Desenvolvimento de um Sistema de Proteção de Estruturas
de Betão contra Explosões

Painel Sanduíche com Núcleo Dissipador
Luís Miguel Raposo Cardoso
Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Militar
Orientadores:
Professor Doutor Eduardo Nuno Brito Santos Júlio
Major de Engenharia Gabriel de Jesus Gomes

Júri:
Presidente: Professor Doutor António Manuel Figueiredo Pinto da Costa
Orientador: Professor Doutor Eduardo Nuno Brito Santos Júlio
Vogal: Professora Doutora Carla Alexandra da Cruz Marchão
Vogal: Tenente-Coronel de Engenharia João Paulo do Amaral de Oliveira

Novembro de 2017

Agradecimentos
Ao Professor Doutor Eduardo Júlio, pela orientação prestada nos momentos mais decisivos e
por toda a atenção, disponibilidade e apoio.
Ao Major de Engenharia Gabriel Gomes, o co-orientador científico, pelos ensinamentos
motivação, compromisso e voto de confiança.
À Academia Militar, ao Instituto Superior Técnico e ao seu qualificado corpo docente de quem
recebi todos os ensinamentos e formação técnica, a quem estou muito grato.
Ao Professor Hugo Costa, pela disponibilidade e inestimável colaboração no Laboratório de
Materiais do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, com
a produção das amostras de argamassas cavernosas de agregados leves.
Às entidades que disponibilizaram e cederam amostras materiais, como a Argex – Argila
Expandida, S.A; GYPTEC Ibérica - Gessos Técnicos, S.A.; Amorim Cork Composites; Fassa Bortolo
Portugal; OGMA – Oficinas Gerais de Material Aeronáutico; ArcelorMittal – Construção Portugal, SA;
Eurocarp – Carpintaria e Acabamentos;
Às entidades que permitiram a execução dos ensaios real sujeitos à ação da explosão,
destacando o contributo do Regimento de Engenharia Nº1, pela boa colaboração prestada pelo Centro
de Excelência Counter – IED e NBQR, e da Brigada Mecanizada incluindo a Secção de Operações e
de Logística do Quartel-General, a Companhia de Engenharia de Combate Pesada, dos Bombeiros e
da Secção de Paióis do Campo Militar de Santa Margarida. Um especial agradecimento ao Capitão de
Engenharia José Basto, pelo apoio e extraordinária coordenação dos meios disponíveis cruciais à
execução da campanha experimental Santa Margarida.
À ORICA Mining Services Portugal, pela disponibilização gratuita de todo o explosivo utilizado.
À CONCREMAT – Soluções de Betão, e em particular à Engenheira Cristina Rocha, pela
execução dos painéis sanduíche, indispensáveis para a concretização deste trabalho.
À minha família pela educação, pelo apoio, pelo exemplo e pela fé em mim depositada desde
o primeiro dia.
Aos meus irmãos, companheiros de toda vida, por todas as brincadeiras e partidas,
gargalhadas e tristezas, e tudo o que nos fez crescer e tornarmo-nos pessoas melhores.
Ao meu tio Luís, pela partilha de experiência, horas de preparação, discussão de soluções,
experiências materiais, e pela grande capacidade de improvisar as mais diversas resoluções adaptadas
às necessidades.
À família Veríssimo por me terem acompanhado neste longo caminho, por todo o apoio, ajuda
e pela tranquilidade oferecida nos momentos mais difíceis.
À Maria, por escolher estar comigo, pela partilha e cumplicidade em todos os momentos e por
me fazer sentir especial.
À minha mãe, que não estando presente, tem-me acompanhado e iluminado o meu caminho.
A Deus e a Nossa Senhora, que estão sempre comigo.

i

ii

Resumo
A integridade e a segurança estrutural de edifícios sujeitos a ações atípicas, como a ação de
uma explosão, representam atualmente uma área de extrema relevância. As sociedades modernas
atuais têm particulares preocupações com esta problemática, dada a crescente densidade populacional
dos grandes centros urbanos e a permanente ameaça à paz e segurança internacional materializada
pelo terrorismo.
O presente trabalho de investigação pretende contribuir para o desenvolvimento de sistemas
de proteção de edifícios de betão armado, através da mitigação dos efeitos causados pelo impacto de
uma onda de choque provocada por uma explosão. Apresenta-se um elemento de laje compósito com
uma camada de sacrifício - dissipadora de energia – e respetiva lâmina fina de betão, para proteção da
exposição direta.
A análise e seleção do material dissipador de energia a aplicar no núcleo do painel sanduíche
recorreu à execução do Ensaio Quase-Estático aplicado aos seguintes materiais: mecanismos
metálicos de elevada deformação plástica, placas de honeycomb (utilizados em Engenharia
Aeronáutica), soluções de betão leve, placas de gesso laminado e cortiça de diferentes densidades.
Foi selecionado o material com melhor capacidade de deformação plástica, de entre os disponíveis,
nas quantidades necessárias à produção dos 3 núcleos de espessura variável, a aplicar nas lajes.
Os resultados alcançados com a realização desta investigação permitem concluir que a Perlite
Expandida é um agregado válido para a produção do núcleo dissipador de energia de impacto, sendo
a ductilidade a propriedade material que mais influencia a capacidade de absorção de energia.

Palavras-chave: Sistema de Proteção, Estruturas de Betão, Explosão, Terrorismo, Painel
Sanduíche, Material Dissipador, Absorção de Energia de Onda de Choque
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Abstract
The integrity and structural safety of buildings subjected to atypical actions, such as an
explosion, currently represent an area of extreme relevance. Today modern societies have particular
concerns about this problem, given the increasing population density of large urban centers and the
permanent threat to international peace and security embodied in terrorism.
This research aims to contribute to the development of systems for the protection of reinforced
concrete buildings by mitigating the effects caused by the impact of a shock wave from an explosion. A
composite slab element with a sacrificial layer - energy dissipater - and its thin concrete layer is
presented as a direct exposure protection.
The analysis and selection of the energy-dissipating material to be applied in the core of the
sandwich panel made use of the following materials: high plastic deformation metallic mechanisms,
honeycomb plates (used in Aeronautical Engineering), light concrete solutions, laminated gypsum
boards, and cork of different densities. The material with the best plastic deformation capacity, from
those available, was selected in the quantities required for the production of the 3 cores of variable
thickness to be applied to the slabs.
The results obtained with this research allow us to conclude that expanded perlite represents a
valid aggregate for the production of an impact energy dissipative core. The material property that most
influences the absorptive capacity of energy is ductility.

Keywords: Protection System, Concrete Structures, Explosion, Terrorism, Sandwich Panel,
Heatsink Material, Shock Wave Energy Absorption
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Glossário de Definições
Alfabeto Grego
𝛼𝑒 – Coeficiente de homogeneização
𝛾 – Massa volúmica
𝛾𝑐 – Rácio de calor específico
𝜌 – Percentagem geométrica de armadura

Alfabeto Latino
𝐴𝑠 – Área da secção transversal da armadura longitudinal
𝑏 – Constante de forma
𝐶𝑟 – Coeficiente de pressão refletida
𝑑 – Distância entre o centro de massa da armadura longitudinal e a face superior
𝐸𝑒 – Módulo de elasticidade médio
𝐸𝑐 – Módulo de elasticidade do betão
𝐸𝑠 – Módulo de elasticidade do aço
F – Coeficiente de percentagem geométrica de armadura em função do coeficiente de homogeneização
da secção
𝑑
𝐻𝐸𝑥𝑝
– Calor de explosão do explosivo em estudo
𝑑
𝐻𝑇𝑁𝑇
– Calor de explosão do TNT

𝑓𝑐𝑚 – Resistência à compressão do betão
𝑓𝑐𝑡𝑚 – Resistência à tração do betão
𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛 – Valor de cálculo dinâmico da resistência à compressão do betão
𝑓𝑦𝑚 – Tensão de cedência do aço
𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 – Valor de cálculo dinâmico da tensão de cedência do aço
ℎ – Espessura da laje
𝐼 – Momento de inércia da secção transversal para ações de explosões
𝐼𝑔 – Momento de inércia da secção de betão
𝐼𝑐 – Momento de inércia da seção de betão fendilhada
𝑖𝑟 – Impulso refletido
𝑖𝑠+ – Impulso incidente da fase positiva
𝑖𝑠− – Impulso incidente da fase negativa
𝐾𝑒 – Rigidez elástica
𝐾𝐿 – Fator de transformação dinâmico do carregamento
𝐾𝑀 – Fator de transformação dinâmico da massa
𝐾𝐿𝑀 – Fator de transformação dinâmico do carregamento e massa
𝐾𝑅 - Fator de transformação dinâmico da resistência
𝐿𝑤 – Comprimento de onda aérea
𝑚𝑒 – Massa equivalente (𝑚𝑒 = 𝐾𝐿𝑀 ∗ 𝑀)
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 – Momento resistente de uma seção para ações explosivas

vii

𝑃𝑎 – Pressão atmosférica (𝑃𝑎 = 0,101325 𝑀𝑃𝑎)
𝑃𝑠𝑜 – Pressão incidente de pico
𝑃𝑟 – Pressão refletida de pico
𝑝𝑢 – Carga última
𝑞𝑠 – Pressão dinâmica de pico
𝑅 – Distância da estrutura-alvo ao foco da explosão
𝑡0 – Duração da fase positiva
𝑡𝑎 – Tempo de chegada da onda de choque
𝑈 – Velocidade da frente de choque
𝑄 – Massa de explosivo
𝑇𝑒 – Trabalho exterior
𝑇𝑖 – Trabalho interior
𝑊𝐸 – Massa de explosivo equivalente
𝑊𝐸𝑋𝑃 – Massa de explosivo em estudo
𝑦𝑒 – Deslocamento elástico
𝑦𝑚 – Deslocamento plástico
𝑍 – Distância reduzida

Abreviaturas e Acrónimos
TNT – Trinitrotolueno
DIF – Fator de Incremento Dinâmico (Dynamic Increase Factor)
SIF – Fator de Incremento de Resistência (Strenght Increase Factor)
LWAC – Betão com Agregados Leves (Light Weigh Aggregate Concrete)
AAC – Betão Celular Autoclavado (Autoclaved Aerated Concrete)
EPA – Agregado de Perlite Expandida (Expanded Perlite Aggregate)
SEA – Energia de Absorção Específica (Specific Energy Absorption)
SI4E – Segurança e Integridade de Infraestruturas Estratégicas face a Explosões Acidentais ou
Provocadas
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Capítulo 1 – Introdução
1.1

Enquadramento
O terrorismo, cuja ocorrência é tão frequente nas sociedades atuais, despoleta as mais variadas

reações, quer ao nível teórico da discussão pública e política, no apuramento das causas, nos estudos
e tratados, nas conferências e alianças, quer ao nível prático do ressarcimento possível às vítimas dos
danos infligidos, da recuperação dos locais, das vidas dos que ficaram, dos bens e patrimónios.
O próprio conceito de terrorismo é movediço, controverso e definido de acordo com a ideologia
das sociedades e estados que o perspetivam. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)
considera como terrorismo “o uso ou ameaça do uso ilegal da força ou da violência contra pessoas ou
propriedades com a intenção de condicionar ou intimidar os governos ou sociedades para conseguir
objetivos políticos, religiosos ou ideológicos”. Uma outra aceção de terrorismo, define-o como “todos
os atentados e agressões que visam generalizar danos de monta a alvos indefinidos, anónimos ou
indistintos sendo irrelevante quem morre ou fica ferido, desde que morra ou fique ferida muita gente ou
a alvos concretos, que se querem pressionar, eliminar, chantagear, fazer desaparecer, com vista a
alterar o paralelograma de forças ou o circunstancialismo político de uma determinada correlação
vigente”.
Um estudo efetuado pelo jornal Expresso concluiu que, num período de dois anos, após o
aparecimento do Daesh (2014-2016) foram perpetrados mais de 190 ataques os quais causaram mais
de 7000 mortos, ou seja, uma média superior a 10 pessoas por dia. Os mais letais e bem-sucedidos
ataques terroristas que ocorreram e estão bem presentes na memória coletiva recente, implicaram a
utilização de explosivos, geralmente contra edifícios ou infraestruturas com elevada concentração
populacional ou importância política, militar ou estratégica.
O colapso do World Trade Center, a 11 de setembro de 2001, em que as explosões foram
consequência do embate de aviões comerciais contra os edifícios, tendo-se verificado a morte de cerca
de 2800 pessoas, o desmoronamento de três arranha-céus e a destruição de mais de uma dúzia de
outras estruturas adjacentes, é, sem dúvida, a situação que marcou o início de uma nova ordem
mundial e a “war on terror” declarada pelo Presidente Bush.
Outros atentados mortíferos e demolidores antecederam os acontecimentos do 11 de setembro:
O próprio WTC já tinha sido alvo de atentado por explosão de bomba num estacionamento subterrâneo,
em 1993; o edifício Federal Alfred P. Murrah, em Oklahoma City, colapsou parcialmente, em 1995, face
ao rebentamento de um camião bomba junto à sua fachada e em London Docklands e no Centro de
Manchester, em 1996, os danos causados por explosões nas estruturas de edifícios foram de grande
severidade.
No presente século, a generalização e recorrência dos ataques bombistas a edifícios e estruturas
merece uma breve revisão, ainda que não exaustiva: Bali, outubro de 2002 (várias bombas detonadas
em centros de diversão noturna e junto ao Consulado dos EUA); Jerusalém, março de 2002 (uma
potente carga explosiva arrasou o Café Moment, a 100 metros da residência oficial do primeiro-ministro
de Israel); Djerba, abril de 2002 (um camião cisterna de gás natural carregado de explosivos rebentou
junto à sinagoga de la Ghriba); Indonésia, setembro de 2004 (uma explosão de um carro-bomba em
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frente à embaixada da Austrália); Madrid, março de 2004 (explosão de bombas nas estações
ferroviárias da capital, designadamente de Atocha); Londres, julho de 2005 (várias explosões no metro
da cidade); Argel, dezembro de 2007 (bombas detonadas em frente à sede do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados) Jacarta, julho de 2009 (ataques bombistas em hotéis de luxo da
cidade); Moscovo, março de 2010 (atentados à bomba no Metropolitano); Bruxelas, março de 2016
(explosões no aeroporto e na estação de metro de Malbeek próxima das instituições europeias); Cairo,
dezembro de 2016 (explosão no interior da Igreja de São Pedro e São Paulo, ao lado da Catedral
Ortodoxa); Cabul, maio de 2017 (um caminhão-bomba explodiu perto do Palácio Presidencial, de várias
embaixadas e edifícios do governo) e Mogadíscio, outubro de 2017 (enorme explosão causada por um
camião bomba junto do Safari Hotel).
No contexto desta ameaça, quiçá das mais terríveis que impendem sobre as sociedades
contemporâneas, assume importância maior a tarefa de prevenir, de criar barreiras que dificultem e
evitem a ocorrência de novos atentados e ataques ou que diminuam os seus efeitos.
Também a Engenharia, que já detinha a missão de dotar os edifícios e as estruturas de robustez
que lhe permitissem minimizar os danos incidentais decorrentes de atividades ou armazenamento
como refinarias, armazéns de produtos inflamáveis ou paióis é chamada a intensificar os seus esforços
face à ação terrorista e os efeitos decorrentes das explosões.
O desenvolvimento de estudos sobre o comportamento dos materiais, dos elementos estruturais,
dos sistemas de reforços e capacidade de resistência das estruturas e edifícios assume assim uma
enorme pertinência e atualidade, para além de corresponder a uma necessidade que tem, em primeira
linha de prioridade e grandeza, a preservação e defesa das vidas humanas.

1.2

Objetivos
Este trabalho de investigação foca-se no estudo da exequibilidade de uma solução de proteção

aplicada em estruturas de betão armado, que minimize os danos causados pela ação de uma explosão.
Assim, pretende-se contribuir para a evolução do conhecimento nesta linha de investigação que se
encontra numa fase bastante embrionária.
Desta forma, definiu-se o planeamento dos trabalhos propostos centrado no dimensionamento
de painéis sanduíche de betão armado constituído por diferentes núcleos dissipadores de energia. Para
definir o material a aplicar na camada de sacrifício (núcleo) dos painéis foi realizada uma campanha
experimental com o propósito de quantificar a energia dissipada por cada material, em iguais condições
de carregamento. Foram ensaiados materiais como argamassas de agregados leves, elementos
metálicos com distintas geometrias e diferentes tipos de materiais compósitos. Pretendeu-se analisar
a influência de diferentes agregados leves presentes nas argamassas, tais como a argila expandida, o
poliestireno e a perlite expandida, bem como o contributo de diferentes geometrias para a formação de
rótulas plásticas em elementos metálicos e a capacidade de acomodar esforços de compressão em
combinações de materiais compósitos.
O objetivo central consiste em analisar o comportamento de um painel sanduíche dotado de uma
camada de um material distinto do betão, que aumente a capacidade de absorção de energia
proveniente do impulso resultante da exposição do elemento estrutural à onda de choque.
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Os objetivos específicos do presente trabalho passam por analisar, compreender e selecionar o
material com melhor capacidade de dissipação de energia, a fim de conceber um núcleo com relativo
potencial de dissipação de energia, entre dois elementos de betão armado.

1.3

Organização
Este trabalho de investigação encontra-se dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo é feita

uma introdução ao tema e são identificados os objetivos a que a presente investigação se propõe. No
segundo capítulo é feita uma exposição de todos os parâmetros e fatores relevantes para a
caracterização da ação da explosão, bem como de diferentes mecanismos desenvolvidos para a
mitigação desta. No terceiro capítulo, apresentam-se as propriedades e os campos de aplicação dos
diferentes materiais utilizados para a concretização da campanha experimental. No quarto capítulo, é
descrita a campanha experimental, em que se descreve o comportamento de cada material quando
sujeito a um ensaio de carregamento dinâmico e respetiva capacidade de absorção de energia. No
quinto capítulo é descrito o processo de fabrico dos elementos de betão armado, bem como os
procedimentos necessários à caracterização do ensaio da ação da explosão. No sexto capítulo é
elaborada a análise dos resultados recolhidos do ensaio realizado à escala, discriminando o contributo
de cada uma das soluções ensaiadas e a influência de diferentes espessuras para a minimização de
danos no elemento estrutural. Por fim, no sétimo capítulo são apresentadas as principais conclusões
levantadas ao longo da elaboração do trabalho de investigação e propostos alguns desenvolvimentos
futuros, a fim de otimizar a solução adotada.
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Capítulo 2 – A ação da Explosão e sistemas de proteção
2.1
2.1.1

Caracterização da ação da Explosão
Definição
Uma explosão é um fenómeno de natureza química, cujos produtos da reação, a libertação de

gases, a elevada temperatura com altos valores de pressão, se propagam radialmente através da
atmosfera envolvente, num curto intervalo de tempo (Gomes, 2016), como se ilustra na Figura 1.

Figura 1 - Explosão e respetiva Onda de Choque, retirado de Defence Research and
Development Canada (2017)

O fenómeno de propagação está associado a uma reação química instantânea responsável
pela geração de ondas de pressão transitórias, camadas de ar altamente comprimidas, denominadas
por ondas de choque (Mays & Smith, 1995). A explosão pode ser classificada de acordo com a
velocidade das ondas de pressão libertadas, em deflagração, ondas com velocidades subsónicas, ou
detonação no caso de ondas com velocidades supersónicas (Groh, 2004).
A onda de choque projetada, proveniente de reações químicas com propriedades explosivas
em fase condensada – característica da detonação - representa uma ameaça à estabilidade estrutural
de edifícios, uma vez que pode originar incrementos de pressão na ordem de 10.000 a 300.000
atmosferas (Martel, 2000).
2.1.2

Tipificação
As explosões em fase condensada podem ser classificadas em dois tipos distintos: as

explosões confinadas e as não confinadas. Consoante a posição relativa da carga explosiva em relação
ao nível do solo e à estrutura-alvo, os efeitos gerados por explosões não confinadas revelam-se
distintos, sendo necessário uma subclassificação (UFC 3-340-02, 2014) como ilustrado na Figura 2.
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Figura 2 - Classificação de Explosões, adaptado de UFC 3-340-02 (2014)

As explosões próximas da superfície têm origem a uma proximidade tal, que possibilitam
que a estrutura receba uma onda refletida (pelo solo) anteriormente a ser atingida pela onda de choque.
As explosões à superfície têm origem num ponto próximo, localizado ao nível da superfície de suporte
da estrutura e transportam grandes quantidades de energia justificada pela amplificação de ondas
proveniente da intensa reflexão no solo (UFC 3-340-02, 2014).
São designadas explosões aéreas perfeitas, aquelas que ocorrem a uma altura tal,
relativamente ao nível do solo, que a onda esférica originada pela detonação atinja o edifício sem
amplificação da onda aérea (Gomes, 2016). A sua geometria encontra-se esboçada na Figura 3.

