Recorrendo a este sistema de coordenadas e a partir das 

informações fornecidas pelo computador de bordo do UAV 

relativas às posições geográficas do UAV e da Estação Base 

e da direção de voo do UAV (rumo), pretende-se obter o 

ângulo entre o vetor UAVEstação Base e a frente do UAV, 

ou seja, o rumo do mesmo. 

Por forma a resolver o presente problema, foi 

primeiramente considerado um rumo do UAV, denominado 

de φ (phi) igual a 0°, isto é, considerado que o UAV se dirige 

para Norte. Dessa forma foi possível simplificar o problema 

numa fase inicial e obter um ângulo entre o vetor 

UAVEstação Base e o Norte sem considerar o rumo do 

UAV. A esse ângulo denominamos de β (beta). 

Para o efeito, de forma a colocar o UAV como ponto de 

origem (0,0), consideramos Δy a diferença de latitudes entre 

a Estação Base e o UAV (latitude EB – latitude UAV) e Δx 

a diferença de longitudes (longitude EB – longitude UAV). 

Para definirmos corretamente o ângulo β, foi utilizado a 

função arctan2( ). A função arctan2 é uma função do phyton 

que retorna o arco tangente das coordenadas x e y 

especificadas.  

Obtido o ângulo simplificado β, podemos implementar o 

rumo do UAV. Considerando um dado rumo do UAV (φ) 

entre -180° e 180°, em que φ = 0° quando orientado para 

Norte, φ = ±180° quando orientado para Sul, φ = +90° 

quando orientado para Este e φ = -90° quando orientado para 

Oeste, temos que o ângulo resultante β2 é igual a β – φ 

(Figura 3). Este ângulo β2 vai definir, no caso de existirem 

duas antenas (uma de cada lado do UAV), qual a antena que 

proporciona uma ligação mais eficaz com a Estação Base. 

Caso β2 esteja compreendido no intervalo [-180°,-360°[ ou 

[0°,180] então a antena escolhida será a antena direita do 

UAV, caso  β2 esteja compreendido no intervalo ]-180°,0°[ 

ou [180°,360°] então a antena escolhida será a antena 

esquerda do UAV. 
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Figura 3: Ângulo β2 para antena direita e esquerda 

Conforme a antena escolhida obtemos o ângulo do lobo 

principal da mesma. Como a direção do zero da antena 

encontra-se a 90° do nariz do UAV, então, como se pode 

observar na Figura 4, o ângulo (α) entre esse zero e a direção 

da ligação é igual a 90°±β2. 

 
Figura 4: Ângulo α entre o zero da antena P-ESPAR e a direção da 

ligação 

B. Implementação do algoritmo no computador de bordo 

Concluída a fase do desenvolvimento do algoritmo, 

passamos agora para a implementação do mesmo no 

Computador de bordo, tendo em consideração os dados 

necessários para o cálculo do ângulo α e as condições que são 

necessárias impor de forma a realizar uma melhor análise e 

utilização dos ângulos obtidos.  

O diagrama de fluxo da Figura 5 explica a implementação 

do algoritmo desenvolvido no computador de bordo.  

 
Figura 5: Diagrama de fluxo da implementação do algoritmo no 

computador de bordo 

a) Como podemos observar, os dados das posições do 

UAV e da Estação Base, bem como o rumo do UAV, 

são fornecidos pelo Piloto Automático ao computador 

de bordo. Este processo, como explicado no capítulo 2, 

é facilitado pelo Sistema Operativo Robótico (ROS), 

que recorre à publicação de mensagens (latitude, 

longitude, rumo) em tópicos, mensagens essas que irão 

ser recebidas por quaisquer outros processos que 

tenham subscrito o tópico. 

b) Como o ângulo β, que nos é dado pela função arctan2( 

), varia entre -180° e 180°, também o rumo do UAV 

deve ser analisado entre -180° e 180°, para que dessa 

forma seja mantida a noção de hemisfério esquerdo e 

hemisfério direito do UAV, noção essa essencial para a 

análise do ângulo β2, que por sua vez irá determinar 

qual a antena do UAV, direita ou esquerda, que 

proporciona uma ligação mais eficiente. 

c) Definida qual a antena a ser utilizada, é necessário 

normalizar o ângulo β2 para que este esteja 

compreendido entre 0° e 180°, para o caso de ser 

escolhida a antena direita, ou entre 0° e -180°, para o 

caso de ser escolhida a antena esquerda. De seguida a 

origem do referencial angular é alterado para a 

perpendicular à antena escolhida, de forma a coincidir 

com a origem da mesma. 

Após a obtenção do angulo α desejado, é necessário 

determinar qual os valores de tensão a aplicar nos díodos de 

cada uma das antenas. Esses valores de tensão são 

estabelecidos num ficheiro à parte conforme as 

características da antena. Esta solução permite simular o 

comportamento do sistema com antenas P-ESPAR diferentes 

sem ter alterar o ficheiro com o algoritmo implementado.    

V. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO DO 

UAV  

Depois de implementado o algoritmo no computador de 

bordo, devemos procurar como gerar as tensões pretendidas 

para controlar a direção do lobo principal.  

O dimensionamento do sistema de controlo foi realizado 

procurando usufruir do potencial do algoritmo desenvolvido 

de operar duas antenas P-ESPAR, localizadas uma de cada 

lado do UAV. Os valores de tensão a aplicar nos díodos são 

os apresentados na Tabela 2.   
 CT1 CT2 

[pF] [V] [pF] [V] 

-5° 2.70 2.65 2.00 5.00 

0 2.60 2.80 2.60 2.80 

5° 2.00 5.00 2.70 2.65 

Tabela1 Combinações de  CT1 e CT2   para os diferentes azimutes [26] 

A. Dimensionamento dos componentes do sistema de 

controlo  

O organograma da Figura 6 indica o fluxo de informação 

desde que o computador de bordo recebe e interpreta as 

mensagens recebidas pelo piloto automático, relativas à 

posição do UAV e da EB, até à saída das tensões pretendidas 

para o controlo do lobo principal das antenas P-ESPAR, 

referindo quais os diferentes componentes do sistema de 

controlo que são necessários para gerar as quatro tensões 

distintas (duas para cada antena), tendo em consideração as 

características e limitações do computador de bordo, bem 

como as características e limitações dos próprios 

componentes.  
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Figura 6: Organograma dos componentes do sistema de controlo 

a) Computador de bordo 

O computador de bordo utilizado atualmente no UAV 

Antex-X02 é o computador Jetson TX2 da NVIDIA. Este 

computador substituiu o hardware do sistema Seagull (onde 

estavam integrados os computadores SEP e SEC2), passando 

a existir um só computador com um consumo energético 

menor (menos de 7,5 Watts) e uma maior capacidade de 

processamento de imagem [10] mas continuando a utilizar 

como middleware, o sistema operativo robótico (ROS).  

Para além da vantagem de processamento, o Jetson Tx2 

possui o protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), isto é, um 

protocolo de comunicação entre dispositivos. O protocolo 

I2C trabalha no modelo master-slave, com pelo menos um 

dispositivo atuando como  master, e os demais dispositivos 

atuando como slave. A função do master é coordenar a 

comunicação, sendo que é ele quem envia informações ou 

consulta informações a determinado slave. Isto permite assim 

a expansão do sistema de controlo para dispositivos baseados 

em I2C, como DAC ou multiplexer. 

Para poder ser feita a comunicação com dispositivos 

utilizando o protocolo I2C, o Jetson TX2 utiliza os pins 3 e 5 

do seu header pinout, para fornecer, respetivamente, sinais 

de Serial Data (SDA) e de Serial Clock (SCL) a 3,3V [10]. 

b) Conversor de tensão 

O sinal de clock (SCL) e de data (SDA) de 3,3V impõe 

uma limitação, uma vez que é necessária uma tensão máxima 

de 5V (para um angulo do lobo principal da antena de +/- 5°). 
Devemos por isso, amplificar estes sinais de 3,3V para 5V. 

O Logic Level Converter BSS138 é um conversor 

bidirecional de quatro canais que trabalha com o protocolo 

I2C [11] e que soluciona essa limitação, convertendo o sinal 

SCL e SDA de 3,3V para um sinal de SCL e SDA de 5V, 

atendendo assim às tensões máximas exigidas pela antena P-

ESPAR. 

c) Multiplexer 

A comunicação via I2C funciona segundo endereços, onde 

cada componente slave contem um endereço distinto e só 

realiza a sua tarefa quando o master comunicar com esse 

endereço. Para gerar quatro tensões distintas são necessários 

quatro DAC (Digital to Analog Converter) e por isso, quatro 

endereços distintos. O problema surge quando um DAC só 

pode ter um de dois endereços distintos, como é explicado na 

alínea d). 

Uma maneira de obter quatro dispositivos I2C com o 

mesmo endereço é utilizar um multiplexer que atue como um 

distribuidor de endereços, transportando a informação para 

uma porta, isto é, um conjunto selecionado de pinos I2C 

(SD6 e SC6 por exemplo), que depois é distribuída ao 

componente (DAC) que se encontra ligado a essa porta. O 

multiplexer TCA9548A serve esse propósito, tendo oito 

portas e por isso, a capacidade de comunicar com oito 

componentes iguais (sendo que um componente possui um e 

só um endereço distinto) [12]. 

d) Digital/Analog Converter 

A informação que é enviada do computador de bordo é um 

sinal digital não interpretável pela antena P-ESPAR. A 

função do DAC MCP4725 é receber esse sinal digital e 

converte-lo num sinal analógico entre 0V e Vdd, sendo 

Vdd=5V. O DAC MCP4725 tem uma resolução de 12 bits 

que nos permite uma variação do input de 0 a 212=4096, com 

uma tensão de saída (Vout) de Vout=
(Vdd * input)

2
12  [13]. 

Este componente tem um de dois endereços distintos 

possíveis, 0X62 e 0X63 [13]. Cada DAC MCP4725 possui 

uma única saída Vout, sendo por isso necessário quatro 

destes componentes para atendermos às quatro tensões 

distintas necessárias para orientar o lobo principal das duas 

antenas P-ESPAR. 

B. Circuito 

Depois de selecionados os componentes necessários para 

gerar as quatro tensões distintas e testados individualmente, 

procedeu-se à montagem do circuito do sistema de controlo. 

A Figura 7 corresponde ao esquema das ligações entre os 

diferentes componentes do mesmo. 

 
Figura 7: Circuito com o conversor, o multiplexer e os quatro DAC 

O presente circuito apresenta cinco entradas, o sinal de 

clock (SCL), o sinal de data (DAS), uma tensão contínua de 

5V, uma tensão contínua de 3,3V e uma tensão terra de 

referência (GND). Estes sinais são fornecidos inteiramente 

pelo computador de bordo Jetson TX2, respetivamente pelos 

pins 5,3,2,1 e 6. O conversor utiliza as portas A1B1 e 

A2B2 para converter os sinais de 3,3V de Clock e Data, 

respetivamente, em sinais de 5V. Esses sinais são então 

transmitidos ao multiplexer que distribui os sinais de controlo 

aos DAC necessários para operar a antena esquerda ou 

direita. Para essa distribuição, o multiplexer utiliza as portas 

SC7/SD7 e SC6/SD6 para o controlo da antena direita e as 

portas SC3/SD3 e SC2/SD2 para o controlo da antena 

esquerda. O circuito apresenta ainda quatro sinais de saída, 

Livro de Artigos Jornadas das Engenharias da Academia Militar 2018

35



 

 

sinais esses analógicos que correspondem às tensões 

desejadas para o controlo da antena P-ESPAR. Esses sinais 

analógicos são fornecidos por cada um dos quatro DAC 

existentes no circuito. 

C. Testes no osciloscópio à resposta do circuito  

Selecionados os componentes e estabelecido o circuito, é 

necessário testar se esse tem a capacidade de garantir as 

tensões pretendidas para a operação do controlo da antena. 

Para tal foi feito um teste para uma antena fictícia com a 

capacidade de variar o seu lobo principal de radiação numa 

amplitude de 180° (de -90° a 90°), sendo para tal necessário 

uma variação de tensão entre os 0 volts e os 5 volts. Para este 

teste foi considerado as posições e rumo de uma simulação 

de voo fornecida pelo CIAFA.  

Podemos observar na Figura 8 que o circuito responde 

positivamente ao solicitado, variando a tensão de saída dos 

DAC continuamente entre os 0 volts e os 5 volts, 

preenchendo assim os requisitos fictícios da antena.  

 
Figura 8: Tensão de saída dos DAC o primeiro caso 

D. Teste do sistema de controlo utilizando um simulador de 

voo 

Depois de verificado que o circuito fornece as tensões 

pretendidas, o sistema de controlo da antena P-ESPAR foi 

testado no software Piccolo Command Center (Figura 9), 

num voo simulado. Este software é usado pela Força Aérea 

para o comando e controlo dos UAV, sendo também uma 

ferramenta extremamente útil para a análise e estudo dos 

mesmos. O percurso de voo, identificado a verde na Figura 

10, foi definido tendo em conta os seguintes fatores: 

 Realizar-se dentro da unidade militar da base aérea nº1 

em Sintra Este fator torna possível a realização de 

posteriores testes com equipamento militar em campo;   

 O UAV deve passar pelas posições 1, 2 e 3 com um rumo 

constante As posições 1,2 e 3 são as posições que irão 

ser estudadas no presente teste e nos testes em campo, 

sendo por isso necessário um rumo constante nestas 

posições para uma melhor leitura e análise;    

 Utilização da antena esquerda e direita o percurso deve 

permitir que as duas antenas P-ESPAR sejam testadas. 

 
Figura 9: Percurso do UAV simulado no software Piccolo Command 

Center da EB  

Para o teste realizado foi definido ainda uma antena P-

ESPAR fictícia, idêntica à do primerio caso do estudo do 

osciloscópio, com a capacidade de variar a direção do seu 

lobo principal de radiação de -90° a 90°.  

Após definida a trajetória do UAV no software da EB, foi 

simulado o seu voo e as mensagens de telemetria (posições 

do UAV/EB, rumos, altitudes, velocidades, etc.) foram 

gravadas num ficheiro para poderem ser lidas e analisadas 

posteriormente. A razão dessa análise não ser feita no 

momento do voo simulado mas sim num ficheiro gravado, 

prende-se ao facto de não ser possível parar o UAV nas 

posições a serem estudadas durante a simulação, tornando a 

análise dessas posições extremamente difícil. No entanto, é 

importante realçar, que o algoritmo desenvolvido recebe as 

mensagens do voo simulado da mesma forma que recebe as 

mensagens do ficheiro gravado ou as mensagens fornecidas 

pelo piloto automático, isto devido ao sistema ROS que 

publica essas mensagens de telemetria em tópicos (ex.: 

autopilot_telemtry), facilitando o procedimento de 

comunicação, pois o processo de controlo da antena recebe e 

analisa esse tópico, independentemente da sua origem. 

Depois de analisado o percurso simulado com o algoritmo 

desenvolvido, obteve-se os seguintes valores:  

Para a Posição 1, com as coordenadas 38,833870°N 

9,333101°W, obteve-se um ângulo α de -41,6° para a antena 

esquerda (Figura 10) e tensões de 3,75V e 1,88V aplicados 

nos díodos 3 e 4, respetivamente, correspondem aos dois 

díodos da antena P-ESPAR fictícia esquerda. 

 
Figura 10: Resultado obtido na posição 1 

Analisando a Figura 11, relativa à Posição 1, podemos 

observar que de facto a antena escolhida para a transmissão 

é a antena esquerda e que o ângulo α da ligação é próximo do 

obtido. 

 
Figura 11: Ângulo α formado na Posição 1 

As posições 2 e 3 foram igualmente analisadas e pode-se 

concluir a boa resposta do sistema de controlo à simulação 

de voo. 

A análise dos resultados obtidos a partir de mensagens de 

telemetria enviadas pelo simulador de voo, vai servir como 

base de comparação para os testes realizados em campo 

utilizando o computador de bordo Piccolo.   

E. Teste do sistema de controlo em situação real 

O teste seguinte teve o objetivo de estudar o sistema de 

controlo da antena P-ESPAR, num ambiente mais próximo 

da realidade, onde, em vez de receber as mensagens de 

telemetria de um ficheiro desenvolvido pelo CIAFA ou de 

uma simulação de voo, recebemos essas mensagens de 

Posição 1 

38,833728

Posição 3 

38,83663Posição 2 

38,836120
EB 

38,8
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telemetria do Piloto Automático Piccolo que integra o UAV 

Antex-X02. 

A situação ideal para estudar o sistema (Piccolo + sistema 

de controlo) seria a realização de um teste em voo onde o 

sistema estivesse integrado no UAV Antex-X02. No entanto, 

não foi possível realizar esse teste. Assim, em alternativa ao 

teste em voo, a solução encontrada passou por implementar 

o sistema numa viatura terrestre fornecida pela Academia da 

Força Aérea. 

Procurou-se percorrer o mesmo trajeto definido no 

simulador, com especial atenção às posições 1, 2 e 3, tendo 

ainda em consideração fatores como o rumo nessas mesmas 

posições.  

As Figuras 12, 13 e 14 apresentam os resultados obtidos 

no presente teste em campo em comparação com os 

resultados obtidos na simulação. 

 
Figura 12: Comparação dos resultados obtidos na Posição 1 

 
Figura 13: Comparação dos resultados obtidos na Posição 2 

 
Figura 14: Comparação dos resultados obtidos na Posição 3 

Tendo em conta as condições de teste, isto é, a tentativa de 

replicar um voo do UAV com uma viatura terrestre, 

considerou-se que os resultados obtidos são extremamente 

positivos, visto que o algoritmo implementado e o circuito 

dimensionado adquiriram e processaram os dados do piloto 

automático Piccolo com eficácia, traduzindo-se na escolha 

acertada da antena a transmitir e numa boa aproximação da 

direção do lobo principal de radiação à obtida no teste 

realizado em laboratório com o simulador de voo.  

VI. CONCLUSÕES 

Dadas as dimensões e o propósito da antena construída, 

concluiu-se que a melhor opção de localização da antena no 

UAV seria na fuselagem do UAV.  

No desenvolvimento do sistema de controlo, foi criado 

um algoritmo trigonométrico que, tendo em conta as 

condições de operação do UAV, relacionasse a posição desse 

com a posição da Estação Base de forma a obter a direção α 

do lobo principal de radiação ótimo à transmissão de sinal de 

vídeo. 

A implementação do algoritmo no computador de bordo 

foi realizada procurando manter sempre presente a noção do 

hemisfério do UAV (esquerdo ou direito) que iria estabelecer 

a ligação com a Estação Base. Esse fator foi um aspeto 

inovador em relação aos projetos anteriores, e a sua aplicação 

permitiu definir duas antenas (esquerda e direita) e escolher 

qual a que garante uma melhor eficiência da ligação sem 

alterar consideravelmente a trajetória de voo do UAV. 

Deu-se de seguida a realização de um conjunto de testes 

com o objetivo de avaliar a resposta do sistema de controlo 

em diferentes situações, tendo sido estes finalizados com a 

integração do piloto automático Piccolo, tendo sido possível 

observar um comportamento muito positivo do sistema de 

controlo, conseguindo uns resultados muito semelhantes ao 

voo simulado anteriormente.  

Desta forma, com os resultados obtidos foi possível 

garantir a continuação do projeto, bem como a aplicação do 

mesmo nos sistemas atualmente utilizados pela Força Aérea 

Portuguesa num futuro próximo e projetos futuros no âmbito 

dos UAV do Exército Português. 
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Resumo— Nas últimas décadas, o interesse por sistemas de 

aumento das capacidades humanas tem aumentado nas áreas de 

defesa, indústria e reabilitação. Por exemplo, as operações 

militares exigem um alto gasto de energia, podendo resultar na 

exaustão dos militares e no aumento da incidência de lesões. Os 

exoesqueletos podem ser uma solução neste âmbito, reduzindo 

os custos metabólicos associados às tarefas realizadas ou 

aumentando as capacidades humanas, diminuindo também o 

risco de patologias músculo-esqueléticas. 

O objetivo deste estudo é a conceção e desenvolvimento de 

um exoesqueleto passivo para reduzir os custos metabólicos 

durante a marcha. A solução desenvolvida foi baseada num 

conceito existente [1], com uma estrutura rígida com 1 grau de 

liberdade 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. Quatorze indivíduos, 

pertencentes ao Exército Português, foram selecionados para 

este estudo. Três molas diferentes foram analisadas para 

estudar diferentes forças de atuação. Os ensaios quantitativos, 

realizados por 7 indivíduos da amostra, contemplaram 

aquisições sem exoesqueleto, 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. 

Palavras-chave—exoesqueleto passivo, tornozelo, custos 

metabólicos, desenvolvimento de produto, espirometria 

I. INTRODUÇÃO 

A ação combinada dos sistemas nervoso, muscular e 
esquelético permite-nos caminhar de forma eficiente nas mais 
diversas atividades quotidianas. Apesar do nível de eficiência 
ser elevado, o estudo de formas de minimizar o gasto de 
energia, bem como o desgaste das articulações, é de grande 
interesse em áreas como a defesa, a indústria ou a reabilitação 
humana. As atividades militares, sejam elas de treino ou de 
combate, dependem da mobilidade do soldado, tendo este de 
carregar o seu equipamento individual, que geralmente inclui 
uma mochila, equipamento de proteção individual e a sua 
arma. Todo esse equipamento culmina num peso muito 
significativo de material transportado, representando uma 

grande percentagem do peso corporal do soldado. Além disso, 
as atividades que um militar executa, geralmente ocorrem em 
terrenos irregulares ou inclinados, levando a um grande gasto 
de energia e a um elevado risco de lesão [2]. 

A investigação de sistemas mecânicos complexos para 
amplificar os movimentos do corpo humano tem aumentado 
desde o século XIX. O desenvolvimento de exoesqueletos 
começou em 1956, quando Lent propôs o primeiro conceito 
técnico, seguido por Mizen em 1966, e depois continuado pela 
General Electric no final dos anos 60 [3]. O exoesqueleto ativo 
apresentado por Hardiman em 1971 foi a primeira 
investigação prática que estudou o uso de exoesqueletos para 
manuseio de materiais [3]. As duas principais áreas onde o uso 
de exoesqueletos estão presentes atualmente são o aumento de 
capacidades em indivíduos sem limitações físicas e o apoio 
e/ou correção de patologias relacionadas com o movimento. A 
primeira compreende os exoesqueletos normalmente 
utilizados nos setores industrial, de defesa, segurança pública 
e proteção civil. Nesta área de pesquisa os dispositivos ativos 
tornaram-se o tipo mais estudado de exoesqueletos, em grande 
parte devido à evolução tecnológica que ocorreu durante as 
últimas décadas dos sistemas de controlo, sensores e atuadores 
[4] e devido à grande capacidade de força, que podem fornecer 
em várias funções. Por outro lado, interesse de alguns 
investigadores tem-se concentrado também no uso de energia 
desperdiçada pelos movimentos do corpo humano recorrendo 
a sistemas passivos, com o objetivo de reduzir o custo e o peso 
associados às fontes de energia dos sistemas ativos. 

Apesar da eficiência que o ser humano apresenta no ciclo 
da marcha, desenvolvida ao longo de séculos de evolução 
humana, esta tarefa continua a gerar um gasto considerável de 
energia metabólica. Assim, sistemas que reduzam a fadiga nas 
pessoas e que permitam os seus utilizadores caminhar por 
mais tempo, são de relevante interesse científico. A 
investigação associada à aplicação de elementos passivos no 
apoio à marcha é muito recente. Os elementos passivos, como 
as molas, começaram a aparecer nos exoesqueletos ativos para 
reduzir a dependência de fontes externas de energia para o seu 
funcionamento [5]. A partir daí, a ideia de remover totalmente 
a dependência de fontes externas de energia, fazendo uso da 
energia desperdiçada pelo sistema homem-máquina começou 
a desenvolver-se [1], resultando também na diminuição do 
peso e custo dos equipamentos. 

Collins et al [1] apresenta o desenvolvimento de um 
exoesqueleto passivo que reduz as necessidades metabólicas 
ao caminhar. Esta solução auxilia o sistema locomotor na 
tarefa de impulsão do corpo relativamente ao chão, 
diminuindo a necessidade de uso de força biológica. O 
dispositivo consiste num sistema elástico que atua 
paralelamente aos músculos da perna e tendão de Aquiles, 
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retirando carga do músculo e consequentemente reduzindo o 
consumo metabólico global. Este sistema utiliza uma 
engrenagem mecânica ligada a uma mola, que é esticada e 
relaxada pelos movimentos do tornozelo quando o pé está em 
contato com o solo. Este exoesqueleto apresenta uma redução 
de custos metabólicos durante a macha de 7,2%, sem recurso 
a fontes externas de energia. 

Baseado no exoesqueleto desenvolvido por Collins et al, 
surgiram outras investigações, como é o caso do estudo 
desenvolvido por Dežman et al [6], no qual este utiliza o 
mesmo conceito de sistema de embraiagem, com ligeiras 
alterações. A estrutura de suporte foi igualmente alterada, 
sendo construída em alumínio, mas mantendo apenas um grau 
de liberdade ao nível do tornozelo. Dežman et al verificaram 
que o uso de uma mola com rigidez adequada leva a uma 
redução no custo metabólico durante a caminhada. 
Verificaram também que a rigidez ideal da mola varia de 
pessoa para pessoa e o tempo de funcionamento da 
embraiagem também deve ser adequado. 

O presente estudo visa o desenvolvimento de um 
exoesqueleto passivo para reduzir o custo metabólico durante 
a marcha. Para tal, utilizou-se a ideia base apresentada por 
Collins et al. com alterações fundamentalmente ao nível 
estrutural. Os aspetos inovadores deste trabalho são o aumento 
dos graus de liberdade da estrutura na conexão entre os 
módulos do pé e da perna, e o desenvolvimento de uma 
estrutura adaptada à fisionomia e calçado do utilizador. 

II. ENQUADRAMENTO 

A. Anatomia do tornozelo 

O tornozelo é composto por três articulações: a articulação 
tibiotársica; a subtalar e a mediotársica. A articulação 
tibiotársica apresenta apenas um grau de liberdade, o que 
permitindo a execução de movimentos de flexão plantar e 
dorsiflexão, comumente referidos como flexão e extensão, 
respetivamente. A articulação subtalar controla o movimento 
do pé no plano frontal sendo responsável pelo movimento de 
inversão e eversão do pé. Já a articulação mediotársica permite 
a realização de movimentos de adução e abdução do pé 

Estas três articulações do tornozelo formam uma única 
articulação com três graus de liberdade, permitindo que o pé 
se mova em qualquer posição no espaço e se adapte às 
irregularidades presentes no solo [7]. 

B. Custos metabólicos 

O sistema muscular pode ser considerado como uma 
máquina que é alimentada pela energia química que resulta 
dos nutrientes ingeridos e armazenados no corpo na forma de 
hidratos de carbono ou lípidos [8]. Esta fonte de energia é 
geralmente denominada como custo de energia metabólica ou 
custos metabólicos e acredita-se que desempenha um papel 
importante na locomoção. 

Os custos metabólicos medem o esforço que uma pessoa 
precisa fazer para realizar uma determinada atividade. Essa 
quantidade de energia pode ser estimada através de sistemas 
de análise de gases, que medem o consumo de oxigénio e a 
produção de dióxido de carbono [9]. O gasto energético das 
atividades físicas pode ser classificado através da razão entre 
o volume de oxigénio necessário para executar uma 
determinada tarefa e o volume de oxigénio usado quando um 
indivíduo está em repouso [10]. Essa relação é chamada de 
Metabolic Energy Task (MET) e, através dela, podemos 
quantificar o nível de intensidade de uma atividade. O valor 

de referência desta unidade de medida representa o custo 
metabólico de um adulto sentado em repouso [11], que 
corresponde à Equação 1. 

1 𝑀𝐸𝑇 = 3.5 𝑚𝑙 𝑂2 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (1) 

III. DESENVOLVIMENTO DE CONCEITO 

A. Necessidades do utilizador 

As necessidades do utilizador foram identificadas através 
de entrevistas a militares com diferentes níveis de experiência 
em operações e treino, e através da consulta de documentos 
relevantes neste âmbito (Ex. grupo de trabalho da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que 
estuda a uso de exoesqueletos no campo de batalha). Em geral, 
os requisitos impostos pelos utilizadores destes dispositivo 
referem-se principalmente à segurança, forma, 
funcionalidade, ergonomia e custo. Os requisitos de segurança 
estão relacionados com a prevenção de lesões, ou seja, causar 
ferimentos ou quedas devido à falta de estabilidade. Aqui a 
geometria do produto desempenha um papel importante, uma 
vez que este fator está subjacente à forma, volume e peso do 
equipamento. Assim, de acordo com os requisitos 
estabelecidos no 2nd Integration of the Exoskeleton in the 
Battlefield Workshop [12], e as audições feitas a indivíduos 
com experiência em operações militares terrestres, foi 
possível elaborar uma lista com os requisitos, ver Tabela 1, 
que o exoesqueleto desenvolvido neste trabalho deverá 
cumprir, a fim de ser utilizado na área da defesa. 

TABELA 1 – REQUISITOS DO EXOESQUELETO 

Requisitos 

Não comprometer a segurança 

do utilizador 
Manutenção simples 

Rápida montagem e 
desmontagem 

Ergonómico 

Minimizar a fadiga Confortável durante longos períodos 

Utilização fácil de aprender Robusto 

Peso reduzido Não produzir ruído 

Não apresentar assinatura 
eletromagnética Não ser afetado por condições 

ambientais adversas Minimizar requisitos de 

transporte 

Após esse levantamento, foi necessário definir o grau de 
importância relativa que cada requisito apresenta. Para tal, foi 
utilizado o diagrama de Mudge, uma ferramenta que compara 
os requisitos em pares, para todas as combinações possíveis, 
o que ajuda a determinar o grau de importância que cada 
requisito representa para o utilizador [13]. Os requisitos são 
dispostos no diagrama e são comparados através da notação 
de uma letra designada, que é atribuída a cada um dos 
requisitos apresentados na Tabela 1. Através do diagrama de 
Mudge foi possível verificar que a capacidade do 
exoesqueleto para minimizar os efeitos da fadiga no utilizador 
é o requisito mais importante, seguido pela minimização dos 
requisitos de transporte e a ergonomia do dispositivo. 

B. Geração do conceito 

Depois de identificar os requisitos dos potenciais 
utilizadores e estabelecer as especificações do produto, é 
necessário determinar os conceitos existentes e a sua 
viabilidade. Ao gerar novas soluções para os vários conjuntos 
e subconjuntos do produto, a norma aplicada foi a divisão de 
uma ação complexa em ações simples. Isso permite que o 
processo de geração e seleção de conceitos se torne mais 
simples. Para atender às especificações do utilizador e do 
produto, os conceitos considerados são: 1) a estrutura do 
produto; 2) o ajuste ao utilizador; 3) a configuração da 
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embraiagem e dos elementos de força na perna; 4) e o 
mecanismo de ligação entre os segmentos da estrutura. 

C. Seleção do conceito a adotar 

Após expor as potencialidades e vulnerabilidades dos 
conceitos, é necessário decidir o conceito mais adequado para 
este projeto, através de uma matriz de decisão, em que para 
cada conceito em estudo é definido um conjunto de 
parâmetros. Cada parâmetro apresenta um grau de 
importância relativa, para cada tipo de conceito analisado. 
Finalmente, o conceito que tem a maior classificação total é o 
conceito selecionado para aplicação no desenvolvimento do 
exoesqueleto. 

Os conceitos que são mais importantes para o 
desenvolvimento do exoesqueleto são: 1) o método de ligação 
entre os módulos; 2) a estrutura do exoesqueleto. Após a 
definição destes conceitos, são selecionados os conceitos 
secundários a serem utilizados, sendo este: 1) o sistema de 
ajuste; 2) a disposição do sistema de controlo e dos elementos 
de força. 

IV. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO FÍSICO 

A. Estrutura externa 

A estrutura externa é um dos elementos do exoesqueleto 
construído à medida da fisionomia e do calçado do utilizador. 
Deste modo, a primeira etapa de fabrico consiste na 
digitalização tridimensional (3D) do pé e da perna do sujeito. 
A modelação 3D da estrutura foi efetuada em torno da nuvem 
de pontos gerados pelo scanner 3D. Após a geometria do 
segmento da haste e do pé ser definida, estas duas peças foram 
fabricadas através de fabrico aditivo. 

