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Resumo 

 

O objectivo principal deste trabalho consiste na análise do comportamento e dimensionamento de um 

reservatório elevado, do tipo Intze, tendo em conta a sua localização geográfica.  

A estrutura original, que serviu de base para este estudo, foi originalmente concebida por Santarella 

[1], em meados do século passado. 

Numa primeira instância analisam-se os esforços gerados na estrutura da cuba, devido ao efeito das 

acções do peso próprio e pressão hidrostática. 

Os esforços foram obtidos primeiramente através de expressões analíticas, em conformidade com o 

apresentado em Montoya [2]. Posteriormente, comparam-se os resultados obtidos com uma solução 

numérica, recorrendo a um software com base no MEF [3]. 

Esta análise foi realizada localmente, ou seja de forma independente para cada tipo de membrana, com 

o objectivo de validar os resultados obtidos através do MEF. A validação destes modelos foi discutida 

através da comparação destes com os gráficos das expressões analíticas. 

Numa segunda fase, procedeu-se ao dimensionamento, suportado na regulamentação actual, com 

recurso aos Eurocódigos. 

Para se alcançar o tempo de vida útil do projecto, foram tomadas medidas especificas de protecção, 

tendo em conta as acções ambientais relevantes. Sendo assim, realizou-se uma breve análise de 

durabilidade, com o intuito de adoptar o material e recobrimento de armaduras mais adequados.  

A resposta sísmica foi analisada através de três modelos dinâmicos distintos. Consideraram-se dois 

modelos de cálculo simplificados, e um outro, obtido através do MEF. 

Para efeitos de dimensionamento da cuba, procedeu-se também ao controlo da abertura de fendas 

atendendo aos requisitos de estanqueidade. 
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Abstract 

 

The main objective of this work is the analysis and design of an elevated tank, also known as Intze tank, 

taking into account it’s geographical location. 

The original structure, which was the basis for this study, was originally designed by Santarella [1] 

around the middle of the last century. 

Firstly the generated forces on each type of membrane are analyzed due to the effect of the actions of 

their own weight and hydrostatic pressure. 

The membrane forces are primarily obtained from analytic expressions as presented by Montoya [2]. 

Subsequently, the inner forces are compared with those obtained by a software based on FEM [3]. 

This analysis is performed locally, independently of each membrane type, in order to validate the results 

obtained using FEM. The validation of these models is discussed by comparing the obtained results. 

In a second phase, the structural design is performed, supported by the Eurocodes. 

To achieve the durability of the project, particular protective measures are taken. Thus, there is a brief 

analysis materials and minimum cover of reinforcement.  

The seismic response is discussed by analyzing three dynamic models.  Two simplified models are 

considered, and the other by FEM [3]. 

The opening of cracks is also verified in the structural parts of the tank in contact with water. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Os reservatórios são estruturas que possuem como principal finalidade o armazenamento de qualquer 

tipo de substância: fluída – água (potável; rega; piscinas), vinho, azeite; ou gasosa – combustíveis, gás. 

Em Portugal, as estruturas de reservatórios são geralmente realizadas em betão armado ou pré-

esforçado, devido ao menor custo destas soluções contrapondo com as estruturas executadas em aço. 

No entanto, também existem exemplos de reservatórios em aço, dando-se primazia a estas soluções 

quando a estanqueidade total é uma exigência fundamental. Geralmente, quando a substância 

armazenada se trata de um combustível ou de uma substância gasosa opta-se por uma estrutura deste 

tipo. 

Figura 1 – Reservatório em betão armado (a) [1]; Reservatório em betão armado e pré-esforçado, localizado em Beiriz – Póvoa 

de Varzim (b) [5]; Reservatórios em aço (c) [6]. 

À semelhança das estruturas em geral, os reservatórios devem satisfazer certas exigências, 

nomeadamente no que diz respeito à segurança estrutural e comportamento em serviço.  

A segurança estrutural consiste na verificação da resistência dos elementos estruturais e da 

estabilidade global da estrutura (derrubamento e deslizamento).  