Figura 3 - Explosão Aérea Perfeita, adaptado de UFC 3-340-02 (2014)

No presente trabalho de investigação, apenas será dada ênfase à explosão aérea perfeita, que
atinja o elemento estrutural sem passar por qualquer tipo de obstrução nem amplificação.
2.1.3

Distância Reduzida (Scalling Method)
O recurso a grandezas escalares permite a análise, interpretação e comparação analítica do

comportamento de ondas de choque, com origem em diferentes tipos de explosivo, localizados a
diferentes distâncias (Dusenberry, 2010). Desta forma, a fim de caracterizar o comportamento das
ondas de choque resultantes de uma explosão, é comum escalar os parâmetros das ondas de choque
pela raiz cúbica da quantidade de explosivo, definida por Hopkinson-Cranz, de acordo com a equação
(2.1):
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𝑍=

𝑅

(2.1)
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√𝑊

onde:
R – distância entre a superfície do elemento resistente e o centro de detonação [m]
W – massa da carga explosiva [kg]
Z – distância reduzida [m/kg1/3]
2.1.4

Método do TNT equivalente
Embora o recurso à distância reduzida seja suficiente para estabelecer a comparação entre os

diversos parâmetros que caracterizam uma onda de choque, este assume como referência a energia e
a massa de explosivo do Trinitrotolueno (TNT). Note-se que diferentes explosivos, com diferentes
composições químicas libertam diferentes valores de energia por unidade de massa (Groh, 2004).
A possibilidade de comparação entre explosões provocadas por diferentes explosivos é
conseguida através do conceito de equivalência de TNT. Este parâmetro consiste no cálculo de uma
carga de TNT equivalente a um outro explosivo, com a capacidade de produzir o mesmo impulso, onda
de choque e energia de explosão (Dusenberry, 2010). Contudo, a comparação entre um determinado
explosivo com a respetiva equivalência em TNT não é feita de forma linear com a quantidade de massa,
uma vez que, fatores como a forma do explosivo, a quantidade de secções de explosivo e o
confinamento da explosão podem afetar tal ponderação (UFC 3-340-02, 2014). A equivalência de TNT
pode ser conseguida através da equação (2.2).
𝑊𝐸 =

𝐻𝑑 𝐸𝑋𝑃
∙ 𝑊𝐸𝑋𝑃
𝐻𝑑 𝐸𝑋𝑃

(2.2)

onde:

WE – Massa de Explosivo Equivalente
WEXP – Massa de Explosivo em estudo
HdEXP – Calor de Explosão do Explosivo em estudo
HdEXP – Calor de Explosão do TNT
2.1.5

Caracterização da Onda de Choque
As investigações mais relevantes sobre a caracterização de explosões são de base empírica,

destacando-se alguns autores como Bulmash (1984), Baker et al. (1983) e Brode (1954).
A UFC 3-340-02 (2014) é a referência internacionalmente aceite neste domínio, adotando as
formulações de diversos autores, em função do parâmetro em análise (Gomes, 2016).
Os parâmetros analíticos que frequentemente caracterizam o comportamento de uma onda de
choque encontram-se ilustrados na Figura 4, que representa a variação das sobrepressões em função
do tempo, ao longo da região sujeita ao fenómeno da explosão. Tais parâmetros são: a forma da onda
de choque, a pressão de pico incidente ou refletida (P so ou Pr), a duração da fase positiva (t0) e o
impulso específico (is). Adicionalmente, existem parâmetros que poderão complementar a
caracterização da ação, como a pressão refletida de pico (Pr), a pressão dinâmica de pico ou sopro
(qs), a velocidade da frente de onda (U) e, por fim, o comprimento da onda (Lw)(UFC 3-340-02, 2014).
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Figura 4 - Perfil da Onda de Choque, adaptado de (UFC 3-340-02,2014)

Quando ocorre a detonação, inicia-se um compasso temporal que acompanha a onda de
choque no seu percurso, desde o ponto de emissão até ao contacto com um corpo, ta. O instante em
que é estabelecido o contacto é assinalado pela brusca subida de pressão até um valor designado por
pressão de pico, Pso, ao qual se segue uma rápida redução até à estabilização, convergindo para a
pressão atmosférica, Pa. Esta amplitude de pressões é verificada durante uma janela de tempo
infinitesimal, t0, e experimenta tanto valores de pressão positiva (expansão) como negativa (sucção),
distintos em duas diferentes fases (Baker, et al., 1983), ilustradas na Figura 4.
Como é possível constatar, após a fase positiva (com a duração to) segue-se uma fase negativa
(com a duração to-) geralmente superior à primeira e que se destaca por deter valor de pressão inferior
à pressão atmosférica, com um máximo negativo, Pso- (UFC 3-340-02, 2014).
Segundo Nabais (2016), para explosões não confinadas é válido desprezar os efeitos
provocados pela fase negativa, dado que o seu comportamento é contrário ao impacto causado pela
fase positiva de menor intensidade.
Por forma a ser possível relacionar as variáveis pressão e tempo (Figura 4) deve-se aplicar a
equação de Friedlander modificada - Equação (2.3) (Baker et al., 1983).
𝑃(𝑡) = 𝑃𝑠𝑜 ∙ (1 −

−𝑏∙𝑡
𝑡
) ∙ 𝑒 𝑡0
𝑡0

onde:

P(t) – Pressão em função do tempo
Pso – Pressão incidente de pico
𝑡0 – duração da fase positiva

b – constante de forma
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(2.3)

Diversos autores apresentam diferentes expressões para a definição do fator de forma, b. Tais
diferenças são sustentadas pela obtenção empírica de expressões, calibradas em função dos
resultados experimentais. Na Figura 5, é possível constatar a relação proposta por cada autor (Nabais,
2016).

Figura 5 - Comparação de diferentes autores para a constante de forma b
adaptado de Nabais (2016)

As expressões que definem este parâmetro baseiam-se no impulso provocado pela onda de
choque que se relaciona com a distância reduzida, Z. Apresentam-se, através das equações (2.4) e
(2.5), as formulações propostas respetivamente por Kinney e Graham (1985) e por Teich e Gebberkken
(2010).

2.1.6

𝑏 = 5,2777 ∙ 𝑍 −1,1975

(2.4)

𝑏 = 1,5 ∙ 𝑍 −0,38

(2.5)

Pressão de pico incidente (Pso)
Desde que se iniciaram estudos no sentido de quantificar a ação de uma explosão, que vários

autores têm vindo a propor expressões para avaliar a pressão incidente de pico, Pso. Desde Brode
(1955), Newmark&Hansen (1961), US Army Technical Manual Fundamentals of Protective Designs
(Non-nuclear) (1965), Josef Henrych (1979), Held (1983), Kinney e Graham (1985), Mils (1987),
Sadovskiy (2004), Bajié (2007), até aos estudos mais atuais foram propostas várias equações que
procuram traduzir o comportamento deste parâmetro. Note-se que todas as expressões são de
natureza empírica e a sua calibração assenta na análise de resultados experimentais obtidos por cada
autor (Nabais, 2016).
Recentemente, tornou-se possível uma medição mais precisa das grandezas envolvidas, o que
permitiu a confrontação dos modelos teóricos até então estudados, com os resultados fornecidos por
aparelhos de medição altamente sofisticados. A UFC 3-340-02 (2014) é a referência internacionalmente
aceite neste domínio, regendo-se pela adoção de diferentes formulações, em função do parâmetro em
análise (Gomes, 2016).
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Na Figura 6, é possível constatar a semelhança de comportamentos propostos por diferentes
autores.

Comparação de diferentes formulações para Pso

Pico de sobrepressão (Pso) [MPa]

100000,00

Bajié (2007)
Sadovskiy (2004)
Mills (1987)
Kinney e Graham (1985)
Held (1983)
Henrych (1979)
TM5-855-1
Newmark and Hansen (1961)
Brode (1955)
UFC 3-340-02

10000,00
1000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01
0,00

0,01

0,1

1
Distância reduzida Z [m/kg1/3]

10

100

Figura 6 - Pressão Incidente de Pico (Pso) adaptado de (Nabais, 2016)

No domínio próximo, para Z<1, verifica-se que algumas formulações perdem validade por não
assumirem uma tendência semelhante, como é verificável para valores de distância reduzida
superiores. Em virtude das formulações de Kinney e Graham (1985) e UFC 3-340-02 (2014) serem
praticamente coincidentes, assume-se que por uma questão de coerência a adoção da expressão
analítica proposta por estes autores – equação (2.6) – que fornece resultados muito próximos aos do
método energético verificados pelos ábacos da norma americana UFC 3-340-02 (2014).
808 ∙ [1 + (
𝑃𝑠𝑜 =
2

𝑍 2
) ] ∙ 𝑃𝑎
4,5
2

√1 + ( 𝑍 ) ∙ √1 + ( 𝑍 ) ∙ √1 + ( 𝑍 )
0,048
0,32
1,35
2.1.7

(2.6)

[MPa]
2

Duração da fase positiva (t0)
A magnitude dos danos provocados numa estrutura depende, entre outros fatores, do intervalo

de tempo de atuação de forças a que está sujeita. Assim, torna-se fundamental caracterizar a duração,
em ambas as fases, da onda de choque. A estimativa da duração da fase positiva, t0, consiste na
relação entre a pressão incidente de pico, Pso, e a energia total produzida pela detonação da massa de
explosivo, W (Kinney & Graham, 1985). A transição para a fase negativa, com valores de pressão
negativos e inferiores em módulo ao da fase antecedente, ocorre durante o decaimento abrupto de
pressão, quando se atinge a pressão atmosférica (Mays & Smith, 1995).
Analogamente à pressão incidente de pico, Pso, também para a caracterização deste parâmetro
vigora a aplicação da expressão proposta por Kinney e Graham (1985), apresentada na equação (2.7).
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980 ∙ [1 + (

3

𝑡0 = √𝑊 ∙

𝑍 10
) ]
0,54

3

[1 + (
2.1.8

6

𝑍
𝑍
𝑍
) ] ∙ [1 + (
) ] ∙ √1 + ( )
0,02
0,74
6,9

(2.7)

[𝑚𝑠]
2

Impulso incidente específico da onda de choque (is)
Uma vez conhecidas, a distância reduzida, a pressão incidente de pico e a duração da fase

positiva, surge a necessidade de avaliar o impulso incidente específico da onda de choque. Este resulta,
analiticamente, da área inferior à curva pressão-tempo, entre o tempo de chegada da onda aérea (ta) e
o final da fase positiva (ta+t0).
A área descrita assume a expressão analítica apresentada na equação (2.8) (Mays & Smith,
1995), podendo ser aplicada a formulação proposta por Kinney e Graham (1985), dada pela equação
(2.9).
𝑖𝑠 + = ∫

𝑡𝑎 +𝑡0

(2.8)

𝑃(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑎

0,0067 ∙ √1 + (
𝑖𝑠 + =

(2.9)

𝑍 4
)
0,23
[𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑠]

𝑍 3
𝑍 2 ∙ √1 + (
)
1,55
3

A definição deste parâmetro aplicada pela UFC 3-340-02 (2014) é dada em função da massa
de TNT. A formulação de Kinney e Graham (1985) diverge por não se encontrar afetada pela massa
de explosivo variando os valores do impulso somente em função da distância reduzida, Z (Figura 7)
(Nabais, 2016).

Impulso específico positivo is+

Impulso específico positivo is [MPa.ms]
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Kinney e Graham (1985)
Held (1kg)
Held (5kg)
Sadovskiy (1kg)
Sadovskiy (5kg)
UFC 3-340-02 (1kg)
UFC 3-340-02 (5kg)

1

0,1

0,01

0,001
0,01

0,1

1
Distância reduzida Z [m/kg1/3]

10

100

Figura 7 – Diferentes formulações para o impulso específico incidente adaptado de (Nabais, 2016)

2.1.9

Pressão de pico refletida (Pr)
A interação da onda de choque com a estrutura que a recebe depende tanto da geometria da

superfície como da forma de incidência da onda. Sempre que a onda de choque atinge um corpo
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verificam-se fenómenos de reflexão e amplificação condicionados, principalmente, pelo ângulo de
incidência, 𝛼, já apresentado na Figura 3 (Nabais, 2016).
Quando o ângulo de incidência se assume perpendicular em relação à superfície de incidência,
verifica-se um fenómeno designado por Reflexão Normal (Mays & Smith, 1995). Imediatamente após o
contacto da onda de choque com a superfície, geram-se reflexões de sentido contrário que originam
um aumento de pressão à superfície. O valor de pressão, agora aumentado, designa-se por pressão
refletida de pico, Pr. É possível constatar a sua superioridade face a Pso, na Figura 8.

Figura 8 - Comparação entre Pressão Reflectida e Pressão Incidente de Pico,
adaptado de UCFC 3-340-02 (2014)

Para quantificar o valor de Pr é válida a aplicação da equação de Rankine-Hugoniot simplificada
(Needham, 2010) – equação (2.10) – dado tratar-se de uma expressão analítica de maior abrangência
em diferentes casos de estudo (Mlakar & Barker, 2010).

𝑃𝑟 = 2 ∙ 𝑃𝑠𝑜 (

7 ∙ 𝑃𝑎 + 4 ∙ 𝑃𝑠𝑜
) [𝑀𝑃𝑎]
7 ∙ 𝑃𝑎 + 𝑃𝑠𝑜

(2.10)

Uma vez determinadas as pressões de pico (Pso, Pr) e o impulso incidente específico (is), é
possível estabelecer uma relação entre estes três parâmetros, por forma a estimar o impulso específico
refletido. Segundo Baker et al. (1983), o impulso específico refletido pode ser estimado através da
expressão proposta pela Equação (2.11):
𝑖𝑟
𝑃𝑟
𝑃𝑟
≈
⇒ 𝑖𝑟 ≈
∙𝑖
𝑖𝑠 𝑃𝑠𝑜
𝑃𝑠𝑜 𝑠
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(2.11)

2.1.10 Pressão dinâmica de pico (qs)
Os efeitos gerados pela onda de choque numa estrutura sujeita à ação de uma explosão
associam-se, geralmente, à pressão incidente de pico. Todavia, a maior parte dos danos resultantes
da detonação de um explosivo é devida à pressão dinâmica designada por efeito de sopro. Fatores
como a resistência estrutural, resiliência (capacidade de deformação e regresso ao estado de
equilíbrio), dimensão, orientação e porosidade do alvo influenciam o efeito de sopro sobre a estrutura
(Silva, 2007).
A pressão dinâmica, qs, pode ser estimada através da Equação (2.12) de Rankine- Hugoniot
(Needham, 2010). Segundo Nabais (2016), a norma americana UFC 3-340-02 (2014) sustenta o cálculo
deste parâmetro, convergindo para resultados praticamente coincidentes.
qs =

2
5
Pso
∙
[MPa]
2 (7 ∙ Pa + Pso )

(2.12)

Este parâmetro não será empregue no cálculo das ações, no presente trabalho, uma vez que as
cargas serão totalmente impulsivas.

2.2

Métodos de Análise Dinâmica
Os efeitos de uma ação a que está sujeito um edifício podem ser determinados admitindo que

as estruturas têm um comportamento linear ou não-linear. Mediante a avaliação pretendida, podem
utilizar-se análises estáticas ou dinâmicas – Tabela 1 (Lopes et al., 2008).

Tabela 1 - Diferentes Métodos de Análise adaptado de Lopes et al. (2008)

Análise Estática Equivalente
Determinação

dos

efeitos

Análise Elástica Linear

Análise dinâmica modal por
espectro de resposta

causados numa estrutura
Análise não Linear

Análise Estática
Análise Dinâmica

Ao comparar uma resposta estática com uma resposta dinâmica, há que ter em conta que uma
estrutura afetada por uma explosão é submetida a uma aplicação de carga de caráter instantâneo.
Desde a incidência da onda de choque até à projeção de fragmentos, os elementos têm de absorver
força e energia, sem que se possam deformar à mesma taxa de aplicação dessas forças. Regra geral,
quanto maior a velocidade de aplicação da carga, maior o incremento na capacidade resistente do
elemento (Mlakar & Barker, 2010).
A resposta de uma estrutura a uma ação impulsiva como a da explosão é sempre uma resposta
dinâmica, em virtude da rápida variação da ação ao longo do tempo. São geradas forças de inércia e
de amortecimento significativas, que esgotam os limites elásticos das propriedades dos materiais, pelo
que a resposta é dada em regime não linear (Lopes et al., 2008)
2.2.1

Sistema de Um Grau de Liberdade (SDOF)
O sistema de um grau de liberdade, também designado por oscilador de 1 G.L. consiste na

análise dinâmica de um sistema composto por uma massa, m, uma mola, de rigidez k, e um
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amortecedor, com coeficiente de amortecimento c, como é possível observar na Figura 9. Esta análise
permite ainda representar a aplicação de forças em função do tempo, f(t), bem como os deslocamentos
originados pela aplicação de forças, u(t).

Figura 9 - Sistema de um Grau de Liberdade

Em suma, este método pretende a transformação do sistema real num sistema equivalente
com um grau de liberdade, através de fatores de transformação.
O SDOF, disponível para o cálculo da resposta da estrutura, revela-se bastante simples, sendo
particularmente adequado sempre que o objetivo da sua aplicação passe por determinar o
deslocamento máximo sofrido pela estrutura. Este método não tem, contudo, capacidade para avaliar
a evolução da deformação da estrutura (Gomes, 2016).
2.2.2

Fatores de Transformação Dinâmica
Os fatores de transformação dinâmica consistem em coeficientes que permitem a

transformação do carregamento (KL), da massa (KM) e da resistência (KR) do elemento estrutural num
sistema equivalente de um grau de liberdade (UFC 3-340-02, 2014). Existe ainda um outro fator que
relaciona diretamente a massa e o carregamento (KLM) conforme a equação (2.13).
𝐾𝐿𝑀 =

𝐾𝑀
𝐾𝐿

(2.13)

Note-se que a massa quantificada pelo fator de transformação não corresponde à massa da
espessura total do elemento. Segundo a UFC 3-340-02 (2014), será contabilizada exclusivamente a
massa de material compreendida entre o centro de massa da armadura longitudinal e a face superior,
isto é, a massa compreendida na altura útil, d.
2.2.3

Fatores de Incremento Dinâmico (DIFs)
Quando determinado material é submetido a um carregamento dinâmico impulsivo assume um

comportamento característico, totalmente distinto do comportamento que assumiria perante um
carregamento estático ou quase-estático (Kinney & Graham, 1985).
A otimização do dimensionamento das estruturas e o facto da ação da onda aérea ter uma
duração muito curta leva a que as propriedades mecânicas dos materiais sejam afetadas por dois
coeficientes: Strenght Increase Factors (SIF) e Dynamic Increase Factors (DIF). O fator de incremento
da resistência (SIF) incorpora o facto de as propriedades mecânicas dos materiais serem geralmente
superiores aos valores de resistência especificados. Por outro lado, o Fator de Incremento Dinâmico
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(DIF) considera o facto de certos materiais exibirem valores de resistência superiores quando sujeitos
a ações dinâmicas, resultando do tipo de material e da sua velocidade de deformação (Gomes, 2016).
Estes fatores consistem no rácio entre as propriedades dinâmicas do material e as suas
propriedades estáticas, dependendo tanto do tipo de material como do tipo de esforços em estudo
(flexão, tração, esforço axial, torsão, entre outros) (João, 2016).
Na Tabela 2, é possível verificar o valor de alguns destes fatores de incremento.
Tabela 2 - Fatores de Incremento Dinâmico (DIFs) para betão armado (adaptado de UFC 3-34002, 2014)

Tipo de Ação

Aço

Betão

Flexão

1,17

1,19

Tração

1,00

1,00

Esforço Transverso

1,10

1,10

Compressão

1,10

1,12

Para além dos DIFs aplicados às propriedades dos materiais é necessário ter em conta a
capacidade de deformação. A UFC 3-340-02 (2014) propõe a aplicação de um fator de incremento de
resistência (SIF) de 1,10 para o aço e de 1,00 para o betão.
2.2.4

Métodos Energéticos
Ao analisar os mecanismos de deformação e a capacidade de absorção de energia por parte

de uma estrutura, os métodos energéticos apresentam-se como uma ferramenta bastante útil. No
presente caso, visa-se a análise da capacidade de deformação de uma estrutura, justificada pela
absorção de energia cinética proveniente do carregamento dinâmico imposto pela onda de choque.
Os métodos energéticos sustentam-se no Princípio da Conservação de Energia, defendendo
que o trabalho provocado por uma força externa (Te) é igual ao trabalho gerado por forças internas (Ti),
manifestado pela deformação do elemento, possibilitando o cálculo da resposta impulsiva nos
diferentes regimes (elástico, elasto-plástico e plástico), bem como a análise aproximada da deformação
resultante (Lu & Yu, 2003).
Segundo a UFC 3-340-02 (2014) o trabalho externo realizado pelo carregamento impulsivo é
estimado através da equação (2.14):
𝑇𝑒 =

𝑖𝑟 2
2∙𝑚

(2.14)

No caso de um regime elástico a capacidade de carga da estrutura em função do deslocamento
pode ser descrita pelo gráfico da Figura 10, onde ye corresponde ao deslocamento elástico. Neste
regime, a energia absorvida corresponde à área inferior à curva que define a relação cargadeslocamento, podendo ser descrita pela equação (2.15).
𝑇𝑖 =

𝑝𝑢 ∙ 𝑦𝑒
2

15

(2.15)

Figura 10 - Relação Carga-Deslocamento de um Regime Elástico adaptado de Nabais (2016)

A igualdade entre o trabalho externo e o trabalho interno, isto é, entre as Equações (2.14) e
(2.15), permite estimar o deslocamento elástico, apresentado pela equação (2.16).
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 ⟹

𝑖𝑟 2
𝑝𝑢 ∙ 𝑦𝑒
𝑖𝑟 2
=
⟹ 𝑦𝑒 =
2∙𝑚
2
𝑚 ∙ 𝑝𝑢

(2.16)

Ao tratar-se de um regime perfeitamente plástico, a relação entre a carga e o deslocamento
assume um comportamento constante, conforme a Figura 11, em que ym representa o deslocamento
plástico.