B. Elementos de Força 

Tendo como ponto de partida as caraterísticas das molas 
usadas por Collins et al, houve a necessidade de adquirir 
molas de tração semelhantes às usadas nesse estudo [1]. Para 
isso, foram adquiridos 3 conjuntos de molas, sendo as suas 
características gerais, nomeadamente o seu peso e rigidez, 
apresentadas na Tabela 3. 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DAS MOLAS 

Mola Peso [kg] Rigidez [kN/m] 

F-1 0.065 8.422 
A-1 0.015 7.058 

A-2 0.020 4.801 

C. Controlo passivo 

O sistema de controlo deste exoesqueleto é baseado na 
embraiagem desenvolvida por Collins et al [1]. No entanto, as 
dimensões dos vários componentes tiveram de ser adaptadas, 
de modo a comportarem alguns componentes diferentes dos 
originais, atendendo à sua disponibilidade no mercado 
nacional. Além disso, alguns dos componentes que compõem 
a embraiagem tiveram que ser desenvolvidos de raiz, devido 
às dimensões reduzidas das peças em questão. Na 
impossibilidade de as adquirir, estas foram maquinadas, 
recorrendo a várias ferramentas tendo por base o processo de 
fabrico de corte por arranque de apara. Para tal, foram 
utilizadas as oficinas da Unidade de Apoio ao Material do 
Exército (UAGME). O processo de fabrico decorreu 
principalmente no centro de maquinagem de 3 eixos, um 
equipamento de comando numérico (CNC - Computer 
Numeric Control). Devido às dimensões e geometria de 
algumas peças, foi ainda necessário utilizar tornos e fresadoras 
convencionais. 

D. Montagem 

A sequência de montagem é o processo lógico de associar 
os vários segmentos que constituem o exoesqueleto, tendo 
sido adotada a seguinte ordem: 1) Conjunto da embraiagem; 
2) Conjunto do segmento do pé e 3) Conjunto do segmento da 
perna. 

Uma vez montado, foi possível comparar o peso do 
exoesqueleto passivo apresentado por Collins et al [1] e a 
solução desenvolvida neste trabalho, ver Figura 1. Pode 
verificar-se, na Tabela 2, que o exoesqueleto desenvolvido 
apresenta uma diminuição no peso de alguns elementos 
constituintes. Ainda assim, ao analisar o exoesqueleto, 
verifica-se um aumento do peso total da estrutura. 

 
FIGURA 1 – PROTÓTIPO DESENVOLVIDO. 

TABELA 3 – COMPARAÇÃO DA MASSA DOS EXOESQUELETOS. 

Segmento Collins et al [1] Protótipo Variação 

Segmento do pé 139 g 200 g +44% 

Articulação 40 g 10 g -75% 
Segmento da perna 124.5 g 246 g +98% 

Estrutura 303.5 g 456 g +50% 

Mola (média) 76 g 33 g -57% 

Embraiagem 57 g 57 g 0% 

Massa total 436.5 546 g +25% 

V. ANÁLISE EXPERIMENTAL 

O desempenho da solução foi avaliado através da medição 
dos custos metabólicos durante a marcha, tendo em conta a 
análise de gases respiratórios e espirometria. Os ensaios 
experimentais foram realizados no Laboratório de 
Biomecânica de Lisboa (LBL). De modo a desenvolver o 
método a adotar para os ensaios, foram realizadas várias 
aquisições com um voluntário, denominado “sujeito zero”, 
que serviu como referência para o estudo. 

 
FIGURA 2 –ENSAIOS NO LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA DE LISBOA. 

A. Protocolo experimental 

A aquisição experimental de custos metabólicos foi 
realizada utilizando o sistema de espirometria ML206 Gas 
Analyzer - ADInstruments, com uma frequência de aquisição 
de 1000 Hz, e uma passadeira WolfMedica Marathon 
Medical. Esta aquisição baseou-se no 6MWT [14] à 
velocidade de 4km/h, que apresenta um MET de 3 unidades 
[15]. 

Para este estudo foram selecionados 14 indivíduos, 
respeitando aos seguintes critérios de inclusão: 1) não possuir 
patologias no sistema locomotor; 2) praticar atividade física 
regularmente; 3) pertencer às Forças Armadas; 4) tamanho do 
pé e perímetro do gémeo semelhante ao do sujeito zero; 5) 
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apresentar um Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 e 
29,9 (categoria de peso normal ou pré-obesidade). Os dados 
biométricos referentes à população em estudo, 
nomeadamente, idade, peso, altura e IMC, são apresentados 
na Tabela 4. 

TABELA 4 – DADOS BIOMÉTRICOS DA POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 Grupo de Trabalho 

Idade 24,6 ± 3,4 

Peso 75,2 ± 5,2 kg 

Altura 180,1 ± 4,3 cm 
IMC 23,2 ± 1,3 

Os indivíduos que participaram neste estudo foram 
instruídos a realizar um período de adaptação antes da 
aquisição dos dados experimentais para se ambientarem ao 
facto de terem um elemento externo acoplado às pernas. Para 
tal, após fixação dos exoesqueletos às pernas e depois 
caminharam livremente durante 25 minutos à mesma 
velocidade que a utilizada durante as aquisições. Segundo 
Galle et al [16], esse tempo é suficiente para que o corpo 
humano se adapte ao uso de um exoesqueleto. Após a fase de 
adaptação, o ciclo experimental de aquisição de dados é 
iniciado, para cada uma das situações em estudo, ou seja: 1) 
sem exoesqueleto; 2) com exoesqueleto sem atuação da mola; 
3) com o exoesqueleto atuado por cada uma das 3 molas em 
estudo. No intervalo entre cada aquisição, o voluntário é 
instruído a sentar-se e permanecer em repouso, pelo menos 
durante 6 minutos, para garantir que o indivíduo atingiu 
novamente o nível de gastos metabólicos equivalente ao 
estado de repouso. Assim, garante-se que a análise da marcha 
é sempre iniciada nas mesmas condições, não sendo 
influenciada pela fadiga. Após isso, o voluntário é instruído a 
caminhar na passadeira à velocidade definida durante 6 
minutos. Após cada recolha o voluntário inicia um novo 
período de recuperação. As 5 situações para as quais os custos 
metabólicos foram adquiridos não seguiram uma ordem pré-
definida, ou seja, para garantir a aleatoriedade dos valores 
obtidos, a ordem de execução das aquisições foi diferente para 
cada um dos indivíduos em estudo. Além disso, os sujeitos não 
foram informados sobre as caraterísticas das molas usadas em 
cada ensaio. A Figura 3 representa as tarefas executadas e a 
sequência respeitada durante o protocolo experimental. 

 
FIGURA 3 – PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

No final do protocolo experimental, os voluntários do 
estudo foram instruídos a responder a um questionário sobre a 
perceção de funcionamento do exoesqueleto, durante o 
protocolo experimental. No caso de ocorrência de falhas 
mecânicas ou qualquer outra limitação ao protocolo 
experimental, a sessão era interrompida e o ensaio repetido. 

B. Resultados 

Relativamente às aquisições feitas ao grupo de trabalho, é 
possível comparar o custo metabólico médio que cada uma 
das condições estudadas apresentou. Os resultados relativos 
aos custos metabólicos médios e desvio padrão associado a 
cada situação ensaiada, são apresentados na Figura 4. 

 
FIGURA 4 – COMPARATIVO DOS METS PARA AS DIFERENTES CONDIÇÕES 

ESTUDADAS. 

Para este grupo de trabalho, o custo metabólico na situação 
de repouso foi de 0,932 ± 0,148 MET, o custo metabólico da 
marcha sem exoesqueleto foi de 2,922 ± 0,195 METs. 
Verificou-se que o custo metabólico médio relativo ao uso do 
exoesqueleto, com ou sem atuação das molas, foi maior que o 
custo metabólico sem exoesqueleto. A variação do custo 
metabólico relativo à caminhada sem exoesqueleto foi  de + 
0,9%, + 3,4%, + 2,8% e + 3,1%, para caminhada de 
exoesqueleto sem atuação da mola, com exoesqueleto atuado 
pela mola A-2, com exoesqueleto atuado pela mola A-1 e com 
exoesqueleto atuado pela mola F-1, respetivamente. 

Quanto à variação do custo metabólico entre o uso do 
exoesqueleto sem elementos de força e o exoesqueleto atuado 
por cada uma das molas em estudo, houve redução do custo 
metabólico quando se utilizou o exoesqueleto atuado pelas 
molas mesmo para os indivíduos que não apresentaram 
redução do gasto energético relativo à caminhada sem 
exoesqueleto, variando os resultados entre -31,0% e -1,7%. 

No gráfico da Figura 5 podem ser consultados os 
resultados obtidos por cada um dos indivíduos em cada uma 
das situações em estudo, é possível verificar que a variação 
global dos custos metábolicos variou entre -27,9% e +15,5%, 
verifica-se ainda que para 4 dos 7 indivíduos, que participaram 
neste estudo, houve redução dos custos metabólicos em 
relação à caminhada sem utilização do exoesqueleto, sendo 
que os resultados obtidos variaram entre -27,9% e -0,1%. A 
vermelho encontram-se destacados os resultados para os quais 
cada um dos indivíduos conseguiu extrair o melhor 
rendimento da utilização do exoesqueleto atuado por uma das 
molas. Assim, a média dos resultados obtidos com a mola 
mais adequada para cada utilizador revelou uma redução 
média dos custos metabólicos de -3,1%, sendo que os valores 
globais variaram entre -27,9% e +7,5%. 

Quanto à análise qualitativa, após a realização do ensaio 
experimental, cada sujeito preencheu um questionário de 
perceção, focado no funcionamento do exoesqueleto. Assim, 
em relação ao tempo de adaptação ao caminhar com o 
exoesqueleto, todos os sujeitos responderam que o tempo de 
adaptação é suficiente. 

Solicitados a classificar o esforço percecionado durante a 
fase de Push-off (extensão da mola), o nível de esforço para 
cada uma das três molas, em média, foi classificado como 
“pouco”. Em relação à capacidade da mola auxiliar no ciclo 
da marcha, não foram identificadas diferenças significativas 
entre a classificação dada a cada uma das molas. No entanto, 
de acordo com os voluntários, a mola que mais auxiliou 
durante o ciclo da marcha foi a mola com maior rigidez (mola 
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F-1). Além disso, a mola A-1, que tem uma rigidez menor que 
F-1 e maior que A-2, apresenta um valor menor de perceção 
da ajuda. Por fim, a mola A-2 teve o menor índice de auxílio. 
A maioria dos sujeitos percebeu a rigidez que cada uma das 
molas tinha, uma vez que 69% dos entrevistados classificaram 
as molas em relação à sua rigidez na ordem correta. 

 
FIGURA 5 – VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS CUSTOS METABÓLICOS POR 

INDIVIDUO E CONDIÇÃO EM ESTUDO. 

A amplitude de movimento que o exoesqueleto permite ao 
utilizador, sendo um dos requisitos apresentados pelos 
utilizadores, foi também focada. A mobilidade do 
exoesqueleto foi avaliada entre moderada a elevada, em 
relação à articulação do tornozelo. Alguns dos voluntários 
declararam que o exoesqueleto restringe ligeiramente o 
movimento de eversão do pé. 

Em relação ao conforto, a classificação que os voluntários 
atribuíram à estrutura foi neutra. Alguns sentiram desconforto 
na zona frontal, em que o segmento da perna contacta com a 
canela, enquanto outros afirmaram sentir desconforto relativo 
ao perímetro da perna, uma vez que o protótipo utilizado foi 
dimensionado de acordo com os dados antropométricos do 
sujeito zero. 

Com vista a refinar os requisitos definidos na Tabela 1, os 
voluntários foram solicitados a indicar possíveis alterações, 
com vista a atingir um melhor desempenho do exoesqueleto 
em atividades operacionais ou mesmo para o uso no dia-a-dia. 
A maioria das sugestões focou os seguinte pontos:1) redução 
de peso; 2) redução do ruído da embraiagem; 3) 
desenvolvimento de uma estrutura mais compacta; 4) uso de 
materiais confortáveis na área onde o exoesqueleto entra em 
contato com a perna. 

Por fim, em relação à possibilidade de voluntários usarem 
estes dispositivos para reduzir o custo metabólico durante 
atividades que ocorrem por longos períodos de tempo, a 
maioria disse que era uma possibilidade a ser considerada. 

C. Discussão 

Analisando o gráfico da Figura 4, relativa os valores 
médios dos custos metabólicos para cada uma das situações 
de caminhada estudadas, verifica-se que não é possível 
determinar uma mola de aplicação genérica, ou seja, aplicável 
a diferentes indivíduos. 4 em 7 indivíduos, apresentaram 
redução dos custos metabólicos ao caminhar com o 
exoesqueleto passivo. Verificou-se também que, para alguns 

dos participantes, ocorreu uma redução do custo metabólico 
em relação ao uso do exoesqueleto sem atuação das molas, o 
que mostra que, para alguns indivíduos, ao carregar a mesma 
quantidade de peso acoplada às pernas, o uso do exoesqueleto 
atuado com molas permite reduzir o gasto energético da 
marcha. 

Os resultados expostos na Figura 5 obtidos por cada 
indivíduo para cada uma das situações em estudo sustentam a 
ideia que a mola de atuação do exoesqueleto deve ser 
selecionada de acordo com as características do indivíduo de 
forma a se obter um sistema eficaz, isto porque nas mesmas 
condições alguns indivíduos apresentaram uma redução 
considerável do custo metabólico enquanto outros, em 
oposição, apresentaram um aumento do mesmo.  

Analisando os resultados destacados na Figura 5, que 
espelham os melhores resultados obtidos por cada um dos 
sujeitos, obteve-se uma redução média dos custos metabólicos 
de -3,1%. O indivíduo 2 foi o que obteve melhor resultado em 
termos percentuais (-27.9%), no entanto, este valor pode ser 
apontado como um outlier (valor atípico face à amostra). Caso 
este valor fosse retirado do estudo a média dos custos 
metabólicos seria 1.1% superior à não utilização do 
exoesqueleto. 

Os valores obtidos para o melhor resultado de cada um dos 
participantes neste estudo poderão evidenciar a importância 
que uma estrutura personalizada a cada utilizador apresenta 
em termos de eficiência deste tipo de dispositivos, ou seja, na 
capacidade de redução dos custos metabólicos do utilizador 
durante a marcha. 

Embora o exoesqueleto apresente mais graus de liberdade 
do que os conceitos utilizados como base para este estudo, o 
dispositivo desenvolvido é cerca de 25% mais pesado 
(consultar Tabela 3). Tal facto deve-se à utilização de um 
material polimérico aplicado através de fabrico aditivo para 
construir a estrutura do exoesqueleto, com o necessário 
dimensionamento estrutural para suportar os esforços 
estimados durante a sua utilização. No entanto, o aumento 
médio percentual do peso do exoesqueleto, relativamente ao 
peso dos indivíduos, é reduzido. Sendo aproximadamente 
1,5%, esta variação é maior do que o aumento do custo 
metabólico médio quando o indivíduo usa o exoesqueleto sem 
atuação das molas, 0,9%. 

Além disso, o exoesqueleto utilizado nas aquisições 
experimentais, devida a limitações de tempo e orçamentais, 
foi a solução desenvolvida para o sujeito zero. Tal facto pode 
ter influenciado os resultados, pois os sujeitos que 
participaram das aquisições experimentais, apesar de terem a 
mesma estatura e constituição física, apresentaram algumas 
diferenças ao nível do perímetro da perna e do tamanho do pé. 
Além disso, a posição relativa da embraiagem na perna do 
utilizador pode influenciar os resultados obtidos, poder estar 
numa posição onde o auxílio proporcionado pelo exoesqueleto 
é menos eficaz. 

Ainda analisando a estrutura desenvolvida, verificou-se 
que, embora mais pesada que a desenvolvida por Collins et al 
[1], a opção de desenvolver uma estrutura externa ao calçado, 
contrariamente à abordagem de Collins et al e Dežman et al 
[6], permite que a ergonomia do calçado não seja alterada. 
Assim, atenua o desconforto que este dispositivo poderia 
causar na planta do pé devido à sua rigidez. Além disso, o 
aumento dos custos metabólicos, na maioria dos casos, pode 
dever-se ao fato de o teste de caminhada sem exosqueleto ter 
sido realizado com o calçado que o sujeito utiliza no seu 
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quotidiano, adaptado ao modo de caminhada e 
posicionamento do pé do sujeito, enquanto os testes utilizando 
o exoesqueleto foram feitos com um calçado adaptado apenas 
ao sujeito zero. 

O funcionamento da embraiagem, também pode ter 
influenciado os resultados, uma vez que o seu engate, que 
aciona a mola, deve ser adaptado à marcha de cada indivíduo. 
Como cada sujeito apresenta pequenas variações nos padrões 
da marcha, se a mola é acionada mais cedo ou mais tarde, pode 
restringir o desempenho do sistema. Embora não tenha 
influenciado a operação, a mola de recuperação da polia não é 
ideal para esse fim, já que é uma mola de tração unidirecional, 
que deve funcionar apenas axialmente, o que não acontece 
neste caso. Além disso, o sistema que prende a mola ao cabo 
da embraiagem pode gerar ligeiros desalinhamentos no 
exoesqueleto, limitando o seu funcionamento. 

Quanto à informação recolhida através dos inquéritos de 
perceção, verifica-se que 69%, dos voluntários conseguiram 
identificar o nível de rigidez relativo da mola em uso. 

Quanto ao conforto e mobilidade, o exoesqueleto foi 
classificado como algo que permite uma mobilidade entre 
moderada a elevada. Tal facto deve-se, ao uso da rótula na 
zona da articulação, permitindo a mobilidade quase total da 
articulação do tornozelo em todas as direções, representando 
uma clara melhoria, face à solução de Collins et al [1], apenas 
com um eixo de rotação. A restrição do movimento de eversão 
do pé pode ser benéfica, pois proporciona alguma estabilidade 
ao pé, diminuindo assim o risco de lesão quando, por exemplo, 
se caminha em terrenos acidentados. Alguns dos sujeitos 
acharam o uso do exoesqueleto confortável. Os casos de 
desconforto podem dever-se à utilização de um exoesqueleto 
personalizado para o sujeito zero, e não para cada indivíduo. 
Além disso, elementos acolchoados devem ser adicionados 
nas superfícies de contato, para reduzir a abrasão da pele. 

VI. CONCLUSÕES 

Durante este trabalho foi desenvolvido e ensaiado um 
exoesqueleto passivo para atuação do tornozelo. A estrutura 
desenvolvida apresenta funcionalidades que a de Collins et al 
não possui, nomeadamente, em termos de conforto, 
ergonomia e amplitude de movimento no tornozelo.  

Os resultados experimentais obtidos indicam uma redução 
de custos metabólicos em 4 dos 7 indivíduos, com resultados 
entre -27,9% e -0,1%. Os resultados médios obtidos durante 
os ensaios mostram uma redução média do consumo de 
oxigénio de -3,1%. Observou-se também uma diminuição no 
custo metabólico comparando os ensaios realizados com o 
exoesqueleto atuado por molas e com o exoesqueleto sem 
atuação. Neste caso a redução dos custos metabólicos variou 
entre -31,0% e -1,7%. 

As molas que permitiram obter a máxima redução dos 
custos metabólicos em cada voluntário foram diferentes, 
sugerindo que a rigidez da mola tem de ser adaptada a cada 
utilizador. O ciclo de atuação da embraiagem pode também 
diferir com o utilizador, uma vez que cada pessoa apresenta 
pequenas variações nos padrões da marcha. Os resultados 
poderão ter sido influenciados pela ausência de uma estrutura 
personalizada para cada um dos sujeitos que participaram nos 
ensaios experimentais, criando situações de desconforto ou 
diminuição da funcionalidade do exoesqueleto. 

A utilização de fabrico aditivo na construção da estrutura 
do exoesqueleto permite obter um exoesqueleto personalizado 
ao utilizador. 

Os trabalhos futuros irão focar a utilização de diferentes 
materiais e otimização estrutural e evolução do sistema de 
controlo e atuação, visando soluções passivas e quasi-passive. 
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Abstract — In the last few years, the growing need for light 

structural elements, with high stiffness and strength, together with its 

connection system, in particular in the field of building rehabilitation, 

has fostered the development of new solutions, including sandwich 

panels and their corresponding snap-fit connection system of this 

article. In this paper, an experimental and numerical study is 

presented, first about the mechanical assembly and disassembly 

behaviour, followed by another experimental and numerical study 

related to the transverse bending behaviour of two types of panels: the 

multicellular Kookmin SF75H panels and the EasyFloor sandwich 

panels (the latter still in development). Both panels are interconnected 

using a vertical snap-fit connection. Each study comprised an initial 

experimental analysis vs. a numerical one of Kookmin SF75H panels 

to validate the numerical modelling, followed by a numerical 

prediction of the behaviour of EasyFloor panels. Finally, based on the 

aforementioned studies, it was possible to attest the viability and 

potential of the EasyFloor sandwich panels for building floors, 

regarding their assembly and disassembly behaviour, and also their 

bending behaviour in the transverse direction, namely with respect to 

strength, stiffness and deformability of the panels and their 

connections. 

Keywords — Sandwich panel, snap-fit connections, GFRP, 

assembly and disassembly behaviour, bending behaviour in transverse 

direction, experiments, numerical analysis. 

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a reabilitação de edifícios reveste-se de grande 

importância, dada a antiguidade do edificado [1]. Nos últimos 

anos, têm sido propostas soluções de reabilitação baseadas em 

materiais compósitos, nomeadamente os painéis sanduíche 

constituídos por lâminas de polímeros reforçados com fibras de 

vidro (GFRP, do inglês Glass Fibre Reinforced Polymer) e 

materiais de núcleo de baixa densidade, interligados com recurso 

a adesivos [2]. Apesar de importantes vantagens, tais como 

leveza, elevado desempenho mecânico e durabilidade, este tipo 

de solução apresenta alguns inconvenientes, nomeadamente o 

facto da tecnologia de ligação para estes sistemas estruturais 

ainda se encontrar relativamente pouco desenvolvida, sendo 

necessário conceber sistemas mais eficientes para a interligação 

entre painéis, com o objetivo de constituir um piso monolítico, 

mas ao mesmo tempo um processo construtivo eficiente.  

Neste contexto, e face aos sistemas até agora propostos para 

aplicação estrutural destes painéis, existe um grande potencial 

para o desenvolvimento de um sistema de ligação por encaixe 

sem adesivos na interligação destes painéis para fins estruturais, 

em particular na reabilitação de pisos [3]. Por conseguinte, o 

principal objetivo do presente estudo é contribuir para o 

desenvolvimento de painéis compósitos de 2.ª geração, 

compostos por lâminas de GFRP e núcleo de espuma de PUR 

(painéis sanduíche EasyFloor), em particular, para a investigação 

                                                           
1 Cada provete é constituído por dois módulos individuais de painel dispostos 

de forma antissimétrica um em relação ao outro. 

do comportamento do sistema de encaixe vertical sem adesivos, 

do tipo “snap-fit”, na interligação destes painéis, com o intuito 

de: (i) avaliar a sua viabilidade e a sua influência sobre a rigidez, 

a distribuição de tensões e mecanismos de rotura do conjunto de 

painéis interligados, para utilização em pisos de edifícios; e (ii) 

contribuir para mitigar algumas lacunas existentes na literatura 

atual no âmbito desta tipologia de ligação por encaixe sem 

adesivos entre painéis de GFRP. Para tal, elaborou-se 

um  estudo preliminar  associado à validação do sistema de 

ligação “snap-fit” dos painéis sanduíche do projeto EasyFloor, 

analisando experimentalmente os painéis multicelulares SF75H 

da empresa sul-coreana Kookmin Composite Infrastructure, Inc. 

(KCI), disponíveis comercialmente, uma vez que incorporam 

uma ligação por encaixe vertical sem adesivos do tipo “snap-fit” 

comparável ao sistema em desenvolvimento para os painéis 

sanduíche EasyFloor, permitindo desta forma inferir aspetos 

essenciais do comportamento deste sistema de ligação e calibrar 

e validar as técnicas utilizadas na sua modelação numérica. 

II. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O foco desta análise experimental assentou na caracterização 

e avaliação do comportamento da ligação por encaixe “snap-fit” 

existente na interligação dos painéis SF75H da Kookmin. Esta 

caracterização englobou a determinação da força máxima de 

encaixe e desencaixe, e das deformações e deflexões sofridas 

pelas abas no processo de encaixe e desencaixe. Esta campanha 

experimental, fruto do facto da ligação “snap-fit” dos painéis 

EasyFloor ser comparável à dos painéis da Kookmin, permitirá, 

por sua vez, uma melhor compreensão da ordem de grandeza das 

forças envolvidas, assim como das deformações que surgem na 

ligação durante o processo de encaixe e desencaixe dos painéis 

EasyFloor.  

A. Materiais e configuração dos ensaios experimentais 

Relativamente à geometria, estes painéis compósitos, com  

2500 mm de comprimento na direção de pultrusão (direção 1), 

apresentam uma secção transversal multicelular de parede fina 

com 7 células tubulares de dimensões 90 x 75 mm e dois sistemas 

antissimétricos de ligação por encaixe vertical “snap-fit” ao 

longo das extremidades laterais do painel. As paredes dos banzos 

e almas apresentam espessuras entre 4 e 5 mm. 

Quanto à configuração dos ensaios experimentais, 

desenvolvida para promover o encaixe entre dois painéis 

adjacentes através de movimento vertical, esta consiste em 

submeter cada provete1 a 2 sucessivos encaixes e desencaixes, 

por meio de um deslocamento imposto, a velocidade constante, 

com recurso à prensa hidráulica INSTRON 8800D existente no 

LERM2, conforme ilustrado nas Figuras 1a), b) e c). Cada um dos 

módulos individuais de painel de cada provete representa metade 

2 Laboratório de Estruturas e de Resistência dos Materiais (LERM) do 
Instituto Superior Técnico (IST). 
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da largura de um painel completo, correspondendo a um 

comprimento de 387,5 mm e a uma profundidade de 300 mm na 

direção 1 (Figura 1b) e c)). 

B. Descrição do procedimento experimental 

Neste procedimento experimental foram preparados 12 

módulos individuais de painel (6 provetes), de acordo com a 

configuração de ensaio descrita anteriormente. O foco foi garantir 

que os resultados obtidos fossem representativos do 

comportamento real de encaixe e desencaixe dos painéis SF75H 

da Kookmin. Contudo, importa referir, que esta metodologia não 

reproduz exatamente o comportamento de encaixe observado em 

obra [4, 5], uma vez que in situ, este processo de encaixe é 

bastante mais dinâmico e flexível do que o que se considera nesta 

campanha experimental, o que facilita o encaixe em obra. 

Para a realização destes ensaios, utilizou-se a máquina 

hidráulica universal de ensaios Instron 8800D. Os ensaios foram 

realizados em controlo de deslocamentos, tendo o deslocamento 

imposto sido aplicado monotonicamente com uma velocidade de 

9,96 mm/min até se atingir o encaixe/desencaixe completo dos 

módulos ensaiados. Este procedimento experimental executou-se 

a uma temperatura ambiente entre os 24 e 26 ºC e a humidade 

relativa do ar entre os 53 e 58 %. Quanto às deformações 

(abertura das abas durante o processo de encaixe) referentes a 

pontos-alvo marcados na superfície das células da ligação “snap-

fit” de cada provete, foram medidas durante o ensaio, a uma 

frequência de 5 Hz, utilizando um vídeo-extensómetro de alta 

definição, constituído por uma câmara Sony XCG-5005E e por 

uma lente Fujinon – Fujifilm HF50SA-1, apoiado num tripé 

(Figura 1a)). Quanto à leitura e registo do valor da carga aplicada 

pela máquina de ensaios Instron 8800D para o encaixe e 

desencaixe, das deformações registadas pelo vídeo-extensómetro 

e da medição das extensões nas abas interiores do “snap-fit” 

(provetes 5 e 6), com base em dois extensómetros de 6 mm por 

aba, estas foram monitorizadas em PC através de uma unidade de 

aquisição de dados de 8 canais, da marca HBM, modelo 

QUANTUM X, utilizando o software LabVIEW. 

III. ESTUDO NUMÉRICO VS. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Este capítulo apresenta o estudo numérico dividido em duas 

grandes fases para posteriormente comparar os resultados 

numéricos com os respectivos resultados experimentais. Numa 

primeira fase (subsecção A.) será descrita a simulação numérica 

do processo de encaixe e desencaixe da ligação “snap-fit” 

existente nos painéis SF75H da Kookmin e EasyFloor e 

comparação dos resultados numéricos com os experimentais dos 

painéis SF75H da Kookmin, para posterior validação da 

metodologia numérica e respetiva previsão do comportamento de 

encaixe e desencaixe dos painéis sanduíche EasyFloor com base 

nos resultados numéricos. Na segunda fase (subsecção B.) será 

descrita a simulação numérica do painel SF75H da Kookmin e 

EasyFloor interligados com recurso ao sistema de encaixe “snap-

fit”, em flexão a 4 pontos (4P) na direção transversal. A posteriori 

serão comparados os resultados numéricos com os experimentais 

dos painéis SF75H da Kookmin disponibilizados por Sá [4] para 

posterior validação da metodologia numérica e respetiva previsão 

do comportamento do sistema de ligação “snap-fit” do painel 

EasyFloor em flexão na direção transversal. 

Os principais objetivos deste estudo numérico foram: 

i) avaliar a precisão da previsão numérica da resposta dos painéis 

em termos de F-𝛿, iniciação e progressão do dano, e com isto a 

validade das tipologias de modelação numérica utilizadas; 

(ii) analisar o comportamento mecânico transversal ao nível das 

deformações induzidas nas abas do sistema de encaixe “snap-fit” 

e a sua relação com os modos de rotura observados, 

respetivamente, nos ensaios experimentais de encaixe e 

desencaixe e em flexão tranversal [4]; (iii) avaliar a aptidão do 

critério de iniciação de dano de Hashin na previsão da carga 

correspondente ao 1.º dano (carga limite linear elástica); 

(iv) identificação dos principais locais e modos de falha, 

incluindo o comportamento de falha progressiva; (v) avaliar as 

forças e deformações envolvidas no processo de encaixe e 

desencaixe.  

Para todos estes fins, foi utilizado o software comercial 

Abaqus®, com recurso a modelos bidimensionais, visto que, a 

rotina do critério de iniciação do dano de Hashin apenas está 

implementada no software para elementos planos (2D). 

A.  PROCESSO DE ENCAIXE E DESENCAIXE 

Na simulação numérica do comportamento de encaixe e 

desencaixe do sistema de ligação “snap-fit” dos painéis em 

estudo, elaborou-se um modelo de elementos finitos, em que os 

painéis SF75H da Kookmin eram constituídos por duas lâminas e 

reforços verticais em GFRP, com uma espessura variável de 4 e 

5 mm. O painel simulado tem um comprimento de 387,5 mm e 

uma altura de 75 mm no plano transversal. Quanto aos painéis 

EasyFloor, estes apresentam a mesma constituição do anterior 

para as lâminas e reforços verticais, acrescentando um núcleo de 

poliuretano (PUR) com uma espessura de 130 mm. O painel 

simulado tem 253 mm de comprimento e 140 mm de altura no 

plano transversal. Ambos os painéis simulados representam 

metade de um painel completo. 

Quanto às propriedades dos materiais, todos foram 

modelados considerando as propriedades mecânicas e resistentes 

(associadas ao modelo de iniciação e evolução de dano 

considerado no software) existentes na literatura e/ou obtidas em 

ensaios de caracterização elaborados recentemente no IST, e 

cujos resultados ainda não se encontram publicados [4, 5].
 

Figura 1 - a) máquina universal de ensaios hidráulica Instron 8800D, vídeo-extensómetro de alta definição; b) definição geométrica de cada provete; e c) sistema de 

ensaio utilizado. 
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O material de GFRP foi considerado ortotrópico com 

comportamento elástico não linear que incluiu dano progressivo, 

enquanto que o núcleo de PUR foi modelado como um material 

isotrópico, elástico e linear. Todas estas propriedades foram 

consideradas no modelo, através de um conjunto de partições na 

geometria do modelo dos painéis com o intuito de garantir a sua 

aplicação da forma mais real possível. 