Figura 11 - Relação Carga-Deslocamento de um Regime perfeitamente Plástico
adaptado de Nabais (2016)

Neste sentido, a absorção de energia é dada pela Equação (2.17).
𝑇𝑖 = 𝑝𝑢 ∙ 𝑦𝑚

(2.17)

Relacionando as equações (2.16) e (2.17) torna-se possível determinar o deslocamento
plástico, apresentado pela Equação (2.18).
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 ⟹

𝑖𝑟 2
𝑖𝑟 2
= 𝑝𝑢 ∙ 𝑦𝑚 ⟹ 𝑦𝑚 =
2∙𝑚
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝𝑢
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(2.18)

No caso de um regime elasto-plástico, a relação entre a carga e o deslocamento pode ser
representada pela Figura 12, onde ye e ym representam respetivamente a deformação elástica e
plástica.

Figura 12 - Relação Carga-Deslocamento de um Regime Elasto-Plástico adaptado de Nabais
(2016)

À semelhança das relações supracitadas, o trabalho interno pode ser estimado através da área
sob a função de resistência, resultando na equação (2.19):
𝑇𝑖 =

𝑝 ∙ 𝑦𝑒
𝑦𝑒
+ 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − 𝑦𝑒 ) = 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − )
2
2

(2.19)

Ao estabelecer o equilíbrio entre o trabalho externo e o trabalho interno, obtém-se a equação
(2.20), a mais utilizada para o cálculo da resposta a uma ação impulsiva (Nabais, 2016).
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 ⟹
2.2.5

𝑖𝑟 2
𝑦𝑒
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − )
2∙𝑚
2

(2.20)

Momento de Inércia
A quantificação da deformação de um elemento de betão armado, em regime elástico ou elasto-

plástico, não é simples em virtude do momento de inércia efetivo ser variável ao longo da secção, à
medida que evolui a fissuração do elemento. A agravar esta dificuldade, acresce o facto de variar
também o módulo de elasticidade do betão com o aumento da tensão na secção.
Segundo a UFC 3-340-02 (2014), o momento de inércia de elementos de betão armado sujeitos
à ação de uma explosão é dado pela equação (2.21).
𝐼=

𝐼𝑔 + 𝐼𝑐
2

(2.21)

onde:
Ig – momento de inércia da secção de betão no estado não fendilhado
Ic – momento de inércia da secção de betão, no estado fendilhado

No caso do elemento estrutural se tratar de uma laje podem assumir-se as seguintes
expressões:
𝐼𝑔 =
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ℎ3
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(2.22)

𝐼𝑐 = 𝐹 ∙ 𝑑 3

(2.23)

onde:
h – espessura da secção
d – altura útil ou distância entre o centro de massa da armadura longitudinal e a face superior
O coeficiente F é dado em função da percentagem geométrica de armadura de reforço e do
quociente entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do betão. A obtenção deste
coeficiente consegue-se através do ábaco proposto pela UFC 3-340-02 (2014), tal como ilustra a Figura
13.

Figura 13 - Ábaco para obtenção de F em elementos reforçados numa face, adaptado de UFC 3340-02 (2014)

Sempre que no dimensionamento do elemento estrutural for considerada armadura de
compressão é necessário analisar qual o tipo de secção, por forma a definir corretamente o valor da
altura d. Segundo a UFC 3-340-02 (2014) as secções podem ser classificadas em três tipologias
distintas.
As secções de tipo I em que não há destacamento do betão de recobrimento, é válido
considerar o seu contributo no cálculo da inércia da secção (Figura 14). Esta tipologia assume ainda
que a rotação do elemento em relação aos apoios tem de ser inferior a dois graus.
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Figura 14 - Secção Tipo I, adaptado de UFC 3-340-02 (2014)

Nas secções tipo II verifica-se o destacamento do betão situado na zona comprimida o que
invalida a sua consideração no cálculo da inércia da secção. No presente caso, o elemento verifica
uma rotação compreendida entre os 2 e os 6 graus (Figura 15) (UFC 3-340-02, 2014).

Figura 15 - Secção Tipo II, adaptado de UFC 3-340-02 (2014)

Por último, entende-se por seção do tipo III aquela em que há o destacamento do betão de
recobrimento de ambas as faces do elemento estrutural não podendo ser contabilizada a sua espessura
para a altura útil e consequentemente no cálculo da inércia da secção. Neste caso, só podem ser
consideradas secções do tipo III se explorado o efeito de membrana e para elementos com armadura
de esforço transverso. Como é possível verificar na Figura 16, há uma significativa redução da
capacidade resistente da laje por perda de massa. A rotação necessária para classificar uma seção
como sendo do tipo III, é similar à do tipo II.
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Figura 16 - Secção Tipo III, adaptado de UFC 3-340-02 (2014)

2.2.6

Momento Resistente
O momento resistente de uma secção sujeita a um carregamento dinâmico pode ser calculado

através da equação (2.24), proposta pela UFC 3-340-02 (2014):
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 =

𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
𝑎
∙ (𝑑 − )
𝑏
2

(2.24)

𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
0,85 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛

(2.25)

Onde o fator a é dado pela equação (2.25).
𝑎=

Segundo Nabais (2016), existe uma estreita relação entre os resultados fornecidos pela
formulação proposta pela UFC 3-340-02 (2014) e a expressão dada pela equação (2.26), sendo válido
e útil a adoção desta última por ser de maior simplicidade.
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑑 2 ∙ (1 −

𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
)
2 − 𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛

(2.26)

onde:
As – área da secção transversal da armadura longitudinal
b – largura da secção
d – distância entre o centro de massa da armadura longitudinal e a face superior
ρ – percentagem geométrica da armadura
fy,din – valor de cálculo dinâmico da tensão de cedência do aço
fc,din – valor de cálculo dinâmico da resistência à compressão do betão.

A percentagem geométrica de armadura é conseguida através da equação (2.27).
𝜌=

20

𝐴𝑠
𝑏∙𝑑

(2.27)

2.3

Painel Sanduíche – Reforço de Estruturas contra a ação da explosão
A proteção não é um conceito absoluto e há um nível de proteção onde o custo de proteção

conferida se relaciona com o custo otimizado da perda potencial. A proteção não oferece garantia total
de segurança e por outro lado, excesso de proteção constitui geralmente um desperdício de recursos
(Mays & Smith, 1995).
Painel Sanduíche
O desenvolvimento científico, no âmbito da engenharia civil tem procurado responder à
necessidade de desenvolver novas soluções para otimizar o desempenho do betão armado face a
situações díspares, como é o caso de uma explosão (Uddin, 2010). Deste modo, têm sido exploradas
soluções de materiais compósitos que combinem as propriedades de, pelo menos, dois materiais
diferentes com uma interface entre os mesmos (Serra, 2013).
Neste sentido, surgem os painéis sanduíche pré-fabricados, elementos estruturais compósitos
constituídos por três camadas distintas, conforme representado na Figura 17.

Figura 17 - Painel Sanduíche com lâminas de Betão Armado e núcleo termo-isolante
retirado de Paroc Group (2017)

A figura anterior reflete a tendência de desenvolvimento deste tipo de soluções que, nos últimos
tempos, têm insistido fundamentalmente na otimização do desempenho térmico de fachadas
aumentando a sua eficiência térmica e reduzindo a quantidade de material (massa) necessária para
alcançar o mesmo objetivo.
A seleção dos materiais a empregar nas estruturas sanduíche depende das necessidades
requeridas para cada projeto, sendo pertinente combinar diferentes materiais para o núcleo e lâminas,
por forma a evidenciar as propriedades positivas e a eliminar as indesejáveis. Segundo Almeida (2009),
os dispositivos em sanduíche de materiais compósitos são constituídos por duas lâminas (ou skins)
finas de um material de maior densidade, elevada rigidez e resistência, as quais são separadas por
uma camada (núcleo) de baixa densidade com menor rigidez e resistência, e com capacidade de
dissipação e absorção de energia.
A elevada rigidez das lâminas visa a absorção dos esforços de flexão da estrutura, o que faz
com que trabalhem à compressão e tração. Por outro lado, pretende-se que o núcleo suporte os
esforços de corte e torção, evitando o deslizamento das camadas que o limitam (Vinson & Sierakowski,
1986).
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Segundo McGowan e Ambur (1998), este tipo de soluções convergem para o melhoramento da
eficiência energética, bem como da resistência à ação de uma eventual explosão, tornando a sua
aplicação adequada a instalações públicas e militares. Afirma ainda que as vantagens destes sistemas
de construção passam pela diversidade de soluções, pela satisfatória relação custo-qualidade e pela
diminuição de prazos devido à rapidez e simplicidade de execução.
Materiais dissipadores de energia
Dadas as circunstâncias mais recentes, é necessário e urgente conceber elementos estruturais
que garantam elevados padrões de segurança, prontos para responder em situações de explosões
acidentais e ataques terroristas, mitigando o risco de colapso de estruturas públicas e outros centros
de decisão governamentais (Jayasooriya et al., 2011).
Justifica-se assim, que a natureza do material que compõe o núcleo do painel sanduíche
detenha todas as propriedades favoráveis à absorção e dissipação de energia.
Segundo Callister (2008), a ductilidade dos materiais é uma propriedade bastante relevante,
consistindo na medida do grau de deformação plástica suportado pelo material até à fratura. Qualquer
material que apresente uma deformação plástica nula ou residual não detem a capacidade de proteger
ou isolar uma estrutura do fenómeno de propagação de energia. O mesmo autor afirma ainda que, para
que um determinado material consiga uma eficaz absorção de energia há que alcançar a necessária
deformação plástica de forma irreversível.
2.3.2.1

Betão com agregados leves (LWAC)
O betão armado é frequentemente o material responsável por conferir ductilidade às soluções

estruturais conseguidas pela Engenharia Civil. Importa combinar o seu emprego com materiais mais
eficientes, que permitam manter a integridade estrutural ou ainda, atrasar o colapso das estruturas
quando sujeitas a situações acidentais de explosão.
Neste sentido, Nabais (2016) concluiu que a camada de sacrifício (materializada pelo núcleo,
no presente trabalho) pode ser constituída por betão com agregados leves (LWAC). Esta solução
apresenta como principais vantagens a redução do peso volúmico, a elevada resistência à compressão
e à ação do fogo e o isolamento térmico melhorado face a um betão corrente.
Posteriormente, Wang et al. (2017) estudou a possibilidade de melhorar o desempenho
estrutural estático e dinâmico em painéis de betão armado introduzindo elementos de AAC (do inglês,
autoclaved aerated concrete). De acordo com ensaios experimentais e avaliação dos danos estruturais,
verificou que os painéis AAC reforçados com CFRP (do inglês, carbon fibre reinforced polymer) detêm
uma excelente resistência à explosão. Uma série de ensaios levou a concluir que o contributo da
introdução de ar no betão, para além de reduzir bastante o seu peso específico, permite uma maior
taxa de deformação plástica em zonas de maior porosidade, como se constata na Figura 18.
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Figura 18 - Porosidade de um elemento de Betão Celular retirado de (Wang et al., 2017)

Acresce que, segundo Celik, Depci e Kılıc (2014), a introdução de EPA (do inglês, expanded
perlite aggregate), no fabrico de elementos leves de alvenaria conduz a resultados favoráveis quanto à
condutividade, porosidade, isolamento acústico e eficácia de amortecimento de vibrações. Os estudos
de caracterização indicam que a perlite expandida possui uma estrutura vítrea, bastante porosa, como
se observa na Figura 19.

Figura 19 – Agregados de Perlite Expandida com diâmetros inferiores a 10 mm

Este material consiste numa rocha vulcânica que expande para 35 vezes o seu volume original,
quando exposta a temperaturas superiores a 870ºC. Uma vez expandida, inclui inúmeras bolsas de ar
responsáveis pela sua baixa densidade. Agregados leves, como a perlite expandida, podem ser usados
numa argamassa leve a fim de substituir ou conjugar-se com o cimento (Lanzón & García-Ruiz, 2008).
Kramar & Bindiganavile (2013) estudaram a resposta mecânica de argamassas leves com EPA
sujeitas a carga de impacto de flexão recorrendo a agregados com uma densidade de 64 kg/m 3,
inseridos num volume de cimento Portland, para a produção de uma gama com densidade entre 1000
e 2000 kg/m3. Através do ensaio de carregamento quase estático, procuraram avaliar o contributo do
colapso progressivo das “paredes celulares”, materializadas pelos poros. Através de ensaios de
impacto concluiram que para a mesma velocidade de impacto, as taxas de tensão verificadas por uma
amostra são fortemente influenciadas pela sua densidade (Kramar & Bindiganavile, 2013).
O gesso é outro mineral que tem merecido especial atenção, quanto à capacidade de absorção
de energia cuja combinação com as características dinâmicas do betão converge para uma melhor
absorção de energia (Covington, 1961).
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2.3.2.2

Elementos Metálicos
A utilização de elementos metálicos para a absorção da energia é uma solução que passa pela

produção de blastwalls, paredes pré-fabricadas resistentes a uma ação explosiva. Tal solução surge
pela necessidade de complementar a segurança conferida pelos elementos monolíticos de betão
armado, como os Bremer Wall e T-wall, com alturas superiores a 3,70 metros (Figura 20) (Chase et al.,
2015).

Figura 20 - Blastwall complementar a estrutura de suporte adaptado de Imbalzano et.al.
(2016)

Também neste sentido Reader et al. (2010) defende que o dispositivo metálico consiste na
materialização de uma barreira física que reflete, mitiga e protege os efeitos gerados por uma
detonação próxima, sendo que quanto maior for a deformação permanente da parede de proteção,
maior será a sua capacidade de proteção e absorção da energia da onda de choque.
Nos mecanismos de dissipação de energia metálicos a disposição e geometria dos elementos
permite a formação de rótulas plásticas localizadas que progressivamente alcançam a plastificação do
material e consequente a dissipação da energia em caso de se aplicar a um núcleo de um painel
sanduiche. Quanto maior o número de camadas metálicas e menor a espessura de cada elemento,
maior a eficiência do painel (Yazici, et al., 2014). Este raciocínio é facilmente compreendido através da
análise da Figura 21.
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Figura 21 - Núcleo em chapa metálica retirado de (Yazici, et al., 2014)

Na mesma linha de pensamento Palanivelu et al. (2011) estudaram o desempenho de uma
estrutura de revestimento de sacrifício constituída por latas de refrigerante metálicas recicláveis,
sujeitas à carga de uma explosão, para materializar um sistema de proteção. Através da análise
numérica, investigou o desempenho da deformação das latas concluindo que estas têm grande
potencial como elemento de proteção para estruturas de engenharia civil sujeitas à carga impulsiva de
uma explosão.

Figura 22 - Sistema dissipador de energia constituído por recipientes metálicos
adaptado de Palanivelu et al. (2011)

2.3.2.3

Soluções Compósitas
A crescente conscientização da comunidade científica e da população para as questões

ambientais tem conduzido ao aproveitamento de materiais naturais como a cortiça.
A cortiça não tem um comportamento perfeitamente elástico, sendo que a deformação não
acompanha a tensão que lhe é imediatamente imposta devido ao rearranjo entre moléculas
característico do comportamento viscoelástico. Alguns estudos experimentais revelaram que um
aglomerado negro de cortiça (formado exclusivamente por partículas de cortiça) permite manter a
integridade do elemento na face atingida, mas compromete totalmente a face oposta. A capacidade de
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contribuir para o melhoramento do comportamento de um painel sanduiche, em termos de dissipação
de energia, deverá ser alvo de um estudo mais aprofundado (João, 2016).

Figura 23 - Colapso do núcleo constituído por aglomerado negro de cortiça retirado de João
(2016)

Genericamente, a cortiça não apresenta um comportamento exclusivamente elástico,
manifestando um comportamento viscoelástico. A deformação da cortiça não acompanha a tensão
imposta, uma vez que o rearranjo entre as moléculas provoca uma deformação que não é instantânea.
O comportamento viscoelástico da cortiça, geralmente é afetado pela temperatura, pela
intensidade da força. Revela-se assim pertinente avaliar o contributo de aglomerados compostos (ou
brancos) que resultam de um processo de aglutinação dos grânulos com diversos agentes de
aglutinação (Gil, 2015).
Desde 1950 que as estruturas honeycomb (favos de abelha) têm sido utilizadas como material
para núcleos de combinações compósitas destinadas a obras de engenharia naval e aerospacial. A
sua utilização assume grande importância pela maior relação de rigidez, torção e resistência. Na
atualidade este tipo de soluções são utilizadas no reforço de zonas suscetíveis a grandes variações de
pressão e ações de impacto, ao longo da fuselagem das aeronaves (Balci et. al, 2017).
Os núcleos honeycomb podem ser constituídos por diferentes materiais, nomeadamente
metálicos (com destaque para o alumínio e o carbono), compósitos (constituídos por fibras de aramida
e de vidro), poliméricos, cerâmicos ou cartonados (Figura 24) (Almeida, 2009).

Figura 24 - Honeycomb de Aramida, com diferentes geometrias e densidades
retirado de (HexcelCorporation, 2017)
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O comportamento e as características dos favos de mel são muito diversificados, sendo
possível verificar distintos desempenhos entre diferentes geometrias, configurações, dimensões (das
células) e densidades do material revelando uma boa resistência à fadiga e ao choque e dependendo
as suas propriedades mecânicas diretamente da densidade, como mostra a Figura 25 (Almeida, 2009).

Figura 25 - Relação Resistência-Densidade para honeycomb de diferentes materiais
retirado de Almeida (2009)
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Capítulo 3 – Caracterização dos Materiais
3.1

Caracterização
No presente trabalho foram selecionados 15 materiais diferentes, por forma a avaliar a sua

capacidade de dissipação de energia, podendo ser agrupados em:


Argamassas constituídas por agregados leves



Elementos Metálicos



Materiais Compósitos

Esta última tipologia de materiais subdivide-se ainda em materiais compósitos de aplicação na
Engenharia Civil e materiais compósitos de aplicação em Engenharia Aeronáutica.
3.1.1

Argamassas constituídas por agregados leves
Os materiais utilizados no fabrico das argamassas foram dois tipos de agregados de argila

expandida, granulado de poliestireno e agregados de perlite expandida. Em duas argamassas de
dissipação incorporaram-se agregados leves de argila expandida com diferentes granulometrias de
modo a influenciar a dimensão dos agregados na absorção de energia. Numa terceira argamassa
utilizou-se uma solução pré-misturada de cimento e granulado de poliestireno, para medir a capacidade
de dissipação de energia associada ao incremento de percentagem de ar e redução de densidade. Na
formulação da última argamassa incorporaram-se agregados de uma rocha leve (perlite expandida) de
origem vulcânica, para medir o contributo da elevada porosidade e reduzido peso próprio para a
dissipação de energia.
Agregados leves de argila expandida de reduzida granulometria
A Argex® 2-4 consiste num agregado leve de argila, expandida em forno rotativo a 1200ºC.
Trata-se de um produto natural, resistente e leve frequentemente empregue na conceção de betões
leves com bom comportamento térmico e acústico. Pode ainda ser incorporado em betões estruturais
leves para obras de reabilitação e em elementos pré-fabricados (Argex, 2017).
Tabela 3 - Características Técnicas da Argex 2-4 retirado de Argex (2017a)

Densidade aparente Seca

358 kg/m3 (±15%)

Resistência ao esmagamento

4,8 MPa (±10%)

Classes Granulométricas Reais

4,0 – 8,0 mm (±10%)

Absorção de Água

26,2 (% massa seca) (±10%)

Agregados leves de argila expandida de elevada granulometria
A Argex® 3-8 é idêntica à Argex® 2-4, apresentando maior granulometria. Destina-se à
conceção de soluções de enchimento com bom comportamento térmico e acústico, na regularização e
isolamento de pavimentos em edifícios, camada de forma em coberturas e enchimento de caixas-dear de paredes duplas (Argex, 2017b).
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Tabela 4 - Características Técnicas de Argex 3-8 retirado de (Argex, 2017b)
Densidade aparente Seca

287 kg/m3

Resistência ao esmagamento (±10%)

1,8 MPa

Classes Granulométricas Reais

8,0 – 12,5 mm

Absorção de Água

22,7 (% massa seca)

Betonilha termo-isolante à base de cimento e poliestireno (ST44)
Este material consiste numa argamassa seca pré-misturada à base de cimento, poliestireno e
aditivos específicos para melhoria da trabalhabilidade. É utilizada como base termo-isolante antes da
colocação de betonilhas contínuas ou flutuantes (Bortolo, 2011).
Tabela 5 - Características Técnicas de ST44 retirado de (Bortolo, 2011)
Peso específico da solução

350 kg/m3

Espessura de aplicação

4 a 20 cm

Granulometria

Inferior a 5 mm

Água de mistura

Aproximadamente 60%

Densidade da argamassa endurecida

400 kg/m3 aproximadamente

Resistência à flexão aos 28 dias

0,000005 MPa aproximadamente

Resistência à compressão aos 28 dias

≥ 0,000005 MPa aproximadamente

Módulo de Flexão Elástico

800 MPa aproximadamente

Ar Englobado

30% aproximadamente

Agregados leves de perlite expandida
A perlite expandida é um produto natural proveniente de silicatos de origem vulcânica, sujeitos
a elevadas temperaturas. Trata-se de um material com elevada capacidade de absorção e retenção de
água, importante para a prática de hidroponia, técnica de cultivar plantas sem solo (Agroperl, 2015).
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Tabela 6 - Características Técnicas de Perlite Expandida retirado de (Agroperl, 2015)
Peso Específico

2200 kg/m3

Densidade a granel

90 𝑘𝑔/𝑚3 ± 20 𝑘𝑔/𝑚3

Granulometria

3.1.2

>5,6mm

1–5%

(1%)

>4,0mm

10 – 40 %

(25%)

2,0 – 4,0mm

40 – 70 %

(55%)

<1,0mm

0 – 15 %

(8%)

Volume total de poros

95% Volume, aproximadamente

Ar englobado

65% Volume, aproximadamente

Absorção de Água

20% Volume, no mínimo

Elementos Metálicos
Para a análise da dissipação de energia por elementos metálicos, foram avaliados dois núcleos

em chapa metálica e um formado por recipientes recicláveis de 33 cl.

Chapas Metálicas
Os primeiros núcleos deste conjunto de materiais estudados consistiram em duas chapas
metálicas onduladas, frequentemente empregues no revestimento de fachadas. As duas chapas
apresentavam a mesma composição, mas taxas de perfuração diferentes. Esta alteração pretende
analisar a diferente capacidade de dissipação de energia motivada pela redução da massa efetiva.

Tabela 7 - Características Técnicas das Chapas Metálicas Onduladas retirado de
(ArcelorMittal, 1981)
Aço Estrutural

𝑆320 𝐺𝐷

Limite de Elasticidade

320 𝑁/𝑚𝑚2

Massa de revestimento de Zinco

275 𝑔/𝑚2

Espessura

1,5 𝑚𝑚

Taxa de Perfuração do segundo núcleo

15%
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Recipientes Recicláveis de 33 cl
O terceiro núcleo de origem metálico é constituído por recipientes metálicos recicláveis (latas),
compostas por alumínio 1100 (constituído por 99% de alumínio e 0,12% de cobre).

Tabela 8 - Características Técnicas de Latas de 7Up® com 33cl

2710 𝑘𝑔/𝑚3

Peso Específico

64000 − 69000 𝑀𝑃𝑎

Módulo de Elasticidade

108 − 142 𝑀𝑃𝑎

Limite de Resistência

0,085 − 0,103 𝑚𝑚

Espessura da parede da lata

3.1.3

Materiais Compósitos usados na Engenharia Civil
No sentido de explorar as diferentes soluções disponíveis no mercado português, foram

analisados materiais compósitos à base de gesso e de cortiça. Entre estes destacam-se duas
formulações distintas de painéis laminados de gesso com diferentes densidades, bem como três
materiais constituídos essencialmente por cortiça.
Gyptec EPS
É uma placa composta pela combinação de gesso laminado e isolamento de Poliestireno
Expandido (EPS), utilizada no revestimento de paredes exteriores.
Tabela 9 - Características Técnicas de Gyptec EPS®
Referência

EPS 10 – 20

Espessura

29,5 (∓ 0,5 mm)

Peso Aproximado

7,0 (∓ 5 kg/m2 )

Densidade Volumétrica Gesso

589 (kg/m3 )

Densidade Volumétrica EPS

12 (kg/m3 )

Rotura à flexão

≥

400 / 160 (N)

Longitudinal / Transversal

GyptecProtect
É uma placa de gesso laminado formada por duas lâminas de fibra de vidro com gesso de alta
qualidade com maior densidade e resistência ao impacto, adequada para zonas em que seja necessária
maior resistência ao impacto, tais como escolas, hospitais e pavilhões.
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Tabela 10 - Características Técnicas de GyptecProtect®
Espessura (∓ 0,5 𝑚𝑚)

12,5

Peso Aproximado (∓ 5 𝑘𝑔/𝑚2 )

10,3

Densidade Volumétrica (𝑘𝑔/𝑚3 )

824

Rotura à flexão (N) ≥

550 / 210

Longitudinal / Transversal

RailCork
Esta solução compósita é constituída, essencialmente, por grãos de cortiça e borracha, e é
utilizada como dissipador de vibração e ruído na subestrutura de uma via ferroviária. Ao reduzir o nível
de forças de impacto transmitidas pelo transporte ferroviário às travessas de betão, reduz a
deterioração por fissuração destes elementos. A sua principal função consiste na transferência do peso
do carril para a travessa, enquanto amortece as forças geradas pela carga móvel (Figura 26).

Figura 26 - Campo de Aplicação de RailCork®

As propriedades técnicas das placas RailCork encontram-se descritas na Tabela 11.

Tabela 11 - Características Técnicas de RailCork®
Peso Específico

520 − 720 𝑘𝑔/𝑚3

Resistência mínima à tração

1,0 MPa

Alongamento mínimo até à

100%

ruptura

ExpandaCork
Esta solução consiste na combinação de grãos de cortiça com diâmetros compreendidos entre
2 e 4 milímetros com um aglutinante de poliuretanto. É um material dimensionado para o preenchimento
de espaços existentes entre placas de betão, designadamente juntas de dilatação. As placas de cortiça
ExpandaCork absorvem vibrações, expansões e contrações causadas por variações de temperatura,
nos diferentes materiais de construção.
As juntas de dilatação possibilitam o movimento das estruturas sem causar danos e garantem
o preenchimento constante desses espaços. Desta forma, são frequentemente aplicadas em túneis,
sistemas de armazenamento, e abastecimento de água, aquedutos, barragens, pontes e aeroportos,
através do mecanismo ilustrado na Figura 27.
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Figura 27 – Mecanismo de Aplicação de ExpandaCork®

As propriedades técnicas das placas ExpandaCork são apresentadas na Tabela 12.
Tabela 12 - Características Técnicas de ExpandaCork®
Peso Específico

120 − 180 kg/m3

Resistência mínima à tração

≥ 0,2 MPa

Compressibilidade

≥ 40 − 60 %

P50
É um material compósito formado por grãos de cortiça de reduzido diâmetro (compreendido
entre 0,5 e 1,0 milímetro) aglutinados por uma resina fenólica. A sua utilização destina-se à proteção
térmica de infraestruturas aerospaciais, contribuindo com favoráveis propriedades de irradiação térmica
e isolamento de vibrações.
As propriedades técnicas das placas P50 encontram-se descritas na Tabela 13.
Tabela 13 - Características Técnicas de P50®

3.1.4

Peso Específico

448 − 512 kg/m3

Resistência mínima à tração

≥ 1,7 MPa

Compressibilidade

≥ 8 − 20 %

Materiais compósitos usados na Engenharia Aeronáutica
Adicionalmente foram analisadas três soluções compósitas utilizadas no reforço da fuselagem,

nomeadamente no reforço de zonas propícias à ocorrência de impactos, designadas por sanduíche de
honeycomb. Foram estudadas placas de célula hexagonal com três densidades distintas, constituídas
por Alumínio, Aramida e Carbono.
Honeycomb de Alumínio
As placas de honeycomb de alumínio permitem maior liberdade de projeto, respondendo da
melhor forma às curvaturas simples e compostas, presentes em bordas dianteiras, carenagens, portas
e rampas de acesso. Caracterizam-se pelo equilíbrio entre a resistência mecânica e peso estrutural,
representando unidades de absorção de energia viáveis e económicas. São normalmente empregues
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em zonas da aeronave que necessitem da presença de elementos metálicos dúcteis, com considerável
deformabilidade e reduzidos coeficientes de dilatação térmica.
Tabela 14 - Ficha técnica de Honeycomb com Skins de Aluminio e núcleo de Aluminio retirado
de HexcelCorporation (2017)

ARAMIDA - ARAMIDA
Espessura do Núcleo

12,7mm

Material – Skin

Aluminum Alloy 5056

Material – Núcleo

Aluminum Alloy 5052

Tamanho da Célula

3,160 mm

Densidade – núcleo

65,7 kg/m3

Figura 28 - Honeycomb de Alumínio com Skins de Alumínio

Honeycomb de Aramida
As fibras de Aramida (Kevlar®) são de origem orgânica, da família da poliamida aromática
(aramida), assumem tipicamente a cor dourada. Para além disso oferecem elevada resistência, baixo
peso e estabilidade térmica. São fibras 43% mais leves do que as fibras de vidro e dez vezes mais
resistentes do que o alumínio (que constitui as chapas exteriores). Tais propriedades fazem com que
sejam indicadas para reforços compostos, aplicações balísticas, cordas, cabos e vestuário protetor
(ACPComposites, 2017). Em termos práticos, a indústria aeronáutica recorre a este material para
proteção balística fuselagem de aeronaves militares, reforço de partes críticas como o depósito de
combustível e porões de carga (Hexcel Composites, 1999).
Tabela 15 - Ficha técnica de Honeycomb com lâminas de Aramida e núcleo de Aramida retirado
de HexcelCorporation (2017)

ARAMIDA - ARAMIDA
Espessura do Núcleo

12,7mm

Material – Skin

HexWeb® Nonmetallic Flex-Core®

Material – Núcleo

HexWeb HRH-10

Tamanho da Célula

3,2 mm

Densidade – núcleo

32 kg/m3
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Figura 29 - Honeycomb de Aramida com Skins de Aramida

Honeycomb de Carbono
Os painéis de sanduíche de carbono representam soluções ideais para uma ampla gama de
aplicações planas, leves e rígidas. O seu fabrico visa a combinação de um núcleo de favo de mel de
aramida entre camadas de pré-impregnação auto-adesiva de fibra de carbono. O uso de préimpregnação de fibra de carbono para as camadas externas cria peles estruturais que oferecem altas
relações força-peso, condutividade térmica e elétrica, alta resistência à tração, baixa densidade, baixo
peso, baixa expansão térmica e excelente resistência à fadiga (ACPComposites, 2017).
A sua maior vantagem prende-se com a redução significativa de peso, podendo substituir o
alumínio em determinadas situações. A sua maior desvantagem é a suscetibilidade a efeitos ambientais
agressivos, manifestando corrosão com relativa facilidade (ACPComposites, 2017).

Tabela 16 - Ficha técnica de Honeycomb com Skins de Carbono e núcleo de Aramida retirado de
ACPComposites (2017b)

CARBONO - ARAMIDA
Espessura do Núcleo

12,7mm

Material – Skin

Carbon Fiber Prepreg Style 282

Material – Núcleo

Standard Cell Aramid Honeycomb

Tamanho da Célula

3,175 mm

Densidade – núcleo

48 kg/m3

Figura 30 - Honeycomb de Aramida com Skins de Carbono

3.2

Fabrico e aquisição de amostras
Posteriormente à aquisição de amostras de todos os materiais anteriormente descritos foram

executados ensaios laboratoriais. À exceção das argamassas de agregados leves e dos materiais
compostos por elementos metálicos, todos os restantes materiais (compósitos de cortiça e compósitos
de gesso) foram cedidos pelas empresas distribuidoras e produtoras com as dimensões requeridas
para o ensaio (20x20 centímetros).
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Na Figura 31 é possível observar as diferentes soluções compósitas de cortiça.

Figura 31 – Materiais compósitos de Cortiça (a)RailCork, (b)ExpandaCork, (c) P50

Na Figura 32 é possível observar as diferentes soluções compósitas de gesso.

Figura 32 – Materiais compósitos de Gesso (a)GyptecProtect, (b)GyptecEPS

3.2.1

Fabrico de amostras de argamassas cavernosas de agregados leves
As amostras de argamassas cavernosas de agregados de argila expandida, perlite expandida

e poliestireno foram produzidas por forma a respeitarem a medida estabelecida para todas as amostras
a ensaiar, tendo sido previamente concebido um molde, Figura 33, onde se deu a cura dos materiais.

Figura 33 - Molde para amostras de Argamassa com Agregados Leves

Para o fabrico de todas as amostras foi utilizado um cimento CEM II/B-L 32,5N e água.

Argamassa com agregados leves de Argila Expandida de elevada granulometria –
Argex 3-8
A realização da argamassa com agregados leves de argila expandida com maior granulometria
obedeceu à composição descrita na Tabela 17.
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Tabela 17 - Composição da Argamassa com Agregados leves de Argila Expandida de elevada
Granulometria

Material

Proporção

Cimento

160kg/m3

Argila Expandida

1050 l/m3

Água

120 l/m3

Cada amostra, depois de terminado o processo de cura, apresentou o aspeto ilustrado na
Figura 34.

Figura 34 – Argamassa com Argex 3-8

Argamassa com agregados leves de Argila Expandida de reduzida granulometria –
Argex 2-4
A realização da argamassa com agregados leves de argila expandida com maior granulometria
obedeceu à composição apresentada na Tabela 18.
Tabela 18 - Composição da Argamassa com Agregados leves de Argila Expandida de reduzida
Granulometria

Material

Proporção

Cimento

160kg/m3

Argila Expandida

1050 l/m3

Água

120 l/m3

Cada amostra, depois de terminado o processo de cura, apresentou o aspeto ilustrado na
Figura 35.

Figura 35 – Argamassa com Argex 2-4
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Argamassa termo-isolante à base de cimento e poliestireno – ST44
A realização da argamassa com agregados leves de argila expandida com maior granulometria
obedeceu à composição descrita na Tabela 19.
Tabela 19 - Composição da Argamassa com Agregados leves de poliestireno

Material

Proporção

Ligante Hidráulico e Poliestireno

10,0 l

Água

1,40 l

Cada amostra, depois de terminado o processo de cura, apresentou o aspeto ilustrado na
Figura 36.

Figura 36 – Argamassa ST44

Argamassa com agregados leves de Perlite Expandida
A realização da argamassa com agregados leves de argila expandida com maior granulometria
obedeceu à composição apresentada na Tabela 20.
Material

Proporção

Agregados Leves de Perlite Espandida

14,5 l

Cimento

3,125 kg

Água

3,125 l

Tabela 20 - Composição da Argamassa com Agregados leves de perlite expandida

Cada amostra, depois de terminado o processo de cura, apresentou o aspeto ilustrado na
Figura 37.

Figura 37 – Argamassa com agregados leves de perlite expandida
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3.2.2

Fabrico de amostras compostas de Elementos Metálicos
Para a produção das amostras de elementos metálicos, foi necessário executar a decapagem

das chapas metálicas (Figura 38). Cada uma das chapas quadradas de ferro tem 20 cm de aresta e 6
mm de espessura.

Figura 38 – Limpeza e Decapagem das chapas metálicas a incorporar nos compósitos metálicos

A constituição dos painéis sanduiche com chapas metálicas onduladas, é possivelmente
observada na Figura 39.

Figura 39 – Soluções Sanduíche de chapa ondulada

Por fim, para conceber os painéis sanduíche formados por recipientes metálicos recicláveis,
procedeu-se à aquisição de aproximadamente 40 latas semelhantes (Figura 40).

Figura 40 – Seleção de recipientes semelhantes

Uma vez selecionadas, procedeu-se ao seu vazamento e secagem. Depois de completamente
secas foram colocadas num molde com as dimensões da chapa metálica (20x20cm) e coladas superior
e inferiormente a chapas metálicas com 6,0 mm de espessura (Figura 41).

Figura 41 – Conceção de painéis sanduíche de recipientes metálicos
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Capítulo 4 – Campanha Experimental
4.1
4.1.1

Energia absorvida pela deformação
Definição
O comportamento mecânico de uma estrutura sujeita a um impacto depende da energia

absorvida.
Segundo Callister (2008) a energia absorvida por um corpo genérico quando este é deformado
plasticamente designa-se por tenacidade. Afirma ainda o mesmo autor que, em condições de
carregamento dinâmico (com elevada taxa de deformação), a tenacidade é o parâmetro mecânico que
materializa a medida da capacidade de um material absorver energia até atingir a fratura, ou colapso.
Graficamente, a energia absorvida por um material sujeito à compressão uniaxial consiste na
área sob a curva tensão-deformação (𝜎 − 𝜀), obtida a partir do carregamento dinâmico (Figura 42).