A.1.  Resultados e discussão 

Na Tabela I apresenta-se um resumo de todos os resultados e 

grandezas estudadas a nível experimental (resultados do 1.º 

encaixe) e numérico, enquanto que na Figura 2 se apresentam as 

curvas F-𝛿 associadas ao processo de encaixe e desencaixe, a par 

dos pontos mais notáveis à iniciação do dano, em especial para o 

desencaixe dos painéis SF75H da Kookmin. 
Tabela I - Resultado experimentais vs. numéricos. 

Numérico: 

SF75H da Kookmin 
𝑭𝑴𝒂𝒙 [kN] 𝒂𝑴𝒂𝒙

𝑺𝒖𝒑
 [mm] 𝒂𝑴𝒂𝒙

𝑰𝒏𝒇
 [mm] 𝜺𝑴𝒂𝒙

−  [μm/m] 

E
n

c
a
ix

e
 (µ = 0,20) 0,968 0,761 0,760 2741 

(µ = 0,25) 1,187 0,763 0,764 2735 

(µ = 0,30) 1,418 0,766 0,766 2733 

(µ = 0,40) 1,821 0,767 0,767 2714 

D
es

en
ca

ix
e
 

(µ = 0,20) 4,097 

 

6428 

(µ = 0,25) 4,549 6501 

(µ = 0,30) Rotura Rotura 

(µ = 0,40) Rotura Rotura 

Experimental: 

SF75H da Kookmin 
𝑭𝑴𝒂𝒙 [kN] 𝒂𝑴𝒂𝒙

𝑺𝒖𝒑
 [mm] 𝒂𝑴𝒂𝒙

𝑰𝒏𝒇
 [mm] �̅� [kN] 𝜺𝑴𝒂𝒙

−  [μm/m] 

E
n

c
a

ix
e 

1
 

P 1 1,692 0,651 0,633 

1,41±0,24 

 
P 2 1,278 0,352 0,821 

P 3 1,268 0,401 0,732 

P 4 0,756 0,208 0,414 

P 5 1,673 0,474 0,636 2084,5 

P 6 1,174 - - 1649,7 

D
es

en
ca

ix
e 

1
 P 1 4,863 

 3,35±0,80 

 
P 2 3,416 

P 3 3,568 

P 4 0,709 

P 5 2,665 3404,3 

P 6 2,236 1441,9 

Nos resultados da Tabela I e Figura 2, constata-se que tanto 

para as forças de encaixe e desencaixe máximas (𝐹𝑀𝑎𝑥), como para 

as aberturas máximas das abas (𝑎𝑀𝑎𝑥
𝑆𝑢𝑝  e 𝑎𝑀𝑎𝑥

𝐼𝑛𝑓  para as abas superior 

e inferior, respetivamente) durante o processo de encaixe, temos 

resultados bastante semelhantes em comparação com média dos 

resultados experimentais. Para a comparação das extensões de 

compressão máximas (휀𝑀𝑎𝑥
− ) e força de desencaixe, verifica-se que 

os modelos numéricos são ligeiramente mais “rígidos” e 

conservativos que os experimentais, o que seria expectável, uma 

vez que os possíveis efeitos das imperfeições geométricas, folgas 

e efeitos locais existentes nos provetes ensaiados não são 

representados nos modelos numéricos. Quanto às extensões de 

compressão registadas, verifica-se uma ligeira superioridade dos 

resultados numéricos em relação aos experimentais, em especial 

para o desencaixe. Esta superioridade numérica, que tornam os 

modelos numéricos mais conservativos deve-se em grande parte: 

(i) a maior “rigidez” apresentada pelos modelos numéricos, em 

especial para o desencaixe, em comparação com o 

comportamento experimental; (ii) metodologia de aplicação das 

propriedades mecânicas dos materiais, em particular na zona de 

medição das extensões, uma vez que as partições consideradas 

resultaram apenas numa aproximação do modelo numérico ao 

comportamento e propriedades reais do painel; (iii) em especial 

para o desencaixe, o dano previsto numericamente nas abas 

interiores que abrem para o desencaixe e que experimentalmente 

não se verifica, levam a que a nível numérico as extensões de 

compressão nesta zona aumentem, fruto do modelo de 

degradação das propriedades do material associado aos danos da 

matriz e consequente maior necessidade de contribuição do 

material à compressão para a resistência das abas que defletem.  

Quanto à iniciação e propagação do dano observado a nivel  

experimental e numérico (baseada no critério de iniciação de dano de 

Hashin em associação com um modelo de propagação do dano 

implementado no software Abaqus®) e apenas para o processo de 

desencaixe, constatou-se uma boa correlação entre os modos de falha 

e os locais de dano observados a nível numérico e experimental. 

Contudo, verificou-se ainda que para além dos danos registados 

experimentalmente, está previsto numericamente a existência de 

danos em outros locais da ligação, em particular nas abas interiores que 

abrem para permitir o desencaixe e nas lâminas superiores e inferiores 

da célula da ligação. A explicação para o facto de não se ter observado 

experimentalmente certos danos previstos numericamente, deve-se, 

como já referido, ao modelo numérico ser mais “rígido” que o 

observado a nível experimental, influenciando a flexibilidade do 

sistema de desencaixe e os danos no material (Figura 2 e 3).  

 

 
Figura 2 - Gráficos F-𝛿 dos resultados numéricos vs. experimentais do painel 

SF75H da Kookmin. 

Por fim, de acordo com os resultados apresentados, e fruto do 

facto de o comportamento numérico previsto ser globalmente 

semelhante ao comportamento observado experimentalmente, 

pode-se concluir como válida a metodologia de modelação 

admitida para simular o processo de encaixe e desencaixe destes 

painéis compósitos interligados com recurso à ligação “snap-fit”. 

Posto isto, de seguida apresenta-se a previsão numérica do 

comportamento de encaixe e desencaixe dos painéis EasyFloor, 

considerando um coeficiente de atrito cinemático µ= 0,25, à luz 

dos resultados obtidos para o painel SF75H da Kookmin. A Tabela 

II mostra que o painel EasyFloor apresenta uma resistência e 

“rigidez” significativamente superior ao painel SF75H da 

Kookmin. Com base nestes resultados constata-se que a resistência 

de ambas as tipologias de ligação ao respetivo encaixe e desencaixe 

está intimamente relacionada com três fatores: (i) propriedades 

intrínsecas do material e coeficiente de atrito cinemático da 

superfície; (ii) geometria das abas da ligação 
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Figura 3 - Comparação experimental vs. numérica (µ= 0,25) dos danos relativo ao processo de desencaixe.

“snap-fit” de cada painel e a abertura necessária das abas para 

permitir o encaixe e desencaixe; e (iii) para o desencaixe, a 

geometria da saliência de retenção. Destes resultados verifica-se 

ainda que quanto maior a abertura necessária das abas, maior é a 

força de encaixe e consequente resistência do sistema ao encaixe. 

Tabela II - Resultados numéricos do processo de encaixe e desencaixe dos 
painéis SF75H da Kookmin e EasyFloor. 

Kookmin Resistência [kN/m] 𝑭𝑴𝒂𝒙 [kN] 𝒂𝑴𝒂𝒙
𝑺𝒖𝒑

 [mm] 𝒂𝑴𝒂𝒙
𝑰𝒏𝒇

 [mm] 

E
n

c
a
ix

e
 µ= 0,2 3,226 0,968 0,761 0,760 

µ=0,25 3,956 1,187 0,763 0,764 

µ=0,3 4,727 1,418 0,766 0,766 

µ=0,4 6,070 1,821 0,767 0,767 

D
es

en
ca

ix
e
 

µ= 0,2 13,656 4,097 1,192 1,192 

µ=0,25 15,162 4,549 1,317 1,316 

µ=0,3 Rotura Rotura Rotura Rotura 

µ=0,4 Rotura Rotura Rotura Rotura 

EasyFloor Resistência [kN/m] 𝑭𝑴𝒂𝒙 [kN] 𝒂𝑴𝒂𝒙
𝑺𝒖𝒑

 [mm] 𝒂𝑴𝒂𝒙
𝑰𝒏𝒇

 [mm] 

E
n

c
a

ix
e
 µ= 0,2 3,863 1,159 1,1824 1,1826 

µ=0,25 4,817 1,445 1,1879 1,1880 

µ=0,3 5,720 1,716 1,1881 1,1882 

µ=0,4 7,680 2,304 1,1881 1,1883 

D
es

en
ca

ix
e
 

µ= 0,2 19,550 5,865 0,8346 0,8340 

µ=0,25 22,430 6,729 0,8390 0,8387 

µ=0,3 25,633 7,690 0,8420 0,8418 

µ=0,4 34,167 10,250 0,8505 0,8504 

Relativamente à iniciação e propagação do dano no modelo 

numérico de encaixe e desencaixe da tipologia de ligação “snap-

fit” utilizada nos painéis EasyFloor pode-se começar por referir 

uma evolução do dano distinta da verificada para os resultados 

numéricos e experimentais do Kookmin, uma vez que se verifica 

dano pela rotura da matriz à tração no processo de encaixe. Esta 

diferença do comportamento de encaixe relativamente ao dano 

deve-se ao facto da abertura necessária das abas para o encaixe 

ser cerca de 50% superior à necessária no painel da Kookmin, 

levando a maiores tensões nas abas e consequentemente ao dano 

da matriz à tração. Quanto ao desencaixe, ao contrário do 

observado para o modelo numérico da Kookmin, apenas foi 

observado um dos modos de rotura segundo o critério de Hashin 

(rotura da matriz por tração, (HSNMTCRT)). Na Figura 4 

apresenta-se a evolução do dano determinado segundo o critério 

de Hashin. Os momentos de análise são: (i) força correspondente 

ao 1.º dano da matriz à tração determinada por via numérica para 

o coeficiente de atrito (µ= 0,25) (𝑭encaixe=1,09 kN; 𝑭desencaixe=6,02 

kN); e (ii) o instante que antecede o encaixe e desencaixe total 

(forças máximas registradas (máxima propagação do dano)). 

Dito isto, face à previsão numérica do comportamento de 

encaixe e desencaixe dos painéis EasyFloor apresentada e em 

comparação com o comportamento registado em obra, a nível 

experimental e numérico para os painéis da Kookmin, pode-se 

concluir que a viabilidade deste sistema de conexão por encaixe 

para interconectar os painéis EasyFloor na reabilitação de pisos 

de edifícios é alta, devido à sua capacidade de ser montado fácil 

e rapidamente, sem a necessidade de máquinas específicas. Para 

tanto, cabe mencionar que a metodologia de montagem em obra 

deve ser idêntica à observada na execução da ponte projetada por 

Sá [4], uma vez que esta metodologia de encaixe em obra é 

ligeiramente diferente da considerada experimentalmente. Em 

obra o processo de encaixe consiste num processo dinâmico, o 

qual facilita o encaixe destes painéis, sem equipamentos 

específicos. 

 
Figura 4 - Evolução do dano da matriz à tração no encaixe: a) 1º dano; b) dano 
referente à força máxima; e no desencaixe: c) 1º dano; d) dano referente à força 

máxima de desencaixe. 

B.  COMPORTAMENTO EM FLEXÃO NA DIREÇÃO 

TRANSVERSAL 

Na simulação numérica do comportamento em flexão na 

direção transversal dos painéis SF75H da Kookmin e dos painéis 

sanduíche EasyFloor, procurou-se simular, tão fielmente quanto 

possível, as condições dos ensaios experimentais de flexão na 

direção tranversal descritos por Sá [4]. Para os painéis SF75H da 

Kookmin adotou-se a geometria descrita na subsecção A.. Quanto 

aos painéis EasyFloor, apesar de se ter também considerado a 

geometria descrita na subsecção A., alteram-se as dimensões 

globais, onde o painel simulado representa um painel completo 

com 500 mm de comprimento e 140 mm de altura no plano 

transversal. A modelação dos materiais, das suas propriedades e 

partições na geometria, foi conseguida de forma idêntica ao 

descrito na subsecção A.. 

B.1.  Resultados e discussão 

Relativamente à primeira fase desta secção, na Tabela III e 

Figura 5 são apresentados os principais resultados dos ensaios 

experimentais realizados por Sá [4] e da modelação numérica 

referente ao comportamento em flexão transversal dos painéis 

SF75H da Kookmin. As quatro grandezas chave para esta 

comparação foram: (i) Fe, carga associada à 1.ª fenda visível 

experimentalmente, e 1.º dano em ambos os modos de rotura por 

tração (da matriz (HSNMTCRT) e das fibras (HSNFTCRT)) 

(numérico); (ii) Fu, carga final (nível máximo de força atingido); 

(iii) de e du, valores de deformação vertical a meio vão para Fe e 

Fu, respetivamente; (iv) U1, a abertura entre painéis para o 

momento associado a Fe  e Fu; (v) Kf,T, rigidez elástica transversal 

(avaliada a partir do declive do intervalo de comportamento 

linear das curvas da Figura 5, para uma largura de 1 m de painel 

na direção longitudinal; e (vi) Rf,T, resistência avaliada pela 

relação da Fu, para uma largura de 1 m de painel na direção 

longitudinal. 
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Tabela III - Resultados experimentais [4] vs. resultados numéricos do painel SF75H da Kookmin em flexão transversal. 

 Limite elástico Limite Último Rigidez Resistência 

Carga Deflexão Abertura entre painéis Carga Deflexão Abertura entre painéis (por m de profundidade) 

Séries Fe [kN] de [mm] U1 [mm] Fu [kN] du [mm] U1 [mm] Kf,T [kN/m/m] Rf,T [kN/m] 

FT.n (3) 1,1 ± 0,5 (0,73) (1) 10,0 ± 4,0 - 1,5 ± 0,4 52,3 ± 2,2 - 611 ± 10% 7,6 ± 23% 

Numérico 
0,682 

(-38%) (2) 
5,947 

(-40,1%) (2) 
1,587 

1,285 
(-14,3%) (2) 

23,122  8,514 
602,9 

(-1,33%) (2) 
6,425 

(-18%) (2) 
(1) Carga limite elástica em relação à carga de falha (entre parênteses). 
(2) Relação percentual de redução apresentada pelos resultados numéricos em relação aos resultados médios experimentais. 
(3) Definição e identificação dos provetes utilizados nos ensaios experimentais de Sá [4]. 

Da Figura 5 constata-se um comportamento ligeiramente 

diferente no andamento das curvas, em particular no que diz 

respeito ao andamento gradual da curva numérica, face ao 

andamento das curvas experimentais, onde se verificam grandes 

quebras de carga, fruto da forma como o aparecimento de dano 

no material influência os resultados numéricos e experimentais. 

 
Figura 5 - Curvas de F-𝛿 a meio vão relativas aos ensaios experimentais 

(tons de cinza) e modelação numérica (a azul). 

Outro aspeto observado, e que condiciona a análise e 

comparação dos resultados experimentais com os numéricos, é a 

variabilidade nos resultados experimentais, e que de acordo com 

Sá resulta da variabilidade inerente das propriedades mecânicas 

do material (entre 20% e 30%) [4]. Por último, verificamos que 

o modelo numérico conduziu, de uma forma geral, a resultados 

compatíveis com os resultados experimentais, em particular para 

a gama de valores médios relativos às grandezas atrás referidas 

(Fe, Fu, Kf,T, Rf,T), mas que são, porém, ligeiramente 

conservativos, algo que também seria expectável visto que a 

modelação numérica: (i) não considera possíveis imperfeições 

geométricas, folgas e efeitos locais, ou mesmo a variabilidade 

inerente das propriedades mecânicas do material; e (ii) a 

metodologia de aplicação das propriedades mecânicas e de dano 

no material, implementadas através de partições, não 

representam exatamente o comportamento real do material. 

Relativamente à análise da iniciação e propagação do dano, a 

Figura 6 mostra a curva de F-𝛿 dos resultados numéricos, 

destacando-se seis pontos notáveis dos processos de iniciação e 

propagação do dano nas juntas da ligação do painel, onde o 

vermelho representa os elementos totalmente danificados 

(variável 𝑰𝒊𝒋_𝑯=1), enquanto o azul indica as áreas não 

danificadas (variável 𝑰𝒊𝒋_𝑯=0). Deste diagrama observa-se que 

após o primeiro dano referente à rotura por tração (matriz (1) e 

fibras (2)) na aba da junta inferior, a curva perde rigidez de forma 

gradual, resultando numa resposta fisicamente não linear do 

material. Pelo contrário, a nível experimental, após a primeira 

fenda visível no material, esta é geralmente identificável nas 

curvas F-𝛿 por uma redução repentina de força, mostrando desta 

forma que a 1.ª fenda registada experimentalmente está associada 

ao momento em que se verifica o 1.º dano associado à rotura por 

tração (índices de falha da matriz (1) e fibras (2) à tração igualam 

a unidade (𝑰𝒎𝒕_𝑯 = 𝑰𝒇𝒕_𝑯 = 𝟏)) na aba da junta inferior, uma vez 

que é a partir destes momentos que em ambos os resultados se 

verifica a primeira perda de rigidez do painel em flexão 

transversal. 

Relativamente ao modelo de propagação do dano que 

descreve a degradação do material após a iniciação do dano em 

cada modo de falha, observa-se um efeito particularmente crítico 

para o modo de falha da matriz à tração (tensile matrix damage 

(6)) na mesma zona de iniciação do dano, onde se atinge um valor 

unitário para o respetivo índice de falha, significando a perda 

total de resistência da matriz à tração da aba da junta inferior. 

 
Figura 6 - Curva numérica de F-𝛿 dos com destaque de seis pontos notáveis 

relativos à iniciação e evolução do dano. 

Por conseguinte, quanto à iniciação do dano, especialmente 

no que diz respeito aos modos de rotura da matriz e das fibras à 

tração (𝑰𝒎𝒕_𝑯 = 𝑰𝒇𝒕_𝑯 = 𝟏) ((1) e (2)), por serem os modos que 

maior relação apresentam com a iniciação do dano observada 

experimentalmente, verifica-se que os resultados numéricos, se 

apresentam ligeiramente conservativos em relação aos resultados 

experimentais da 1.ª fenda observada (entre -38% e -68% dos 

valores obtidos por via experimental). Por último é ainda 

importante fazer referência ao comportamento característico de 

rotura registado a nível experimental e numérico, onde se 

verificou uma grande semelhança entre os modos de rotura 

observados nos ensaios e o observado numericamente (Figura 7). 

  
Figura 7 - Curvas de F-𝛿 a meio vão relativas aos ensaios experimentais 

(tons de cinza) e modelação numérica (a azul). 

Desta forma, apesar das ligeiras diferenças em relação aos 

resultados experimentais, observa-se, no geral, a validade e 

razoável precisão da modelação numérica desenvolvida para a 

simulação dos ensaios experimentais, sendo capaz de simular, no 

a) b) 
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geral e de forma ligeiramente conservativa, o comportamento 

mecânico dos referidos painéis em flexão transversal, em 

especial o seu comportamento em regime elástico. 

Quanto ao comportamento em flexão na direção transversal 

do painel EasyFloor, interessa, antes de apresentar os resultados, 

referir que estes painéis têm um vão livre cerca de 2 vezes 

superior ao do modelo numérico do painel SF75H da Kookmin, 

o que deve ser considerado na comparação direta dos resultados 

numéricos de ambos os painéis. A Figura 8 apresenta as curvas 

F-𝛿 obtidas numericamente para os dois tipos de painel; por 

análise desta figura, é possível verificar que o painel EasyFloor 

apresenta uma resistência e rigidez significativamente superior 

(116% e 15%, respetivamente) em relação ao painel SF75H da 

Kookmin, o que resulta numa consequente menor 

deformabilidade. Relativamente à abertura da junta inferior da 

ligação (U1), contata-se, a par do que foi verificado para a 

deformabilidade, uma clara superioridade dos painéis EasyFloor. 

 
Figura 8 - Curva F-𝛿 a meio vão dos resultados numéricos referentes aos painéis 

EasyFloor e SF75H da Kookmin. 

Por último, relativamente à análise da iniciação e propagação 

do dano apresentada na Figura 8, conclui-se que o painel 

EasyFloor apresenta uma carga associada ao 1.º dano da matriz 

à tração cerca de 33% superior à verificada para o painel da 

Kookmin, para além de uma previsão de ocorrência da rotura das 

fibras à compressão de forma mais prematura; aspeto este 

justificado pelas ligeiras diferenças nas propriedades mecânicas 

e de dano consideradas na implementação do critério de Hashin, 

em especial para a resistência das fibras à compressão do GFRP. 

Por conseguinte, verifica-se que apenas para o instante em que se 

inicia o dano do último modo de rotura (matriz à compressão (4)) 

é que se verifica ao nível da curva F-𝛿 uma perda de rigidez 

significativa no painel. Porém, a partir deste momento ainda se 

verifica um ligeiro incremento de carga. Este acontecimento 

deve-se a uma vantagem inerente da própria geometria da ligação 

“snap-fit” do painel EasyFloor, que permite que após se atingir a 

rotura da junta inferior, ainda exista uma resistência residual da 

junta superior até à iniciação do dano na matriz à tração da 

mesma, sendo que, a partir deste instante, o painel em flexão 

transversal sofre uma perda de resistência gradual até ao colapso 

(Figura 8). Por fim, a rotura final característica dos painéis 

EasyFloor em flexão transversal, está prevista pela rotação 

excessiva da aba da junta inferior e consequente rotura na união 

da junta inferior por separação da nervura de ligação. 

Desta forma, ao nível do comportamento em flexão 

transversal, os resultados sugerem um elevado potencial destes 

painéis e da sua ligação “snap-fit” sem adesivo como elemento 

estrutural, em particular para a reabilitação de pisos de edifícios. 

IV. CONCLUSÕES  

O presente trabalho revelou que a tipologia de ligação por 

encaixe “snap-fit” sem adesivos utilizada para a interligação dos 

painéis EasyFloor em desenvolvimento apresenta um elevado 

potencial para a sua aplicação como elemento estrutural, em 

particular para a reabilitação de pisos de edifícios; tanto no que 

diz respeito ao seu comportamento de encaixe e desencaixe 

pretendido em obra, como no que diz respeito ao comportamento 

em flexão transversal, nomeadamente no que se refere a sua 

resistência, rigidez e deformabilidade em regime elástico. 

Através dos estudos experimentais e numéricos realizados neste 

trabalho, referem-se as seguintes conclusões: 

1. Tanto para o comportamento de encaixe e desencaixe da 

ligação “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin, como para 

o seu comportamento em flexão transversal, pela comparação 

dos resultados numéricos com os resultados experimentais 

conclui-se a validade das tipologias e ferramentas de 

modelação numérica utilizadas. 

2. Relativamente ao comportamento de encaixe e desencaixe da 

ligação “snap-fit” existente nos painéis EasyFloor, previsto 

numericamente, em particular devido à semelhança entre os 

resultados numéricos da força de encaixe dos painéis da 

Kookmin e EasyFloor e ao facto de que os anteriores 

(Kookmin) serem facilmente aplicados em obra, os resultados 

sugerem a grande capacidade que a ligação “snap-fit” dos 

painéis EasyFloor tem para a aplicação de forma simples e 

rápida em obra, sem necessidade de equipamento específicos. 

3. Quanto ao comportamento em flexão transversal dos painéis 

EasyFloor, os resultados numéricos obtidos permitiram 

constatar que este tipo de painéis são elementos estruturais 

leves, mas de grande resistência e rigidez e consequentemente 

baixa deformabilidade em flexão transversal. No entanto, em 

trabalhos futuros, é necessário confirmar este comportamento 

numérico através de testes experimentais à escala real. 

Posto isto, como desenvolvimentos futuros, importa referir a 

importância que uma análise experimental dos painéis EasyFloor e 

respectiva ligação por encaixe vertical “snap-fit” terá para a validação 

dos resultados numéricos e consequente verificação da viabilidade da 

ligação “snap-fit” para a sua aplicação em pisos de edificios. 
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Resumo — A crescente evolução e expansão das 

telecomunicações, bem como, a necessidade de larguras 

de banda cada vez maiores, para satisfazer as 

necessidades dos utilizadores, 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 militares.  

O presente artigo descreve a simulação, o 

desenvolvimento e a implementação de um sistema de 

comunicação ótico, que integra os vários blocos 

funcionais do emissor ótico e do recetor ótico, e a 

apresentação de algumas considerações teóricas sobre as 

caraterísticas especificas da propagação dos sinais em 

espaço livre. A implementação 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) incluindo 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. 

 

Palavras-Chave: Comunicações óticas em espaço 

livre, Sistema de comunicação ótico, Emissor Ótico, 

Recetor Ótico, Comunicações militares 

 

I.INTRODUÇÃO 

 

A evolução da tecnologia acompanhou desde sempre os 

conflitos armados no Mundo. Foram muitas as invenções que 

surgiram como consequência, por exemplo, das duas guerras 

mundiais.  

O conceito de procura de informação, já remonta ao 

período da China antiga, quando Sun Tzu, um brilhante 

general e estrategista chinês, defendeu que a informação era 

algo crucial para conseguirse vantagem sobre uma força 

opositora, numa determinada situação estratégica [1].  

Desta forma, podemos inferir que as telecomunicações 

desempenham um papel fundamental na defesa de cada país. 

Assim, o conceito de tempo torna-se desta forma muito 

importante num confronto. Quanto mais rápido for a 

disseminação e propagação das informações, mais rápido 

será a tomada de decisões por parte do comando, o que 

tornará mais passível de sucesso as ações/missões que as 

forças militarizadas desempenham nos diferentes teatros de 

operação [2].  

Isto significa que os militares necessitam de meios de 

comunicação que permitam o fluxo de informação no sentido 

ascendente, para o comandante, e descendente, em direção 

aos subordinados, a fim de facilitar a coordenação necessária 

das diferentes missões no campo de batalha. Para além disso, 

é necessário que existam diferentes programas que façam a 

integração e concentração da informação num órgão central 

(altos escalões militares) de forma a possibilitar as duas 

funções essencias no Exército, o Comando e o Controlo de 

homens. 

Assim, o objetivo deste trabalho é assim o 

desenvolvimento de um sistema de comunicação ótico para 

implementação nas viaturas militares 

 

II.ESTADO DA ARTE 

 

A. Projetos Internacionais com Sistemas FSO   

Existem diversos projetos internacionais que aplicam a 

tecnologia FSO. O objetivo deste subponto é apresentar 

projetos de sistemas de comunicação ótica desenvolvidos em 

todo o mundo, explicando os princípios de operação de cada 

sistema, bem como as diferenças entre cada um deles. 

 

a) Vehicle Information and Communication System 

O projeto japonês designado Vehicle Information and 

Communication System (VICS) é um sistema de informação 

e comunicação inovador, em que os utilizadores recebem 

informação do trânsito em tempo real [3]. 

Este sistema permite recolher e transmitir informação 

relativa à circulação automóvel de forma rápida para os 

veículos equipados com o transcetor, descrito na Figura 1. 

 

 

b) Co-operative Networks for Intelligent Road Safety 

O funcionamento deste sistema é muito semelhante ao 

que é utilizado no sistema VICS, ou seja, é adicionado a cada 

veículo um transcetor ótico, o que torna possível a receção 

de mensagens com informação, que são enviadas para 

qualquer veículo a partir de uma unidade de estrada deste 

sistema.  

Da mesma forma, o carro também envia informação para 

as unidades de estrada, de forma a tornar este sistema 

bidirecional. Toda a informação é enviada para um serviço 

central de processamento de informação designado por 

COOPERS Service Center que processa a informação a fim 

de criar eventos (acidentes, avarias, etc) no Traffic Control 

Center, sendo esta infraestrutura responsável  por disseminar 

os eventos por todos os utilizadores [4]. 

Comunicações Táticas entre Viaturas Militares 

André Filipe da Silva 

Ferreira  

DEEC/MEEC 

AM/IST - Lisboa 

andre_arierref@hotmail.com 

  

António Carlos de Campos 

Simões Baptista 

DEEC  

IST - Lisboa 

baptista@tecnico.ulisboa.pt 

  

Maria João Marques Martins  

DEEC 

AM - Lisboa 

mariajoaomartins2@gmail.com 

 

 

João Paulo Neto Torres  

DEEC  

AM/IST - Lisboa  

joaotorres@tecnico.ulisboa.pt 

 

  

  

 

Figura 1: (a) Distribuição informação dos faróis infravermelhos [3]   
      (b) Montagem típica carro equipado com VICS [3] 
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c) Visible Light Communication - Li-Fi 

Outro projeto capaz de fornecer comunicação ótica entre 

utilizadores é o Visible Light Communication (VLC). Para 

tal, faz uso de equipamento de baixo custo, sendo que para a 

transmissão de informação realiza-se com recurso a duas 

tecnologias distintas: dos designados Lasers (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) que são 

dispositivos que produzem radiação eletromagnética com 

características muito especiais, nomeadamente, são 

monocromáticos (possuem comprimento de onda muito bem 

definido), coerentes (todos os fotões que compõem o feixe 

emitido estão em fase) e colimados (propaga-se como um 

feixe de ondas praticamente paralelas), ou então, através de 

um LED, que é um díodo semicondutor (junção P-N) que 

quando é excitado emite um sinal ótico com um determinado 

comprimento de onda [5]. 

A luz não é monocromática, mas consiste de uma banda 

espectral relativamente estreita e é produzida pelas interações 

energéticas do eletrão, sendo o processo de emissão de luz 

pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é designado 

por eletroluminescência. Existem inúmeras aplicações que 

fazem uso desta tecnologia, sendo o Light-fidelity (Li-Fi) um 

exemplo da sua aplicação.  

 

B. Módulos táticos do SIC-T 

Para a implementação do Sistema SIC-T no Exército 

Português, encontram-se implementados oito módulos 

táticos sistémicos, que são responsáveis pela implementação 

das redes táticas do Exército Português. Os módulos táticos 

são: Nó de Trânsito (NT), Nó de Acesso (NA), Ponto de 

Acesso Rádio (PAR), Rear-Link (RL), Centro de 

Comunicação de Batalhão (CCom Batalhão), Centro de 

Comunicações de Companhia (CCom Companhia), o 

Estado-Maior Brigada e o Estado-Maior Batalhão [6]. 

 

C. Cenários de emprego do sistema FSO no Exército 

Português 

Uma das caraterísticas necessárias à evolução numa rede, 

é a sua escalabilidade, sendo que no caso de uma rede tática, 

tem de possuir essa capacidade de forma a permitir albergar 

mais utilizadores dentro do mesmo modulo tático. O que 

significa que algumas das ligações tenham de se modificar 

de forma a permitir isso. Assim, com este trabalho pretende-

se dimensionar e construir um sistema de comunicação ótico, 

que permitirá aumentar a capacidade da rede entre diferentes 

módulos.  Assim, irei introduzir uma nova opção de ligação 

no conceito de apoio do SIC-T, que traz inúmeras vantagens 

na sua utilização, assim podemos estabelecer um conjunto de 

cenários de aplicação do sistema FSO [6]. 

a) Comunicação dentro do PAR (situação estática)  

O PAR tem por objetivo estabelecer uma área de 

cobertura de rede, no qual podem ser desenvolvidas 

operações. Assim, ele encontra-se estático por um 

determinado período enquanto houver a necessidade de 

conduzir operações na área.  

As viaturas Pandur CV, são usadas na condução de 

operações, com o objetivo de garantir a comunicação dentro 

da Companhia, e como no caso do PAR, também são 

estáticas durante a execução de algumas operações. Assim, 

podemos utilizar o sistema FSO para estabelecer o canal de 

comunicação entre as diferentes viaturas disponibilizando 

maior largura de banda nas comunicações e nos serviços 

disponibilizados pelo PAR. 

  
Figura 2: Ligação no PAR com Pandur CV 

b) Retransmissor num picaroto (situação estática) 

O sistema FSO pode também ser utilizado como 

retransmissor do sinal, ou seja, na presença de um obstáculo 

natural à comunicação pode ser colocado uma viatura 

equipada com o sistema para garantir a comunicação entre 

diferentes escalões.  

Por exemplo, quando existe um picaroto que obstrui a 

comunicação entre o CCom Batalhão e o CCom Companhia, 

pode ser necessário colocar esta viatura no topo do picaroto 

para garantir a comunicação entre os diferentes escalões. 

 

 
Figura 3: Retransmissor num picaroto 

 

c) Comunicação entre duas viaturas de combate 

O sistema FSO pode ser utilizado na deslocação de duas 

viaturas. Ou seja, recorrendo a um sistema Pointing 

Acquisition and Tracking (PAT) é possível estabelecer a 

comunicação durante a deslocação das viaturas. Desta forma, 

conseguimos transmitir informação durante a condução de 

operações, o que é vantajoso no sentido de estarmos 

constantemente em contato entre os intervenientes nas 

operações. 

 

Figura 4: Ligação entre duas Pandur CV em movimento 

III.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ÓTICO 

 

A. Emissor Ótico  

O esquema elétrico escolhido para fazer a transmissão 

dos dados é adaptado de um circuito já existente, 

implementado com recurso a dois circuitos integrados, e que 

tem como objetivo constituir-se como um emissor ótico de 

dados em espaço livre [7], [8].  

O MAX3643 é um circuito integrado com a dimensão de 

4 mm por 4 mm, e  24 pinos que possibilitam o controlo da 

corrente de excitação do laser. Quanto ao circuito integrado 

DS1865 é um controlador que verifica qual a potência 

luminosa emitida pelo laser e que ajusta a corrente de 

excitação fornecida pelo MAX3643 de modo a manter essa 

potência luminosa constante.   

A Figura 5 apresenta o circuito que permite a transmissão 

de informação com esses integrados, neste caso projetado 

para trabalhar até a frequência máxima de 200MHz.  
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Figura 5: Circuito com componentes integrados do emissor ótico 

Relativamente ao dimensionamento do emissor ótico, 

foram seguidas as recomendações presentes nas 

especificações do integrado MAX3654, bem como, a 

adaptação efetuada noutro trabalho, modificando-a de modo 

a satisfazer as exigências do meu emissor ótico pretendido 

[7], [8]. 

Existem diversos componentes (resistências, 

condensadores e díodos) que envolvem o circuito integrado 

MAX3643, de forma a permitir o dimensionamento das 

correntes, das tensões e das frequências de operação do 

circuito do emissor ótico [7], [8]. 

As resistências R1 e R2, estabelecem um divisor de 

tensão aplicado ao sinal de entrada (VIN), o que permite fazer 

a proteção tanto do circuito integrado como do laser. Para 

além disso, com esta montagem é feito o acoplamento do 

sinal ao circuito. O sinal proveniente deste divisor de tensão 

é o sinal de entrada no integrado MAX3643, mais 

especificamente nos pinos IN+ e BEN+. Enquanto que o pino 

IN+ é o responsável pela aceitação dos bits de informação, o 

pino BEN+ (quando ativo) é o responsável por permitir a 

emissão de luz pelo laser.  Neste caso, ligaram-se os pinos 

IN+ e BEN+ ao mesmo ponto do circuito, significando que 

quando o sinal de entrada VIN está no nível baixo o laser está 

desligado. Quando a entrada VIN está no nível alto, a entrada 

BEN+ permite a excitação do laser de acordo com o 

dimensionamento feito nos pinos MODSET e BCMON, 

como será visto mais à frente [7], [8]. 

A tensão máxima de entrada no pino IN+, de acordo com 

as especificações do integrado é 0.8V, sendo utilizado a 

expressão 1 para obtermos a relação entre as resistências R1 

e R2:  

2

2 1
IN IN

R
V V

R R
+ = 

+
                    (1) 

Para tal, considerou-se para o sinal de entrada VIN o 

mesmo impulso retangular, mas para efeito de cálculo apenas 

o seu valor máximo, de 5V. Visto que a relação entre 𝑉𝐼𝑁+ e 

VIN é de 0.16, o dimensionando das resistências foi feito 

considerando 100Ω para R2 e 600Ω para R1, o que significa 

que o valor máximo obtido para VIN+ ≈ 0.71V, respeitando os 

limites impostos [7], [8]. 

Tendo em conta as especificações do laser escolhido, o 

laser tem um valor de corrente de limiar (corrente de 

threshold, Ith) a variar entre os 0.8mA e os 3mA e de corrente 

de operação entre os 7mA e os 12mA.  A corrente máxima à 

saída do integrado MAX3643, no pino IMAX (𝐼𝑀𝐴𝑋) é dada 

pela expressão 2. 

I I IMAX BIAS MOD= +                 (2) 

a corrente de modulação, 𝐼𝑀𝑂𝐷, e a corrente de polarização, 

𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆, são desligadas se a sua soma ultrapassar o limite 

definido pela resistência do pino IMAX (𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋). A Figura 6 

mostra a curva característica do laser OPV310Y e as suas 

correntes de polarização e de modulação [7], [8]. 

  
Figura 6: Curva característica do laser OPV310Y [9] 

Pela observação da figura, entende-se que a corrente de 

polarização - IBIAS é um valor constante que coloca o laser 

a funcionar na região linear e numa faixa para além do seu 

valor de limiar (corrente threshold - 𝐼𝑡ℎ).  

Por outro lado, a corrente de modulação é alternada e está 

sincronizada com a tensão de entrada. Sendo assim, 

escolheu-se para a corrente 𝐼BIAS o valor de 7mA e para a 

corrente 𝐼𝑀𝑂𝐷 máxima o valor de 5mA. É agora possível 

controlar a corrente máxima à saída do controlador 

escolhendo adequadamente o valor de 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 [7], [8]. 

Segundo as especificações do controlador MAX3643, o 

valor de 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 é feito recorrendo à Tabela 1 e por uma 

estimativa do valor, tendo em conta, o valor da corrente 

mínima e máxima do controlador. 

 
Resistência RIMAX 

(kΩ) 

Corrente IMAX miníma 

(mA) 

Corrente IMAX máxima 

(mA) 

3 155 - 

5 100 150 

10 50 75 

Tabela 1: Especificações do limite de corrente à saída do controlador 

Segundo a Tabela 1, para uma corrente 𝐼𝑀𝐴𝑋 de 12mA 

estima-se a utilização de uma resistência no pino IMAX de 

40kΩ, reduzindo a possibilidade de queimar o laser.  No 

entanto, por imposição do fabricante, o valor máximo para 

RIMAX é de 15kΩ sendo esse o valor que utilizei no 

dimensionamento da resistência 𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋 [7], [8]. 

Para poder controlar tanto a corrente de modulação 𝐼𝑀𝑂𝐷, 

como a corrente de polarização  𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆, são introduzidas no 

circuito duas resistências, respetivamente 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 e 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁.  

O valor da resistência 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 pode ser obtido, segundo as 

especificações do controlador MAX3643, através da 

expressão 3. 

 
1.2 MOD

MODSET MOD
MOD

G
R R

I


= −          (3) 

onde 𝑅𝑀𝑂𝐷 e 𝐺𝑀𝑂𝐷, segundo as especificações do fabricante, 

são tipicamente 50Ω e 88mA/mA e significam, 

respetivamente, a resistência interna do pino MODSET e o 

ganho de corrente de modulação [7], [8]. 

O valor da resistência 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 deve ser escolhido para 

produzir a corrente máxima de modulação para a temperatura 

de funcionamento do laser escolhido. Considerando uma 

corrente de modulação 𝐼𝑀𝑂𝐷 de 5mA, o valor da resistência 

𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 é de 21.07kΩ. Assim sendo, assume-se para a 
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resistência 𝑅𝑀𝑂𝐷𝑆𝐸𝑇 o valor de 18 kΩ o que permitirá ter 

uma corrente de modulação 𝐼𝑀𝑂𝐷 de 5.85 mA.    

A resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 é obtida sabendo o ganho de 

corrente de polarização, 𝐺𝐵𝑆𝑀, e que a tensão aos seus 

terminais, 𝑉𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁, tem de ser inferior a 1.4 V. A resistência 

𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 é determinada, segundo as especificações do 

controlador MAX3643, através da expressão 4. 

 BCMON
BCMON

BIAS BSM

V
R

I G
=


                   (4) 

para uma corrente 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆 de 7mA e com um ganho 𝐺𝐵𝑆𝑀 de 

14mA/A obtém-se uma resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 de 14.29kΩ. 

Assim sendo, considera-se para a resistência 𝑅𝐵𝐶𝑀𝑂𝑁 o valor 

de 15kΩ o que permitirá ter uma corrente 𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆 de 6.66mA, 

superior à corrente de limiar (3mA). 

O pino OUT+ e o pino BIAS+ são os pinos responsáveis 

pela saída das correntes de modulação e polarização 

respetivamente. Ligado a estes pinos, em série, uma 

resistência de amortecimento, 𝑅𝐷 (𝑅𝐷1 para o pino OUT+ e 

𝑅𝐷2 para o pino BIAS+), aumenta a resistência à passagem 

de corrente no laser. A soma do valor desta resistência com a 

resistência equivalente do laser, 𝑅𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟, deve ser de, 

aproximadamente, 15 Ω. Uma vez que a resistência típica de 

um laser VCSEL varia entre 4 Ω a 6 Ω, considera-se a sua 

impedância 5 Ω, o que resulta numa resistência 𝑅𝐷1 e 𝑅𝐷2 

de 10 Ω [7]. 

Os pinos OUT- e BIAS- permitem a saída da corrente de 

modulação e da corrente de polarização respetivamente, 

quando a entrada do pino BEN está no nível baixo. Deve ser 

ligado ao pino OUT- uma resistência de 15Ω (R3) seguido de 

um díodo de comutação (díodo 1N4148), que por sua vez liga 

ao ânodo do VCSEL do OPV310Y. Em relação ao pino 

BIAS-, é ligado uma resistência de 10Ω (R4), um díodo 

1N4148 e a um condensador (C1) de 10 pF a VCC (3.3V), 

não permitindo a passagem da corrente nesse sentido [7], [8]. 

Em altas frequências, como é o caso, devemos também 

introduzir uma ligação RC (RCOMP e CCOMP) ligada, em 

paralelo, entre o cátodo do laser e a terra, para reduzir a 

distorção do duty-cycle do laser, causada por indutâncias 

parasitas. Neste circuito usou-se para RCOMP o valor de 22Ω 

e para CCOMP de 27pF, o que resulta, tendo em conta a 

expressão 5, numa frequência de corte de 267.9MHz, ou seja, 

este circuito tem imposta a limitação que não poderá exceder 

a frequência dos 250MHz [7], [8]. 

1

2
C

c

X
f C

= −                        (5) 

Finalmente, o procedeu-se ao projeto do circuito do 

emissor no programa Eagle, versão 9.0.1, com o objetivo de 

produzir uma placa de circuito impresso (PCB – Printed 

Circuit Board).  

Uma placa de circuito impresso suporta e estabelece 

ligações elétricas entre componentes elétricos usando pistas 

condutoras. Quanto aos componentes, eles são soldados na 

placa de forma a fixá-los, trazendo vantagem no 

processamento dos impulsos entre componentes.  

As placas podem ter diferentes constituições no seu 

substrato. Podem ter apenas uma camada de cobre, duas 

camadas de cobre, ou então, múltiplas camadas em ambos os 

lados do substrato.   

Na Figura 7 é representado o projeto final para a placa de 

circuito impresso do circuito com os componentes integrados 

a serem os responsáveis pela excitação e controle do laser, 

bem como do circuito de alimentação, responsável por 

alimentar os componentes integrados. 

 
Figura 7: Desenho em PCB do emissor ótico 

B. Recetor Ótico 

Para concretização deste artigo, o diagrama de blocos que 

é proposto é o representado pela Figura 8, que é constituído 

pelo fotodetetor SFH2701, seguido do primeiro andar de 

amplificação que é constituído por um amplificador de 

transimpedância materializado pelo circuito integrado 

MAX3654, sendo auxiliado com um circuito de controlo 

automático do ganho, pelo amplificador OPA380, e 

finalmente o segundo andar de amplificação com o 

amplificador THS4021.  

 
Figura 8: Diagrama de blocos do recetor ótico 

a) Fotodíodo SFH2701 

O recetor converte o sinal ótico recebido num sinal 

elétrico. O fotodetetor tem a capacidade de transformar 

energia luminosa, em energia elétrica.  

O fotodíodo PIN é baseado numa junção com materiais 

“p-n”, separados por um material intrínseco. Por material 

intrínseco entende-se um material sem dopantes, isto é, com 

a concentração de buracos igual à concentração de eletrões. 

O fotodíodo funciona quando polarizado inversamente. A 

incidência de luz, não existindo perdas origina a criação de 

um par eletrão-buraco por cada fotão incidente. Esta geração 

de pares eletrão-buraco nunca é totalmente eficiente, 

existindo sempre perdas. Estes dispositivos apresentam uma 

responsividade entre 0.4 e 0.7 A/W e são mais usados para 

ligações a curtas distâncias [10]. 

O fotodíodo utilizado foi um fotodíodo do tipo PIN 

SFH2701 da empresa OSRAM Opto Electronics. Tem uma 

responsividade máxima de 0.5 A/W, com um comprimento 

de onda incidente de 780nm e para um sinal vermelho visível 

(650nm), uma responsividade de 0.45 A/W. Tem uma 

sensibilidade máxima para um comprimento de onda de 

820nm, o que comparando com o nosso comprimento de 

onda, significa que o fotodetetor está a funcionar quase na 

situação ideal, muito perto do máximo de responsividade. 

Apresenta uma boa linearidade quando trabalha no modo 

fotocondução, introduzindo a corrente escura muito 
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reduzida, o seu valor máximo é 5 nA. O componente tem uma 

potência equivalente de ruído (admitindo que VR = 5V, λ = 

650nm) de 0.009pW/√𝐻𝑧. A corrente de fotogeração do 

componente é 1.4μA, admitindo que VR = 5V, λ = 780nm e 

que a potência incidente na sua superfície é 0.5mW/cm2.  

 

b) Ligações ao amplificador de transimpedância 

MAX3654 e circuito de controlo automático do ganho 

Após a receção do sinal por parte do fotodetetor, procede-

se à sua pré-amplificação. Para tal, utilizou-se um 

amplificador de transimpedância o que significa que ocorre a 

conversão da corrente de entrada numa tensão na saída. A 

Figura 12 apresenta o esquema do recetor ótico com o 

fotodetetor e o amplificador de transimpedância.   

O integrado MAX3654 é um amplificador de 

transimpedância altamente linear e de baixo ruído. O seu 

ganho (transimpedância) pode ser ajustado entre os 43.5dBΩ 

e os 62dBΩ usando uma tensão com um controlo externo 

(pino VAGC). Consegue operar com frequências de trabalho 

dos 47MHz aos 870MHz, sendo que o seu desvio de ganho 

máximo é ±0.75dB.  

Nas entradas (IN+ e IN-) e nas saídas (OUT+ e OUT-) do 

integrado foi colocado um condensador (C1, C2, C3 e C4 

respetivamente) de valor 1nF com o objetivo de filtrar as 

possíveis componentes contínuas introduzidas pelos 

elementos do circuito. 

Quanto à alimentação do circuito, e de acordo com as 

especificações do amplificador, necessitamos de ter os pinos 

MUTE, VCC@1, VCC@4, VCC@9, VCC@12 ligados a 

uma fonte de tensão de 5V e com uma corrente de operação 

(IOp) entre os 136 e os 170mA [10]. 

Os dois núcleos de ferrite, BLM15HD182, foram 

inseridos no circuito entre a alimentação e o fotodíodo de 

forma a remover qualquer ruído de alta frequência originado 

na fonte de tensão.   

O pino VAGC define o ganho de transimpedância através 

de três estágios comutáveis de ganho, cada um com um 

controlo de ganho continuamente variável. Isto produz um 

ganho continuo variável inversamente proporcional, que vai 

desde os 62dBΩ (quando o vAGC = 0.175V) até 43.5 dBΩ 

(quando vAGC = 1.4V), dado pela expressão 6. 

 
175

62 20logZT
vAGC

 
= +  

 
             (6) 

0.175 1.4vAGC   

onde ZT é o valor do ganho de transimpedância dado em 

dBΩ, vAGC é o valor da entrada do pino VAGC em mV. 

Para valores inferiores a vAGC ≤ 0.175V o ganho é constante 

e máximo [10]. 

Um conjunto de comparadores examina o valor de tensão 

à entrada do pino VAGC e seleciona a gama de valores em 

se enquadra. Uma vez que existem duas regiões onde se 

altera a gama de valores de operação, nomeadamente aos 

350mV e aos 700mV, podem ocorrer desvios na saída que 

pode levar à interrupção momentânea da receção dos sinais, 

como é possível observar pela Figura 9. 

  
Figura 9: Ganho de transimpedância em função da tensão e da frequência [10] 

O pino HYST permite controlar o nível de histerese de 

forma a limitar a queda no ganho de transimpedância imposto 

pelas transições entre os diferentes estágios de ganho. O nível 

de histerese é controlado pelo valor de RHYST sendo que é 

mínimo (0.13dB) quando este pino encontra-se desligado, ou 

seja, em circuito aberto [10]. 

O pino MUTE deve ser alimentado com uma tensão 

superior a 0.8V de forma a poder funcionar em operação 

normal.  Quando o valor de alimentação desse pino é inferior 

a esse valor, o sinal de saída é atenuado em 45 dB.  

Quanto à saída diferencial do amplificador, 

nomeadamente os pinos OUT+ e OUT-, devem ser ligados a 

um transformador balun, WBC1.1LB. O sinal no pino OUT+ 

encontra-se em oposição de fase em relação ao sinal no pino 

OUT-. Assim com a utilização deste componente é possível 

inverter a fase do sinal no pino OUT-, o que permite somar 

ambos os sinais. Assim, na saída do transformador, 

nomeadamente, no pino SEC obtemos um sinal “limpo” 

devido ao fenómeno da interferência destrutiva, que causa o 

cancelamento do ruido da transmissão [10]. 

Conforme vimos, necessitamos de um circuito que seja 

responsável pelo controlo do ganho. 

Para tal, foi dimensionado um circuito com o 

amplificador OPA380, onde a entrada positiva está ligada ao 

terminal do ânodo do fotodetetor, através de uma resistência 

de 10kΩ (R6). Quanto à entrada negativa possui o paralelo 

de um condensador (C5) e uma resistência (R5), seguido de 

uma resistência (R4) em série, antes de ligar com a saída do 

amplificador, como vemos na Figura 10.  

 

 
Figura 10: Circuito de controlo do VAGC 

c) Segundo andar de amplificação com o integrado 

THS4021 

Conforme vimos, necessitamos de um 2ºandar de 

amplificação para conseguirmos decifrar com fiabilidade a 

informação que foi transmitida pelo emissor ótico.  

Desta forma, necessitamos de aplicar um segundo 

amplificador de forma a aumentarmos a potência do sinal 

para posteriormente ser desmodulado e amostrado. Para tal, 
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usamos o amplificador THS4021ID com uma associação de 

resistências, como é visível na Figura 11. 

 
Figura 11: Segundo andar de amplificação 

Neste circuito, V3 representa o sinal após a passagem 

pelo transformador WBC1.1LB. A resistência R3 representa 

a saída do recetor ótico, nomeadamente a saída coaxial do 

sistema. A associação de resistências R1 e R2 é responsável 

pelo cálculo do ganho do andar de amplificação.  

 

d) Circuito do recetor ótico e desenho em PCB 

Assim, o circuito completo do recetor ótico, com o 

fotodetetor, o primeiro andar de amplificação e respetivo 

circuito de controlo automático do ganho (amplificador 

OPA380) e o segundo andar de amplificação está 

representado na Figura 12. 

  

  
Figura 12: Circuito do recetor ótico 

 

Na Figura 13 é representado o projeto final para a placa 

de circuito impresso do circuito com o fotodetetor, com o 

amplificador de transimpedância com o circuito de controlo 

automático do ganho e o segundo andar de amplificação.  

 
Figura 13: Desenho em PCB do recetor ótico 

 

IV.CONCLUSÕES 

 

Quanto ao subsistema do emissor, foi utilizada uma 

montagem de um circuito já existente com o recurso a dois 

integrados, o MAX3654 e o controlador DS1865, que são 

responsáveis por controlar a corrente de excitação do laser e 

por ajustar essa corrente, respetivamente, de forma a manter 

a potência luminosa à saída do laser constante. Foi 

implementado um circuito de alimentação para todos os 

componentes deste subsistema, bem como, uma alternativa 

para testes em ambientes fechados, recorrendo a uma fonte 

externa ao subsistema. Estabelecido todos os elementos e 

ligações do circuito emissor, foi projetada a placa de circuito 

impresso do emissor para validação do subsistema.  

O foco do recetor foi o front-end de um recetor, não 

havendo preocupações relativas à receção dos sinais por 

parte do recetor. O resultado foi um circuito constituído pelo 

fotodetetor PIN SFH2701, cuja sensibilidade máxima situa-

se no comprimento de onda do sistema, seguido de um 

amplificador de transimpedância MAX3654, com um 

circuito de controlo automático do ganho e finalmente, um 

segundo andar de amplificação constituído pelo amplificador 

THS4021. Estabelecido todos os elementos e ligações do 

circuito recetor, foi projetada a placa de circuito impresso do 

recetor para validação do subsistema. 

Em suma na realização deste trabalho adquiriram-se 

competências no projeto e realização de um sistema de 

comunicação ótico.  
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I. RESUMO 

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 suscetibilidade 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 ºC, 60 ºC, 

100 ºC, 120 ºC, 140 ºC, 220 ºC e 300 ºC. A influência da 

geometria da amarração dos varões (reta vs. com dobra a 90º) 

no desempenho da ligação betão-GFRP a temperaturas 

elevadas foi igualmente analisada. Numa primeira fase os 

provetes foram aquecidos até à temperatura alvo e 

posteriormente sujeitos a uma força de tração nos varões; a 

carga aplicada e o escorregamento dos varões nas 

extremidades livre e carregada foram monitorizados durante 

os ensaios. 

Os resultados obtidos confirmaram a suscetibilidade da 

aderência betão-GFRP à temperatura elevada – a 120 ºC 

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 significativamente a resistência de 

aderência a temperaturas elevadas. 

 

Palavras-chave: varões de GFRP; aderência GFRP-betão; 

ensaios de arrancamento; amarração reta; amarração a 90º; 

temperatura elevada. 

 

II. INTRODUÇÃO 

O uso combinado de betão com varões de aço 

constituiu uma enorme revolução na construção; de facto, o 

betão armado tem sido desde o início do último século o 

principal material estrutural na edificação de novas 

construções. Atribuída a patente ao francês Joseph Monier, o 

betão armado consegue combinar a resistência à tração do aço 

com a resistência à compressão do betão, permitindo que este 

material tenha bom desempenho a esforços de flexão. 

Contudo, um dos problemas associado ao uso do betão 

armado está relacionado com a corrosão das armaduras 

internas em aço e a consequente deterioração das estruturas, 

sendo relevante, principalmente, em ambientes marítimos ou 

outros quimicamente agressivos. O problema da corrosão, em 

conjunto com a necessidade crescente de aumentar a 

velocidade de construção incentivou o desenvolvimento de 

novos materiais com um comportamento melhorado e que 

pudessem ser utilizados em alternativa ao betão armado 

convencional (com armaduras em aço). 

Os materiais compósitos reforçados com fibras (em 

inglês denominadas de FRP’s, “Fibre Reinforced Polymers”) 

assumiram desde cedo uma relevância própria, tendo sido 

desenvolvidos em especial para as indústrias aeronáutica e 

aeroespacial na década de 1940, resultando em materiais com 

elevada resistência, com um peso reduzido e menos 

suscetíveis de se degradarem em ambientes agressivos [1]. 

Os FRP’s podem ser constituídos por diferentes 

tipos de fibras – vidro (em inglês, “Glass Fibre Reinforced 

Polymer” - GFRP), carbono (em inglês, “Carbon Fibre 

Reinforced Polymer” -CFRP) e aramida (em inglês, “Aramid 

Fibre Reinforced Polymer” - AFRP). As fibras de vidro são 

as mais usadas em aplicações de engenharia civil, sobretudo 

devido ao seu baixo custo em comparação com outros tipos 

de fibras [2]. Em relação ao aço, os GFRPs apresentam as 

seguintes principais vantagens: elevada resistência mecânica; 

reduzido peso próprio e, sobretudo, imunidade à corrosão [3]. 

Os compósitos de GFRP constituem uma alternativa 

não corrosível ao reforço com aço, em especial em ambientes 

agressivos e cuja durabilidade da estrutura seja um problema. 

Contudo, há algumas desvantagens associadas ao uso deste 

material com alternativa ao aço, entre as quais se destacam: o 

baixo módulo de elasticidade, o comportamento frágil (sem 

ductilidade), o custo (ainda) relativamente elevado e a 

sensibilidade a temperaturas elevadas. 

Uma das principais desvantagens do uso de GFRP 

está relacionada com o comportamento destes materiais 

compósitos a temperaturas elevadas, por exemplo, numa 

situação de incêndio. Quando expostos a temperaturas 

elevadas, estes materiais passam por um processo de 

transição vítrea (que geralmente se inicia entre 40 e 120 ºC) e 

que está associado a uma redução drástica das propriedades 
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mecânicas (sobretudo resistência e rigidez), assim como das 

propriedades de aderência ao betão. Apesar de ser um aspeto 

bastante relevantes para a indústria do FRPs em geral, a 

caracterização da aderência ao betão a temperaturas elevadas. 

 

III. CAMPANHA EXPERIMENTAL 

O plano de ensaios desenvolvido na presente 

dissertação contemplou ensaios de arrancamento a varões de 

GFRP dobrados e retos embebidos em provetes de betão 

cilíndricos, às seguintes temperaturas: 20 ºC, 60 ºC, 

100 ºC,120 ºC, 140 ºC, 220 ºC e 300 ºC. Estas temperaturas 

incluem a temperatura de transição vítrea do material (104 ºC 

– de acordo com os ensaios DMA). 

1. Materiais 

No fabrico dos provetes foi utilizado betão pronto de classe 

de resistência C25/30 com cimento tipo CEM II/A-L 42.5R, 

fornecido pela empresa Unibetão, e agregados calcários, 

tendo sido betonados em laboratório. Os varões utilizados na 

campanha experimental consistiram em varões de GFRP com 

12 mm de diâmetro nominal, acabamento nervurado e 

dobrados, fornecidos pela empresa Schöck ComBar. 

2. Esquema de ensaios e procedimento 

Para a realização dos ensaios de arrancamento procedeu-

se ao fabrico de provetes cilíndricos de betão com 23 cm de 

altura e 15 cm de diâmetro, usados para a análise dos varões 

dobrados, e de provetes com 15 cm de altura e 15 cm de 

diâmetro, destinados aos ensaios com varões retos (Figura 1). 

Nestes ensaios de arrancamento, foi utilizada uma 

máquina universal de ensaios Instron, com uma capacidade 

de 250 kN e onde foram medidos a força exercida pela 

mesma e o deslocamento relativo nos seus cabeçotes. Para o 

aquecimento dos provetes, foi utilizada uma câmara térmica 

da marca Tinius Olsen, com as dimensões interiores de 605 x 

250 x 250 mm, e uma temperatura máxima de aquecimento 

de 300 ºC (precisão de ± 1ºC). De modo a efetuar a medição 

da temperatura nos provetes durante o aquecimento, recorreu-

se a termopares do tipo K, com fio condutor de 0,25 mm, 

estando estes na interface betão-varão, nomeadamente, um no 

centro do provete e um segundo termopar a meia altura do 

varão. Para medir a temperatura no interior da câmara 

recorreu-se a um terceiro termopar situado no seu interior 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Provetes cilindricos fabricados para os ensaios Pull-out: (esquerda) 

varões dobrados; (direita) varões retos  

 
 

Fig. 2 Esquema de ensaios utilizado 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

1. Curvas de força-deslocamento 

 

As curvas representativas força-deslocamento ilustram a 

relação entre a força total aplicada e o deslocamento relativo 

entre os cabeçotes da máquina de ensaios. Importa referir que 

o valor de deslocamento da máquina de ensaios resulta da 

soma das seguintes parcelas: (i) alongamento do varão de 

GFRP; (ii) escorregamento da interface betão-varão; (iii) 

alongamento das peças metálicas auxiliares de ensaio; (iv) 

(eventual) escorregamento do provete nas garras da máquina. 

Para a simplificação da leitura e análise de resultados, as 

curvas foram representadas até um valor de deslocamento 

relativo de 25 mm. 

O andamento geral das curvas obtidas pode ser separado 

entre duas fases distintas: (i) o comportamento registado antes 

de ser atingida a força máxima (pré-pico); (ii) o 

comportamento registado após ser atingida a força máxima 

(pós-pico). Na fase pré-pico, a força aumenta de uma forma 

aproximadamente linear com o deslocamento; após se atingir 

a força máxima, observa-se, em geral, uma diminuição mais 

abrupta no seu valor, seguindo-se um troço caracterizado por 

uma diminuição progressiva da força até ao final do ensaio. 

2. Curvas de tensão media de aderência-deslizamento 

O comportamento das curvas tensão de aderência-

deslizamento (Figura 3), de uma forma geral, é semelhante 

aos das curvas força-deslocamento, podendo ser dividido em 

duas fases: (i) uma primeira fase ascendente 

aproximadamente linear até se atingir o valor máximo da 

tensão média de aderência (pré-pico); (ii) uma segunda fase 

pós-pico caracterizada pela diminuição gradual da tensão com 

aumento do valor do deslizamento até ao final do ensaio. É 

possível ainda observar que à medida que a temperatura 

aumenta, o valor máximo da tensão média de aderência 

diminui, bem como a rigidez do troço inicial linear. 
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Fig. 3 Curvas representativas de aderência media-deslizamento na 

extremidade carregada para os provetes com varões dobrados 

 

Relativamente aos resultados dos ensaios com 

varões retos, importa referir que a 100 ºC, o comportamento 

registado foi diferente do correspondente às restantes 

temperaturas: após se atingir o pico no valor da tensão média 

de aderência, a diminuição foi bastante mais acentuada; este 

resultado poderá ser explicado por um diferente modo de 

rotura obtido nos provetes ensaiados a esta temperatura, tal 

como será discutido na secção seguinte. Em relação à rigidez 

da ligação betão-varão (i.e., declive do troço ascendente das 

curvas), verifica-se uma tendência geral de diminuição com o 

aumento do valor da temperatura. Para o cálculo desta 

rigidez, foram considerados os valores do tramo ascendente 

das curvas na extremidade carregada entre 25% e 50% do 

valor máximo da tensão média de aderência. A rigidez 

diminuiu consideravelmente com a temperatura, retendo-se a 

60 ºC apenas cerca de 28% da rigidez a 20 ºC. No caso dos 

ensaios a 140 ºC e a 220 ºC, o valor da rigidez foi maior do 

que o medido a 120 ºC; tais resultados podem ser 

parcialmente explicados pelo efeito de expansão térmica do 

varão - apesar de a degradação das propriedades mecânicas 

do varão ser superior a 140 ºC e 220 ºC, a sua expansão radial 

poderá ter um efeito benéfico na aderência betão-varão (pelo 

aumento da fricção) que se sobreporá ao efeito da redução das 

propriedades mecânicas. 

No caso dos varões dobrados, as curvas tensão de 

aderência vs. deslizamento na ponta carregada apresentam, 

em geral, um andamento semelhante ao descrito nos ensaios 

com varões retos, destacando-se as seguintes principais 

diferenças: (i) os valores máximos da tensão média de 

aderência são consideravelmente superiores aos obtidos nos 

ensaios realizados com varões retos às mesmas temperaturas; 

(ii) nos ensaios realizados a 100 ºC, não se observou a 

redução abrupta da tensão de aderência após o pico; essa 

diminuição de tensão foi gradual e semelhante, em 

andamento, à obtida para as restantes temperaturas; (iii) os 

valores da rigidez para os ensaios realizados a 20 ºC e 60 ºC 

são bastante inferiores aos registados para os varões retos 

retos – não foi possível encontrar uma explicação física para 

este resultado contrário ao esperado; investigações futuras 

deverão analisar este fenómeno com maior detalhe. 