Figura 42 - Estimação gráfica da Energia Dissipada a partir da curva tensão-extensão
adaptado de Vladimír (2012)

À medida que o material é sujeito à compressão axial e respetiva extensão, surgem patamares
paralelos ao eixo da extensão que se associam ao fenómeno de deformação plástica irreversível
(Bornstein & Ackland, 2013).
Ao analisar diferentes materiais, para além de ser possível utilizar a curva indicada na Figura
42, é ainda possível considerar a curva Carga-Deslocamento, sempre que se verifique uma mesma
área para todas as amostras em estudo (Ashab et al., 2015).
Segundo Zuhri, Guan, & Cantwell (2014) é possível definir um critério de comparação entre
diferentes materiais, que permita a estimação de um critério de energia específica ao estabelecer o
quociente entre a energia absorvida por cada material e a respetiva massa, designando-se por SEA
(do inglês, specific energy absorption) em [kJ/kg]. O SEA permite comparar e selecionar diferentes
materiais.
Segundo Callister (2008), a dissipação de energia pode ser quantificada através da medição da
ductilidade. Segundo este autor a ductilidade pode ser expressa quantitativamente através da análise
de deformação residual, bem como através da redução percentual de área. A deformação residual
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percentual, %Dr, representa-se pela percentagem de deformação plástica até à fratura, e é dada pela
equação (28).
%𝐷𝑟 =

𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∙ 100
𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

(28)

onde:
𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 – Espessura inicial do elemento
𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 – Espessura final do elemento comprimido

4.1.2

Métodos Analíticos
A partir da curva tensão-extensão é possível estimar o valor da energia absorvida, estimando

o integral dessa mesma curva, apresentado pela equação (29) .
𝜀𝑓

𝐸𝑎 = ∫ 𝜎 ∙ 𝑑𝜀

(29)

0

onde:
𝐸𝑎 - Energia Absorvida [J]
ɛ − Extensão [mm]
𝜎 − Carregamento uniaxial [kN]
Através da aplicação matemática da Regra dos Trapézios, apresentada pela equação (30), é
possível estimar o valor do supracitado integral.
𝑖𝑚𝑎𝑥 −1

𝜎𝑖 + 𝜎𝑖+1
𝐸𝑎 ≈ ∑
∙ (𝜀𝑖+1 − 𝜀𝑖 )
2

(30)

𝑖=0

4.2

Ensaio Dinâmico
Um carregamento dinâmico compreende uma ação que impõe uma variação da carga em função

do tempo.
A seleção do tipo de ensaio dinâmico a realizar às amostras concebidas, foi alvo de um estudo
de comparação entre as diferentes condições de deformação.
De acordo com Meyers (1994), o impacto segundo a taxa de deformação pode ser definido
como impacto quase estático, impacto de dinâmica baixa, impacto de dinâmica alta e impacto de alta
velocidade. Na Tabela 1 é possível observar as diferentes taxas de deformação, de acordo com os
métodos de ensaio existentes.
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Tabela 21 - Tipos de Ensaio Dinâmico de acordo com a taxa de deformação.
adaptado de Meyers (1994)

Ensaios dinâmicos

Taxa de deformação
107

Impacto de alta velocidade
- explosivos

106

-impacto de placa
- laser pulsado

105

Dinâmica alta

104

- teste de Taylor
- barra de Hopkinson

103

- anel de expansão
Dinâmica baixa

102

- máquina hidráulica ou pneumática de alta
101

velocidade

100
Quase-estático

10-1

- máquina hidráulica ou de parafuso

10-2
10-3
10-4
10-5

Fluência e relaxamento

10-6

- testes de fluência

10-7
10-8
10-9

No presente trabalho de investigação, colocaram-se duas possibilidades para ensaiar os
materiais propostos como dissipadores de energia em virtude da limitação dos meios. Optou-se pela
execução do Ensaio Quase-Estático (no equipamento Instron 8800D) em detrimento do Ensaio de
Impacto a Alta Velocidade, também designado por Drop Weight.
A inviabilidade em executar o teste de impacto nas amostras em estudo deve-se ao facto da
carga máxima aplicável pelo equipamento não ser suficiente para ultrapassar o regime elástico da
maioria dos materiais a ensaiar e, por outro lado, dada a resistência mecânica dos mesmos, poderia
potenciar a ocorrência de danos no equipamento de ensaio.
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4.2.1

Ensaio Quase-Estático
O ensaio quase-estático é considerado um ensaio dinâmico de baixa velocidade, ou seja,

aplica-se um determinado carregamento a uma reduzida taxa de deslocamento. Trata-se de um tipo de
teste frequentemente executado para analisar o desempenho estrutural de elementos, a propagação
de fendas, os modos de colapso e os níveis de dano associados ao carregamento (Morin et al., 2016).

4.2.2

Elementos Ensaiados
As diferentes amostras dos materiais descritos ao longo do capítulo 3 foram analisados, e

agrupados nas diferentes tipologias que os distinguem: argamassas com agregados leves, elementos
metálicos e soluções compósitas.
Cada amostra foi submetida a um carregamento dinâmico com velocidade constante de 0,2
mm/s, através do ensaio quase-estático, onde foi possível observar a respetiva curva CargaDeslocamento.

Argamassas de Agregados Leves
Na Figura 43 observa-se a curva carga-deslocamento gerada pela execução do ensaio quaseestático aos seguintes materiais:


Argamassa com Agregados Leves de argila expandida de baixa granulometria (Argex
2-4);



Argamassa com Agregados Leves de argila expandida de elevada granulometria
(Argex 3-8);



Betonilha termo-isolante constituída por cimento e poliestireno (ST44);



Argamassa com Agregados Leves de perlite expandida.
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Figura 43 - Curva Carga-Deslocamento de Argamassas com Agregados Leves

Elementos Metálicos
Na Figura 44 apresenta-se a curva carga-deslocamento gerada pela execução do ensaio
quase-estático aos seguintes materiais:


Chapa metálica ondulada;



Chapa metálica ondulada perfurada;



Conjunto de 9 latas de alumínio de 33cl.

Figura 44 - Curva Carga-Deslocamento de Elementos Metálicos

Materiais Compósitos disponíveis na Construção Civil
A Figura 45 representa a curva carga-deslocamento obtida com o ensaio quase-estático
realizado com os seguintes materiais:


Placa de gesso laminado de elevada densidade, revestida com tela em fibra de vidro
(Gyptec Protect);



Placa composta por placa de gesso laminado e isolamento em Poliestireno Expandido
(Gyptec EPS);



Placa compósita cortiça e borracha (RailCork);



Placa de compósita de cortiça de média densidade (ExpandaCork);



Placa compósita de cortiça de elevada densidade (P50).

45

Figura 45 - Curva Carga-Deslocamento de Elementos Compósitos de Gesso e de Cortiça

Materiais Compósitos disponíveis na Engenharia Aerospacial
Na Figura 46 observa-se a curva carga-deslocamento gerada pela execução do ensaio quaseestático aos seguintes materiais:


Honeycomb de alumínio com lâminas de alumínio;



Honeycomb de aramida com lâminas de aramida;



Honeycomb de carbono com lâminas de aramida.

Figura 46 - Curva Carga-Deslocamento de Elementos de Honeycomb
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4.3

Análise e Discussão dos Resultados Laboratoriais
Através das curvas carga-deslocamento apresentadas, foi possível analisar o comportamento

de cada material e evidenciar a presença de patamares de deformação plástica.
Uma vez identificada a região da curva que explora a deformação plástica ao longo do
carregamento é relevante identificar quais os intervalos de carga que limitam os referidos patamares.
Note-se que, todas as amostras foram submetidas a um mesmo limite de carga (máxima
capacidade de carga disponível pelo equipamento), de aproximadamente 250 kN.
Na Tabela 22 verificam-se os valores retirados da curva apresentada pela Figura 43.
Tabela 22 – Valores Máximos registados nas Argamassas com Agregados Leves

Argex 2-4

Argex 3-8

ST44

Perlite

Fmax [kN]

242,99

237,64

80,67

241,11

Dmax [mm]

19,24

20,07

24,73

20,64

Ea [J]

2437

5268

2632

6568

Massa [g]

1324,8

1484,3

846,0

1123,8

SEA [J/g]

1,84

3,55

3,11

5,84

Ao analisar o comportamento das quatro curvas geradas para as argamassas constituídas por
cimento e agregados leves, salientam-se os seguintes aspetos:


As argamassas que contêm agregados de argila expandida revelam um comportamento
constante ao longo de todo o carregamento, sem evidenciar qualquer patamar horizontal
associado à deformação plástica.



A betonilha termo-isolante, ST44, apresenta um extenso patamar de plastificação limitado
pelo intervalo de carga compreendido entre 50 e 65 kN aproximadamente.



A argamassa composta por cimento e agregados leves de perlite expandida revela um
comportamento elástico bem definido até valores próximos de 125kN. Ao atingir este valor,
inicia-se a fissuração progressiva do material e um patamar quase paralelo ao eixo das
deformações. Esta permanente deformação ocorreu no intervalo de carga compreendido
entre 125 e 150 kN.

A partir da integração das referidas curvas, traduzida pela equação (30), é possível constatar
que a argamassa com agregados leves de perlite expandida detém maior capacidade de absorção de
energia, com cerca de 6568 J dissipados.
Para além desta análise, a aplicação do critério de absorção de energia específica permite
concluir que este material dissipa maior quantidade de energia por unidade de massa, com
aproximadamente 5,84 J/g.
No âmbito dos elementos metálicos, a Tabela 23 apresenta os valores retirados da curva
associada à Figura 44.
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Tabela 23 – Valores Máximos registados nos Elementos Metálicos
Chapa

Chapa Ondulada

Sanduíche com 9 latas

Ondulada

Perfurada

metálicas de 33cl

Fmax [kN]

245,28

242,98

8,283

Dmax [mm]

23,79

23,59

24,684

Ea [J]

309

1246

15789

Massa [g]

146,8

146,8

270

SEA [J/g]

2,11

9,67

57,85

A análise do comportamento das 3 curvas associadas aos elementos metálicos estudados
permite inferir que:


Os patamares de cedência do material revelam-se extensos, mas para valores de
carga reduzidos, inferiores a 10 kN.



Uma vez concluído o fenómeno de plastificação dá-se um repentino incremento de
carga para um mesmo valor de deslocamento, designado por endurecimento ou
densificação do material.

Do mesmo modo que na análise anterior, através da integração de cada curva cargadeslocamento, verifica-se que o conjunto de 9 latas de alumínio detém maior capacidade de absorção
de energia. Este resultado previsível justifica-se pela maior espessura da amostra que provoca maiores
deslocamentos até ocorrer o endurecimento do material.
Quanto às soluções de material compósito de gesso e cortiça, é possível constatar os
resultados de cada ensaio na Tabela 24.
Tabela 24 – Valores Máximos registados nos Elementos Compósitos de Gesso e Cortiça
Gyptec Protect

Gyptec EPS

RailCork

ExpandaCork

P50

Fmax [kN]

242,48

245,39

248,14

244,77

248,62

Dmax [mm]

3,99

28,11

14,96

37,76

25,87

Ea [J]

1369

5894

3104

7782

5231

Massa [g]

1513,7

296,3

500,2

267,6

842,15

SEA [J/g]

0,90

19,89

6,21

29,08

6,21

O comportamento e os resultados recolhidos das cinco curvas geradas para os materiais
supracitados, permitem concluir que:


O comportamento de ambas as placas de gesso revelou uma elevada rigidez sem
evidenciar qualquer deformação plástica significativa. No caso do Gyptec EPS a
deformação plástica verificada, até aproximadamente 20 milímetros de deslocamento,
deveu-se exclusivamente à compressão do poliestireno extrudido.



O RailCork e o P50 não superaram o regime elástico pelo que não contribuíram
significativamente com destacados patamares de deformação plástica.



O ExpandaCork, revelou um comportamento idêntico aos anteriores, ou seja um regime
elástico associado a valores de carga bastante inferiores.



Os resultados recolhidos conduzem à escolha do ExpandaCork como o material com maior
capacidade de absorção de energia, com aproximadamente 29J/g.
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Relativamente aos elementos de honeycomb, foram geradas três curvas distintas cujos
resultados se apresentam na Tabela 25.
Tabela 25 – Valores Máximos registados nos Elementos de Honeycomb
Alumínio

Aramida

Carbono

Fmax [kN]

252,73

253,14

252,04

Dmax [mm]

3,44

3,49

11,94

Ea [J]

795

790

2523

Massa [g]

160

210

90

SEA [J/g]

4,97

3,76

28,03

Na análise do comportamento das três curvas geradas para as placas de material compósito
em honeycomb, destacam-se os seguintes aspetos:


As placas constituídas por alumínio e por aramida revelaram uma reduzida taxa de deformação
plástica, associada a elevados valores de rigidez. Apresentaram uma deformação ligeira entre
os 2 e 3 milímetros de deslocamento.



A placa constituída por honeycomb de carbono apresentou um extenso patamar de
plastificação, correspondente à deformação visível do material durante quase todo o
carregamento.



Os valores recolhidos do ensaio permitem estimar que a maior quantidade de energia absorvida
pertence à curva associada ao núcleo de carbono. Este material absorve cerca três vezes mais
energia que os restantes e apresenta uma dissipação de energia específica de
aproximadamente 28 J/g.
Após a análise global de todos os materiais ensaiados foi realizado um estudo relativo à

percentagem de deformação plástica, recorrendo à estimação percentual da redução de espessura,
cujos resultados se apresentam na Tabela 26.
Tabela 26 – Deformação Residual Percentual das amostras

MATERIAIS
Chapa Ondulada
Chapa Ondulada Perfurada
Perlite
ST44
Argex 2-4
Argex 3-8
P50
Expanda Cork
RailCork
Lata Alumínio
Gyptec Protect
Gyptec EPS
Aramida - Carbono (skin)
Aramida - Aramida (skin)
Alumínio - Fibra de Vidro

Percentagem de Deformação Plástica
𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 [cm]
∆h
2,60
0,80
1,80
2,65
0,95
1,70
4,05
2,35
1,70
4,35
1,55
2,80
4,50
3,10
1,40
4,41
2,80
1,61
3,80
3,40
0,40
3,80
2,88
0,92
1,80
1,70
0,10
12,60
1,80
10,80
3,40
3,40
0,00
2,80
0,70
2,10
1,00
0,30
0,70
1,30
1,05
0,25
0,95
0,70
0,25

𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 [cm]
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%Dr
69%
64%
42%
64%
31%
37%
11%
24%
6%
86%
0%
75%
70%
19%
26%

Da leitura da tabela conclui-se que:


No âmbito das argamassas com agregados leves, a betonilha termo-isolante (ST44) detém a
maior taxa de deformação residual. O contributo dos agregados de argila expandida não
acresce diferenças significativas de deformação para diferentes granulometrias.



Quanto aos elementos metálicos, constata-se uma deformação plástica irreversível plena, com
reduzida capacidade de recuperação elástica.



Em materiais compostos por cortiça, com diferentes valores de densidade, verificam-se valores
de deformação residual distintos. Para valores reduzidos de densidade, a deformação plástica
irreversível é superior, reduzindo a capacidade de recuperação elástica.



O contributo das placas compósitas de gesso laminado é reduzido, sendo que o único resultado
aceitável está associado à combinação deste material com o poliestireno extrudido, ao qual se
deve a redução de espessura.



Nas diferentes composições das placas honeycomb, destaca-se a constituição à base de
carbono com uma plastificação elevada e a redução transversal de secção significativa.

4.4
4.4.1

Seleção dos materiais com maior capacidade de dissipação de energia
Material Selecionado
A seleção do material a aplicar no núcleo dissipador de energia obedeceu aos seguintes

critérios:


Existência de patamares pronunciados de deformação plástica, nas respetivas curvas
carga-deslocamento, devendo estes associar-se a valores significativos de carga (na
ordem dos 100 kN);



Maior valor possível de SEA (J/g);



Maior percentagem possível de deformação plástica irreversível (%Dr);



Custos e prazos de aquisição dos materiais.

A análise das diferentes tipologias dos materiais ensaiados permite destacar diferentes
resultados positivos, que carecem de cuidada ponderação para que seja possível selecionar o material
com melhor potencial de absorção de energia.
No âmbito das argamassas com agregados leves, constata-se que a formulação com perlite
expandida apresenta o resultado mais favorável quanto à quantidade de energia absorvida, tanto em
valor absoluto como pela aplicação do critério comparativo de energia dissipada específica. Quanto à
deformação residual, revela-se uma deformação percentual compreendida entre os 31 e 64%,
destacando-se a argamassa com agregados leves de perlite, (42%) e a betonilha termo-isolante, ST44,
(64%). A preparação de todos estes materiais demora aproximadamente 48 horas de cura. A opção
pela perlite expandida deveu-se à melhor relação custo-disponibilidade para aquisição deste material.
Quanto aos elementos metálicos, constata-se que apresentam patamares de plastificação
associados a reduzidos valores de carga, quando comparados com os restantes materiais. Deste modo
não satisfazem os requisitos pretendidos.

50

Da análise dos materiais compósitos de cortiça infere-se que, embora se alcancem resultados
favoráveis quanto à capacidade de absorção de energia apresentam, porém, patamares de deformação
plástica pouco significativos. No mesmo sentido, o contributo de materiais compósitos com gesso é
insignificante, uma vez o regime elástico do material não foi ultrapassado.
Por fim, no âmbito dos materiais munidos de placas de honeycomb, destaca-se o contributo
dos elementos constituídos por núcleo de carbono. Estes apresentaram um extenso patamar de
deformação plástica com uma elevada percentagem de deformação residual. Contudo, e
transversalmente aos três tipos de honeycomb, todos apresentam uma constituição e processo de
fabrico bastante dispendiosos envolvendo valores na ordem dos milhares de euros por cada metro
quadrado.
Face aos contributos e resultados para cada material, foi selecionada a argamassa com
agregados leves de perlite expandida para a produção dos núcleos a aplicar nos painéis sanduíche,
uma vez que apresenta patamares de deformação bem definidos, com valores de carga superiores a
125 kN e relativa acessibilidade quanto à aquisição do material para a produção.
4.4.2

Ensaio do material escolhido com diferentes espessuras
Após a seleção do material a aplicar como núcleo dissipador, seguiu-se a produção dos

elementos estruturais (descrita no capítulo 5).
Contudo, houve ainda a necessidade de investigar qual a influência de diferentes espessuras,
bem como a eventual alteração de composição da argamassa.
A argamassa produzida para aplicação nos painéis respeitou as mesmas proporções que as
utilizadas no fabrico das amostras iniciais. Contudo, houve uma alteração quanto ao tipo de cimento,
utilizando-se o cimento Portland 42,5 em vez do cimento Portland 32,5.
Para a recolha de amostras com respetivamente 4, 6 e 8 cm de altura, foi concebido um molde
(Figura 47) e entregue à entidade responsável pela produção dos painéis.

Figura 47 - Produção do Molde para recolha de amostras

Posteriormente, foi analisada a capacidade de dissipação de energia por parte dos núcleos
produzidos e comparados estes resultados com os inicialmente obtidos aquando da seleção dos
materiais.
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Num processo experimental análogo ao realizado para seleção entre os diferentes materiais,
procedeu-se à avaliação de cada espessura em estudo. Efetuou-se inicialmente a pesagem de cada
amostra, como ilustrado na Figura 48.

Figura 48 - Pesagem das amostras com 40, 60 e 80 milímetros de espessura

Seguidamente, procedeu-se ao ensaio quase-estático em cada uma das amostras. Os
resultados apresentam-se na Figura 49, Figura 50 e Figura 51.

Figura 49 - Ensaio Quase-estático na amostra de 40 milímetros

Figura 50 - Ensaio Quase-estático na amostra de 60 milímetros

Figura 51 - Ensaio Quase-estático na amostra de 80 milímetros
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No final dos ensaios, procedeu-se à análise de cada curva carga-deslocamento e à posterior
comparação com os resultados obtidos na amostra previamente concebida.
Contata-se que a alteração do tipo de cimento empregue na composição das novas amostras
gerou um acréscimo significativo do valor do início do patamar de deformação plástica, que deixa de
ocorrer para aproximadamente 125 kN, passando a verificar-se para aproximadamente aos 175 kN
(Figura 52).
Quanto à plastificação do material, associada à extensão dos patamares plásticos, verifica-se
uma proporcionalidade direta com espessura, isto é, graficamente é expectável que para valores
superiores de espessura se verifiquem valores superiores de energia absorvida.

Figura 52 - Curva Carga-Deslocamento de amostras de Argamassa com agregados de perlite com
diferentes espessuras

Ao analisar o tratamento dos dados recolhidos em cada ensaio (Tabela 27), verifica-se que a
maior quantidade de energia absorvida é obtida com a amostra de 80 mm de espessura (como indicado
pela análise gráfica anterior). Contudo, a amostra que revela maior quantidade de energia absorvida
por unidade de massa é a que tem uma espessura de 40 milímetros. Ao comparar os resultados entre
duas amostras com 40 mm de espessura (amostra de referência e núcleo) verifica-se a perda de
energia absorvida por unidade de massa, mediante a aplicação de um cimento mais resistente na
composição.
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Tabela 27 – Valores Máximos registados nas Amostras de Argamassas com Agregados de
Perlite
Amostra de
Referência

Núcleo de 40mm

Núcleo de 60mm

Núcleo de 80mm

Fmax [kN]

241,11

241,90

244,88

247,99

Dmax [mm]

20,64

18,106

31,26

44,85

Ea [J]

6568

5158

7236

9344

Massa [g]

1123,8

1520

2335

3140

SEA [J/g]

5,84

3,39

3,10

2,98
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Capítulo 5 – Ensaios à Escala Real sujeitos à Ação Explosão
5.1

Caracterização dos Ensaios
Os ensaios executados tiveram o propósito de avaliar a capacidade de dissipação de energia

dos painéis sanduíche de betão armado constituídos por núcleos de diferentes espessuras e sujeitos à
ação da onda de choque proveniente de uma explosão.
Foram realizados os ensaios de quatro painéis sanduíche com 2,00 metros de largura por 2,60
metros de comprimento. A adoção destas dimensões teve por base os trabalhos de investigação
anteriormente realizados por Nabais (2016), João (2016) e Gonçalves (2015). Os ensaios foram
realizados no Campo Militar de Santa Margarida, no âmbito do projeto de investigação - "Segurança e
Integridade Estrutural de Edifícios Estratégicos face a Explosões acidentais ou provocadas – SI4E".
Para efeitos de avaliação do desempenho dos núcleos dissipadores de energia, ensaiou-se
inicialmente um painel de referência composto por uma camada de betão C25/30 com uma espessura
de 0,12 m, uma membrana de PVC e uma lâmina de betão com 0,04 m de espessura. A membrana de
PVC representa a ausência de um núcleo dissipador de energia (núcleo nulo). Os restantes painéis de
betão armado eram semelhantes ao painel de referência, à exceção do núcleo que deixou de ser a
membrana de PVC para passar a ser uma camada de argamassa com agregados leves de perlite
expandida com três diferentes espessuras (40, 60 e 80 mm).