 

 

3. Modos de rotura e observação visual 

Nos ensaios de arrancamento em varões retos, a 

maioria dos provetes apresentou rotura por pull-out, 

caracterizada pelo deslizamento do varão de GFRP ao longo 

do comprimento aderente ao betão. Nos provetes ensaiados a 

100 ºC, a rotura ocorreu pelo betão – rotura por splitting 

(Figura 4). 

 
Fig. 4 Exemplo de um provete com uma rotura por splitting (varão reto 

aquecido a 100 ºC) 

No caso dos varões dobrados (Figura 5), em dois dos 

quatro ensaios realizados à temperatura ambiente, observou-

se rotura do varão por tração, atingindo-se uma tensão 

máxima de aproximadamente 960 MPa – este valor é 

semelhante ao indicado pelo fabricante (aproximadamente 

1000 MPa). Nos dois ensaios restantes realizados a esta 

temperatura, verificou-se o destacamento do betão sobre a 

dobra dos varões com posterior rotura por pull-out 

 
Fig. 5 Provetes (varões dobrados) ensaiados a 20 ºC; rotura por tração do 

varão (esquerda); destacamento do betão sobre a dobra do varão com 

posterior rotura por pull-out (direita) 

4. Resistência de aderência 

 
Fig. 6 Valores da tensão para as diferentes temperaturas, nas duas campanhas 

experimentais realizadas 
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Na Figura 6 é possível verificar que a utilização de 

varões dobrados permite a mobilização de uma maior tensão 

de aderência, melhorando significativamente o desempenho 

dos varões de GFRP com o aumento da temperatura. À 

temperatura ambiente, a solução com varões dobrados tem o 

dobro da tensão de aderência dos varões retos. Com o 

aumento da temperatura, a tendência mantém-se, apesar desta 

diferença ser menor para temperaturas mais elevadas (220 ºC 

e 300 ºC). 

 
Fig. 7 Tensão normalizada para as diferentes temperaturas, nas duas 

camapanhas experimentais realizadas. 

Na Figura 7 compara-se o valor da resistência de 

aderência normalizada para os dois tipos de provetes para as 

várias temperaturas de ensaio. Refira-se que estes valores 

foram normalizados em relação às resistências obtidas a 

20 ºC. É possível confirmar o efeito prejudicial que o 

aumento da temperatura tem, devido à degradação das 

características mecânicas da matriz polimérica. Os valores 

normalizados seguem uma tendência de diminuição 

progressiva, com a particularidade de a diminuição ser mais 

severa para os provetes com os varões dobrados, em especial 

nos testados perto da temperatura de transição vítrea. 

Enquanto que nos varões retos, a uma temperatura de 100 ºC, 

a redução da resistência de aderência média situou-se na 

ordem dos 24%, nos varões dobrados essa perda foi de 

aproximadamente de 50%. A diferença assinalada está 

associada ao valor referência, da resistência média de 

aderência, para qual os valores foram normalizados, que no 

caso dos varões dobrados é substancialmente maior do que 

nos varões retos e, portanto, com uma queda mais acentuada. 

Além disso, nos ensaios realizados: (i) nos provetes com 

varões retos, a rotura ocorreu por splitting, em que a expansão 

radial do varão assume especial importância; (ii) nos varões 

dobrados, ocorreu rotura por pull-out, com arrancamento das 

nervuras, num modo que é mais dependente do material 

polimérico dos varões e que, portanto, conduziu a uma 

redução mais severa no valor da tensão de aderência máxima. 

Na Figura 8 analisa-se a relação entre o módulo de 

armazenamento normalizado em função da temperatura e o 

valor normalizado da tensão de aderência média para vários 

valores de temperatura. Pela análise desta figura é possível 

concluir que a redução da tensão média de aderência com a 

temperatura segue, em geral, o andamento da curva obtida 

nos ensaios de DMA. Este resultado mostra que, para o tipo 

de varões testados na presente dissertação, é possível 

correlacionar a redução de aderência betão-GFRP com as 

propriedades do material GFRP a diferentes temperaturas. 

 
Fig. 8 Valores normalizados da tensão de aderência media e modulo de 

armazenamento em função da temperatura 

5. Comparação com outros autores 

Na presente secção comparam-se os resultados 

obtidos na presente campanha experimental com os de alguns 

autores mencionados na secção 2.6, nomeadamente os de 

McIntyre et al.[6], Katz et al.[5] e Rosa et al. [4].  

Na Figura 9 comparam-se os valores normalizados 

do valor máximo da tensão de aderência obtidos nesses com 

os do presente estudo obtidos dos provetes com varões retos. 

Refira-se que nos vários trabalhos analisados: (i) os primeiros 

autores avaliaram dois tipos de varões (BPG e PTG), ambos 

com acabamento superficial em areia; (ii) os varões usados 

por Katz consistiram em 4 tipos de varões (CB – nervurados; 

CPI - enrolamento helicoidal em fibra; CPH – enrolamento 

helicoidal revestido com camada fina de areia; NG 

enrolamento helicoidal revestido com areia); (iii) Rosa 

apresentou dados sobre varões retos revestidos a areia. 

Da análise desta figura confirma-se a tendência de 

redução contínua da tensão normalizada com o aumento da 

temperatura. Tal como no presente estudo, para temperaturas 

mais elevadas, a capacidade resistente diminui 

progressivamente e de forma significativa; nos diversos 

estudos, os valores de retenção da tensão de aderência para 

temperaturas superiores a 150 ºC são de 10% a 20% do seu 

valor inicial. 

 
Fig. 9 Comparação com diversos resultados experimentais 
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É de salientar que há uma grande dispersão quando 

os valores normalizados da tensão de aderência obtidos nas 

diferentes campanhas experimentais são agrupados. Tal deve-

se a vários fatores, entre os quais os seguintes: (i) os 

diferentes tipos de varões usados, com variações nos 

acabamentos superficiais, diâmetros e tipos de resinas; (ii) 

diferentes métodos usados durante os ensaios pelos diferentes 

autores, (iii) diferentes modos de rotura obtidos e (iv) valores 

consideravelmente diferentes da temperatura de transição 

vítrea. 

V. CONCLUSÕES 

Nos ensaios de arrancamento realizados na presente 

dissertação, a resposta medida nos ensaios mostrou uma 

curva de tensão de aderência expectável, com um andamento 

similar ao descrito na bibliografia existente. Nos vários 

ensaios, é de salientar as exceções registadas para as curvas 

dos provetes com varões retos, ensaiados a 100 ºC, nos quais, 

após ser atingido o valor máximo da tensão de aderência, a 

curva ficou marcada por uma redução abrupta, resultado do 

modo de rotura observado nestes ensaios – rotura por splitting 

Relativamente às curvas de tensão-deslizamento, o 

aumento de temperatura levou a uma diminuição gradual do 

valor máximo da tensão. Tal como esperado, a maior 

diminuição ocorreu para temperaturas em volta da 

temperatura de transição vítrea, em que se registaram valores 

para a tensão de aderência na ordem dos 75% para os varões 

retos e 55% para os varões dobrados (face aos valores obtidos 

a temperatura ambiente). É de assinalar que a solução dos 

varões dobrados demonstrou sempre um valor de tensão de 

aderência superior à dos varões retos. A temperatura 

ambiente, os varões dobrados conseguiram mobilizar mais do 

dobro da tensão de aderência dos varões retos, com valor 

médios de aproximadamente 40 MPa e 19 MPa, 

respetivamente. Depois de atingida a Tg, as duas geometrias 

apresentaram valores mais próximos: a 120 °C, os varões 

retos apresentaram cerca de 8 MPa e os varões com a dobra 

10 MPa. A 300 ºC, a resistência de aderência foi inferior a 

10% para as duas soluções estudadas. 

No que respeita à rigidez, a tendência geral 

observada foi também de diminuição com o aumento da 

temperatura; contudo, verificaram-se exceções, no caso dos 

varões retos, a temperaturas de 140 ºC e 220 ºC, para as quais 

a rigidez aumentou; verificou-se o mesmo no caso dos varões 

dobrados a 120 ºC e 140 ºC. A explicação para este 

fenómeno, que contradiz a tendência natural e expectável 

para o valor da rigidez, poderá residir no aumento da 

expansão radial do varão. De facto, com o aumento da 

temperatura, a par da degradação das propriedades do varão, 

acontece outro fenómeno, a expansão e térmica do varão. A 

determinadas temperaturas é plausível que este fator 

contribua mais para o aumento da aderência do que a 

degradação das propriedades do varão, levando a que a 

rigidez assuma uma variação positiva para alguns intervalos 

de temperatura. 

Após os ensaios realizados, procedeu-se à abertura 

dos provetes de modo a confirmar os modos de rotura. De um 

modo geral, e para os varões retos, constatou-se que todos os 

ensaios culminaram em roturas por pull-out, com a exceção 

dos ensaios a 100 ºC, próximos da Tg. Como referido, para os 

ensaios em questão, o modo de rotura aconteceu por splitting, 

com os provetes de betão a apresentarem fraturas, apesar do 

confinamento fornecido pelas braçadeiras metálicas usadas. 

Nos provetes testados com varões dobrados, a rotura terá 

ocorrido por pull-out; é de salientar que, nos ensaios a 

temperatura ambiente, os valores de tensão atingidos 

provocaram rotura por tração do varão em metade dos 

provetes e rotura por pull-out com destacamento do betão na 

metade restante. Também foi possível constar que nos ensaios 

a 60 ºC, para além do modo de rotura por pull-out, o betão 

acima da dobra foi destacado. 

Os resultados da presente campanha experimental 

foram comparados com a literatura existente, nomeadamente 

com os trabalhos realizados por McIntyre et al.[6], Katz et al. 

[5] e Rosa et al. [4]. A comparação efetuada permitiu 

estabelecer relações na forma como os materiais usados se 

degradam ao longo de uma variação positiva da temperatura; 

no entanto, devido às diferenças no método de ensaio e 

materiais utilizados pelos autores, seria expectável observar 

algumas diferenças. No caso dos ensaios protagonizados por 

Rosa et al., tendo sido efetuados em circunstâncias 

semelhantes, mas com a variável a incidir no acabamento do 

varão de GFRP usado (acabamento a areia) e na respetiva Tg, 

foi registado um maior valor de tensão de aderência para o 

caso dos varões retos, mas uma degradação maior dos varões 

com acabamento superficial em areia à medida que foi 

aumentada a temperatura, em especial após a temperatura de 

transição vítrea.  

Na presente dissertação, foi demonstrada a 

influência que a temperatura assume no comportamento dos 

materiais GFRP, em especial, de que forma a consequente 

degradação das propriedades físicas influência a tensão de 

aderência entre o GFRP e o betão. Apesar dos elevados 

valores da tensão de aderência registados para a temperatura 

ambiente, com o aumento da temperatura (mesmo para 

valores relativamente baixos, como 60 ºC) ocorre uma 

elevada degradação da capacidade aderente dos varões ao 

betão. 

Em relação aos dois tipos de soluções estudadas, 

nomeadamente os varões retos e os varões dobrados, foi 

possível concluir o seguinte: (i) a solução constituída por 

varões retos conduziu, para toda a gama de temperaturas 

ensaiadas, a valores de tensão de aderência menores do que 

os provetes com varões dobrados; (ii) os varões dobrados 

apresentaram reduções mais significativas da reistência à 

aderência com a temperatura, em especial, entre 60 ºC e 140 

ºC; (iii) o processo de transição vítrea aparenta ter tido igual 

influência na degradação das propriedades de aderência das 

duas séries experimentais. 

Por fim, é de referir que os objetivos inicialmente 

delineados para a presente dissertação foram cumpridos, 

constituindo a presente tese e os resultados nela produzidos 

uma mais valia no estudo do comportamento da aderência 

entre varões de GFRP e betão. 
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Resumo—Atualmente, no Exército Português, quando uma 

subunidade militar quer comunicar 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 informação 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 desenvolvimento 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 

comunicação 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 servidor 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 baixos em relação à comunicação normal, 

rádio-rádio, pelo que o sistema desenvolvido apresenta 

viabilidade para ser utilizado no Exército. 

Palavras-Chave: Exército Português; Comunicações táticas; 

Descentralização; Interoperabilidade; Rádio; 

I.  INTRODUÇÃO 

esde as origens da humanidade que o ser humano sempre 
teve a necessidade de comunicar entre si. As 

teleComunicações táticas militares são uma das maiores 
inovações tecnológicas.  

Nas Forças Armadas o exercício do comando e controlo 
(C2), a supervisão e a coordenação funcional obrigam a fluxos 
permanentes de Comunicações táticas, para análise das 
situações e ajuda ao planeamento e tomada de decisão [1].  

O Exército Português tem atualmente um Sistema de 
Informação e Comunicações Tático (SIC-T) [2], através do 
sistema de informação para o comando e controlo do Exército, 
o SICCE [2], e o Sistemas Tático de comunicações (SITACO) 
[4]. As Comunicações surgem-nos assim como os sistemas 
que “Transmitem ao cérebro as informações recolhidas e 
canalizam posteriormente para os músculos as decisões 
tomadas” [3]. Este trabalho é motivado para permitir 
flexibilidade aos vários utilizadores das redes rádio num posto 
de comando, nomeadamente ao comandante e ao oficial de 
operações. Sendo assim, será possível permitir que não 
tenham de estar fisicamente junto dos mesmos, pelo que o 
comandante se preocupa com o C2, fazendo uso das 
comunicações para o conseguir. 

A. Situação Atual 

O objetivo primário das comunicações é «SERVIR O 
COMANDO» [2]. O Comandante é o único responsável, em 
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todas as circunstâncias, por aquilo que a sua unidade executa 
ou deixa de executar [4]. 

 Os  sistemas  de  comunicações  devem  ser  flexíveis  e 
capazes de se adaptarem rapidamente às alterações dos planos 
de operações ou da organização para o combate. Devem poder 
apoiar  todas  as  necessidades  do  comando  e  garantirem  a 
segurança  das  comunicações,  no  maior  grau  possível 
compatível com as considerações de ordem operacional [4]. 

 Atualmente existem diversos problemas nos sistemas de 
comunicação  que  não  permitem  um  funcionamento  sem 
restrições, designadamente:

 ▪ Inexistência de uma infraestrutura no Exército Português 
que permita a um comandante estar deslocalizado das redes 
rádio  (longe  dos  equipamentos  rádio)  e  que  lhe  permita 
comunicar de igual forma a um comandante que esteja sempre 
localizado  junto  aos  rádios.  Se  um  escalão  militar  quiser 
comunicar  com  redes  rádio  tem  de  estar  fisicamente 
localizado junto aos rádios que estão a receber/transmitir as 
comunicações. 

 ▪ É  impossível  a  deslocalização  da  operação.  Se  um 
comandante de um escalão superior estiver em Lisboa e quiser 
comunicar por voz para uma das redes rádio de uma missão 
que esteja a decorrer a centenas de quilómetros, não o pode 
fazer. 

 ▪ Impossibilidade  de  ouvir  duas  redes  rádio  em 
simultâneo, pois apenas é possível escolher uma frequência, 
que está associada apenas a uma rede rádio. 

 ▪ Limitação  com  o  afastamento  dos  equipamentos 
radiantes,  para  não  denunciar  a  posição  dos  postos  de 
comando e na passagem de cablagem de radio frequência até 
aos  rádios  existentes  no  bunker.  Presentemente  existe  a 
necessidade de forças militares, e não só, estarem localizadas 
em  bunkers.  Estas  forças  estão  instaladas  em  estruturas 
fortificadas  subterrâneas,  com  o  intuito  de  resistirem  a 
grandes libertações de energia. A ligação entre as antenas eos 
rádios obrigam à instalação de amplificadores e a perdas de 
sinal. 

B. Solução Proposta 

 Tendo como base a Figura 1, vai existir um rádio que vai 
funcionar como gateway, que, por sua vez, vai estar ligada a 
uma rede rádio constituída por N rádios. Haverá um servidor, 
com ligação à intranet tática, ligado ao rádio militar P/PRC- 
525, tendo acesso a várias redes rádios. 

 Enquanto os militares se encontram dispersos no seu posto 
de comando ou noutro sítio no terreno, o servidor está estático 
num  posto  de  comando  a  lidar  com  o  processamento  da 
informação.  As  informações  recolhidas  pela  aplicação  Web 
são enviadas para o servidor, que, posteriormente, as processa 
ao P/PRC 525 que está instalado nos Postos de Comando. 

 Foi  necessário  assegurar  vários  requisitos  na  proposta 
apresentada, como:

 ▪ Qualidade  de  voz  – Para  VoIP  ser  aceitável  para  os 
utilizadores, o tempo de atraso teve de ser mínimo, em relação 
à comunicação normal existente. 

 ▪ Interoperabilidade – Produtos de diferentes marcas têm 
de operar entre si, portanto têm de comunicar entre si, para 
que os  mais  diversos  utilizadores possam  comunicar.  Neste 
caso  de  estudo,  sendo  um  ambiente  fechado,  o  Exército 

 

D 
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Português, este problema não existe no que diz respeito ao 
VoIP. O esforço incidiu no desenvolvimento de uma 
aplicação que pudesse correr nos diversos sistemas 
operativos, Ios, android, etc. A solução mais viável passou por 
utilizar uma aplicação Web, onde qualquer pessoa com acesso 
a um browser consiga utilizar a aplicação. 

▪ Segurança – Tem de existir encriptação, para garantir a 
não captura de pacotes por partes não autorizadas. 

▪ Escalabilidade – O sistema tem de ser flexível para 
garantir que vários utilizadores se consigam ligar à rede e ou 
a várias redes. 

Na Figura 1 é possível observar a escalabilidade proposta, 
onde N utilizadores conseguem comunicar com uma mesma 
rede rádio sem necessidade de existirem N rádios táticos, o 
que se traduz numa elevada poupança de meios. 

 
Figura 1 - Proposta de solução nas redes Rádio do Exército 

Português. 

Nesta representação, os postos de comando existentes têm 
o sistema desenvolvido instalado, mas podem continuar a 
comunicar de maneira normal, caso o sistema sofra alguma 
falha. Estes postos de comando estão ligados à rede de dados 
do Exército. Assim, um militar que esteja numa unidade do 
Exército pode aceder a este sistema e realizar comunicações 
como se se encontrasse fisicamente junto de um rádio, assim 
como executar configurações nos rádios. 

II. TRABALHO RELACIONADO 

O Exército português tem atualmente rádios táticos que 

permitem radio sobre IP, RoIP. O sistema existente tem 

limitações. Quando um comandante usa um telefone IP para 

realizar uma chamada numa rede rádio, esta rede fica 

totalmente ocupada, pelo que qualquer rádio que esteja nessa 

rede não consegue utilizar o rádio, por exemplo para dados. 

A. Redes Táticas 

O Sistema de Informação e Comunicações Tático do 

Exército Português foi concebido para ser flexível perante a 

crescente complexidade [2]. O SIC-T é o sistema integrador, 

no nível tático, de toda a componente de comunicações, de 

sistemas de informação, de gestão da informação e do 

conhecimento e de guerra da informação, nesse nível. Trata-

se de um sistema modular, eficiente, seguro e flexível, que 

permite ao comandante ter as ferramentas necessárias ao 

comando. Além disso, fornece mobilidade e uma 

adaptabilidade à logística e às unidades de combate. O SIC-

T, como foi já referido, subdivide-se em dois sistemas. No 

subsistema de informação, no qual o sistema principal é o 

SICCE, e no SITACO. No sistema SITACO definem-se dois 

tipos de utilizadores, os móveis e os fixos [3]. Os utilizadores 

móveis baseiam-se essencialmente em sistemas de 

 

comunicação rádio, pois são estes que garantem flexibilidade 

e  mobilidade  no  apoio  a  estes  utilizadores. A  arquitetura 

deste  sistema  está  estruturada  em  cinco  subsistemas, 

designadamente  o  Subsistema  de  Área  Estendida  (SAE), 

Subsistema  de  Área  Local  (SAL),  Subsistema  de 

Utilizadores  Móveis  (SUM),  Subsistema  de  Segurança  de 

rede (SSR) e o Sistema de Gestão de Rede (SGR) [2]. 

 A  solução  proposta  vai  incidir  no  subsistema  de 

utilizadores móveis, pois é este que faz a interligação com os 

utilizadores dispersos pela Área de Operações. 

B. Rádio P/PRC 525 

 O  P/PRC  525  é  um  transcetor  tático  usado  no  Exército 

Português que permite uma grande flexibilidade em termos 

de  bandas  de  frequências. O  rádio  foi  construído  com  o 

objetivo de cumprir comunicações táticas [5]. 

 1) Modos Especiais de Comunicação 

 Uma rede de SECOM-H é um modo de comunicação em 

salto de frequência na banda de HF. Este modo opera em voz 

e dados com proteção COMSEC e TRANSEC (Transmissão 

segura – saltos na frequência). 

 Uma rede de SECOM-V é um modo de comunicação em 

salto de frequência na banda de VHF/UHF. 

 A COMSEC para voz e dados é fornecida pela cifra antes 

da  transmissão  e  pela  decifra  após  a  receção  para  a 

transmissão de dados e voz cifrada. As chaves de COMSEC 

são utilizadas para cifrar os dados úteis a serem transmitidos 

em  cada  salto. A  TRANSEC  é  fornecida  pelo  salto  em 

frequência. As frequências variam de 1.5 MHz a 29.999990 

MHz. Para garantir uma comunicação segura, todos os rádios 

participantes numa rede têm de estar ajustados para a mesma 

data e hora. Tal é conseguido através do GPS [5]. 

C. Interfaces do Rádio P/PRC 525 

 1) Ethernet 

 Esta  interface  permite  enviar  comandos  para  o  rádio  e 

obter dados deste, assim como carregar configurações para o 

rádio tático. 

 2) Ficha microauscultador 

 ▪  AUDIO_RX  – Ativa  a  saída  de  áudio  para  os 

auscultadores 

 ▪ AUDIO_TX – Ativa a entrada de microfone 

 ▪ PTT1 – entrada de push to talk (PTT). 

 3) Ficha de dados 

 ▪ LINE_TX – Linha de entrada de áudio 

 ▪ LINE_RX – Linha de saída de áudio 

 ▪ PTT2 – Entrada de PTT [5]. 

D. VOIP 

 Voz sobre o Protocolo da internet (VoIP) é uma forma de 

comunicação  que  permite  realizar  chamadas  telefónicas 

através de uma ligação de internet em vez das típicas linhas 

telefónicas. A  comunicação  VoIP  é  enviada  em  pacotes 

(blocos de dados) por redes locais e redes de longa distância, 

ao contrário dos cabos tradicionais de cobre [6]. 

 1) Protocolos de compressão áudio 

A compressão de áudio digital permite o armazenamento e 

transmissão  eficiente  de  dados  de  áudio. Na  tabela  1 

encontra-se um resumo da classificação atribuída a diferentes 

protocolos de compressão, de 1 a 5 [7]. 
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Tabela 1 - Pontuação de vários Codecs. 

E. WebRTC 

WebRTC [8], como o nome indica, significa 

comunicações em tempo real na Web. É um projeto “open 

source”, que permite aos browsers e a aplicações móveis 

comunicações em tempo Real. Esta framework é baseada em 

vários plugins que permitem a utilização de vários codecs. 

Os plugins podem ser ligados e organizados através de uma 

pipeline. 

F. Gstreamer 

O Gstreamer [9] é uma estrutura que permite criar 

aplicações média de fluxo contínuo. A estrutura do 

Gstreamer foi projetada para facilitar o desenvolvimento de 

aplicações que trabalham com áudio ou vídeo ou ambos. 

III. VOI525 

O nome escolhido para o sistema desenvolvido é VOI525 

pois é a união do nome VOIP, tecnologia usada no 

desenvolvimento do sistema e o nome do modelo do rádio 

para o qual o sistema foi vastamente testado embora funcione 

com qualquer rádio genérico. 

VOI525 é um sistema que permite comunicar através de 

browsers com rádio P/PRC 525. Este sistema permitir 

comunicar com N redes rádio. Permite ainda a configuração 

do rádio assim como a visualização de dados deste. 

Este sistema está pensado para ser utilizado por duas 

classes de utilizadores: os operadores e os responsáveis pelas 

comunicações. 

IV. CASOS DE USO 

A. Campanha 

O posto de comando é um órgão devidamente estruturado 

e organizado. Em campanha, pode existir a necessidade de 

vários oficiais, no mesmo posto de comando, terem de 

comunicar para a mesma rede rádio assim como a 

necessidade de ambos ouvirem as comunicações que existem 

numa mesma rede. Atualmente para o conseguirem, são 

precisos N rádios, conforme o número de utilizadores. Os 

altos custos de cada rádio justificam que a utilização desta 

aplicação se torne uma mais-valia. Com esta solução, estes 

oficiais vão ter à sua disposição uma interface gráfica, 

através de uma aplicação Web, que pode ser acedida através 

de qualquer dispositivo que tenha acesso à Web. É ainda 

possível que estejam deslocalizados do rádio; no melhor 

caso, um comandante que não possa estar no Teatro de 

Operações pode estar a ouvir as comunicações em qualquer 

instalação onde exista acesso à rede do Exército. Para tal, os 

utilizadores têm de fazer login, e, conforme os seus 

privilégios, varia o número de redes com quem podem 

comunicar. 

B. Instalações fixas 

Temos ainda algumas zonas ocupadas com proteção de 

bunker. Neste caso, os meios rádios encontram-se dentro dos 

bunkers, local onde se encontra a Força, protegida. A 

distância entre os rádios terminais e a antena de receção das 

telecomunicações é na ordem das dezenas de metros, o que 

induz a elevadas perdas no cabo coaxial. Com esta solução é 

possível colocar o rádio a uma distância considerável do 

bunker, assim como deste sistema.  Portanto, com o sistema, 

é possível substituir praticamente todos os metros de cabo 

coaxial por cabo de rede, evitando perdas de 

aproximadamente 13.6 dB 

Caso o inimigo utilize guerra eletrónica para efetuar a 

triangulação do sinal rádio e ataque as coordenadas do nosso 

sistema radiante, o bunker continua seguro visto que o 

inimigo vai continuar sem saber a posição dos bunkers. 

V. REQUISITOS 

A. Funcionais 

 R1  - Os  utilizadores,  principalmente  da  categoria  de 

oficiais,  podem  comunicar  com  as  redes  táticas  a  partir  do 

seu Web Browser. 

 R2  - Os  oficiais  devem  ter  a  funcionalidade  de 

conseguirem  comunicar  com  as  várias  redes  rádio  que 

existam. 

 R3  - Os  militares  mais  vocacionados  para  a  parte  da 

manutenção  dos  rádios,  os  operadores,  devem  conseguir 

observar na aplicação o estado destes, assim como realizar 

configurações, tudo remotamente. 

 R4  – Garantir  que  a qualidade  das  chamadas  entre 

aplicação-rádio e rádio-aplicação é suficientemente boa. 

B. Segurança 

 R5 – Correr o sistema sobre HTTPS. 

 R6  - Níveis  de  autorização.  Cada  utilizador  tem  de 

realizar  a  autenticação  para  conseguir  utilizar  a  aplicação. 

Sendo assim, vão existir diferente níveis de autorização, que 

vão corresponder a cada utilizador. 

 R7  - O  operador  consegue  visualizar  os  registos  das 

chamadas e das alterações efetuadas. 

 R8  - Comunicação  segura.  A  comunicação  SECOM 

garante  segurança  devido  ao  salto  em frequência,  que 

dificulta  a  quem  queira  intercetar  as  comunicações  o  seu 

sucesso.  Todos  os  rádios  envolvidos  neste  tipo  de 

comunicação têm de ser os mesmos parâmetros: Data e hora, 

Hopset,  KeySet  (chave  de  COMSEC  e  TRANSEC)  e 

Endereço de Rede. 

C. Interoperabilidade 

 R9 - Iteração com o P/PRC 525 através de uma aplicação 

Web (utilização de browsers)

 R10  – Capacidade de comunicar a longas distâncias do 

rádio (principal)

 R11  - Comunicação  Voz  – integrado  com  o  modelo 

clássico, PTT. 

 R12 - Não sobreposição à comunicação normal. 

 R13 - Opção de múltiplas Redes rádio. 

 R14  – Permitir  que  vários  utilizadores  consigam 

comunicar  com  as  várias  redes,  garantindo  assim  uma 

redução de meios. 

 VI. ARQUITETURA 

 Na Figura 2 está ilustrada a implementação deste sistema. 

Podemos verificar que o servidor está ligado a vários rádios, 

sendo  que  cada  rádio  representa  uma  rede  rádio.  Existem 

ainda  vários  browsers  que  representam  a  ligação  de  vários 

utilizadores às redes rádio. 
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Figura 2 - Exemplo da implementação. 

Na Figura 3 está ilustrada a arquitetura Web. Os rádios 

têm uma ligação de dados que fornece a entrada e saída de 

áudio. Estas ligações estão ligadas ao servidor. Existe ainda 

uma ligação RS232 que permite controlar o PTT do rádio, e 

uma entrada Ethernet que permite enviar e receber comandos 

do rádio tático. O ecrã inicial é aquele onde o utilizador tem 

de efetuar a autenticação, antes de poder aceder a qualquer 

outro ecrã. Conforme a autenticação efetuada o utilizador 

tem acesso a diferentes configurações. 

 
Figura 3 - Exemplo da arquitetura Web. 

VII. TRABALHO DESENVOLVIDO 

A. Tecnologias 

Neste sistema existem dois servidores, um deles o de 

sinalização que permite o registo dos utilizadores para que 

possam realizar comunicações entre o gstreamer e a 

aplicação JS em browsers. Antes de iniciarem uma chamada, 

os utilizadores precisam de se registarem neste servidor de 

sinalização. Este servidor tem de se manter aberto durante 

toda a chamada. Utilizou-se um segundo servidor que através 

da framework Flask, permite disponibilizar serviços Web. 

B. Processamento de áudio  

O módulo de processamento de áudio foi implementado 

usando o sistema Gstreamer. Este sistema permite integrar 

diferentes placas de som. Com esta característica é possível 

controlar diferentes redes rádio. Este sistema permite ainda 

alterar entre vários codecs de compressão de aúdio. 

C. Sinalização 

WebRTC permite a troca de dados entre dois 

dispositivos. A ligação é estabelecida através da negociação 

das partes, num processo chamado sinalização. O processo 

de sinalização necessita de pelos menos dois clientes e de 

uma terceira parte a que chamamos servidor, a partir do qual 

é possível executar a negociação através de mensagens. 

Normalmente a comunicação é realizada entre browser-

browser, mas neste caso o objetivo é comunicação entre 

browser e a aplicação gstreamer. Foi importante utilizar o 

esquema browser-aplicação, pois só assim é possível a 

comunicação com as diferentes placas de som e diferentes 

controlador PTT, o que é necessário para desenvolver o 

sistema proposto. 

 

 

D. Controlo do Rádio 

 É  necessário  controlar  o  rádio  para  ter  acesso  às  mais 

variadas  funções.  É  essencial  ter  acesso  ao  PTT  do  rádio 

assim como às informações que sejam possíveis retirar deste. 

É  ainda  imprescindível  conseguir  enviar  comandos  para  o 

rádio de forma a alterar configurações remotamente. O botão 

PTT foi desenvolvido para funcionar de duas maneiras, uma 

pensada para ser usada em aparelhos táteis e uma outra para 

ser utilizada em computadores portáteis e fixos. 

 1) Gestão de várias redes 

 O programa C tem o sistema gstreamer a correr dentro do 

mesmo. Assim sendo, é possível adicionar várias placas de 

som permitindo adicionar várias redes rádio ao servidor. 

 2) Obtenção de dados do rádio 

 O rádio 525 permite a comunicação IP com um PC para 

obter  vários  dados.  O  servidor  Python  no  Flask  acede  às 

informações do rádio através de sockets. 

 Os  parâmetros  que  são  visualizadas  na  aplicação  são: 

potência,  bateria,  tipo  de  Onda,  nome  do  rádio  a  operar, 

frequência e estado da chamada. 

E. Hardware de ligação 

 O servidor comunica com o P/PRC 525 através de cabo 

Ethernet, de cabo RS232 e de cabo de dados que permite o 

acesso ao áudio. Para ter acesso ao áudio através da porta de 

dados foi necessário desenvolver um cabo que permitisse o 

acesso  a  este,  assim  como  acesso  ao  PTT. Na  Figura  4 é 

possível verificar os vários componentes do cabo adaptado. 

Pode-se  verificar  que  ao  cabo  de  dados  foram  adicionados 

dois  jack’s  de  entrada  e  saída  de  áudio  que  se  ligam ao 

computador-servidor. 

 Figura 4 - Legenda dos componentes do cabo adaptado. 

 Foi ainda adicionado um cabo DB9 RS232 que permite 

controlar o PTT. 

F. Interface gráfica 

 Existem  dois  modos  possíveis,  o  de  utilizador  de 

comunicações  e  o  de  administrador.  Quando  se  realiza  o 

login  como  administrador,  existe  a  possibilidade  de 

visualizar  informações  do  rádio  e  de  efetuar  alterações  no 

mesmo, de frequência e de Preset Pages 

 Caso  seja  efetuado  o  login  como utilizador,  este  pode 

selecionar a rede com a qual quer comunicar e também tem 

a oportunidade de visualizar informações do rádio. No modo 

ALE3G, o estabelecimento de chamadas tem  várias fases  - 

chamada em progresso, chamada ativa e falha de chamada. 

O  utilizador  deste  sistema  verifica  todos  estes  estados  no 

browser e sabe quando pode falar, pois quando entra no modo 

chamada  ativa  aparece  uma  imagem  com  a  informação  de 

que pode falar. 

 VIII. Avaliação do sistema 

A. Qualiade da comunicação 

 A  realização  da  avaliação  quantitativa  foi  obtida  pela 

opinião  pessoal dos  próprios  utilizadores.  As  gamas  de 
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valores para avaliação variavam entre 0 e 5 onde 0 

corresponde a péssima qualidade e 5 a excelente qualidade. 

Na Figura 5 encontra-se um resumo dos resuldados. 

 
Figura 5- Comparação de todos os resultados obtidos. 

B. Atrasos na comunicação 

Para avaliar este problema foi criado um teste que permite 

medir os atrasos na comunicação nos vários cenários. 

Avaliou-se o atraso do áudio entre o emissor, e o recetor 

usando dois rádios táticos, um rádio e o browser, e, por 

último, entre um browser e um P/PRC 525. Foram realizados 

testes com ligação sem fios e ligação por cabo. 

1) Avaliação para entrada de áudio no browser e saída 

no rádio. 

Na Figura 6 está uma demonstração da avaliação entre um 

browser e entre o rádio militar. 

 
Figura 6 - Procedimento para avaliação do atraso de 

propagação do áudio entre a aplicação e o rádio tático. 

Na Figura 7 está representada a diferença dos atrados em 

relação à comunicação normal para a entrada de áudio no 

browser e saída no radio. 

 
Figura 7- Comparação dos atrasos em relação à comunicação 

normal. Entrada áudio browser, saída no rádio. 

 

Na Figura 7 verificamos que os atrasos onde existe maior 

diferença de tempo em relação à comunicação normal é a 

SECOM. No total, a maior diferença em relação à 

comunicação normal é de cerca de 600 ms, em SECOM-H.  

Nas ligações sem fios ocorrem mais interferências no 

envio dos dados. Assim, caso existam mensagens enviadas 

através de TCP pode existir o reenvio destas mensagens o 

que causa atrasos na comunicação. 

Na Figura 8 está representada a diferença dos atrados em 

relação à comunicação normal para a entrada de áudio no 

rádio e saída no browser. 

 
 Figura 8 - Comparação dos atrasos em relação à 

 comunicação rádio-rádio. Entrada áudio no rádio e saída no 

 browser. 

 Na  Figura  8 verificamos,  novamente,  que  a  maior 

discrepância  de  valores,  em  relação  à  forma  de  ligação 

acontece  em  comunicação  SECOM-H,  na  qual  se  constata 

também uma diferença superior a 200ms, dentro da mesma 

forma  de  onda.  Mais  uma  vez  nas  ligações  sem  fios  pode 

existir  o  reenvio  de  mensagens  o  que  causa  atrasos  na 

comunicação. Quando a comunicação é analógica, o  maior 

atraso,  seja  com  ou  sem  fio,  em  relação  à  comunicação 

normal é menor a 320ms, o que é um valor suportável. Na 

comunicação digital,  o  maior atraso é  de 520  ms um  valor 

considerável, mas que, testando o sistema na prática, não se 

revela  como  um  atraso  que  realmente  prejudique  a 

comunicação. 

 IX. VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS 

 R1 - Os utilizadores conseguem comunicar com as redes 

táticas  a  partir  do  seu  Web  Browser.  Foi  testada  ligação 

wireless e Ethernet. 

 R2  - Os  utilizadores  conseguem  comunicar  com  as 

diversas redes rádio existentes. 

 R3  – Os  militares  operadores,  conseguem  observar  na 

aplicação o estado destes, assim como realizar configurações, 

tudo remotamente. Com o desenvolvimento deste sistema, os 

militares conseguem realizar a manutenção básica dos rádios, 

visualizando vários parâmetros, assim como realizar diversas 

configurações, desde a alteração de frequências como das  - 

Preset Pages, e, por sua vez, alternar entre as várias formas 

de  onda  dos  rádios.  O  PRC/525 tem  10  Preset  Pages  pré- 

programadas.  Estas  são  selecionadas  através  do  comutador 

existente  no  painel  do  rádio.  Todas  as  Preset  Pages são 

configuradas num programa próprio e são depois transferidas 

para o rádio. O utilizador do sistema desenvolvido consegue 

também  realizar  a  alteração  de  Preset  Pages,  não  havendo 

necessidade de este alterar o comutar fisicamente. 

 R4  –O  sistema  garante  a qualidade  necessária  das 

chamadas  entre  aplicação-rádio  e  rádio-aplicação.  Os 

resultados mostram que a qualidade da comunicação usando 

VOI525  é  semelhante  à  da  comunicação  usando  apenas 

rádios. 

 R5 – A aplicação web corre sobre o protocolo HTTPS, o 

que  garante  que  os  dados  sejam  transmitidos  por  meio  de 

uma ligação criptografada e que verifique a autenticidade do 

servidor e do cliente por meio de certificados digitais. Este 

foi também pensado para ser corrido em rede segura, ou seja, 

na rede de dados do exército. 

 R6 – O sistema desenvolvido tem gestão de acessos para 

garantir  que  apenas  pessoas  autorizadas  têm  acesso  ao 

mesmo. 

 R7 – O sistema criado tem ainda o registo das alterações 

efetuadas, permitindo ao operador consultar os registos das 

chamadas assim como as alterações efetuadas. 
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R8 – O sistema funciona nos modos SECOM. 

R9 – O sistema está desenvolvido como foi proposto, ou 

seja, a aplicação final é acedida através do browser. Assim, o 

objetivo é permitir que qualquer utilizador com acesso a um 

terminal browser consiga trabalhar com o sistema sem a 

necessidade de instalação de vários programas. 

R10 – Foi testada a utilização do sistema a grandes 

distâncias através de IP, conseguindo-se utilizar o sistema. A 

rede do exército oferece segurança e ligação para longas 

distâncias. 

R11 – O sistema tem um botão PTT idêntico ao modelo 

normal. 

R12 – Os utilizadores conseguem também utilizar a 

comunicação normal em conjunto com o sistema, caso ocorra 

alguma falha no sistema 

R13 – O sistema permite ainda integrar várias redes rádio 

R14 - O protótipo desenvolvido tem um bug que apenas 

permite comunicar com um browser para cada rede rádio. Foi 

desenvolvida uma aplicação JavaScript que permite que 

vários utilizadores consigam comunicar com o rádio tático, 

mas apenas com o áudio numa direção, no sentido browser-

rádio. Futuras versões permitirão com este sistema, que 

vários utilizadores possam comunicar em ambas as 

direcções. 

X. DISCUSSÃO  

O requisito da interoperabilidade que permite a 

comunicação através do browser a partir de qualquer 

terminal que permita o acesso a estes tornou-se na maior 

inovação deste sistema no Exército Português. Uma das 

maiores vantagens para os comandantes e gestores 

relativamente aos sistemas atuais é a possibilidade de poder 

configurar os rádios táticos, assim como comunicar com este 

sem serem necessários uma instalação e sistema operativo 

específico, sendo preciso apenas um terminal com acesso à 

rede IP. Este sistema foi pensado para ser utilizado na rede 

de dados do exército, de forma a garantir um melhor controlo 

de acessos. A comunicação propriamente dita está 

atualmente a funcionar nos dois sentidos apenas com um 

utilizador, o que por si não deixa de trazer vantagens. Este 

bug pode dever-se ao facto do Gstreamer só permitir a 

tecnologia WebRTC muito recentemente. O estudo da 

viabilidade do Sistema permitiu concluir que para a situação 

em que a saída de áudio ocorre no rádio o maior atraso é em 

wireless e para o modo de comunicação SECOM-H, tendo o 

valor de 0.6 segundos. Para a situação em que a saída de 

áudio ocorre no browser, o maior atraso é também na ligação 

sem fios e tem o valor de 0.51 segundos face á comunicação 

rádio rádio. Estas diferenças quanto à ligação ser através de 

cabo ou sem fios podem dever-se ao WebRTC. Como se 

verificou quando há negociação de ambos os utilizadores 

existem trocas de mensagens. Estas podem utilizar UDP ou 

TCP, conforme as configurações de rede. Caso as trocas 

utilizem TCP o destinatário tem de receber todos os dados 

enviados, ou seja, podem ocorrer atrasos no processamento 

do áudio, pois o remente só continua o processo depois de 

garantir que foram recebidos todos os dados enviados. Nas 

ligações sem fios é evidente que ocorrem mais interferências 

no envio dos dados, logo os atrasos obtidos são também 

superiores quando comparado com a ligação por cabo. 

XI. CONCLUSÃO  

O problema consiste numa falta de integração de meios de 

comunicações e capacidade de adaptação às novas 

tecnologias nos tempos atuais. Capacidade de adaptação no 

que diz respeito à necessidade dos comandantes se 

encontrarem à distância dos postos de comando, na 

capacidade de ter acesso a informações relevantes dos 

equipamentos táticos (os rádios) na capacidade de efetuar 

alterações remotas e tudo através de browsers. De igual 

modo, este problema dificultava a ação de comando dos 

líderes de uma força. 

Com base nos sistemas de informação e comunicação 

estudados dentro do Exército, foi projetada uma solução que 

implementa um conceito de sistema de comunicações e 

acesso a informação de meios rádio aplicável no panorama 

atual do Exército. 

O resultado deste cumprimento materializou-se numa 

ferramenta de comando e controlo para os comandantes de 

operações e situações táticas enquadrados nesta temática.  

Foi desenvolvido um sistema baseado num modelo 

cliente-servidor, em que a aplicação cliente se encontra 

programada para browsers enquanto o servidor processa toda 

a informação proveniente desses e guarda todos os registos 

das alterações e operações efetuadas. Além disso, foram 

desenvolvidos os perfis de acesso para os responsáveis das 

comunicações e para os operadores, de forma a conceder 

permissões diferentes a cada perfil de acesso. 

Apesar de esta solução não se encontrar inteiramente 

pronta no que diz respeito à escalabilidade, sendo necessárias 

algumas melhorias para a sua estabilidade e integração na 

rede atual do Exército, funcionou como demonstrador das 

potencialidades e como prova de conceito da integração de 

comunicação digital com a rede de comunicação tática. 
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Abstract 

The terrorist action in the society has many vectors, being 
explosive devices a frequent method of attacking populations and 
critical infrastructures. Civil engineering’s have the responsibility of 

providing structures able to withstand a wide range of actions, 
including the effects of explosions from terrorist activities. 

When a metal structure is subjected to an explosion, the columns 

are the most vulnerable component. The present study aims to 
evaluate the behavior of steel structures under explosive action and 
to design a simple, efficient and economical energy dissipation system 

with high energy absorption capacity. This dissipation system should 
minimize the amount of energy supported by the structure. 

The dissipation system proposed is based on commercial steel 

profiles connecting the coating system to the main structure, that 
dissipate energy through the material plastification, profiting from 
steel strength increase for high strain rates. The development and 

structural analysis of the system was based on numerical modeling 
using the LS-DYNA software. 

The concept of energy dissipation was observed in all dissipation 

systems studied, and it was concluded that the inertia is the main 
parameter in the first phase of the action, while the strain rate 
sensitivity is de main parameter in the second phase, together with a 

continuous dissipation of energy by the rotation at the plastic hinges. 

Keywords: Explosion action, Dissipation efficiency, Energy 
dissipation. 

I.Introdução 

As estruturas são normalmente dimensionadas tendo em conta 

as ações da gravidade, do vento, das variações de temperatura, e 

dos sismos. No entanto, nos tempos modernos a consideração de 

ações de acidente, como uma explosão, pode ser também 

relevante.  

São diversos os exemplos de ações de explosões, como no caso 

de um dos maiores ataques terrorista da história dos EUA 

ocorrido em 19 de abril de 1995, em que um camião armadilhado 

com aproximadamente 2200 kg de ANFO (Ammonium Nitrate / 

Fuel Oil) explodiu a cerca de 5 metros da fachada norte do 

Edifício Federal Alfred P. Murrah (construção em betão armado), 

causando o colapso da fachada frontal do edifício e em 

consequência 168 vítimas mortais (Figura 1). 

 
Figura 1: Edifício Murrah, após o ataque, que causou o colapso da fachada 

frontal [1] 
 

Apesar de não ter ocorrido nenhum fenómeno terrorista 

importante em Portugal nas últimas duas décadas, o relatório 

anual de segurança interna de 2017 classifica como média a 

ameaça terrorista [2]. Nesse sentido é essencial projetar estruturas 

que aumentem a proteção de instalações militares e civis. 

O crescimento verificado na construção metálica, e a 

relevância das infraestruturas que utilizam estruturas metálicas e 

mistas aço-betão em Portugal, justifica plenamente o incremento 

dos conhecimentos ao nível da resposta estrutural deste tipo de 

estruturas sob ação de explosões. 

Devido a aspetos de custo e de segurança, a investigação dos 

efeitos das ações explosivas está praticamente restrito às Forças 

Armadas, nomeadamente no Centro de Competências para a 

Proteção de Infraestruturas (CCPI), que integra membros do 

Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e, tem como missão 

o estudo e o desenvolvimento de soluções que permitam 

aumentar a resiliência das infraestruturas militares e civis. 

II.Caracterização da ação explosão 

Uma explosão pode ser definida, simplificadamente, como 

uma grande libertação repentina de energia [3]. O decréscimo de 

pressão ao longo do tempo (Figura 2) é representado através da 

equação modificada de Friedlander (II.1): 

 𝑃𝑠(𝑡) = 𝑃𝑠𝑜 × (1 −
𝑡

𝑡0

) 𝑒
−𝑏

𝑡
𝑡0 (II.1) 

onde, 𝑃𝑠𝑜 [kPa] representa a pressão incidente de pico, 𝑡𝑜 [ms] a 

duração da fase positiva, 𝑡 [ms] o período de tempo entre o 

instante de chegada (𝑡𝑎) e aquele em que se pretende efetuar a 

análise e 𝑏 é o coeficiente de decaimento da curva [4]. 

 

Figura 2: Perfil idealizado de pressões, adaptado de [5] 

II.I.Parâmetros de uma explosão 

Distância reduzida 

A propagação da onda de choque é geralmente descrita em 

função de um parâmetro escalar, designado de distância 

reduzida, 𝑍. Para a mesma distância reduzida e detonação no 

mesmo meio, duas cargas do mesmo tipo de explosivo com a 
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mesma geometria, mas de tamanhos diferentes originam ondas de 

choque iguais. Esta relação, formulada por Hopkinson em 1915 e 

Cranz em 1926 [6], é definida pela eq. (II.2): 

 𝑍 =
𝑅

√𝑊
3  , (II.2) 

onde 𝑍 é a distância reduzida [𝑚 𝑘𝑔
1

3⁄ ] (escalada), 

𝑅 corresponde à distância entre a superfície-alvo e o epicentro da 

carga explosiva [m] e 𝑊 a massa da carga explosiva [kg]. 

TNT equivalente 

Para a definição dos parâmetros de uma explosão é necessário 

o conhecimento da massa de TNT equivalente, obtida a partir da 

eq. (II.3): 

 𝑊𝑇𝑁𝑇𝑒 =
𝐻𝐸𝑋𝑃

𝑑

𝐻𝑇𝑁𝑇
𝑑

× 𝑊𝐸𝑋𝑃 (II.3) 

onde, 𝑊𝑇𝑁𝑇𝑒 representa a massa equivalente de TNT, 𝑊𝐸𝑋𝑃 a 

massa de explosivo em estudo, 𝐻𝐸𝑋𝑃
𝑑  o calor de explosão do 

explosivo em estudo e 𝐻𝑇𝑁𝑇
𝑑  o calor de explosão do TNT [6]. 

Pressão incidente de pico 

A formulação de Kinney e Graham [7] (eq. (II.4)) permite a 

definição da pressão incidente de pico [𝑀𝑃𝑎]. 

 𝑃𝑠𝑜[𝑀𝑃𝑎] =  
808×[1+(

𝑍

4,5
)

2
]×𝑃0

[1+(
𝑍

0,048
)

2
]

1
2

×[1+(
𝑍

0,32
)

2
]

1
2

×[1+(
𝑍

1,35
)

2
]

1
2

  (II.4) 

Duração da fase positiva 

O dano infligido numa estrutura depende em grande medida da 

duração de aplicação do carregamento, devido à explosão. Este 

carregamento está correlacionado com a duração da fase positiva 

[𝑚𝑠]. A eq. (II.5) apresentada por Kinney e Graham [7] permite o 

cálculo dessa duração (𝑡0): 

𝑡0[𝑚𝑠] =  
980×[1+(

𝑍

0,54
)

10
]× √𝑊

3

[1+(
𝑍

0,02
)

3
]∙[1+(

𝑍

0,74
)

6
]∙[1+(

𝑍

6,9
)

2
]

1
2

  (II.5) 

Reflexão da onda de choque 

Quando a onda de choque interseta uma superfície sólida, esta 

fica sujeita a fenómenos de reflexão e amplificação, sendo a 

pressão refletida de pico, 𝑃𝑟, sempre superior à pressão incidente 

de pico (𝑃𝑠𝑜). A eq. (II.6) proposta por Kinney e Graham fornece 

a pressão refletida de pico. A Figura 3 apresenta o gráfico da 

pressão incidente de pico e da pressão refletida de pico seguindo 

esta formulação. 𝑃𝑠𝑜 representa a pressão atmosférica. 

𝑃𝑟 [𝑀𝑃𝑎] = 2 ∙ 𝑃𝑠𝑜 × (
7 ∙ 𝑃𝑜 + 4 ∙ 𝑃𝑠𝑜

7 ∙ 𝑃𝑜 + 𝑃𝑠𝑜

) 
(II.6) 

 
Figura 3: Gráfico de pressões (incidente e pico) 

II.II.Propriedades dinâmicas do aço  

Tipicamente, o aço exibe maior resistência quando sujeito a 

elevadas taxas de deformação (Figura 4). Quanto maior a taxa de 

deformação (휀̇) imposta pelo carregamento, menor o tempo para 

atingir a cedência e maior será o incremento na capacidade 

resistente do elemento estrutural. Para ter em conta este efeito, 

utiliza-se um fator de incremento dinâmico (DIF). 

 

Figura 4: Curva típica tensão-extensão de um aço estrutural, adaptado de [5]. 

Na Figura 5 é representada a escala de taxas de deformação 

esperadas em função da ação solicitante. Tendo em conta este 

fenómeno, a tensão de cedência de dimensionamento (𝜎𝑦,𝑑𝑖𝑚) 

para uma ação dinâmica, que cause flexão no elemento estrutural, 

é dada pela eq. (II.7) 
 𝜎𝑦,𝑑𝑖𝑚 = 𝑆𝐼𝐹 ∙ (𝐷𝐼𝐹) ∙ 𝜎𝑦 (II.7) 

onde 𝑆𝐼𝐹 é um fator corretivo pelo facto da tensão de cedência de 

um elemento estrutural ser usualmente superior ao mínimo 

especificado. Para os aços S275 e S355, 𝑆𝐼𝐹 = 1.10 [5]. 

Para determinação do fator de incremento dinâmico (DIF) foi 

usada a formulação de Cowper-Symonds, que fornece a eq. (II.8): 

 𝐷𝐼𝐹 = 1 + (
휀̇

𝐷
)

1
𝑞

 (II.8) 

em que 휀̇ é a taxa de deformação, e 𝐷 e , 𝑞 são constantes que, 

para o aço, tomam os valores 𝐷 = 40,00002 𝑠 −1 e 𝑞 = 5 [8]. 

 

Figura 5: Taxas de deformação associadas aos diferentes tipos de 
carregamento, adaptado de [3]. 

III.Dissipadores de energia 

Calladine e English [9] identificaram dois tipos diferentes de 

estruturas metálicas dissipadoras de energia por deformação 

plástica, em função da forma da curva de carregamento-

deformação da Figura 6: o Tipo I exibe um comportamento 

bilinear, enquanto que o Tipo II apresenta uma curva com um 

pico inicial e decaimento exponencial. 

 

Figura 6: Tipos de estruturas genéricas com respetiva curva carregamento-

deslocamento. 

Zhang e Yu [10] procuraram uma solução analítica para o 

modelo do dissipador; Tam e Calladine [11] exploraram o mesmo 

problema, de forma analítica e experimental, obtendo conclusões 
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importantes. Segundo estes autores, as estruturas Tipo I absorvem 

energia linearmente com o deslocamento, pois a rotação nas 

rótulas plásticas é aproximadamente proporcional à deformação. 

No entanto, nas estruturas Tipo II é absorvida uma grande 

quantidade de energia para uma pequena deformação face à 

geometria existente. O fenómeno da fase inicial das estruturas 

Tipo II, aquando do impacto da massa, está detalhado através de 

um modelo elasto-plástico nas publicações de Karagiozova e 

Jones [12], [13]. 

Su et al. [14], [15] estudaram a energia existente em cada fase 

do ensaio, concluindo que taxas de deformação e inércias 

elevadas produzem um pico de resistência no elemento ensaiado, 

traduzindo-se na redução dos deslocamentos. 

IV.Calibração do modelo de elementos finitos 

A calibração do modelo foi realizada utilizando os 

estudos experimentais e numéricos de Nassr et al. [16]–[19] com 

secções metálicas do tipo W. O ensaio considerado consiste numa 

secção W150x24 a uma distância de 9,0 m da carga explosiva 

(250 kg de ANFO), o que equivale a uma distância reduzida de 

1.69 𝑚/𝑘𝑔1 3⁄ . 
O perfil foi modelado através de elementos shell (ELFORM2) 

com o material MAT_003-PLASTIC_KINEMATIC, sendo 

RO =7850 𝑘𝑔/𝑚3, 𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎, 𝑃𝑅 = 0.3, 𝑆𝐼𝐺𝑌 =
470 𝑀𝑃𝑎, 𝑆𝑅𝐶 = 40,00002 𝑠−1, 𝑆𝑅𝑃 = 5 e 𝐹𝑆 = 0.2. 

A coluna foi modelada com um apoio fixo na extremidade 

superior, tendo todas as translações e rotações impedidas (𝛿𝑥 =
𝛿𝑦 = 𝛿𝑧 = 0, 𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0) à exceção da rotação em torno de 𝑥, 

e apoio móvel na oposta, sendo livres a translação segundo 𝑧 e 

rotação sobre 𝑥 (𝛿𝑥 = 𝛿𝑦 = 0, 𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0).  

Foram utilizadas três malhas distintas na modelação para as 

quais se registaram os deslocamentos (Figura 7). Mesmo o 

modelo com uma descretização não muito apertada registou um 

deslocamento a meio vão de 30,44 mm, que corresponde a um 

erro de 1,50%, em comparação com os resultados de Nassr et al. 

(Figura 8). Sendo este erro reduzido, considera-se que a 

metodologia apresentada é conveniente para a modelação de 

outras estruturas do mesmo tipo. 

 

Figura 7: Deslocamento a meio vão para as três discretizações  

 
Figura 8: Deslocamento a meio vão obtido por Nassr et al. [16] 

V.Caso de estudo 

O caso de estudo consiste numa estrutura porticada constituída 

por montantes de secção IPE200 com espaçamento de dois 

metros e altura de três metros. O revestimento da estrutura é 

executado com perfis de fachada sobre os quais estão aplicadas 

chapas perfiladas. 

O material utilizado nos diferentes elementos é o aço, 

alterando-se apenas a tensão de cedência: para o perfil e chapa 

perfilada têm-se 𝑆𝐼𝐺𝑌 = 275 𝑀𝑃𝑎, e para os perfis de fachada 

𝑆𝐼𝐺𝑌 = 320 𝑀𝑃𝑎. Utilizaram-se elementos de shell com 

ELFORM2, na modelação de todos os elementos da estrutura. 

Os pontos de ligação foram modelados através de pontos de 

soldadura. O material definido é o MAT_100-SPOTWELD com 

uso de elementos beam (ELFORM 9).  

Para o contacto entre os elementos de shell utilizou-se o 
*CONTACT_AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFA

CE e para a soldadura o *CONTACT_SPOTWELD. 

Foram considerados dois ensaios (Figura 9), para uma mesma 

carga explosiva de 3,0 kg de TNT. Ambos os ensaios são 

realizados a 1,8 m da chapa perfilada e a 1,5 m do solo. O ensaio 

E1 tem a carga explosiva na direção da alma do perfil, enquanto 

que o ensaio E2 tem a carga alinhada entre os perfis. 

 
Figura 9: Esquema dos ensaios E1 e E2 

O modelo numérico foi construído tirando partindo da simetria 

da estrutura, tendo-se restringido a translação em 𝑥 (𝛿𝑥 = 0) e as 

rotações em torno de 𝑦 e 𝑧 (𝜃𝑦 = 𝜃𝑧 = 0) em todos os nós nas 

extremidades dos perfis de fachada e chapa perfilada. A carga 

explosiva foi modelada utilizando a função BLAST_ENHANCED. 

V.I.Ensaios de referência 

A explosão modelada origina uma pressão incidente: Pso =
581 kPa e uma pressão incidente de pico Pr = 2245 kPa, para 

um tempo de fase positiva de 2,47 ms. 

Para o ensaio E1, a alma do perfil atinge uma deformação de 

89 mm aos 18 ms, observando-se uma plastificação concentrada 

a meio vão do perfil em quase toda a seção da alma. Na Figura 

10 apresenta-se o deslocamento da alma do perfil para a secção 

mais solicitada e a curva da ação explosão na face da chapa 

perfilada, em função do tempo. A representação qualitativa da 

curva de duração da ação da explosão (BLAST) é importante para 

se ter a noção da relação temporal entre o fim da ação e o início 

da resposta do perfil de ensaio. 

Após se atingir o primeiro máximo, o perfil de referência tem 

uma deformada aproximadamente sinusoidal até atingir uma 

configuração com uma deformada residual de 74 mm. 
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Figura 10: Ação da explosão e deslocamento do perfil de ensaio E1 no tempo 

Para o ensaio E2 o deslocamento residual foi de 44 mm, tendo 

o perfil de referência apresentado um comportamento semelhante 

ao do ensaio E1. Tendo em conta que o ensaio E2 solicita menos 

uma dada coluna, neste artigo apresentam-se os resultados para o 

ensaio E1. 

VI.Conceção de dissipadores de energia 

Pretende-se a conceção de dissipadores de energia com 

elementos metálicos simples com as seguintes capacidades: 

• Deformação plástica distribuída por toda a área do 

dissipador e não apenas localmente; 

• Previsão dos pontos de deformação plástica bem 

determinados aliado a uma boa resposta para todo o 

espectro da ação de cargas explosivas; 

• Deformação progressiva do dissipador até ao final da ação 

da carga explosiva; 

• Capacidade para dissipar energia através da sua 

plastificação, contribuindo para um amortecimento eficaz 

da ação transmitida à estrutura portante; 

• Facilidade de instalação em obra. 

VI.I.Desenvolvimento dos dissipadores 

Em primeiro lugar, foi importante definir os critérios de análise 

de resultados para ter um parâmetro consistente de avaliação dos 

dissipadores metálicos propostos. Pretende-se dissipar energia 

através da formação progressiva de rótulas plásticas, ou seja, 

quanto mais deformações plásticas ocorrerem no dissipador, 

maior é a energia libertada e, consequentemente, menor é a 

energia transmitida à estrutura portante. 

Na Figura 11 representa-se a evolução do estudo da geometria 

dos dissipadores. Os diferentes dissipadores foram numa fase 

inicial divididos em 4 grupos: 1) Perfis comerciais; 2) Perfis 

circulares; 3) Perfis tubulares com espessura de 4 mm; e 4) Perfis 

constituídos por chapa quinadas. 

Embora todos os dissipadores utilizados demostraram uma 

redução da solicitação transmitida à estrutura, são apresentados os 

resultados das soluções mais eficientes. Os dissipadores com 

perfis circulares do tipo C1 demonstraram uma resposta instável 

e os dissipadores do tipo C2 apresentaram piores resultados que 

os do tipo tubular quadrado S2. 

O dissipador S1 em conjunto com o IPE200 apresentou um 

comportamento conjunto com a estrutura portante, provocando a 

torção na alma do IPE200, o que evidenciou o interesse em 

realizar um corte longitudinal no perfil tubular quadrado. 

 
Figura 11: Linha temporal da conceção dos dissipadores 

 

As fases de desenvolvimento representadas na Figura 11 são: 

• A: Realização de um corte na face orientada para a ação 

explosão; 

• B: Criação de abas laterais exteriores ao banzo do perfil; 

• D: Redução da secção para metade, mantendo o esquema de 

estudo S2, reduzindo desta forma o custo da solução (de 

100x100x4,0mm (S2) para uma 50x50x4,0 mm (S3)); 

• D.1 e D.2: Estudo de soluções retangulares com abertura de 

geometria correspondente à junção das soluções S2 e S3, 

obtendo-se seções retangulares de 50x100x4,0 mm (S4) e 

100x50x4,0 mm (S5), respetivamente; 

• E: Avaliação da influência da espessura do dissipador em 

chapa, reduzindo-a de 4,0 mm para 2,0 mm (R2); 

• F, F.1: Aumento das charneiras de formação das rótulas 

plásticas através da quinagem de uma chapa com geometria 

“em ómega”. 

Ensaios S2, S3, S4 e S5 

Avaliou-se a influência da introdução do corte na seção do 

dissipador e das variações da sua geometria no comportamento 

do conjunto. Na Figura 12 apresenta-se a curva de evolução dos 

deslocamentos dos ensaios S2.E1 a S5.E1, sendo clara a redução 

da resposta para todas as configurações dos dissipadores. 

Com a configuração do dissipador S4, conseguiu-se uma 

diminuição do deslocamento residual de 75 mm no perfil de 

referência para aproximadamente 5 mm (i.e. uma redução de 

93,3%). Na Figura 13 mostra-se o estado inicial (no primeiro 

ponto de inflexão) e a deformação final que o dissipador S4 

registou. 

 
Figura 12: Deslocamentos dos ensaios S2.E1, S3.E1, S4.E1 e S5.E1 no 

tempo. 
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a) 

b) 

Figura 13: Deformação do dissipador S4 no primeiro ponto inflexão do 

deslocamento (a), e no final da explosão (b).  
 

 

Dissipador inovador O2 

A criação de um dissipador com formato em Omega (Ω) 

pretendeu a junção das características requeridas a um dissipador 

metálico com os aspetos observados na Figura 12, relativa aos 

ensaios S2 a S5. 

Pretendeu-se conceber um dissipador com encaixes laterais a 

ser utilizados em todos tipos de banzos, em que se maximize o 

número de charneiras plásticas, conforme o mecanismo da 

Figura 14. 

 

Figura 14: Mecanismo de plastificação esperado para o dissipador O2. 

A sequência presente na Figura 14 representa: 

• RP – Rótula plástica prevista; 

• 1 – Rotação do banzo superior  

• 2.a e 2.b – Translação 2.a acompanhada da rotação 2.b com 

dissipação de energia na RP 

• 3.a e 3.b – Estas rotações esperam-se quase em simultâneo, 

com grande concentração de tensões entre a rotação 3.a e 3.b. 
 