5.2

Materiais Ensaiados
O fabrico dos painéis (elemento de betão armado e argamassa de agregados leves de perlite

expandida) encontra-se ilustrado nas Figura 53, 54 e 55.

Figura 53 - Fabrico dos
elementos estruturais de
betão armado

Figura 54 - Aplicação do

Figura 55 - Painéis sanduíche produzidos

núcleo de argamassa de
agregados leves

O betão empregue na construção das lajes (lâminas inferiores dos painéis sanduíche) foi o
C25/30. Este betão foi ensaiado à compressão pela empresa produtora, tendo obtido uma tensão de
compressão 𝑓𝑐𝑚 = 33,3 MPa.
As armaduras foram construídas com aço A500NR. A curva tensão-extensão deste tipo de aço
é ilustrado na Figura 56. A sua análise permite concluir que a tensão de cedência do aço A500NR é
𝑓𝑦𝑚 = 560 MPa. Este valor foi utilizado para o cálculo dinâmico da tensão de cedência do aço (𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 ).
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Figura 56 - Curva Tensão-Extensão do aço A500NR

A argamassa com agregados leves de perlite expandida foi o material adotado no núcleo
dissipador dos painéis sanduíche. Para a formulação da argamassa utilizou-se a seguinte composição:
Agregados leves de perlite expandida (3-6mm) – 1790,12 l/m3
Cimento Portland CEM I 42,5R – 385,80 kg/m3
Água - 385,80 kg/m3
Esta constituição permitiu obter uma argamassa com as seguintes propriedades:
𝑓𝑐𝑚 = 6,20 MPa
𝑓𝑐𝑚 = 0,9 ∙ 𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑜𝑠 = 0,9 ×

247,95
= 6,20 𝑀𝑃𝑎
0,20 × 0,20

𝐸𝑐 = 23,53 GPa
𝐸𝑐𝑚 = 23,53 𝐺𝑃𝑎
𝛾 = 981,25

kg/m3
𝛾=

5.3

𝑚
3,140 𝑘𝑔
=
= 981,25 𝑘𝑔/𝑚3
𝑉 3,2 × 10−3 𝑚3

Esquema de Ensaio
A realização dos ensaios experimentais teve lugar no Campo Militar de Santa Margarida,

apresentando-se nos Anexo A.1 a A.3 os respetivos resultados detalhados em fichas criadas para o
efeito.
O dispositivo adotado para o ensaio foi baseado em trabalhos já anteriormente realizados e
calibrados por João (2016), Nabais (2016) e Gonçalves (2015). Para este mesmo ensaio pretende-se
que, cada elemento de betão armado, seja simplesmente apoiado na sua largura e submetido a uma
carga vertical, alinhada com o ponto médio do elemento. O dispositivo descrito encontra-se ilustrado
nas Figura 57 e 58.
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Figura 57 - Alçado do dispositivo de ensaio com localização do sistema de medição

Figura 58 - Planta do dispositivo de ensaio com localização do sistema de medição
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O dispositivo de ensaio (Figura 59) utilizou como apoios duas vigas de betão armado em “T”
invertido, com uma largura de aproximadamente 15 cm, como se pode observar em pormenor na Figura
60.

Figura 59 - Dispositivo de Ensaio, antes do

Figura 60 - Dimensão do apoio do painel

acionamento da carga

Para a realização de cada ensaio foram utilizadas 50 velas de 120g de explosivo comercial
Eurodyn2000, somando um total de 6,00 kg (Figura 61).

Figura 61 - Conjunto de 50 velas de Eurodyn2000

Realizados os ensaios procedeu-se ao levantamento dos danos causados nos painéis e ao
registo das medições efetuadas.

5.4

Monitorização
A monitorização dos ensaios é muito importante para uma correta avaliação do comportamento

estrutural, incluindo os danos causados. Tratando-se de ensaios com carregamento de natureza
impulsiva, com uma velocidade extremamente rápida (na ordem dos milissegundos), a utilização de
uma célula de carga ligada a um datalogger corrente não era viável. Em alternativa adotou-se um
sistema de medição expedito, constituído por duas vigas de madeira contendo, cada uma, cinco
orifícios de secção quadrada, preenchidos com espuma de poliuretano (Figura 62).
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Figura 62 - Sistema de medição utilizado

Este sistema de medição foi assente no solo e centrado com o ponto médio de cada painel, como
se ilustra na Figura 58.
Previamente à colocação de cada painel sobre os apoios, foram colocadas verticalmente 10
hastes metálicas nos 10 preenchimentos de espuma (Figura 63).

Figura 63 - Colocação das hastes metálicas e nivelamento do sistema de medição

Através destas hastes pretendeu-se medir a flecha máxima provocada pela ação e após a sua
aplicação, o painel foi novamente içado para marcação da posição inicial de cada uma, como se
apresenta na Figura 64.

Figura 64 - Marcação pré-ensaio de cada haste metálica

Efetuada a marcação da altura na haste para o painel assente em repouso, procedeu-se à
recolocação do mesmo sobre os apoios e o dispositivo ficou pronto a ensaiar.
Após a detonação da carga explosiva, cada painel foi içado e procedeu-se a uma nova
marcação, que definiu a distância perfurada pela haste na espuma de poliuretano. O comprimento
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medido em cada haste consistiu na deformação máxima do painel, nesse ponto. A Figura 65 ilustra a
verificação da distância entre as duas marcações referidas para a avaliação da deformação máxima.
Acresce que a própria ação da explosão comprometeu algumas leituras, tendo estas sido
consideradas inválidas, como se apresenta a Figura 66, com o desprendimento dos cubos de espuma
da viga de madeira.

Figura 65 - Haste metálica com marcação anterior e
posterior à detonação adaptado de Nabais (2015)
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Figura 66 - Invalidação de 3 leituras

Capítulo 6 – Análise e Discussão dos Resultados
No presente capítulo é elaborada a análise dos dados e resultados conseguidos. Foi possível
avaliar qual o contributo de um núcleo de argamassa cavernosa de agregados leves para a proteção
do elemento estrutural de betão armado (lâmina inferior do painel sanduíche com 0,12m de espessura).
Seguidamente, foi estabelecida a comparação entre os resultados alcançados e a espessura
equivalente em betão C25/30, para justificar o benefício em conceber o sistema estrutural do painel
sanduíche.

6.1

Abordagem Analítica
Como descrito no capítulo 2, a caracterização da ação da explosão iniciou-se com a estimação

do impulso, gerado pela onda de choque, provocado na superfície do elemento estrutural.
Assim, o primeiro parâmetro determinado foi a distância reduzida, através da equação (2.1). O
explosivo adotado, dinamite Eurodyn2000, apresenta uma potência 25% inferior ao TNT (Orica, 2015),
sendo que 6,0 kg deste explosivo equivale a 4,5 kg de TNT.
𝑍=

𝑅
3

√𝑊

=

2,00
3

√4,50

= 1,2114 [𝑚/𝑘𝑔1/3 ]

Assumindo Z um valor inferior a 1,5 m/kg1/3 (UFC 3-340-02, 2014), a onda não é considerada
plana. Contudo, dada a proximidade deste valor com a referência estabelecida e dado o
posicionamento da carga central alinhado com o ponto médio do painel, é aceitável assumir que a onda
de choque gera uma distribuição de pressões aproximadamente uniforme em toda a superfície da
estrutura.
Uma vez determinada a distância reduzida, foi possível estimar o valor do impulso específico
positivo (𝑖𝑠+ ) e a pressão incidente de pico (𝑃𝑠𝑜 ) a partir das equações (2.6) e (2.8). Como referido no
Capítulo 2, o recurso às formulações analíticas de Kinney e Graham (1985) é válido, na medida em que
os resultados se aproximam dos resultados propostos pelos ábacos da norma americana UFC 3-34002 (2014).
0,0067 ∙ √1 + (

𝑍 4
)
0,23
= 0,113 [𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑠]

𝑖𝑠 =
𝑍 3
𝑍 2 ∙ √1 + (
)
1,55
3

808 ∙ [1 + (
𝑃𝑠𝑜 =
2

𝑍 2
) ] ∙ 𝑃𝑎
4,5
2

√1 + ( 𝑍 ) ∙ √1 + ( 𝑍 ) ∙ √1 + ( 𝑍 )
0,048
0,32
1,35

= 0,876 [𝑀𝑃𝑎]
2

Através de 𝑃𝑠𝑜 foi possível estimar a pressão refletida de pico através da expressão de RankineHugoniot (equação 2.10).
𝑃𝑟 = 2 ∙ 𝑃𝑠𝑜 (

7 ∙ 𝑃𝑎 + 4 ∙ 𝑃𝑠𝑜
) = 4,656 [𝑀𝑃𝑎]
7 ∙ 𝑃𝑎 + 𝑃𝑠𝑜

Por fim, uma vez determinada a 𝑃𝑟 , foi possível calcular o valor do impulso específico refletido
através da equação (2.11).
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𝑖𝑟
𝑃𝑟
𝑃𝑟
≈
⇒ 𝑖𝑟 ≈
∙ 𝑖 ⇒ 𝑖𝑟 = 0,591 [𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑠]
𝑖𝑠 𝑃𝑠𝑜
𝑃𝑠𝑜 𝑠
Tratando-se da resposta da estrutura a um carregamento dinâmico, como mencionado no
Capítulo 2, foi necessário afetar as propriedades mecânicas dos materiais através dos fatores de
transformação dinâmica (DIF). Na Tabela 2 apresentam-se os respetivos DIFs para os esforços
aplicados no betão, aço e argamassa.
Na presente investigação analisou-se uma estrutura em flexão, logo os DIFs utilizados foram
1,19 para betões e argamassas e 1,17 para o aço. Relativamente a este último material, as
propriedades foram ainda afetadas pelo fator de incremento de resistência (SIF), como explicado no
ponto §2.2.3.
Na Tabela 28 apresentam-se as propriedades dos diferentes materiais afetadas pelos respetivos
fatores de transformação e de incremento de força.

Tabela 28 - Propriedades dos materiais afetadas pelos fatores de incremento dinâmico (DIF) e
fatores de incremento de força (SIF)
Material

Tensão [MPa]

DIF

SIF

Tensão de Cálculo [MPa]

Betão C25/30

𝑓𝑐𝑚 = 33,3

1,19

---

𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛 = 39,600

Aço A500NR

𝑓𝑦𝑚 = 560

1,17

1,10

𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 = 720,700

LWAP

𝑓𝑐𝑚 = 6,20

1,19

---

𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛 = 7,378

Previamente à avaliação dos efeitos gerados no painel foi necessária a construção de um modelo
de cálculo que permitisse caracterizar as condições de apoio da estrutura – painel simplesmente
apoiado – e o mecanismo de rotura associado. Tratando-se de um carregamento uniformemente
distribuído numa estrutura simplesmente apoiada, o mecanismo de rotura é a formação de uma rótula
plástica a meio vão, onde se verificam os deslocamentos máximos (Figuras 67 e 68).

Figura 68 – Mecanismo de Rotura

Figura 67 - Modelo de Cálculo

6.1.1

Painel Sanduíche de Referência
O painel de referência (Figura 69) foi o primeiro elemento a ser ensaiado para permitir a

comparação com os restantes painéis ensaiados. Da sua composição consta uma lâmina inferior de
betão C25/30, com a armadura de reforço na face inferior, uma membrana de PVC e uma lâmina
superior de betão C25/30 de proteção.
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Figura 69 - Painel de Referência

Determinou-se a distância entre o centro de massa da armadura longitudinal e a face superior,
d:
𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − ∅𝑙 −

∅𝑙
0,010
= 0,16 − 0,025 − 0,010 −
= 0,120 𝑚
2
2

Determinou-se, de seguida, a percentagem geométrica de armadura através da equação
(2.27).
𝜌=

𝐴𝑠
; 𝐴 (∅10//0,20) = 3,93 𝑐𝑚2
𝑏∙𝑑 𝑠
𝜌=

3,93 ∙ 10−4
= 0,003275
1,00 ∙ 0,120

Uma vez determinadas as propriedades dos materiais, a distância útil (𝑑) e a percentagem
geométrica de armadura (𝜌) foi possível determinar o momento resistente da secção (𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 ), optando-se por usar a equação (2.26), como justificado no ponto §2.2.6.
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ (1 −

𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
0,003275 ∙ 720,7
) = 0,003275 ∙ 720,7 ∙ 0,1202 ∙ (1 −
) = 32,98 𝑘𝑁𝑚/𝑚
2 ∙ 𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛
2 ∙ 39,6

Após determinada a capacidade resistente do painel foi possível estimar a respetiva carga
última:
𝑝𝑢 =

8 ∙ 𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛
𝐿

2

=

8 ∙ 32,98
2,452

= 43,96 𝑘𝑁/𝑚2

A massa total do painel de referência foi afetada, somente, pela quantidade de betão envolvida:
𝑀=

0,120𝑚 ∙ 2500𝑘𝑔/𝑚3
= 0,30 𝑡𝑜𝑛/𝑚2
1000𝑘𝑔

Este valor teve que ser afetado pelo fator de transformação como descrito no ponto §2.2.2.
𝑚 = 𝑀 ∙ 𝐾𝐿𝑀 = 0,300 ∙ 0,66 = 0,198 𝑡𝑜𝑛/𝑚2

Na constituição do painel de referência foram considerados exclusivamente o aço e o betão
C25/30, pelo que o coeficiente de homogeneização é dado por:
𝛼𝑒 =

𝐸𝑠 200
=
= 6,45
𝐸𝑐
31

No ponto §2.2.5 foram descritas duas formas para calcular o momento de inércia de uma
secção de betão fendilhada. Neste trabalho de investigação foi utilizado o método proposto pela norma
americana UFC 3-340-02 (2014), por ter em conta este tipo de cálculo dinâmico.
𝐼𝑔 =

ℎ3 0,163
=
= 341 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
12
12

𝐼𝑐 = 𝐹 ∙ 𝑑3 ; 𝛼𝑒 = 6,45 → 𝐹 = 0,012;
𝐼𝑐 = 0,012 ∙ 0,1203 = 20,74 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
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𝐼=

𝐼𝑔 + 𝐼𝑐 341 + 20,74
=
∙ 10−6 = 180,87 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
2
2

Conhecido o módulo de elasticidade do betão e a inércia da secção é possível determinar a
rigidez elástica (𝐾𝑒 ) do sistema, correspondente à inclinação da reta da Figura 10.
𝐾𝑒 =

384 ∙ 𝐸𝐼
5∙𝐿

4

=

384 ∙ 31 ∙ 180,87
5 ∙ 2,454

= 11951,6 𝑘𝑁/𝑚2 /𝑚

Determinada a rigidez elástica do sistema (𝐾𝑒 ) e a carga última (𝑃𝑢 ) é possível estimar o
deslocamento elástico da estrutura (𝑦𝑒 ):
𝑦𝑒 =

𝑝𝑢
43,96
=
= 0,0037 𝑚
𝐾𝑒 11951,6

Assim é possível calcular o deslocamento máximo (ym ) sofrido pela estrutura através da
expressão (2.18):
0,5912
𝑖𝑟2
𝑖𝑟2
1
1
2 ∙ 0,198 1
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 →
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − 𝑦) → 𝑦𝑚 = 2 ∙ 𝑚 + ∙ 𝑦𝑒 =
+ ∙ 0,0037 = 0,0219 𝑚
2∙𝑚
2
𝑝𝑢
2
43,96
2

6.1.2

Painel Sanduíche com Núcleo de 40 mm
O segundo painel sanduíche ensaiado, em vez da membrana de PVC detém um núcleo de

argamassa de agregados leves de perlite expandida. É composto por: uma lâmina inferior de betão
C25/30, com a armadura de reforço na face inferior, um núcleo de LWAP com 40 milímetros de
espessura e uma lâmina superior de betão C25/30 de proteção.

Figura 70 - Painel Sanduíche com núcleo de 40 milímetros de espessura

Na Figura 71 é possível observar em detalhe a composição das diferentes camadas do painel.

Figura 71 - Composição do Painel Sanduíche com núcleo de 40 milímetros
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Pretendeu-se, tal como calculado para o painel de referência, a determinação da distância entre
o centro de massa da armadura longitudinal e a face superior, 𝑑 :
𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − ∅𝑙 −

∅𝑙
0,010
= 0,20 − 0,025 − 0,010 −
= 0,160 𝑚
2
2

Determinou-se, de seguida, a percentagem geométrica de armadura através da equação
(2.27).
𝜌=

𝐴𝑠
; 𝐴 (∅10//0,20) = 3,93 𝑐𝑚2
𝑏∙𝑑 𝑠
𝜌=

3,93 ∙ 10−4
= 0,002456
1,00 ∙ 0,160

Para o cálculo do momento resistente do painel importa conhecer a posição da linha neutra
para localizar a zona onde ocorrem as compressões e aferir quais as propriedades a analisar. Caso
esta zona esteja contida na espessura do núcleo, as propriedades a utilizar são as da camada do
núcleo. A posição da linha neutra (LN) de uma secção de betão fendilhada pode ser conseguida a partir
da seguinte equação:
1
∙ 𝑏 ∙ 𝑋02 = 𝛼𝑒 ∙ 𝐴𝑠1 ∙ (𝑑 − 𝑋0 )
2

O coeficiente de homogeneização,𝐸𝑒 , é estimado pela consideração dos diferentes tipos de
materiais, pelo que o módulo de elasticidade do betão é obtido através da média ponderada dos
módulos de elasticidade dos dois materiais:
𝐸𝑒 =

𝐸1 ∙ ℎ1 + 𝐸2 ∙ ℎ2 31 ∙ 0,16 + 23,53 ∙ 0,04
=
= 29,50 𝐺𝑃𝑎
ℎ1 + ℎ2
0,16 + 0,04
𝛼𝑒 =

𝐸𝑠
200
=
= 6,2
𝐸𝑐 29,50

Assim, a posição da LN é dada por:
1
1
200
∙ 𝑏 ∙ 𝑋02 = 𝛼𝑒 ∙ 𝐴𝑠1 ∙ (𝑑 − 𝑋0 ) → ∙ 1,0 ∙ 𝑋02 =
∙ 2,26 ∙ 10−4 ∙ (0,160 − 𝑋0 ) → 𝑋0 = 0,0206 𝑚
2
2
29,50

Como a posição da LN é inferior à espessura do núcleo (0,040 m) o momento resistente da
secção é dado por:
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ (1 −

𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
0,002456 ∙ 720,7
) = 0,002456 ∙ 720,7 ∙ 0,1602 ∙ (1 −
) = 44,30 𝑘𝑁𝑚/𝑚
2 ∙ 𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛
2 ∙ 39,6

Determinada a capacidade resistente do painel é possível estimar a respetiva carga última:
𝑝𝑢 =

8 ∙ 𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛
𝐿

2

=

8 ∙ 44,30
2,452

= 59,04 𝑘𝑁/𝑚2

Tratando-se do painel com 40 mm de espessura, a sua massa total afetada pela quantidade
de betão envolvida, bem como da massa do núcleo:
𝑀=

0,160𝑚 ∙ 2500𝑘𝑔/𝑚3 0,040𝑚 ∙ 981,25𝑘𝑔/𝑚3
+
= 0,439 𝑡𝑜𝑛/𝑚2
1000𝑘𝑔
1000𝑘𝑔

Este valor tem que ser afetado pelo fator de transformação como foi descrito no ponto §2.2.2.
𝑚 = 𝑀 ∙ 𝐾𝐿𝑀 = 0,43925 ∙ 0,66 = 0,290 𝑡𝑜𝑛/𝑚2

O cálculo do momento de inércia segue a mesma formulação do painel de referência:
𝐼𝑔 =

ℎ3 0,203
=
= 667 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
12
12

𝐼𝑐 = 𝐹 ∙ 𝑑3 ; 𝛼𝑒 = 6,20 → 𝐹 = 0,011;
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𝐼𝑐 = 0,011 ∙ 0,1603 = 45,06 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
𝐼=

𝐼𝑔 + 𝐼𝑐 667 + 45,06
=
∙ 10−6 = 356,03 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
2
2

Conhecendo o módulo de elasticidade do betão e a inércia da secção pode determinar-se a
rigidez elástica (𝐾𝑒 ) do sistema.
𝐾𝑒 =

384 ∙ 𝐸𝐼
5 ∙ 𝐿4

=

384 ∙ 29,50 ∙ 356,03
5 ∙ 2,454

= 22387,5 𝑘𝑁/𝑚2 /𝑚

Com a rigidez elástica do sistema (𝐾𝑒 ) e a carga última (𝑃𝑢 ) é possível determinar o
deslocamento elástico da estrutura (𝑦𝑒 ):
𝑦𝑒 =

𝑝𝑢
59,04
=
= 0,002637 [𝑚]
𝐾𝑒 22387,5

Assim é possível estimar o deslocamento máximo (ym ) sofrido pela estrutura através da
expressão (2.18):
0,5912
𝑖𝑟2
𝑖𝑟2
1
1
2 ∙ 0,290 1
2
∙
𝑚
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 →
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − 𝑦) → 𝑦𝑚 =
+ ∙ 𝑦𝑒 =
+ ∙ 0,002637 = 0,011519 [𝑚]
2∙𝑚
2
𝑝𝑢
2
59,04
2

6.1.3

Painel Sanduíche com Núcleo de 60 mm
Segue-se o estudo do painel sanduíche com um núcleo de argamassa de agregados leves de

perlite expandida com maior espessura. Na sua composição consta uma lâmina inferior de betão
C25/30, com a armadura de reforço na face inferior, um núcleo de LWAP com 60 milímetros de
espessura e uma lâmina superior de betão C25/30 de proteção.

Figura 72 - Painel Sanduíche com núcleo de 60 mm de espessura

Na Figura 73 representa-se a constituição das diferentes camadas deste painel.

Figura 73 - Constituição do Painel Sanduíche com núcleo de 60 mm
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Pretende-se, assim como para o painel anterior, determinar a distância entre o centro de massa
da armadura longitudinal e a face superior, d:
𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − ∅𝑙 −

∅𝑙
0,010
= 0,22 − 0,025 − 0,010 −
= 0,180 𝑚
2
2

Determinação da percentagem geométrica de armadura através da equação (2.27).
𝜌=

𝐴𝑠
; 𝐴 (∅10//0,20) = 3,93 𝑐𝑚2
𝑏∙𝑑 𝑠
𝜌=

3,93 ∙ 10−4
= 0,002183
1,00 ∙ 0,180

Verifica-se, à semelhança do painel anterior, que o aumento da quantidade de betão e
manutenção da quantidade de armadura leva a que a percentagem geométrica de armadura venha a
diminuir.
Para o cálculo do momento resistente do painel há que novamente determinar a posição da
linha neutra, a fim de verificar se a zona onde ocorrem as compressões está contida na espessura do
núcleo.
À semelhança da análise anterior, o módulo de elasticidade do betão foi obtido através da
média ponderada dos módulos de elasticidade dos dois materiais:
𝐸𝑒 =

𝐸1 ∙ ℎ1 + 𝐸2 ∙ ℎ2 31 ∙ 0,16 + 23,53 ∙ 0,06
=
= 28,96 𝐺𝑃𝑎
ℎ1 + ℎ2
0,16 + 0,06
𝛼𝑒 =

𝐸𝑠
200
=
= 6,91
𝐸𝑐 28,96

Assim, a posição da LN é dada por:
1
1
∙ 𝑏 ∙ 𝑋02 = 𝛼𝑒 ∙ 𝐴𝑠1 ∙ (𝑑 − 𝑋0 ) → ∙ 1,0 ∙ 𝑋02 = 6,91 ∙ 2,26 ∙ 10−4 ∙ (0,180 − 𝑋0 ) → 𝑋0 = 0,0222 𝑚
2
2

Como a posição da LN é inferior à espessura do núcleo (0,060m) o momento resistente da
secção é dado por:
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ (1 −

𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
0,002183 ∙ 720,7
) = 0,002183 ∙ 720,7 ∙ 0,1802 ∙ (1 −
) = 49,96 𝑘𝑁𝑚/𝑚
2 ∙ 𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛
2 ∙ 39,6

Determinada a capacidade resistente do painel é possível estimar a respetiva carga última:
𝑝𝑢 =

8 ∙ 𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛
𝐿

2

=

8 ∙ 49,96
2,452

= 66,59 𝑘𝑁/𝑚2

Tratando-se do painel com 60 mm de espessura, a sua massa total é afetada pela quantidade
de betão envolvida, bem como da massa do núcleo:
𝑀=

0,160𝑚 ∙ 2500𝑘𝑔/𝑚3 0,060𝑚 ∙ 981,25𝑘𝑔/𝑚3
+
= 0,459 𝑡𝑜𝑛/𝑚2
1000𝑘𝑔
1000𝑘𝑔

Este valor tem que ser afetado pelo fator de transformação, como se segue:
𝑚 = 𝑀 ∙ 𝐾𝐿𝑀 = 0,4589 ∙ 0,66 = 0,303 𝑡𝑜𝑛/𝑚2

O cálculo do momento de inércia é calculado seguindo a mesma formulação até então adotada:
𝐼𝑔 =

ℎ3 0,223
=
= 887 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
12
12

𝐼𝑐 = 𝐹 ∙ 𝑑3 ; 𝛼𝑒 = 6,91 → 𝐹 = 0,009;
𝐼𝑐 = 0,009 ∙ 0,1803 = 52,49 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
𝐼=

𝐼𝑔 + 𝐼𝑐 887 + 52,49
=
∙ 10−6 = 469,75 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
2
2

A rigidez elástica (𝐾𝑒 ) do sistema é dada por:
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𝐾𝑒 =

384 ∙ 𝐸𝐼
5∙𝐿

4

384 ∙ 28,96 ∙ 469,75

=

5 ∙ 2,454

= 28997,9 𝑘𝑁/𝑚2 /𝑚

Com a rigidez elástica do sistema (𝐾𝑒 ) e a carga última (𝑃𝑢 ) é possível determinar o
deslocamento elástico da estrutura (𝑦𝑒 ):
𝑦𝑒 =

𝑝𝑢
66,59
=
= 0,002296 𝑚
𝐾𝑒 28997,9

Assim é possível estimar o deslocamento máximo (ym ) sofrido pela estrutura através da
expressão (2.39):
0,5912
𝑖𝑟2
𝑖𝑟2
1
1
2 ∙ 0,303 1
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 →
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − 𝑦) → 𝑦𝑚 = 2 ∙ 𝑚 + ∙ 𝑦𝑒 =
+ ∙ 0,002296 = 0,009804 𝑚
2∙𝑚
2
𝑝𝑢
2
66,59
2

6.1.4

Painel Sanduíche com Núcleo de 80 mm
Por fim, segue-se o estudo do painel sanduíche com o núcleo de argamassa de agregados

leves de perlite expandida com a maior espessura. Na sua composição consta uma lâmina inferior de
betão C25/30, com a armadura de reforço na face inferior, um núcleo de LWAP com 80 mm de
espessura e uma lâmina superior de betão C25/30 de proteção.

Figura 74 - Painel Sanduíche com núcleo de 80 milímetros de espessura

Na Figura 75 é possível observar detalhadamente a constituição das diferentes camadas deste
painel.

Figura 75 - Composição do Painel Sanduíche com núcleo de 80 milímetros

A determinação da distância entre o centro de massa da armadura longitudinal e a face
superior, d, é dada por:
𝑑 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − ∅𝑙 −

∅𝑙
0,010
= 0,24 − 0,025 − 0,010 −
= 0,200 𝑚
2
2

Determinação da percentagem geométrica de armadura através da equação (2.27).
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𝜌=

𝐴𝑠
; 𝐴 (∅10//0,20) = 3,93 𝑐𝑚2
𝑏∙𝑑 𝑠
𝜌=

3,93 ∙ 10−4
= 0,001965
1,00 ∙ 0,200

Para o cálculo do momento resistente do painel há que repetidamente determinar a posição da
linha neutra, a fim de verificar se a zona onde ocorrem as compressões está contida na espessura do
núcleo.
À semelhança da análise anterior, o módulo de elasticidade do betão foi obtido através da
média ponderada dos módulos de elasticidade dos dois materiais:
𝐸𝑒 =

𝐸1 ∙ ℎ1 + 𝐸2 ∙ ℎ2 31 ∙ 0,16 + 23,53 ∙ 0,08
=
= 28,51 𝐺𝑃𝑎
ℎ1 + ℎ2
0,16 + 0,08
𝛼𝑒 =

𝐸𝑠
200
=
= 7,02
𝐸𝑐 28,51

Assim, a posição da LN é dada por:
1
1
∙ 𝑏 ∙ 𝑋02 = 𝛼𝑒 ∙ 𝐴𝑠1 ∙ (𝑑 − 𝑋0 ) → ∙ 1,0 ∙ 𝑋02 = 7,02 ∙ 2,26 ∙ 10−4 ∙ (0,200 − 𝑋0 ) → 𝑋0 = 0,02365 𝑚
2
2

Como a posição da LN é inferior à espessura do núcleo (0,080m) o momento resistente da
secção é dado por:
𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑑2 ∙ (1 −

𝜌 ∙ 𝑓𝑦,𝑑𝑖𝑛
0,001965 ∙ 720,7
) = 0,001965 ∙ 720,7 ∙ 0,2002 ∙ (1 −
) = 55,63 𝑘𝑁𝑚/𝑚
2 ∙ 𝑓𝑐,𝑑𝑖𝑛
2 ∙ 39,6

Determinada a capacidade resistente do painel é possível estimar a respetiva carga última:
𝑝𝑢 =

8 ∙ 𝑀𝑟,𝑑𝑖𝑛
𝐿2

=

8 ∙ 55,63
2,452

= 74,14 𝑘𝑁/𝑚2

Tratando-se do painel com 80 milímetros de espessura, a sua massa total é afetada pela
quantidade de betão envolvida, bem como da massa do núcleo:
𝑀=

0,160𝑚 ∙ 2500𝑘𝑔/𝑚3 0,080𝑚 ∙ 981,25𝑘𝑔/𝑚3
+
= 0,479 𝑡𝑜𝑛/𝑚2
1000𝑘𝑔
1000𝑘𝑔

Este valor tem que ser afetado pelo fator de transformação, como se segue:
𝑚 = 𝑀 ∙ 𝐾𝐿𝑀 = 0,4785 ∙ 0,66 = 0,316 𝑡𝑜𝑛/𝑚2

O cálculo do momento de inércia segue a mesma formulação até então adotada:
𝐼𝑔 =

ℎ3 0,243
=
= 1152 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
12
12

𝐼𝑐 = 𝐹 ∙ 𝑑3 ; 𝛼𝑒 = 7,02 → 𝐹 = 0,008;
𝐼𝑐 = 0,008 ∙ 0,20003 = 64,00 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
𝐼=

𝐼𝑔 + 𝐼𝑐 1152 + 64
=
∙ 10−6 = 608 ∙ 10−6 𝑚4 /𝑚
2
2

A rigidez elástica (𝐾𝑒 ) do sistema é dada por:
𝐾𝑒 =

384 ∙ 𝐸𝐼
5 ∙ 𝐿4

=

384 ∙ 28,51 ∙ 608
5 ∙ 2,454

= 36948,6 𝑘𝑁/𝑚2 /𝑚

Com a rigidez elástica do sistema (𝐾𝑒 ) e a carga última (𝑃𝑢 ) é possível determinar o
deslocamento elástico da estrutura (𝑦𝑒 ):
𝑦𝑒 =

𝑝𝑢
74,14
=
= 0,002007 𝑚
𝐾𝑒 36948,6
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Assim é possível estimar o deslocamento máximo (ym ) sofrido pela estrutura através da
expressão (2.39):
0,5912
𝑖𝑟2
𝑖𝑟2
1
1
2 ∙ 0,316 1
𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 →
= 𝑝𝑢 ∙ (𝑦𝑚 − 𝑦) → 𝑦𝑚 = 2 ∙ 𝑚 + ∙ 𝑦𝑒 =
+ ∙ 0,002007 = 0,008458 𝑚
2∙𝑚
2
𝑝𝑢
2
74,14
2

De forma sintetizada, a Tabela 29 apresenta os resultados obtidos para as diferentes soluções.
Tabela 29 - Conjunto de resultados recolhidos das quatro soluções distintas

6.2

𝐊𝐞

𝐌𝐫,𝐝𝐢𝐧

𝐩𝐮

𝐈

[𝐤𝐍𝐦/𝐦]

[𝐤𝐍/𝐦𝟐 ]

[𝐦𝟒 /𝐦]

[𝐤𝐍/𝐦𝟐
/𝐦]

Painel Sanduíche
de Referência

32,98

43,96

181x10-6

Painel Sanduíche
com núcleo de
40mm de LWAP

44,30

59,04

Painel Sanduíche
com núcleo de
60mm de LWAP

49,96

Painel Sanduíche
com núcleo de
80mm de LWAP

55,63

𝐲𝐞
[𝐦𝐦]

𝐲𝐦
[𝐦𝐦]

11952

3,7

21,9

356x10-6

22388

2,6

11,5

66,59

470x10-6

28998

2,3

9,6

74,14

608x10-6

36949

2,0

8,5

Resultados dos Ensaios
Os sistemas de medição que forneceram os resultados recolhidos do ensaio encontram-se

descritos no ponto §5.4. Como referido foi utilizado um sistema mecânico para medição das máximas
deformações sofridas por cada painel. Os resultados obtidos através deste sistema encontram-se
reunidos na Tabela 30.
Tabela 30 - Valores da máxima deformação obtido pelo sistema de medição
Painel

Média
[mm]

Referência

40mm LWAP

60mm LWAP

25

25

8

15

9

12

25

22

8

12

10

9

23

21

9

11

8

8

20

20

11

X

X

8

20

19

X

X

X

X

22,0

10,6

9,1

Por razões alheias ao autor da presente dissertação, não foi possível realizar a totalidade dos
ensaios experimentais planeados. Com efeito, devido a insuficiente quantidade de explosivo, não foi
possível ensaiar o painel sanduíche com o núcleo de 80 mm de espessura.
Tal como referido no ponto §5.4, a própria ação da explosão comprometeu a aderência da
espuma de poliuretano à superfície da madeira, levando à não contabilização de algumas medições.
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Para melhor interpretar as diferenças registadas, entre as distintas soluções, a Tabela 31
estabelece a relação entre a deformação máxima recolhida pelo sistema de medição e a respetiva
deformação máxima calculada analiticamente.
Tabela 31 - Comparação entre resultados analíticos e resultados medidos
Painel

ymanalitico
[mm]

ymmedição
[mm]

Diferença
[mm]

Referência

40mm LWAP

60mm LWAP

21,9

11,5

9,8

25

15

12

3,1

3,5

2,2

A maior diferença entre o valor medido e o valor obtido analiticamente foi de aproximadamente
3,5 milímetros, sendo perfeitamente aceitável dada a dimensão dos valores assumidos e do grau de
aproximação dos métodos analíticos disponíveis. É possível inferir que o sistema de medição aplicado
no ensaio tem uma percentagem de erro de aproximadamente 15%.

6.3

Contributo dos Núcleos de Argamassa de Agregados Leves
No painel de referência foi medida uma deformação máxima de aproximadamente 25 mm. Na

Figura 76 é possível verificar os danos causados pela ação da explosão neste elemento. Ao içar o
painel, foi possível verificar a existência de quatro fendas, duas das quais percorriam o painel em todo
o seu comprimento.

Figura 76 - Painel de referência após o ensaio, face inferior (à esquerda) e bordo lateral (à
direita)

Como é possível verificar na Figura 76, destacam-se de 3 fendas ao longo do comprimento do
painel com uma espessura máxima de 0,15 mm (Figura 77).
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Figura 77 - Fissuração no bordo lateral do painel sanduíche

No segundo ensaio, com o painel sanduíche munido de um núcleo com 40 mm de argamassa
de agregados leves de perlite expandida verificou-se a minimização dos danos anteriormente
observados, tanto ao nível do padrão de fendilhação como do deslocamento máximo registado.
Na Figura 78 é possível verificar o surgimento de apenas duas fendas de menor dimensão
(0,10 mm de espessura máxima).

Figura 78 - Painel de referência após o ensaio, face inferior (à esquerda) e bordo lateral (à
direita)

A incorporação do núcleo de argamassa permitiu reduzir a deformação máxima em 40% e
diminuiu de 4 para 2 o número de fendas presentes na face inferior do painel.

Figura 79 - Face inferior do painel sanduíche com núcleo de 40 milímetros de espessura após o
ensaio

Quanto ao contributo do núcleo para a dissipação de energia, medido através da deformação
plástica, não foi visível qualquer alteração como se pode constatar na Figura 80.
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Figura 80 - Núcleo de 40 mm antes (à esquerda) e após (à direita) a realização do ensaio

O segundo painel com núcleo dissipador de energia, conta com uma camada de 60 mm de
espessura de argamassa de agregados de perlite expandida e, comparando com o painel de referência,
permitiu a redução da deformação máxima em 64%. O seu contributo é notório quando, ao içar o painel
para registo do padrão de fissuração, se verifica a ausência de qualquer fissuração visível a olho nu
(Figura 81).

Figura 81 - Ausência de fendilhação na face inferior do painel sanduíche com um núcleo
dissipador de 60mm

Este resultado confirma os resultados observados ao nível da deformação do núcleo.
Considerando a mesma ação explosiva que nos ensaios anteriores, verifica-se no painel com 60 mm
de espessura, danos claros (Figura 82) que confirmam a dissipação de energia e o funcionamento do
núcleo como componente de absorção de energia.

Figura 82 - Núcleo de 60 mm antes (à esquerda) e após (à direita) a realização do ensaio

Perante o carregamento impulsivo, este painel verificou a destruição parcial do núcleo,
observando-se fendilhação e desagregação da argamassa em toda a sua dimensão (Figura 83).