Na Figura 15 são apresentadas as curvas de deslocamentos dos 

dissipadores S2 (de referência), S4 (o melhor dos anteriores 

estudados) e O2. A Figura 16 apresenta a deformação do 

dissipador O2 nos três primeiros pontos de inflexão. 

 

Figura 15: Curvas de deslocamentos dos ensaios S2.E1, S4.E1 e O2.E1. 

 

Figura 16: Comportamento do dissipador O2. E1, nos pontos de inflexão 1,2 

e 3 respetivamente. 

VI.II.Estudo do espectro da ação explosão  

Quanto menor a distância reduzida, maior é a ação explosiva 

associada. Foram realizados um total de 16 modelos, dos quais 4 

já foram apresentados. O parâmetro utilizado como variável foi a 

distância do centro da explosão à chapa exterior (R), mantendo a 

carga explosiva de 3kg. Na Tabela VI.1 são apresentadas as 

distâncias reduzidas associadas a cada ensaio. 

Tabela VI.1: Distância reduzida em função da distância 𝑅 da explosão 

𝑹 𝟏, 𝟖𝒎 𝟏, 𝟕𝒎 𝟏, 𝟔𝒎 𝟏, 𝟓𝒎 

𝑍[𝑚/𝑘𝑔
1

3]. 1,248 1,179 1,109 1,040 

 

Com esta diminuição da distância reduzida não se atingiu a 

rotura de nenhum dos dissipadores em estudo, um resultado 

muito satisfatório atendendo às cargas em questão. Na Figura 17 

são representados os deslocamentos residuais em cada caso. 
 

 
Figura 17: Deslocamentos residuais em função da distância reduzida 𝑍  

 

VI.III.Eficiência dos dissipadores 

A eficiência de cada dissipador foi avaliada em função da 

energia interna residual absorvida dos banzos e almas do perfil 

IPE200, com e sem dissipador. A eficiência de cada dissipador 

(𝜂) é dada pela equação (VI.1), sendo 𝐸𝑖,𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟  a energia 

interna do IPE200 com dissipador e 𝐸𝑖,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  a energia 

interna do IPE200 no ensaio de referência: 

 𝜂[%] = 1 −
𝐸𝑖,𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐸𝑖,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎

 (VI.1) 

Na Tabela VI.2 apresentam-se os valores de 𝜂 considerando 

apenas a alma do perfil, apenas os banzos e o conjunto do perfil 

IPE200, para o caso dos diferentes dissipadores. Aplicando este 

critério de eficiência pode concluir-se que para o caso de estudo 

o dissipador S4 é o mais eficiente. 

Tabela VI.2: Eficiência dos dissipadores em estudo 

Eficiência 𝜂  S2 S3 S4 S5 O2 

Alma 66% 70% 82% 73% 79% 

Banzos 68% 73% 85% 75% 80% 

IPE200 (almas + banzos) 68% 73% 84% 75% 80% 

VII.Síntese e conclusões 

A conceção dos dissipadores teve como base de partida o 

conceito fundamental do CCPI, de “procurar soluções simples 

para problemas complexos”. Inicialmente, foram propostos 

dissipadores constituídos por perfis comerciais, evoluindo-se para 

perfis comerciais com cortes e chapas quinadas. 

O comportamento de um sistema de proteção deve considerar 

sempre três fatores: o dissipador; o elemento estrutural e a ação. 

No presente trabalho, mantiveram-se constantes dois dos 

fatores: o elemento estrutural e a ação, sendo o dissipador a 

variável. Assim, os resultados do estudo apresentado devem ser 

considerados para a ação definida e o perfil utilizado. De qualquer 
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forma, afigura-se que as conclusões que se apresentam de seguida 

podem ser consideradas para a conceção de um dissipador 

metálico: 

• Tal como nos estudos de Calladine e English [9], observou-

se que a inércia do dissipador, na direção da ação, é o 

parâmetro mais importante na primeira fase da ação de 

explosão; Numa segunda fase é a capacidade de dissipar 

energia ao longo do tempo o fator preponderante para o bom 

desempenho do dissipador; 

• Este desempenho depende do conjunto estrutura + ação + 

dissipador, e não só do dissipador utilizado; 

• As elevadas taxas de deformação associadas às explosões 

podem ser dissipadas através de elementos metálicos, tendo 

em conta a sobre-resistência e a ductilidade evidenciada por 

este material, e que se pretende conduzam a plastificações 

progressivas do dissipador sem que ocorra uma rotura 

localizada num primeiro instante; 

• É fundamental conseguir prever o mecanismo de 

deformação plástica do dissipador, através da criação de 

rótulas plásticas bem definidas; 

• Quanto maior o intervalo de tempo em que o dissipador 

dissipa energia, menores são as deformações finais no 

elemento estrutural; 

• Os dissipadores com um corte apresentam melhor 

comportamento dado que conduzem a uma dissipação de 

energia gradual no tempo por deformação plástica 

progressiva do dissipador; 

• Os dissipadores com seção constituída por banzos curtos 

apresentam melhor comportamento quando conjugados com 

almas de altura elevada; 

• A energia dissipada nas rótulas plásticas é mais importante 

do que a plastificação das almas do dissipador; e maiores 

rotações das almas geram uma maior dissipação de energia. 

Na Tabela VII.1 estão apresentados diferentes aspetos relevantes 

para a escolha de um dissipador, tendo-se atribuído uma cotação 

de 1 a 3 (1-mau, 2-aceitavél, 3-bom). Uma vez que alguns dos 

tópicos em estudo não são de fácil avaliação para o dissipador O2, 

este não é incluído na tabela comparativa. Desta classificação 

resulta que o dissipador S4 é o que apresenta melhor 

comportamento. 

Tabela VII.1: Tabela comparativa dos dissipadores 

Parâmetro S2 S3 S4 S5 

Mínima energia transferida ao perfil 1 2 3 2 

Evolução contínua da deformação 2 1 3 2 

Homogeneização das deformações no perfil 2 2 3 2 

Facilidade de aplicação em obra 3 2 2 3 

Custo (€) 1 3 2 2 

Aproveitamento da massa 1 3 2 2 

Resposta no espectro da ação explosão 3 3 3 3 

Eficiência do dissipador 1 2 3 2 

Total 14 18 21 18 
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Resumo – 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 colmatar essas mesmas limitações. 

O principal objetivo deste trabalho é criar um sistema de 

cibersegurança com capacidades autónomas com uma 

deteção de ameaças em quase tempo real. 

Para tal, foram utilizados algoritmos de aprendizagem 

automática, atualmente muito 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 grupos de entidades com 

comportamento anómalo bem como as características que 

caracterizam dessas anomalias. 

Foram analisados dois conjuntos de dados correspondentes 

a tráfegos de duas redes reais, onde em cada um, às suas 

entidades constituintes, são retiradas um conjunto 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 entidades do Exército Português, sendo aprovado 

como um projeto importante e com aplicabilidade necessária 

a desenvolver no presente e futuro com o fim de 

complementar os sistemas de deteção de intrusões 

tradicionais em uso. 

Palavras-chave: análise de dados; cibersegurança; 

aprendizagem automática; ferramentas de 

processamento; sistemas de deteção de intrusões. 

 

I. INTRODUÇÃO 

O rápido crescimento e uso generalizado do 

processamento eletrónico de dados e negócios eletrónicos 

realizados pela Internet, juntamente com numerosas 

ocorrências de cibercrimes internacionais e aumento de 

ataques cibernéticos, alimentaram a necessidade de melhores 

métodos de proteção dos computadores e das informações 

que estes armazenam, processam e transmitem. Além disso, 

de acordo com vários relatórios de segurança, o tempo médio 

que uma empresa leva para detectar um ataque bem-sucedido 

é de cerca de 100 dias. [1]. 

Para tentar detectar e prevenir este número crescente de 

ataques, foram propostos sistemas de detecção de intrusões 

(IDS) [2]. Os IDSs são sistemas que podem detectar intrusões 

a partir de eventos e podem ser classificados pela atividade 

analisada ou pelo método de detecção empregado. Por 

atividade analisada existem: sistemas de detecção de  

 

 

 

 

 

intrusão de rede (NIDS) que são colocados em pontos 

estratégicos dentro da rede para monitorar o tráfego de e para 

dispositivos, sendo a principal fonte o tráfego TCP / IP; Por 

outro lado, os sistemas de detecção de intrusão em hosts 

(HIDS) são executados em entidades individuais ou 

dispositivos na rede, e as principais fontes são a análise de 

integridade de arquivos, eventos de segurança ou assinaturas. 

Pelo método de detecção, os IDSs podem ser divididos em: 

baseados em assinaturas, referindo-se à detecção de ataques 

conhecidos à priori, procurando por padrões específicos; 

baseado em anomalias, para detectar ataques anteriormente 

desconhecidos, analisando uma rede e classificando a 

atividade como normal ou anómala, usando heurísticas em 

vez de padrões. Esses sistemas têm merecido muita atenção 

na área de segurança de computadores e estão sob 

desenvolvimento contínuo por parte da indústria devido à 

crescente necessidade de detetar ataques cibernéticos. Assim, 

a Cloud Security Alliance (CSA) propôs que os IDSs 

passaram por três etapas de evolução [3]: 

•IDS - Os primeiros sistemas de detecção que foram 

usados para detectar ataques conhecidos usando assinaturas 

e comportamento anormal com base em padrões normais; 

• Sistemas de informações de segurança e gestão de 

eventos (SIEM) - podem armazenar e gerir dados relevantes 

de dispositivos na rede, fornecendo uma maior segurança de 

rede. 

• SIEM de segunda geração - podem manipular e 

armazeznar a maior proporção de big data com tempo 

reduzido e contextualizar dados de segurança mais 

diversificados e não estruturados. 

Hoje em dia, o método comum de segurança informática 

é procurar por assinaturas ou (padrões) [4] dos ataques 

conhecidos nos registos de dados, tentando comparar o que 

se supõe ser uma atividade normal com uma maliciosa. A 

detecção baseada em assinatura é amplamente utilizada pelas 

empresas para detectar ataques conhecidos, mas ainda requer 

muita análise manual [5] para melhorar o sistema de 

detecção. Além disso, ele só pode ser usado para detectar 

ataques que já são conhecidos, o que significa que se houver 

novos ataques, com um padrão diferente dos conhecidos, 

estes dificilmente serão detectados. 

Os SIEMs guardam e controlam dados relevantes de 

segurança de diferentes dispositivos na rede (por exemplo, 

IDSs, firewall, servidores de autenticação). Esses sistemas 

oferecem maior visibilidade da rede agregando e filtrando 

alarmes, ao mesmo tempo em que fornecem informações 

adicionais aos analistas de segurança [3]. Num futuro 

próximo, os sistemas SIEM devem ser capazes de lidar com 

o problema do big data, fornecendo um armazenamento de 

longo prazo para correlacionar dados [6]. 

II. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo serão apresentados os desafios 

provenientes do big data e os métodos e ferramentas 

utilizados para contornar esses desafios. 
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A. Desafios do Big Data 

No passado, armazenar este volume de dados seria muito 

difícil, mas hoje em dia existem algoritmos e melhores 

soluções para armazenar todos os dados significativos [6]. 

Ter tantos dados armazenados cria um grande problema para 

os analistas, já que eles precisam pesquisar muito mais 

informações. Big data pode ser definido com 3V [7]: 

Volume, grandes quantidades de dados que as técnicas 

tradicionais de computação não podem manipular; 

Velocidade, a velocidade na qual os dados são processados, 

e pode haver um grande desafio quando a taxa de dados é 

muito rápida para processar e Variedade sendo a 

complexidade dos dados, onde existe o desafio de quando os 

dados incluem problemas complexos, como alta 

dimensionalidade, dados de várias fontes ou dados com 

muitas estruturas de dados diferentes: todos esses problemas 

podem causar dificuldades no processamento com as técnicas 

tradicionais de computação. Hoje em dia toda a informação 

enfrenta uma nova dimensão, o Valor da informação, que é a 

veracidade da informação que se tem mais a qualidade desta 

informação. 

Os principais desafios do big data são qualidade de dados, 

fluxos de dados, dados em evolução dinâmica, 

heterogeneidade de dados e modelagem de dados, bancos de 

dados de vários modelos, interfaces de cliente e consulta, 

compactação de dados, criptografia de dados, controle de 

acesso e autorização e implantação em cluster hospedado na 

nuvem. Uma tarefa que ultrapassa todos os desafios acima é 

identificar um subconjunto de big data com valor alto. Isso 

requer a separação dos dados contaminados por spam, ruído 

e preconceito do que não é contaminado [8]. 

B. Métodos de aprendizagem automática  

Trabalhar esta quantidade de dados está além das 

capacidades humanas e o uso de métodos de aprendizagem 

automática está a tornar-se cada vez mais útil para extrair 

informações de um grande volume de dados. As técnicas de 

aprendizagem automática são divididas em duas categorias: 

aprendizagem supervisionada e não supervisionada. 

Na aprendizagem supervisionada, os dados de treino 

devem ser rotulados por humanos para cada ponto de dados. 

Um algoritmo de aprendizagem supervisionada analisa os 

dados de treino e produz uma função inferida, que pode ser 

usada para mapear novos exemplos. 

Um dos mais importantes casos de uso de aprendizagem 

supervisionada no domínio da segurança cibernética são os 

sistemas anti-spam. Esse sistema recebe como entrada um 

conjunto de recursos discriminantes do e-mail, o que pode 

ajudar a prever se é spam ou não. O sistema mostra se um e-

mail provavelmente é spam ou ham (não é spam). Outro caso 

de uso muito importante é o reconhecimento de padrões em 

IDS baseados em assinatura, onde verifica cada solicitação 

de acesso à rede contra um conjunto de assinaturas de ataque 

existentes para detectar possíveis ataques [9]. 

Ao contrário da categoria anterior, os algoritmos não 

supervisionados não exigem dados rotulados anteriores. A 

aprendizegem não supervisionada é útil quando se deseja 

explorar dados, mas ainda não tem um objetivo específico ou 

se não se tem certeza de quais informações os dados contêm. 

Métodos de aprendizagem não supervisionados podem ser 

aplicados na segurança cibernética quando estamos tentando 

criar um sistema para detectar ataques que não conhecemos, 

porque eles podem calcular os valores discrepantes que 

podem corresponder aos invasores. 

C. Ferramentas 

Para resolver o problema de big data gerado pelo grande 

volume de eventos de segurança, uma ferramenta adequada 

deve ser adotada. Atualmente, essas ferramentas ainda estão 

em desenvolvimento, mas há algumas pesquisas sendo feitas 

nessa área. 

Atualmente, existem três principais estruturas usadas em 

aplicações de segurança cibernética: Apache Spot, Elastic 

Stack (anteriormente ELK Stack) e Apache Metron. Todas 

estas ferramentas são baseados na plataforma Hadoop e usam 

o modelo de programação MapReduce. 

O Apache Hadoop é um projeto Apache de software livre 

usado para armazenamento distribuído e processamento de 

conjuntos de dados de big data usando o modelo de 

programação MapReduce. O MapReduce é uma estrutura de 

software para escrever facilmente aplicativos que processam 

grandes quantidades de dados em paralelo em grandes 

clusters de commodity hardware de maneira confiável e 

tolerante a falhas. 

O Apache Spark é um sistema de computação em cluster 

de código aberto que tem como principal objetivo acelerar a 

análise de dados em tempo de execução e em 

desenvolvimento. Para fazer isso, o Spark fornece primitivas 

para a computação de cluster na memória: uma tarefa pode 

carregar dados na memória e consultá-los repetidamente 

muito mais rapidamente do que com sistemas baseados em 

disco, como o Hadoop MapReduce. 

III. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O principal objetivo do trabalho desenvolvido é extrair 

informações úteis para detectar ataques cibernéticos a partir 

de dados em streaming, sem informações de padrões 

anteriores. Além disso, IDSs baseados em anomalias não são 

o que queremos, porque precisam ser treinados com muitos 

dados não maliciosos. Assim, optou-se por desenvolver um 

sistema de detecção com o objetivo de encontrar ataques sem 

informações prévias sobre eles, agrupando e entendendo 

entidades com comportamentos semelhantes. Para o efeito o 

Sistema irá gerar modelos de classificação usando clustering 

para extrair informações de logs usando características 

genéricas e depois aplicacar um algoritmo genético para 

procurar os melhores recursos específicos para entender 

quais os mais importantes para os nossos dados. 

A. Fases de pré-execução 

As duas primeiras fases são executadas antes do tempo de 

execução para treinar o sistema e fornecer classificadores 

para a fase de tempo de execução. 

A primeira fase, representada na Figura 1, é a definição e 

classificação das características. Esta fase é definida em três 

etapas: a definição da normalização dos dados; a seleção de 

recursos e a definição de como os recursos são extraídos dos 

logs de dados, considerando nosso conjunto de dados. 

 

 

 

 

 

 

A segunda fase é o treino do classificador usado no tempo 

de execução. Nesta fase, os dados de entrada serão um 

conjunto de treino de logs de dados. Após a normalização, o 

clustering é executado para agrupar entidades com o mesmo 

comportamento. Como dito anteriormente, esse agrupamento 

Figura 1 - Fluxograma da primeira fase: características e definição 

de normalização 
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é baseado apenas nos dados fornecidos, sem ter dados de 

cada entidade de antemão. Após esse processo, uma extração 

de características desses clusters é feita. Essas características 

retiradas dos clusters servirão de entrada para um algoritmo 

genético. O algoritmo genético é usado para entender quais 

recursos são importantes para identificar uma entidade como 

pertencente a um cluster suspeito. Além disso, esse algoritmo 

genético foi usado para entender quais recursos caracterizam 

melhor os dados. Se o conteúdo estiver dentro de um grupo 

considerado malicioso, ele será entregue ao analista com o 

conjunto de recursos que foram considerados mais 

importantes a partir do algoritmo genético para que ele possa 

ter mais informações sobre o mau comportamento. Na Figura 

2 está representado o fluxograma desta fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Fase de tempo de execução 

A última e mais importante fase é a execução do sistema 

de detecção em tempo de execução. Inicialmente, os 

classificadores treinados da segunda fase classificarão os 

dados de entrada. Se os dados de entrada forem mal-

intencionados, o método de classificação exibirá o rótulo 

fornecido pelo classificador, para que o analista possa saber 

qual é o conteúdo malicioso. Se esses dados não forem 

maliciosos, serão encaminhados para um sistema semelhante 

à segunda fase do pré-runtime, onde os dados serão 

armazenados em cluster e inseridos no algoritmo genético, 

dando mais informações ao analista. 

C. Descrição da ferramenta criada 

Dado que o Apache Spot e o Apache Metron ainda estão 

em desenvolvimento, uma nova ferramenta foi proposta, 

baseada num módulo de processamento e um módulo de 

armazenamento distribuído. O resultado teria que cobrir as 

ferramentas que queríamos usar como as 2 estruturas 

anteriores. O módulo de armazenamento tem o objetivo de 

armazenar os dados que chegam de outras fontes e o módulo 

de processamento tem o objetivo de processar esta grande 

quantidade de dados de forma distribuída. Para tal, foi 

proposta a arquitetura da Figura 2. Para explicar esta 

ferramenta, esta foi dividida em duas seções: módulos de 

armazenamento e processamento, mostrados na Figura 2 à 

esquerda e à direita, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Módulo de armazenamento – Apache Kafka 

A primeira parte desta ferramenta é a unidade de 

armazenamento, onde os dados que queremos inserir em 

nosso sistema serão armazenados. O Apache Kafka é uma 

plataforma de streaming distribuída, com capacidade de 

publicar e assinar fluxos de registos, semelhante a uma fila 

de mensagens ou sistema de mensagens corporativo; 

armazenar fluxos de registos de uma maneira tolerante a 

falhas e durável e processar fluxos de registos à medida que 

eles ocorrem. 

Para garantir o correto funcionamento dos servidores, é 

necessário um gestor de servidores. Para fazer issoé usado o 

Apache Zookeeper. O Zookeeper é uma estrutura que fornece 

vários recursos para aplicações distribuídas, como controlo 

de configuração distribuída. Neste trabalho foi criado um 

tópico com o Kafka com fator de replicação 3, onde os dados 

foram inseridos. A Figura 4 mostra o tópico descrito. 

 

 

 

 

E.  Módulo de processamento – Apache Spark 

A segunda unidade da ferramenta é a unidade de 

processamento, onde são feitos todos os cálculos para obter 

os resultados da solução proposta. Para implementar a seção 

de processamento foi usada a aplicação Apache Spark. O 

Apache Spark é um sistema distribuído e altamente escalável 

de análise de dados na memória, com quatro submódulos 

principais: Spark SQL, Spark Streaming, MLlib e GraphX. 

Igualmente ao Apache Kafka, o Spark também precisa ter 

um gestor de cluster, que aloca recursos nos nós de trabalho 

para o sistema. Este gestor aloca executores entre os nós do 

trabalhador do cluster. 

Neste trabalho, o gestor de cluster usado foi o modo 

independente – um modo que usa um gestor básico 

suportando apenas o escalonamento FIFO (first-in first-out) 

– devido à sua simplicidade e acessibilidade. 

A Tabela 1 mostra todas as configurações feitas nos 

servidores: 

 

 

Este cluster foi criado com servidores do tipo rack 1U 

fornecidos pelo Direcção de Comunicações e Sistemas de 

Informação do Exército Português (DCSI), a fim de validar a 

framework 

IV. ALGORITMOS E ESPECIFICAÇÕES DE CÓDIGO 

Depois de projetada a estrutura passou-se à 

implementação da mesma. O código pretendido foi 

desenvolvido para executar a análise dos dados e tentar 

descobrir o tráfego anómalo. Assim, o código desenvolvido 

foi dividido em três partes: extração de características, 

clustering e algoritmo genético e modo online com análise 

de janelas. 

Nome IP Zookeeper Spark Memória 

(Spark) 

Núcleos 

(Spark) 

Machine 

1 

192.168.0.144 Leader Master Dinêmica Dinêmica 

Machine 

2 

192.168.0.145 Follower Worker 8 Gb 4 

Machine 

3 

192.168.0.146 Follower Worker 8 Gb 4 

Tabela 1 – Configuração dos servidores 

Figura 3 – Arquitetura do sistema 

Figura 4 – Tópico do Kafka Figura 2 - Fluxograma da segunda fase: clustering e algoritmo 

genético 

Livro de Artigos Jornadas das Engenharias da Academia Militar 2018

76



A.  Extração de características 

As características a serem selecionadas é uma das etapas 

mais importantes ao analisar um conjunto de dados, pois é 

com base nessas características que podemos detectar alguns 

ataques. As características selecionadas para este trabalho 

foram baseadas em conjuntos de dados utilizados foram logs 

de fluxo de rede. Com isso, foi utilizado um conjunto de 26 

características, que são divididas em dois grupos distintos: a 

primeira metade são extraídas do computador de origem e a 

outra metade são extraídas do computador de destino. Isso 

foi feito para analisar tanto invasores em potencial quanto 

entidades que estão a ser atacadas. 

As 13 características são: número de conexões feitas, 

número de portas usadas por uma fonte, número de portas 

contactadas, soma dos pacotes enviados, soma dos pacotes 

enviados à porta 80, soma dos pacotes enviados da porta 80, 

soma dos pacotes enviados à porta. 194, soma dos pacotes 

enviados da porta 194, soma dos pacotes enviados à porta 25, 

soma dos pacotes enviados da porta 25, soma dos pacotes 

enviados à porta 22, soma dos pacotes enviados da porta 22 

e a soma dos bytes enviados. 

Existem alguns comportamentos que são simples de 

observar por meio destas características. Por exemplo, as 

características relacionadas ao número de conexões feitas, 

portas usadas e contatadas são facilmente relacionados 

porque pode haver algumas entidades que entram em contato 

com muitas outras entidades (e.g. servidores). O maior 

número de características é baseado em portas específicas, 

sendo estas selecionadas com base na sua relevância. 

B.  Clustering 

Depois de os dados serem normalizados, estes são 

fornecidos como entrada para o algoritmo de clustering. 

Nesta abordagem pretendemos separar entidades bem-

comportadas de mal comportadas, de modo que o algoritmo 

de clustering deve separar entidades com comportamento 

diferente, sendo um comportamento diferente expresso por 

diferentes valores de características. O algoritmo escolhido 

foi o K-Means, porque é um dos algoritmos de cluster mais 

comumente usados que agrupa os pontos de dados em um 

número predefinido de grupos. Este algoritmo retorna o 

número do cluster ao qual cada entidade pertence e os pontos 

centrais de cada cluster. 

C.  Algoritmo genético 

Depois do agrupamento (clustering) dos dados de 

entrada, é importante saber quais as características mais 

importantes para o nosso conjunto de dados, especialmente 

para identificar quais os recursos que melhor compõem um 

cluster mal intencionado. Para tal, foi utilizada uma estrutura 

de algoritmos evolutivos: Algoritmos Evolutivos 

Distribuídos em Python (DEAP). [11]. 

Existem quatro conceitos importantes a serem 

considerados: um gene, um indivíduo, uma população e uma 

geração. Um gene nada mais é do que um conjunto de 

propriedades que um indivíduo possui. O indivíduo é um 

grupo de genes, sendo cada indivíduo uma solução para o 

problema que se quer resolver. Uma população é um 

conjunto de indivíduos, que pode ser modificado de geração 

para geração, sendo uma geração uma nova população, 

normalmente herdando indivíduos de populações anteriores 

ou modificando-os. 

Neste trabalho o indivíduo possui um conjunto de 26 

genes. Uma população é composta por 32 indivíduos, sendo 

a primeira geração gerada aleatoriamente. Há um total de 40 

gerações e cada geração é criada com metade dos melhores 

indivíduos da geração anterior, mais um conjunto de 

indivíduos gerados com operações de cruzamento e mutação. 

D.  Processamento em contínuo 

O processamento de streaming foi o próximo passo a ser 

desenvolvido. Para fazer isso, um fluxo de dados ao longo do 

tempo era necessário. As configurações feitas no 

processamento offline também foram feitas no 

processamento de streaming. Além disso, os recursos 

extraídos e o algoritmo de clustering foram os mesmos. 

Internamente, o Spark Streaming funciona conforme é 

mostrado na Figura 5, recebendo fluxos de dados de entrada 

em contínuo e divide os dados em partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processamento é interrompido pelo utilizador que 

encerra a sessão ou se o Spark Streaming não receber novos 

dados por 10 janelas de tempo consecutivas. 

V. AVALIAÇÃO DO SISTEMA 

Depois da framework ter sido criada, foi necessário fazer 

um estudo, trabalhando em modo offline, para entender como 

analisar e normalizar os dados e quais as características 

importantes a extrair 

A.  Normalização de dados 

Para conduzir a investigação experimental, dois tipos de 

dados foram usados: um conjunto de dados da rede de 

computadores internos corporativos do Los Alamos National 

Laboratory e um conjunto de dados com dados reais 

fornecidos pela DCSI correspondente à rede de 

computadores administrativos. Na Figura 6 podemos ver a 

distribuição do conjuto de dados de Los Alamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, estes dados precisam de ser normalizados para 

torná-los mais uniformemente distribuídos. A melhor 

normalização para este conjunto de dados é a normalização 

logarítmica, devido à sua assimetria, inclinada com a maior 

parte da sua massa para a esquerda. Após essa normalização, 

Figura 5 - Spark Streaming passo a passo 

Figura 6 – Distribuição do conjunto de dados de Los Alamos 
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os dados tornam-se distribuídos de maneira mais uniforme, 

como mostra a Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da normalização logarítmica, também foi 

necessário executar uma normalização dos valores das 

feições extraídas entre -1 e 1. 

B.  Resultados do Clustering 

Após a normalização anterior, os recursos extraídos 

estavam prontos para serem inseridos no algoritmo de 

clustering. A partir disso, foi possível esboçar um gráfico 

para ver a distribuição dos pontos dentro dos clusters. Como 

há 26 dimensões (26 características), elas não podem ser 

todas esboçadas num único gráfico. Assim, a solução 

encontrada foi criar um gráfico de duas dimensões com 

cores, onde os eixos são duas características (por exemplo, 

conexões feitas e portas contatadas) e as cores são os clusters 

distintos, para que possamos diferenciar quais pontos são de 

cada grupo. Cada ponto representa uma entidade 

(computador). Além disso, os pontos centrais dos clusters 

foram impressos. O número de centroides, k, escolhido foi de 

15, escolhido após a realização de algumas experiências em 

que o número de centroides variava. Na Figura 8 podemos 

analisar os clusters de saída com k = 15, para o par de 

características conexões feitas - portas contatadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 9 podemos ver um heatmap dos clusters 

anteriores, onde no eixo vertical está o número do cluster, o 

eixo horizontal são as características e as cores correspondem 

ao valor dessas características para um determinado cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Output em contínuo para o conjunto de Los Alamos 

A análise anterior foi para um mês inteiro de dados, o que 

pode levar a que alguns comportamentos fiquem mais 

ocultos com o resto dos dados. Assim, um processamento em 

contínuo foi feito e produzido em janelas menores (10 

minutos) para tentar obter esses comportamentos suspeitos.  

Com essa janela menor, foi possível reduzir o número de 

entidades que são consideradas suspeitas, tendo agora 327 de 

7791, correspondendo 4,2% da população e uma redução em 

mais de 10% da população comparado com a análise de um 

mês inteiro de dados. Além disso, se tivéssemos mais 

informações contextuais sobre cada entidade, poderíamos 

remover qualquer servidor ou entidade que normalmente 

tivesse um comportamento mais específico. 

Depois disto, o algoritmo genético foi implementado para 

tentar entender quais as características mais importantes para 

caracterizar o conjunto de dados e, mais especificamente, os 

clusters suspeitos. O output deste algoritmo, mostrado na 

Figura 10, revela que para este conjunto de dados, as 6 

características mais importantes são: Número de portas 

diferentes usadas, Número de portas diferentes contactadas, 

Soma de pacotes enviados da porta 80, Número de diferentes 

portas contactadas ao analisar um destino, Soma dos pacotes 

recebidos para a porta 22 e Soma dos bytes recebidos, e os 

clusters obtidos são 81,2% iguais aos anteriores. 

 

 

 

D.  Output de Clustering para os dados da DCSI 

Após a análise do conjunto de dados do Los Alamos, foi 

usado o conjunto de dados reais da DCSI. Este conjunto de 

dados correspondeu também a um mês completo de logs 

extraídos de um SIEM, com uma rede de aproximadamente 

5500 computadores. Para avaliar o sistema, alguns ataques 

foram injetados para serem detectados por este sistema. Na 

Tabela 2, é possível ver quais ataques foram injetados: 

Os gráficos obtidos dos dados da DCSI não podem ser 

apresentados, dado o grau de confidencialidade dos dados, 

mas os gráficos obtidos são semelhantes aos obtidos 

anteriormente, com o conjunto de dados de Los Alamos. 

Neste conjunto de dados foram registados 5461 entidades. 

Para reduzir grupos com comportamentos semelhantes, 

novos gráficos foram esboçados com diferentes números de 

clusters, que agruparam melhor nossos dados. O melhor 

resultado obtido, sem grupos semelhantes, foi com 8 clusters. 

Como esses valores não têm grande relevância, duas 

novas janelas de tempo foram testadas: uma para o dia inteiro 

onde havia mais entidades com comportamento anómalo e 

depois uma janela de 10 minutos, a menor janela de tempo 

Source IP Dest IP Ataque Comentários 

S1 D1 Varrimento de 

portos ocultado 

Realizados com intervalos de 1 e 

5 segundos 

S2 D2 Ataque de 

dicionário 

ocultado 

Pedidos SSH and RDP feitos em 

intervalos de 30s e 2 min 

S3 D3 Exfiltração de 

dados 

Grande volume de dados 

enviados para uma entidade 

S4 D4 Tráfego de 

sinais 

Pacores HTTP enviados com 

intervalos de 15min 

Tabela 2 – Ataques injetados no conjunto de dados da DCSI 

Figura 7 – Distribuição após normalização 

Figura 8 – Output do algoritmo de Clustering para 15 clusters para 

o conjunto de dados de Los Alamos 

Figura 9 - Heatmap dos clusters anteriores 

Figura 10 - Output do algoritmo genético para o conjunto de dados 

de Los Alamos 
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usada no processo em streaming, escolhida após a análise de 

qual hora tinha mais entidades com comportamento anómalo, 

nas quais as entidades S3 e S4 estavam presentes. 

Na janela de tempo referente a dez minutos, ao analisar 

os gráficos e o número de entidades para cada cluster, 

apresentado na Tabela 3, é muito mais fácil identificar 

clusters suspeitos, sendo eles clusters 2 e 5. O cluster 2 possui 

entidades que realizaram um alto número de conexões com 

um grande número de pacotes enviados, especificamente 

para a porta 80. O cluster 5 tem entidades que realizaram 

poucas conexões, mas enviaram muitos pacotes e bytes. 

Tabela 3- Número de entidades por cluster para a janela de 10 

minutos 

Comparando este resultado com nossas entidades com 

comportamento anómalo, vemos que a entidade S3 foi 

agrupada no cluster 5 e a entidade S4 no cluster 2, o que faz 

sentido, já que essas duas entidades se encaixam na descrição 

dos clusters, apresentada anteriormente. Esta janela de tempo 

de dez minutos tinha menos entidades presentes, apenas 1727 

e, considerando os clusters suspeitos, 155 entidades eram 

consideradas suspeitas, o que nos dá 9% de entidades 

suspeitas do total de entidades para esse período de tempo. 

Após esta análise, procedeu-se à aplicação do algoritmo 

genético. Os parâmetros utilizados foram 32 indivíduos por 

população, com 40 gerações e um número de características 

de saída igual a 6. O output do algoritmo genético, 

apresentado na Figura 11, mostra que, para essa janela de 

tempo, as 6 características mais importantes são: número de 

conexões feitas, número de portas usadas, soma dos pacotes 

enviados, soma dos pacotes enviados à porta 80, soma de 

pacotes enviados da porta 80 e soma de pacotes recebidos. O 

melhor indivíduo apresentou 78% de precisão, ou seja, os 

clusters obtidos foram 78% iguais aos anteriores. 

 

 

 

E.  Análise de Performance 

Com todo o processamento realizado e os resultados 

obtidos, uma comparação de desempenho foi feita usando 2 

abordagens diferentes: realizando a análise de dados no 

modo batch e em modo de streaming. Para fazer isso, uma 

parte do conjunto de dados de Los Alamos com 3 dias de 

dados foi processada – sendo feita a extração de 

características, normalização e clustering. Esses três dias 

correspondem a 1,27 Gigabytes de dados. Para o 

processamento em streaming, o tempo que foi marcado foi o 

tempo de processamento da última janela de 10 minutos mais 

a agregação nas outras janelas. 

A partir dos dados obtidos na interface do Spark, é 

possível analisar que o tempo despendido por três dias de 

dados, usando o processamento em batch, foi de 47 minutos, 

enquanto que a análise de fluxo (modo de streaming) levou 

apenas 13 minutos. Isso era esperado, pois o processamento 

em batch precisa carregar todos os dados em memória. 

VI. CONCLUSÕES 

Toda a investigação e trabalho desenvolvido neste 

trabalho abrangem uma área importante não só para o 

Exército Português, como também para qualquer empresa 

que pretenda ter uma sólida estrutura de cibersegurança. 

Em primeiro lugar, o sistema desenvolvido neste trabalho 

visa resolver os problemas de big data apresentados 

anteriormente. Para fazer e para produzir resultados de forma 

mais rápida e eficiente, foi usada uma estrutura de 

combinação de armazenamento de dados e processamento de 

dados. Essa estrutura recebeu logs de netflow de diferentes 

fontes e retornou um conjunto de entidades consideradas com 

comportamento suspeito, além de quais recursos foram 

considerados mais importantes para esse conjunto de dados. 

Para validar este sistema, dois conjuntos de dados foram 

usados: em primeiro lugar, um conjunto de dados de Los 

Alamos e um conjunto de dados contendo informações da 

rede da DCSI com alguns ataques simulados. Os resultados 

obtidos em ambos os conjuntos de dados revelam que há uma 

redução significativa no número de entidades a serem 

analisadas, descobrindo comportamentos anómalos dentro 

do conjunto de dados para diferentes janelas de tempo. 

Para trabalhos futuros, as melhorias passariam por 

correlacionar diferentes janelas de tempo não apenas 

verticalmente, comparando diferentes janelas de tempo 

maiores e menores e o comportamento das entidades, mas 

também horizontalmente, entre as janelas de tempo com o 

mesmo tamanho e também analisar outras fontes, em vez de 

apenas logs de fluxo de rede, como firewall e eventos 

baseados em host. A correlação de logs do netflow com esses 

eventos deve fornecer mais informações sobre cada entidade, 

aumentando a complexidade de como os dados são 

processados. 
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Resumo—O principal objectivo desta investigação é testar 
o motor da Viatura Blindada de Rodas Pandur II 8x8 quando 
alimentado com o combustível Jet Propellant 8 (JP-8), fazendo 
a respectiva comparação com o diesel contribuindo para a 
implementação do Conceito de Combustível Único (utilização 
de um combustível único para viaturas terrestres e aeronaves 
no campo de batalha, por parte de todos os países membros da 
OTAN). 

Nos ensaios de carga máxima, o JP-8 aditivado foi o que 
apresentou valores superiores 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 aumento do consumo horário do diesel face aos 
outros dois combustíveis, desde cargas intermédias até cargas 
elevadas. Acredita-se que o bom desempenho do JP-8 se deve 
às elevadas pressões de injecção praticadas pelo sistema High 
Pressure Common 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 directa 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 desgaste do motor, quando este é 
alimentado com JP-8, uma vez que este possui uma maior 
percentagem mássica de enxofre que o diesel.  

 
Palavras-chave—Combustível, Potência, Binário, Consumo 

específico, Pressão de Injecção 

 

Introdução 

Numa tentativa de ganhar benefícios logísticos no 
campo de batalha, a OTAN tem tentado implementar uma 
Política de Combustível Único (PCU), em que se procura 
utilizar o mesmo combustível nas aeronaves e veículos 
terrestres. A propulsão das mesmas viaturas provoca uma 
dependência muito grande, uma vez que as forças terrestres 
no campo de batalha carecem de grande autonomia devido à 
sua elevada capacidade de manobra em velocidade e poder 
de fogo. Sendo Portugal um país pertencente à OTAN, 
compete também ao Exército Português tomar parte nos 
estudos conduzidos para a implementação eficaz desta PCU. 

O combustível protagonista da PCU é o Jet Propellant 8 
(JP-8), F-34 na designação NATO. Este combustível é 
muito semelhante ao F-35 (JP-7, igual ao Jet-A1 comercial), 
ao qual são aplicados aditivos de anti-congelamento e de 
aumento de viscosidade. 

Os resultados e as experiências conduzidas desde 1986 
têm sido bastante positivas, sendo, no entanto necessário 
prosseguir com a investigação para que a implementação da 
PCU seja eficaz e cumpra com os objectivos para os quais 

foi criada. A nomear, garantir que a substituição directa de 
diesel simples (daqui em diante também designado por 
gasóleo, gasóleo simples ou diesel) por JP-8 em motores 
diesel não danifica os equipamentos. Também, é necessário 
garantir que as emissões resultantes dos gases de escape dos 
motores de combustão interna não são agravadas por esta 
substituição. A investigação que serve de base ao presente 
artigo, é então parte integrante do contributo do Exército 
Português para o Conceito de Combustível Único (CCU), e 
tem em conta os vários estudos que têm sido feitos por 
investigadores a nível nacional e internacional. 

Procura-se quantificar a variação de desempenho do 
motor, quando alimentado com JP-8 em condições de carga 
máxima e de carga variável, nomeadamente, ao nível de 
binário debitado, potência extraída e consumo específico. 
Também, esta investigação procura aferir as consequências 
da substituição directa de diesel por JP-8. 

Equipamento, Método experimental e combustíveis 

Tabela 1 - Especificações técnicas do motor testado. Retirado 
de [1] 

Marca Cummins 

Modelo ISLe T450 HPCR 

Tipo Diesel 4 tempos 

Combustível Diesel 

Número de cilindros 6, em linha 

Capacidade/ diâmetro/ Curso 8 900 cm3/ 114 mm/ 144.5 mm 

Potência Máxima 335 kW, a 2 200 rpm 

Binário Máximo 1 627 Nm, a 1 300 rpm 

Razão de Compressão 16.6 : 1 

Válvulas por cilindro 4 (2 admissão, 2 escape) 

Aspiração 
Turboalimentado com after-

cooler 

Velocidade de rotação 
mínima 

700 rpm (sem carga aplicada)) 

O método utilizado para a consecução dos ensaios e 
consequente recolha de dados e amostras consistiu em: 
1. Montagem do Power Pack no banco de ensaios: 
por motivos logísticos, o motor não foi testado 
isoladamente, mas sim enquadrado no Power Pack, 
medindo o binário e a potência à saída da caixa de 
velocidades, e não da cambota; 
2. Realização do protocolo de aceitação; 
3. Recolha de uma amostra de óleo de motor; 
4. Realização dos ensaios de carga máxima com o 
gasóleo simples;  
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 Das 1200 rpm, em intervalos de 100 rpm 
(mantendo fixa a velocidade de rotação) o motor foi sujeito 
ao torque máximo que é capaz de aguentar, posicionando o 
acelerador aberto ao máximo e medindo-se a potência e o 
binário debitados, bem como o consumo específico de 
combustível; 
5. Realização dos ensaios para desenho do diagrama 
de colina para o gasóleo simples; 

 Começando com um binário de 100 Nm, aumenta-
se a velocidade de rotação em intervalos de 100 rpm, 
começando às 1200 rpm e acabando às 2200: para cada 
intervalo, faz-se a medição dos consumos específico e 
horário. Uma vez atingida a velocidade de rotação máxima 
desse binário, aumenta-se o binário imposto em 100 Nm; 
6. Recolha de amostra de óleo (20 cl); 
7. Recolha de uma amostra de combustível; 
8. Substituição de combustível (Diesel por JP-8 
simples); 
9. Para evitar as misturas de combustíveis, o motor é 
deixado a trabalhar durante 5 min, com fracas solicitações: 
10. Repetição do ponto 4 com JP-8; 
11. Repetição do ponto 5 com JP-8; 
12. Repetição do ponto 6; 
13. Recolha de uma amostra de JP-8; 
14. Mistura dos aditivos no depósito de JP-8: 

 Feita com recurso a seringas esterilizadas e de 
acordo com as seguintes proporções: 0.12% de Nitrato de 2-
ethylhexyl e 250 ml/250 l de combustível do melhorador de 
viscosidade Performance Formula da marca Stanadyne, 
fabricado pela mesma empresa americana fabricante do 
nitrato de 2-ethylhexyl, usado por Labeckas et al [3] e [4], 
Sigma Aldrich. A mistura foi feita pelo próprio sistema de 
mistura do banco de ensaios; a proporção usada é a também 
usada pelos autores supracitados; 
15. Repetição do ponto 4 com JP-8 aditivado; 
16. Repetição do ponto 5 com JP-8 aditivado; 
17. Repetição do ponto 6 com; 

Findos os ensaios as amostras de combustíveis e dos 
óleos foram analisadas em laboratório (Tabela 2). 

O banco de ensaios usado nas medições encontra-se 
instalado na Unidade de Apoio Geral de Material do 
Exército (UAGME) e tem como principais características: 

 Máxima velocidade de rotação: 7000 rpm; 

 Torque Máximo: 2400 Nm +/- 0.0005Nm; 

 Potência Máxima: 470 kW; 

 Momento de Inércia: 2.06 kg/m2; 
A unidade central de controlo é o Tornado PC (com o 

software Tornado version 4.0, Build 335.46, instalado) e 
tem como principais funções: fornecer uma interface gráfica 
entre o utilizador e o banco; controlar todos os outros 
componentes do sistema; configuração do sistema; aquisição 
e armazenamento de dados.  

O banco está ainda equipado com um AVL 722S Fuel 
Balance, que constitui uma unidade de medição de consumo 
de combustível e da sua temperatura. O consumo é medido 
através do tempo necessário correspondente à variação do 
peso do combustível no recipiente, tendo um erro associado 
de 0.1%. 

Para a realização dos ensaios foram usados três 
combustíveis diferentes, nomeadamente: o disesl, o JP-8 e o 
JP-8 aditivado (JP-8+, que consiste na aplicação de 
melhorador de cetano e de viscosidade): Tabela 2. 

Tabela 2 - Propriedades dos três combustíveis usados. 

Prop. Método Diesel JP-8 JP-8+ 

Massa 
volúmica 

EN ISO 
12185/ 
ASTM D 

4052 

0.8322 
kg/dm3 

0.7914 
kg/dm3 

0.792 kg/ 
dm3 

Visc. 
cinemática 

EN ISO 
3104/ ASTM 

D 445 

2.857 
mm2/s 

3.271 
mm2/s 

3.541 
mm2/s 

Número de 
cetano 

EN ISO 
5165/ ASTM 

D 613 
54.1 45.7 51.8 

Teor de 
enxofre 

ISO 13032/ 
ASTM D 

4294 

0.0818% 
mass 
(81.8 

mg/kg) 

0.141% 
mass 
(141 

mg/kg) 

0.132% 
mass 
(132 

mg/kg) 

Um simples comentário deve ser feito à viscosidade 

cinemática. O método EN ISO 3104 (diesel) requer que este 

esteja a 40oC, enquanto o método ASTM D 445 (JP-8) 

requer que este esteja a -15oC.  

 

Análise e discussão de resultados 

Em carga máxima, o JP-8 aditivado foi o combustível 
para o qual foi possível extrair maior binário (Figura 1), 
tendo sido o diesel o combustível com o pior desempenho 
dentre os três combustíveis, contrariamente ao que sucedeu 
com Nelson Garcia para um motor a dois tempos sem 
turbocompressor, em que o JP-8 e o diesel obtiveram o 
mesmo desempenho até às 1400 rpm, e o JP-8 aditivado 
conseguiu extrair mais binário até às 1400 rpm [5]. No 
mesmo estudo, das 1400 rpm até às 2800 rpm, o diesel foi o 
combustível a extrair binário superior. Seria também de 
esperar que o desempenho do JP-8 simples fosse inferior a 
velocidades de rotação elevadas uma vez que é o 
combustível que apresenta um número de cetano 
consideravelmente mais baixo comparativamente aos outros 
dois combustíveis, como sugerido por Labeckas et al [4], 
uma vez que velocidades de rotação elevadas, agravam o 
efeito do menor número de cetano e o atraso à ignição. 

A potência extraída ao veio de transmissão foi inferior 
para o diesel relativamente aos outros dois combustíveis 
(Figura 2). A seguir foi o JP-8, e o que apresentou maior 
potência debitada foi o JP-8 aditivado. Isto vai contra o que 
está estabelecido nos manuais técnicos da viatura, onde se 
afirma que a substituição de diesel pelo JP-8 pode resultar 
numa perda de 10% de potência. Não se registou nenhuma 
perda, mas sim que, às 1900 rpm os três combustíveis 
apresentaram o mesmo valor de potência debitada. Em vez 
de se verificar a perda de potência referida, registou-se sim 
uma melhoria de desempenho (a nível de potência e binário) 
quando usado o JP-8 (simples e aditivado), em comparação 
com o gasóleo simples, 

Acredita-se que para estes resultados contribuíram as 
grandes pressões de injecção praticadas pelo sistema de 
HPCR, bem como o facto de se estar a trabalhar à carga 
máxima [3]. Lee e Bae sugerem que o uso de pressões de 
injecção elevadas contribui para a diminuição dos efeitos do 
número de cetano [6]. Esta diminuição da importância das 
características químicas do combustível, dará lugar a uma 
maior relevância das características físicas do mesmo, pois 
grandes pressões de injecção irão favorecer a atomização e 
evaporação das gotículas de combustível introduzidas no 
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cilindro. Isto facilitará a mistura do vapor de combustível 
com o ar, levando a que uma maior parte da combustão se 
dê em chama de pré-mistura e não em chama de difusão [3]. 
O facto do motor ser turboalimentado com after-cooler, irá 
contribuir para um aumento de pressão dentro da câmara de 
combustão, mitigando o efeito do número de cetano, assim 
como o facto de trabalharmos com um motor de elevada 
cilindrada, pois estaremos perante maiores pressões e 
maiores temperaturas, promovendo a atomização, 
evaporação e consequente mistura de combustível com o ar. 

 
Figura 1 - Ensaio de carga máxima para os três combustíveis 

(Binário). 

 

 
 

Figura 2 - Ensaio de carga máxima para os três combustíveis 
(Potência). 

O JP-8 simples teve um aumento de binário e potência 
em todas as velocidades de rotação, excepto às 1900 rpm, 
em que sofreu um decréscimo 0.02%, face aos 1253.29 kW 
e 249.37 Nm do diesel, respectivamente. O maior aumento 
destes dois parâmetros ocorreu às 1600 rpm e foi de 1.16% 
para o binário comparando com os 1337.07 Nm do diesel e 
1.14% em comparação com os 224.04 kW do diesel. Quanto 
ao JP-8 aditivado, podemos dizer que se registou uma 
melhoria de desempenho em todas as velocidades de rotação 
testadas. O aumento mais significativo de binário e de 
potência deu-se à mais baixa velocidade de rotação testada 
(1200 rpm) e foi de, respectivamente, 1.63% 
comparativamente aos 1323.45 Nm e de 1.57% em relação 
aos 166.37 kW fornecidos pelo diesel. 

O consumo específico dos três combustíveis está 
representado na Figura 3. Dos três combustíveis, o diesel é o 
combustível que apresenta um maior consumo específico 
face aos outros dois. Às 1200 rpm apresenta um consumo 
específico de 243.24 g/kWh descendo para o seu valor 
mínimo de 234.56 g/kWh, às 1300 rpm. Entre as 1300 rpm e 

as 1500 sofre um ligeiro aumento para 236.35 g/kWh. A 
partir daqui o seu valor crescerá até ao máximo de 264.28 
g/kWh às 2200 rpm. 

 
Figura 3 - Variação de consumo específico em carga máxima. 

Tanto o JP-8 como o JP-8 aditivado apresentam um 
comportamento muito semelhante entre si. O primeiro 
apresenta um valor de 239.09 g/kWh às 1200 rpm. Sofre de 
seguida uma descida acentuada e apresenta, às 1300 rpm, 
um valor de 230.81 g/kWh, o seu valor mínimo, sofrendo 
variações desprezáveis até às 1500 rpm, com um valor de 
230.82 g/kWh. A partir desta velocidade de rotação, o seu 
valor irá sempre aumentar com o aumento da velocidade de 
rotação da cambota, atingindo o seu valor máximo de 
256.61 g/kWh às 2200 rpm. O JP-8 aditivado apresenta, às 
1200 rpm, um valor de consumo específico de 235.99 
g/kWh. Sofre de seguida uma descida acentuada até às 1300 
rpm, onde apresenta um consumo de 230.24 g/kWh. Como 
os outros dois combustíveis, entre as 1300 rpm e as 1500 
rpm (aqui, com um consumo de 230.94 g/kWh), a sua 
variação é desprezável. Aumenta de seguida até ao seu valor 
máximo de 255.36 g/kwh. Estes resultados apenas 
parcialmente coincidem com o que é afirmado em [3], já 
que o mesmo estudo aponta o JP-8 como tendo menor 
consumo específico quando o motor é solicitado à carga 
máxima, a velocidades de rotação intermédias. No que 
respeita a velocidades de rotação elevadas, o JP-8 deveria 
apresentar maior consumo específico do que o gasóleo 
simples, o que não se verificou nestes ensaios. 

O consumo específico em condições de carga máxima, 
teve a maior redução às 1600 rpm para o JP-8 simples com 
um decréscimo de 2.98%, e às 2200 rpm para o JP-8 
aditivado com uma redução de 3.37%, relativamente aos 
243.39 g/kWh e 264.28 g/kWh do diesel, respectivamente. 

Para o consumo horário as maiores reduções foram 
obtidas às 1900 rpm para os dois combustíveis. A sua 
redução foi de 2.42% e 2.52% para o JP-8 simples e JP-8 
aditivado, respectivamente, face aos 63.47 kg/h do diesel. 

Também foram avaliados os consumos fixando duas 
velocidades de rotação (1400 e 2000 rpm, representantes de 
médias e elevadas velocidades de rotação, respectivamente) 
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e aumentando a carga. Ao contrário do que é apontado em 
[3], não foi registada nenhuma diferença significativa entre 
os três combustíveis (figuras 5 a 8). 

 
Figura 4 - Variação de consumo horário em carga 

máxima. 

O mesmo autor [3] refere que, a velocidades de rotação 
desta ordem de grandeza (1400 rpm) o melhorador de 
cetano irá provocar um aumento do consumo específico. 
Salvaguarda-se que os testes para esse mesmo estudo foram 
conduzidos com um motor de menor cilindrada e 
normalmente aspirado. Nestas condições, a combustão 
ocorre em condições mais desfavoráveis do que aquelas 
praticadas no motor usado para esta investigação. 

O consumo específico do JP-8 simples diminuiu 
relativamente ao diesel, com excepção dos binários 200 Nm 
e 500 Nm, onde o JP-8 simples apresentou um aumento do 
consumo específico de 1.35% e 0.18%, face aos 461.55 
g/kWh e 316.03 g/kWh do diesel, respectivamente. Em 
todos os outros binários o consumo específico diminuiu e a 
máxima redução deste parâmetro relativamente ao diesel foi 
de 3.99% com uma solicitação de 100 Nm, relativamente 
aos 820.93 g/kWh do diesel. O consumo horário foi sempre 
inferior ao do diesel, tendo-se registado um decréscimo 
máximo de 2.28% relativamente aos 11.89 kg/h 
apresentados pelo diesel. O JP-8 aditivado revelou uma 
tendência decrescente do consumo específico em quase 
todos os binários testados para uma velocidade de rotação 
de 1400 rpm, com excepção dos 200 Nm, 300 Nm e 500 
Nm, em que se registou um aumento do consumo específico 
de 2.97%, 1.15% e 0.41%, comparativamente aos 461.51 
g/kWh, 373.94g/kWh e 316.03 g/kWh, respectivamente, 
consumidos pelo diesel. O consumo horário deste 
combustível apresentou também uma tendência decrescente, 
com excepção dos binários onde se verificou o aumento do 
consumo específico (200 Nm, 300 Nm e 500 Nm), tendo o 
consumo horário aumentado 0.35%, 0.59% e 0.1%, 
relativamente aos 13.81 kg/h, 16.45 kg/h e 23.2 kg/h do 
diesel. 

Às 2000 rpm, o JP-8 simples apresentou sempre uma 
redução do consumo específico. O seu decréscimo mais 

acentuado acontece à mais baixa carga testada, de 100 Nm, 
e é de 3.47% comparativamente aos 964.41 g/kWh de diesel 
consumidos. Com o JP-8 aditivado, o único aumento face ao 
diesel aconteceu aos 100 Nm e resultou num aumento de 
2.46%. Nas restantes cargas testadas o JP-8 aditivado 
revelou sempre uma redução de consumo específico. O seu 
maior decréscimo foi de 2.71% face aos 580.05 g/kWh 
despendidos pelo diesel. 

 
Figura 5 - Evolução do consumo específico - 1400 rpm. 

 
Figura 6 - Evolução do consumo horário - 1400 rpm. 

O consumo horário do JP-8 simples teve um aumento de 
0.2% face aos 20.41 kg/h apresentados pelo diesel aos 100 
Nm. Desde este valor até aos 1200 Nm observou-se uma 
relação de menor consumo horário deste combustível 
comparativamente ao diesel. O decréscimo mais acentuado 
ocorreu aos 900 Nm e foi de 2.37 % para os 55.56 kg/h do 
diesel. Nenhum acréscimo foi registado para o JP-8 em 
comparação com o diesel. Em todos eles, o JP-8 aditivado 
revelou ter um menor consumo horário. O valor mais baixo 
registou-se aos 900 Nm e foi 2.35% inferior aos 55.56 kg/h 
apresentados pelo diesel. 

Apresentam-se ainda os diagramas de colina para os três 
combustíveis. Apenas a baixas cargas podemos constatar o 
que é dito em [7], nomeadamente, que o consumo é superior 
a elevadas e baixas velocidades de rotação, bem como a 
cargas muito baixas e muito elevadas. A baixas velocidades 
de rotação, é impossível aferir o consumo específico, pois o 
motor apenas foi testado a partir das 1200 rpm. Por outro 
lado, seria de esperar que as isolinhas de consumo 
específico fechassem antes da máxima velocidade de 
rotação, apresentando consumos específicos mais elevados 
nessa região, o que também não acontece, pois, 
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provavelmente, o fabricante aponta as 2200 rpm como a 
máxima velocidade de rotação por questões de segurança. 
Quando nos aproximamos de cargas elevadas, o consumo 
específico também deveria ser menor, o que não acontece 
porque, como afirmado por Labeckas et al [9], o aumento de 
carga melhora as condições para a combustão, fazendo com 
que esta se dê de forma mais completa, e que a conversão de 
energia química em calor e trabalho se dê com maior 
eficiência. 

 

Figura 7 - Evolução do consumo específico - 2000 rpm. 

 

 
Figura 8 - Evolução do consumo horário - 2000 rpm. 

 

 

 
Figura 9 – Diagrama de colina para o diesel. 

 
Uma análise feita com base em diferentes cargas e 

velocidades de rotação permitiu obter o volume de 
combustível gasto pelos três combustíveis, quando o motor 
é submetido à mesma solicitação (Tabela 3). 

Com o volume obtido para cada combustível com base 
na massa volúmica determinada em laboratório e a massa de 

combustível gasta, obtemos o volume de combustível 
consumido para a solicitação estabelecida na Tabela 3. A 
solicitação esquematizada na Tabela 3 resultaria num 
consumo de 91.3 dm3 de diesel, 93.8 dm3 de JP-8 e 96.4 dm3 

de JP-8 aditivado. 

 
Figura 10 - Diagrama de colina para o JP-8. 

 
Figura 11 - Diagrama de colina para o JP-8+. 

 

Tabela 3 - Solicitação para análise de custos aplicada aos três 
combustíveis. 

n [rpm] Binário [Nm] tempo [min] 

1200 

500 10 

800 10 

1100 10 

Max. 5 

1700 

500 10 

800 10 

1100 10 

Max. 5 

2200 

500 10 

800 10 

1100 10 

Max. 5 

O preço por dm3 de cada um destes combustíveis é 1.16 
€/dm3, 0.545 €/dm3 e 0.98 €/dm3 para o diesel, JP-8 simples 
e JP-8 aditivado, respectivamente, resultando num montante 
gasto de 126.116 € para o diesel, apresentando o JP-8 uma 
redução de 52.6% face ao diesel e o JP-8 aditivado uma 
redução de 19.19% também relativamente ao diesel. 

Tendo em conta o volume gasto por cada combustível, à 
mesma solicitação com os três combustíveis usados, 
podemos dizer que 1 dm3 de diesel equivale a 1.03 dm3 de 
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JP-8 simples e a 1.04 dm3 de JP-8 aditivado. Analisados os 
quilómetros percorridos e o combustível consumido de 39 
VBR Pandur II 8x8 escolhidas aleatoriamente em 2017, 
tomou-se como referência a viatura que apresentava menor 
consumo: 0.099 dm3/km. 

A substituição directa de diesel por JP-8 simples em 39 
viaturas com consumo de 0.099 dm3

gasóleo /km incorreria 
numa poupança de 2624.6€ e de 954.16€, caso se 
substituísse por JP-8 aditivado, tendo em conta os 44056 km 
totais percorridos pelas viaturas. O consumo de referência 
tomado é anormalmente baixo quando comparado com o das 
restantes 38 viaturas. A segunda viatura a apresentar menor 
consumo tem um valor de 0.2 dm3

gasóleo/km, indicativo de 
que os valores de poupança apresentados seriam pelo menos 
2.02 vezes superiores. 

Tabela 4 - Percentagem em massa dos valores de enxofre no 
óleo do motor. 

 
AMOSTRA 

INICIAL 
DIESEL 

JP-
8 

JP-8+ 

% MASSA DE 
ENXOFRE 

0.99 0.99 0.99 1 

O teor de enxofre no óleo do motor (Tabela 4) aumentou 
0.01% em cerca de 6 horas (um curto espaço de tempo) com 
o motor a funcionar com JP-8 (simples e aditivado). Esta 
duração é pouco significativa para aferir algum resultado 
quanto ao enxofre no óleo. Também é importante notar que 
apenas 6 horas de trabalho usando JP-8 (simples e 
aditivado) foram suficientes para provocar um aumento de 
0.01% do teor de enxofre no óleo. Uma forma de ultrapassar 
este problema é utilizar um óleo mais básico que neutralize 
a acidez provocada pela presença de enxofre diluído no 
óleo. A análise aos metais diluídos nos óleos foi 
inconclusiva, pelo que se dispensa a sua apresentação. 

Conclusões 

Os ensaios de carga máxima demonstraram que o motor 
usado para a realização deste estudo, apresenta um melhor 
desempenho do que o diesel, quando alimentado por JP-8 e 
por JP-8 aditivado, com excepção das 1900 rpm, onde o JP-
8 revelou um decréscimo de 0.02% de binário e potência, 
relativamente aos 1253.9 Nm e 249.37 kW do diesel, 
respectivamente. Seria ainda de esperar que, aumentando a 
velocidade de rotação, o efeito do número de cetano se 
manifestasse de forma mais acentuada, o que não se 
verificou, supõe-se, devido às grandes pressões de injecção 
praticadas pelo sistema HPCR presente no motor, fazendo 
sobrepor as características físicas do combustível às 
características químicas. Em condições de carga máxima, o 
JP-8 simples apresentou, às 1600 rpm, um aumento máximo 
de binário e potência de 1.16% e 1.14%, respectivamente. O 
menor aumento do JP-8 aditivado face ao diesel foi de 0.1% 
e de 0.09% relativamente aos 1253.9 Nm e 249.37 kW do 
diesel, em termos de binário e potência, respectivamente, às 
1900 rpm. O seu maior aumento foi de 1.63% e de 1.57% 
comparativamente ao 1323.45 Nm e 166.37 kW do diesel, 
respectivamente às 1200 rpm. 

A cargas variáveis, não foi verificada uma diferença 
significativa do consumo específico entre os três 
combustíveis a velocidades de rotação intermédias (1400 
rpm). Nestas circunstâncias, o consumo horário apresentou-
se superior para o diesel a partir dos 700 Nm. A maior 
diferença para esta velocidade de rotação ocorreu aos 1200 
Nm e consistiu numa redução de 2.28% e 1.74% para o JP-8 

simples e aditivado, respectivamente, relativamente aos 
44.47 kg/h apresentados pelo diesel. A velocidades de 
rotação elevadas (2000 rpm), o comportamento do JP-8 
simples e aditivado foi muito semelhante ao que ocorreu a 
1400rpm, com excepção de que, a muito baixas cargas (100 
Nm), apesar do JP-8 aditivado ter apresentado um aumento 
do consumo específico, o JP-8 simples decresceu 3.47 % 
face aos 964.41 g/kWh do diesel. A menor massa volúmica 
implicará sempre valores de consumo volumétrico de JP-8 
(simples e aditivado) superiores, apesar de ter inferior 
consumo específico e horário, em termos mássicos. 

Pelos diagramas de colina podemos concluir que as 
condições mais económicas de funcionamento do 
equipamento testado (em termos de consumo específico) se 
situam a cargas elevadas (superiores a 1000 Nm) para toda 
gama de velocidades de rotação (até à máxima apontada 
pelo fabricante de 2200 rpm), para os três combustíveis. No 
caso de se pretender trabalhar com cargas entre os 800 Nm e 
os 1000 Nm, a velocidade de rotação deverá variar entre os 
1200 e os 1600 rpm. 

O teor de enxofre no óleo do motor em termos mássicos 
aumentou no final dos ensaios realizados, o que poderá ser 
um factor impulsionador de desgaste prematuro do 
equipamento, uma vez que o aumento de acidez provocado 
por este componente irá favorecer a corrosão dos 
equipamentos metálicos lubrificados pelo óleo do motor. 
Uma forma de colmatar este problema seria utilizar um óleo 
lubrificante mais básico. 
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