Figura 83 - Destruição parcial do núcleo devido à ação explosiva

Para além do fenómeno referido, foi visível a alteração de espessura do núcleo, reduzindo
cerca de 10% da sua dimensão original (Figura 84).
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Figura 84 - Redução de aproximadamente 5mm na espessura do núcleo

6.4

Comparação com Betão C25/30
A fim de validar o contributo da camada de dissipação de energia (núcleo do painel sanduíche),

decidiu-se estabelecer a comparação entre os elementos ensaiados e elementos com igual espessura,
constituídos exclusivamente por betão C25/30. Na Tabela 32, apresentam-se os resultados analíticos
para lajes de betão armado com espessuras iguais às dos painéis sanduíche ensaiados.
Tabela 32 - Resultados da análise numérica para elementos constituídos exclusivamente por
betão C25/30
𝑴𝒓,𝒅𝒊𝒏

𝒑𝒖

𝑰

𝑲𝒆

[𝒌𝑵𝒎/𝒎]

[𝒌𝑵/𝒎𝟐 ]

[𝒎𝟒 /𝒎]

[𝒌𝑵/𝒎𝟐 /𝒎]

𝒚𝒆
[𝒎𝒎]

𝒚𝒎
[𝒎𝒎]

0,16

32,98

43,95

185x10-6

12248

3,6

21,9

0,20

44,30

59,05

364x10-6

24191

2,5

12,5

0,22

49,97

66,60

487x10-6

32207

2,1

10,8

Espessura [m]

Estabelecendo um paralelismo entre estes resultados e os mesmos aplicados aos painéis
sanduíche (Tabela 29), não se verificam diferenças quanto à sua capacidade resistente, pelo facto de
nos painéis sanduíche com núcleos dissipadores ter-se considerado o contributo dos núcleos para o
cálculo da altura útil das armaduras.
Por outro lado, verificam-se diferenças a partir do cálculo da inércia da secção motivadas pela
homogeneização de diferentes materiais presentes na composição dos painéis sanduíche que
alteraram de certa forma a rigidez elástica destes elementos. Nos elementos compostos por materiais
distintos verificaram-se maiores deslocamentos elásticos que nos constituídos exclusivamente por
betão armado dada a menor rigidez dos primeiros.
Ao igualar o equilíbrio entre o trabalho gerado por uma força exterior (𝑇𝑒 ) e o trabalho interior (𝑇𝑖 )
gerado pela deformação de um corpo, é possível quantificar a quantidade de energia absorvida. Este
equilíbrio permite que dois elementos de igual espessura, idêntica capacidade resistente, mas diferente
constituição, apresentem campos de deformação distintos, associados a diferentes capacidades de
dissipação de energia.
O comportamento dos painéis sanduíche revela-se interessante na medida em que, com o
aumento da espessura, verifica-se a concentração dos danos no núcleo projetado como camada de
sacrifício e redução da flecha e fendilhação do elemento subjacente.
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Capítulo 7 – Conclusões e desenvolvimentos futuros
O presente trabalho de investigação visa o estudo de novos elementos estruturais, materiais
de dissipação de energia e sistemas construtivos que permitem a minimização dos danos causados
numa estrutura pela ação de uma explosão. Em última instância pretende-se reduzir a probabilidade
de colapso de uma estrutura, conferindo uma maior proteção aos edifícios e aos seus utilizadores.
Na linha de investigação levada a cabo por Nabais (2016) e Gonçalves (2015), no que respeita
ao estudo e desenvolvimento de um sistema de proteção de estruturas de betão contra explosões, foi
dimensionado, analisado e selecionado experimentalmente um painel sanduíche com lâminas de betão
armado e um núcleo com um material dissipador de energia.
A dissertação encontra-se dividida em três grandes áreas de investigação: a análise e
compreensão dos fenómenos resultantes de uma explosão; a seleção e avaliação da capacidade de
energia dissipada por distintos materiais e o comportamento de um material compósito sujeito a um
carregamento impulsivo da explosão.
Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões retiradas a partir do trabalho
desenvolvido e, por fim propõe-se a continuidade através dos desenvolvimentos de outros trabalhos
nesta área.

7.1

Síntese e Principais Conclusões
O carregamento dinâmico violento da ação da explosão necessita de um dispositivo de

monitorização bastante robusto e preciso, para que se possa estabelecer uma correspondência válida
com o método de análise dinâmica adequado.
Dos resultados obtidos, constata-se que o comportamento dúctil da argamassa cavernosa de
agregados leves de perlite expandida (LWAP) é manifestamente mais pronunciado com o aumento de
espessura, ou seja, com o aumento da quantidade relativa de argamassa face à quantidade de betão
armado. De acordo com os resultados obtidos pelo ensaio quase estático, quanto maior a espessura
do elemento a ensaiar, maior a extensão do patamar de deformação plástica, nas mesmas condições
de carregamento.
O comportamento dos painéis sanduíche constituídos por argamassa de agregados leves foi
positivo na medida em que, com o aumento da espessura, verificou-se a concentração dos danos no
núcleo projetado como camada de sacrifício, a redução da flecha e a fendilhação do elemento
subjacente. Uma solução sanduíche só é favorável se houver dissipação na forma de deformação
plástica irreversível.
Pretendeu-se assim, para além de validar a mais-valia do emprego da argamassa de agregados
leves para a dissipação de energia, a incorporação de um elemento de proteção superior que defenda
a camada de sacrifício e permitindo-lhe que absorva parte da energia transmitida ao elemento
estrutural.
Ao adotar como válidos os resultados obtidos pela abordagem analítica, os painéis sanduíche
com núcleo de argamassa de agregados leves de perlite expandida revelam-se mais eficientes porque
acomodam uma igual energia transmitida numa menor deformação máxima. Em todos os ensaios
verificou-se que a referida lâmina superior é necessária, sendo possível constatar a degradação do
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núcleo e a preservação da lâmina no painel ensaiado de maior espessura. Ensaiaram-se assim três
núcleos distintos: o primeiro mediante a aplicação de uma memebrana de PVC e, seguidamente, com
a aplicação de duas espessuras de argamassa de agregados leves de perlite expandida com 40 e 60
milímetros respetivamente.
No decorrer dos ensaios foram obtidas deformações máximas a meio vão de 25 mm, para o
painel de referência e 12 mm para o painel sanduíche com o núcleo de maior espessura. A capacidade
de dissipação de energia evidenciou-se através da observação da concentração de danos no núcleo,
na camada de sacrifício, e atenuação dos danos nos elementos envolventes.
Através de uma abordagem analítica foram estimadas as diferentes deformações máximas a
meio vão, para cada painel, obtendo-se um erro inferior a 15% quando comparadas com os resultados
medidos no ensaio experimental. É necessário ter presente que a velocidade do carregamento e
violência extrema do impulso gerado pela carga explosiva comprometem o rigor e a precisão dos
sistemas de medição.
Quanto aos métodos de análise, há que ter em consideração que resultam de aproximações e
simplificações tais como a adoção uniforme de pressões resultantes da onda de choque e a
homogeneização da secção transversal.
O contributo da incorporação de núcleos de argamassas cavernosas de agregados leves de
perlite expandida é notório, uma vez que ao serem comparados com elementos idênticos com uma
constituição exclusiva de betão armado, conduziram a uma redução de cerca de 20% da deformação
máxima.
Por fim, os principais parâmetros a ter em consideração no estudo de soluções de proteção de
estruturas face a explosões, são a massa e a ductilidade de um elemento. Aumentando a massa, é
possível diminuir o trabalho exterior provocado no elemento e por outro lado, o aumento da ductilidade
permite aumentar a deformação plástica suportada pela estrutura e, desta forma, potenciar a sua
capacidade resistente a estas ações.
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7.2

Desenvolvimentos futuros
A análise dos efeitos provocados por explosões em estruturas de betão armado e o

comportamento de materiais sujeitos a ações impulsivas consiste numa área de investigação
insuficientemente investigada em Portugal.
Assim, face ao quantitativo de parâmetros e fatores necessários à caraterização da ação de uma
explosão, são essenciais novas linhas de investigação e os métodos de ensaio experimental carecem
de um processo de otimização de avaliação e validação de resultados.
Propõe-se para desenvolvimento futuro algumas linhas de investigação identificadas ao longo
desta dissertação:


Execução de ensaios experimentais em elementos constituídos exclusivamente por
betão armado com espessuras de 40, 60 e 80 mm, por forma a estabelecer uma
comparação real entre as diferentes composições;



Realização de ensaios de painéis sanduíche com lâminas superiores de menor
dimensão para aferir o equilíbrio entre proteção e exposição do núcleo;



Ensaio experimental com painel sanduíche formado pelas chapas onduladas,
devidamente confinadas, e subjacentes a uma lâmina de proteção leve;



Investigação e ensaio experimental de núcleos constituídos por betão celular com
diferentes percentagens de ar;



Investigação dos efeitos da aplicação de soluções em honeycomb com lâminas
deformáveis para quantificar a capacidade de absorção de energia;



Estudo do comportamento e ensaio experimental com placas honeycomb preenchidas
com espuma metálica;



Investigação do comportamento da argamassa de agregados leves de perlite
expandida, composta por betão de menor resistência;



Modelação numérica dos ensaios realizados ao longo do presente trabalho, de forma a
estudar a aplicação de diferentes materiais como camada de sacrifício e reduzir o
número de amostras a ensaiar em laboratório;



Desenvolvimento de um sistema construtivo que permita a colocação rápida e eficaz
deste tipo de soluções em edifícios existentes, considerados vulneráveis a acidentes
desta natureza;



Investigação dos efeitos dinâmicos da ação de uma explosão e consequente
propagação da onda de choque com recurso a equipamentos de medição com maior
precisão;



Realização de ensaios para caraterização da resposta do elemento estrutural
desenvolvido, quando sujeito a explosões próximas da superfície e explosões à
superfície.
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Anexos

1

Anexo A.1. Ficha de ensaio do painel de referência
Ficha de ensaio Nº1
I – DADOS GERAIS
1 – Data/Hora do ensaio: 3 de OUTUBRO de 2 – Local do ensaio: Campo Militar Santa Margarida
2017 às 17:00
3 – Investigadores presentes:
Exército Português: José Basto, Luís Cardoso, Vítor Pereira, Ricardo Ramos
4 – Outras presenças:
Apoios: Companhia de Engenharia/BrigMec – 1 Empilhador, 1 RE, Ambulância, Bombeiros
5 – Redação da ficha: Luís Miguel Raposo Cardoso
6 – Descrição geral e objetivo do ensaio
Ensaio do painel de referência simplesmente apoiado em dois bordos paralelos, com um vão livre de 2,30 m e
carga explosiva de 6,00 kg a 2,00 m de distância. O objetivo deste ensaio analisar os danos que a carga
resultante da ação da explosão provoca no painel sem qualquer dispositivo dissipador de energia, por forma a
obter uma referência para os painéis com sistemas de dissipação de energia.
II – DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS ENSAIADOS
7 – Tipologia do(s) elemento(s) ensaiado(s)
Laje de betão armado
8 – Esboço do(s) elemento(s) ensaiado(s)

2

9 – Características dos materiais do(s) elemento(s) ensaiado(s)
Betão
C25/30
Resistência aos 28 dias:
fcm = 33,3 MPa

Armaduras
Aço A500 NR

Materiais e tipologia do reforço:
Painel Sanduiche de betão armado com tela
de PVC, sem núcleo dissipador de energia.

Recobrimento
e = 0,025 [m]

III – DESCRIÇAO DA(S) CARGA(S) EXPLOSIVA(S) UTILIZADA(S)
10 – Características do explosivo
Eurodyn 2000
120g x 50 (nº velas)
W = 6,000 kg
11 – Esboço do explosivo utilizado

12 – Características do meio
Distância ao alvo: 2,00 [m]

Altura ao solo: 2,47 [m]

IV – MONITORIZAÇÃO
13 – Descrição do sistema
O sistema de monitorização é constituído por um sistema de duas vigas de madeira, com 5 furos cada um preenchido com
espuma de poliuretano, onde são colocadas hastes metálicas (uma em cada furo). Permite medir a deformação instantânea
da laje aquando da explosão, pela diferença de comprimento livre das hastes entre o antes e o após o ensaio.
14 – Esboço do sistema (ver secção 8)

3

V – REGISTO FOTOGRÁFICO
15 – Pré-ensaio

16 – Pós-ensaio

VI – RESULTADO DOS ENSAIOS
17 – Efeitos observados
O ensaio provocou fendilhação e deformação do modelo por flexão cilíndrica.
Fendilhação: verificaram-se 4 fendas destacadas em praticamente todo o comprimento do painel. A sua
espessura atingiu o máximo de 0,15mm e um mínimo de 0,10m.
Deformação: a deformação máxima medida nas hastes foi de 25,0 mm e a deformação residual, medida com
régua de 2,60 m e fita métrica na face superior, foi de 3,0 mm.

Outros:
Reutilização do(s) elemento(s) após ensaio: Não
VII – PARÂMETROS ESTIMADOS DA ONDA DE CHOQUE
(Refª: UFC 3-340-02; Kinney e Graham 1985)
Distância reduzida
Pressão de pico incidente
𝑃𝑠𝑜 = 0,661 [𝑀𝑃𝑎]
𝑍 = 1,21141 [𝑚/𝑘𝑔1/3 ]
Impulso específico
𝑖𝑠 = 0,111 [𝑀𝑃𝑎. 𝑚𝑠]

Impulso específico refletido
𝑖𝑟 = 0,545 [𝑀𝑃𝑎. 𝑚𝑠]

4

Pressão de pico refletida
𝑃𝑟 = 3,234 [𝑀𝑃𝑎]
Duração da fase positiva
𝑡𝑜 = 1,12654 [𝑚𝑠]

Anexo A.2. Ficha de ensaio do painel com núcleo dissipador de 40 mm
Ficha de ensaio Nº2
I – DADOS GERAIS
1 – Data/Hora do ensaio: 4 de OUTUBRO de 2 – Local do ensaio: Campo Militar Santa Margarida
2017 às 08:30
3 – Investigadores presentes:
Exército Português: José Basto, Luís Cardoso, Vítor Pereira, Ricardo Ramos
4 – Outras presenças:
Apoios: Companhia de Engenharia/BrigMec – 1 Empilhador, 1 RE, Ambulância, Bombeiros
5 – Redação da ficha: Luís Miguel Raposo Cardoso
6 – Descrição geral e objetivo do ensaio
Ensaio do painel de betão armado com núcleo dissipador de energia, com uma espessura de 40 milímetros,
simplesmente apoiado em dois bordos paralelos, com um vão livre de 2,30 m e carga explosiva de 6,00 kg a
2,00 m de distância. O objetivo deste ensaio consiste em relatar os danos que a carga resultante da ação da
explosão provoca no painel, analisando o contributo do núcleo constituído por agregados leves de perlite, para
a absorção de energia.
II – DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS ENSAIADOS
7 – Tipologia do(s) elemento(s) ensaiado(s)
Laje de betão armado
8 – Esboço do(s) elemento(s) ensaiado(s)

5

9 – Características dos materiais do(s) elemento(s) ensaiado(s)
Betão
C25/30
Resistência aos 28 dias:
fcm = 33,3 MPa

Armaduras
Aço A500 NR

Materiais e tipologia do reforço:
Painel Sanduiche de betão armado com núcleo
perlite com 40 milímetros de espessura

Recobrimento
e = 0,025 [m]

III – DESCRIÇAO DA(S) CARGA(S) EXPLOSIVA(S) UTILIZADA(S)
10 – Características do explosivo
Eurodyn 2000
120g x 50 (nº velas)
W = 6,000 kg
11 – Esboço do explosivo utilizado

12 – Características do meio
Distância ao alvo: 2,00 [m]

Altura ao solo: 2,50 [m]

IV – MONITORIZAÇÃO
13 – Descrição do sistema
O sistema de monitorização é constituído por 4 extensómetros colados nos varões do meio da laje, e a meio vão. Também
é constituído por um sistema de duas vigas de madeira, com 5 furos cada um preenchido com espuma de poliuretano, onde
são colocadas umas hastes metálicas (uma em cada furo). Permite medir a deformação instantânea da laje aquando da
explosão, pela diferença de comprimento livre das hastes entre o antes e o após o ensaio.
14 – Esboço do sistema (ver secção 8)

6

V – REGISTO FOTOGRÁFICO
15 – Pré-ensaio

16 – Pós-ensaio

VI – RESULTADO DOS ENSAIOS
17 – Efeitos observados

7

O ensaio provocou fendilhação e deformação do modelo por flexão cilíndrica.
Fendilhação: foram observadas duas fendas na face inferior, principalmente concentradas no meio vão do , em
praticamente todo o comprimento do painel. A sua espessura é de 0,10mm.

Deformação: a deformação máxima medida nas hastes foi de 15 mm. A deformação residual, medida com uma
régua de 2,60 m e fita métrica na face superior, foi de 4,0 mm.

A deformação máxima do painel diminuiu bastante face à do painel de referência, reduzindo de 25 para 15
milímetros a respetiva deformação máxima.
Outros:
Reutilização do(s) elemento(s) após ensaio: Não
VII – PARÂMETROS ESTIMADOS DA ONDA DE CHOQUE
(Refª: UFC 3-340-02; Kinney e Graham 1985)
Distância reduzida
Pressão de pico incidente
𝑃𝑠𝑜 = 0,660794 [𝑀𝑃𝑎]
𝑍 = 1,21141 [𝑚/𝑘𝑔1/3 ]
Impulso específico
𝑖𝑠 = 0,111276 [𝑀𝑃𝑎. 𝑚𝑠]

Impulso específico refletido
𝑖𝑟 = 0,544567 [𝑀𝑃𝑎. 𝑚𝑠]

8

Pressão de pico refletida
𝑃𝑟 = 3,23382 [𝑀𝑃𝑎]
Duração da fase positiva
𝑡𝑜 = 1,12654 [𝑚𝑠]

Anexo A.3. Ficha de ensaio do painel com núcleo dissipador de 60 mm
Ficha de ensaio Nº3
I – DADOS GERAIS
1 – Data/Hora do ensaio: 4 de OUTUBRO de 2 – Local do ensaio: Campo Militar Santa Margarida
2017 às 10:00
3 – Investigadores presentes:
Exército Português: José Basto, Luís Cardoso, Vítor Pereira, Ricardo Ramos
4 – Outras presenças:
Apoios: Companhia de Engenharia/BrigMec – 1 Empilhador, 1 RE, Ambulância, Bombeiros
5 – Redação da ficha: Luís Miguel Raposo Cardoso
6 – Descrição geral e objetivo do ensaio
Ensaio do painel de betão armado com núcleo dissipador de energia, com uma espessura de 60 milímetros,
simplesmente apoiado em dois bordos paralelos, com um vão livre de 2,30 m e carga explosiva de 6,00 kg a
2,00 m de distância. O objetivo deste ensaio consiste em relatar os danos que a carga resultante da ação da
explosão provoca no painel, analisando o contributo do núcleo constituído por agregados leves de perlite, para
a absorção de energia.
II – DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS ENSAIADOS
7 – Tipologia do(s) elemento(s) ensaiado(s)
Laje de betão armado
8 – Esboço do(s) elemento(s) ensaiado(s)

9

9 – Características dos materiais do(s) elemento(s) ensaiado(s)
Betão
C25/30
Resistência aos 28 dias:
fcm = 33,3 MPa

Armaduras
Aço A500 NR

Materiais e tipologia do reforço:
Painel Sanduiche de betão armado com núcleo
perlite com 60 milímetros de espessura

Recobrimento
e = 0,025 [m]

III – DESCRIÇAO DA(S) CARGA(S) EXPLOSIVA(S) UTILIZADA(S)
10 – Características do explosivo
Eurodyn 2000
120g x 50 (nº velas)
W = 6,000 kg
11 – Esboço do explosivo utilizado

12 – Características do meio
Distância ao alvo: 2,00 [m]

Altura ao solo: 2,52 [m]

IV – MONITORIZAÇÃO
13 – Descrição do sistema
O sistema de monitorização é constituído por 4 extensómetros colados nos varões do meio da laje, e a meio vão. Também é
constituído por um sistema de duas vigas de madeira, com 5 furos cada um preenchido com espuma de poliuretano, onde
são colocadas umas hastes metálicas (uma em cada furo). Permite medir a deformação instantânea da laje aquando da
explosão, pela diferença de comprimento livre das hastes entre o antes e o após o ensaio.
14 – Esboço do sistema (ver secção 8)
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V – REGISTO FOTOGRÁFICO
15 – Pré-ensaio

16 – Pós-ensaio

VI – RESULTADO DOS ENSAIOS
17 – Efeitos observados
O ensaio provocou deformação do modelo por flexão cilíndrica.
Fendilhação: não foram observadas quaisquer fendas na face inferior do painel. Verificou-se que a espessura
do núcleo foi significativamente danificada, principalmente nas partes salientes (desagregação dos cantos)
devido ao esmagamento da parte superior do núcleo. Verificou-se a libertação de agregados leves que
constituem a argamassa aplicada no núcleo.
Deformação: a deformação máxima medida nas hastes metálicas foi de 12,0 mm. A deformação residual do
núcleo foi de aproximadamente 4,0mm.
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A deformação máxima do painel reduziu bastante quando comparada com a do painel de referência, passando
de uma deformação máxima de 25,0 mm, para cerca de 12mm. Para além de se ter verificado uma concentração
de danos ao longo do núcleo, verificou-se a consequente ausência de fendas no elemento estrutural inferior
(lâmina de betão armado de 0,12 m)
Outros:
Reutilização do(s) elemento(s) após ensaio: Não

VII – PARÂMETROS ESTIMADOS DA ONDA DE CHOQUE
(Refª: UFC 3-340-02; Kinney e Graham 1985)
Distância reduzida
Pressão de pico incidente
𝑃𝑠𝑜 = 0,660794 [𝑀𝑃𝑎]
𝑍 = 1,21141 [𝑚/𝑘𝑔1/3 ]
Impulso específico
𝑖𝑠 = 0,111276 [𝑀𝑃𝑎. 𝑚𝑠]

Impulso específico refletido
𝑖𝑟 = 0,544567 [𝑀𝑃𝑎. 𝑚𝑠]
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Pressão de pico refletida
𝑃𝑟 = 3,23382 [𝑀𝑃𝑎]
Duração da fase positiva
𝑡𝑜 = 1,12654[𝑚𝑠]