No que diz respeito ao comportamento em serviço salientam-se as exigências de estanqueidade e 

durabilidade. Em relação ao controlo destas exigências, destaca-se o controlo de fendilhação, através 

da utilização de betões de baixa porosidade e aditivos impermeabilizantes, respeitantes a reservatórios 

de betão armado. De referir ainda o controlo da deformação da estrutura e ainda o controlo de 

assentamentos do terreno de fundação. 

As acções a que estão sujeitos são de dois tipos: acções directas e indirectas. 

(b) (a) (c) 
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No primeiro grupo incluem-se particularmente, os pesos próprios, as sobrecargas, a pressão exercida 

por um líquido, e a acção sísmica – esta última é contabilizada de forma independente. 

No segundo grupo incluem-se fundamentalmente as variações de temperatura, a retracção e fluência 

do betão. Tratando-se de deformações impostas, a variação de dimensão dos elementos (se restringida 

a deformação) origina um acréscimo de esforços. Sendo assim, a fendilhação do betão torna-se 

inevitável, e a estanqueidade terá de ser garantida, como já referido, através de um controlo de 

fendilhação (adoptando medidas de ordem construtiva e de qualidade do betão e utilizando armaduras 

específicas) e/ou recorrendo a revestimentos impermeáveis a colocar nas superfícies interiores da 

cuba. 

Os reservatórios podem ser classificados sob diversos pontos de vista. Para além das classificações 

baseadas nos seus aspectos funcionais, existem outros critérios de classificação, como por exemplo: 

posição em relação ao solo, geometria da cuba, presença de cobertura, compartimentação ou nível de 

exigência de estanqueidade. 

Relativamente à posição do tanque em relação ao solo, distinguem-se dois tipos, depósitos térreos e 

depósitos elevados. Os depósitos térreos são assentes directamente sobre o terreno, e por vezes são 

parcial ou totalmente enterrados, minimizando assim o impacto visual. Os depósitos elevados são 

habitualmente constituídos por um fuste, apoiado na fundação que o suporta e, superiormente, destaca-

-se uma cuba de maior diâmetro que o fuste, com base circular ou poligonal, que constitui o reservatório 

propriamente dito.  

Quanto à presença de cobertura, caso esta seja inexistente, está-se perante um reservatório aberto 

(tanque). Caso contrário, tem-se um reservatório fechado. 

A compartimentação de um reservatório pode ser constituída por uma célula apenas (depósito simples) 

ou por várias células (depósitos múltiplos), que podem ser dispostas ao mesmo nível ou em níveis 

sobrepostos. 

Os depósitos térreos apresentam algumas vantagens relativamente aos elevados, nomeadamente [7]: 

 Menor custo de construção, para uma mesma capacidade; 

 Maior facilidade de inspecção, de exploração e de ampliação a longo prazo; 

 Menor impacto paisagístico. 

A adopção de uma solução estrutural do tipo elevada é frequente quando se verificam condições 

topográficas adversas e quando não existe o fornecimento de carga suficiente à rede distribuidora. No 

entanto, quando se adopta uma solução deste tipo, o projectista deve ter em conta a grande visibilidade 

e impacto paisagístico que uma construção destas possui. 

1.2. Aspectos básicos de reservatórios elevados 

Os reservatórios elevados são usados frequentemente em Portugal, com a finalidade de fornecer água 

às populações, sendo o seu abastecimento efectuado de forma gravítica. Em principio, a sua utilização 
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é mais frequente em meios rurais, do que em meios urbanos, dado que não possibilitam o 

armazenamento de grandes volumes de água. 

Nos meios urbanos são, consequentemente, mais utilizados os reservatórios assentes no terreno, com 

secção transversal circular, rectangular ou quadrada, que possibilitam a reserva, de forma mais 

económica, de muitos milhares de metros cúbicos de água, funcionando com recurso a bombagem ou 

graviticamente se forem implantados a cotas elevadas. Observa-se ainda que do ponto de vista 

estrutural os reservatórios de secção circular são mais favoráveis, na medida em que os momentos 

flectores são bastante reduzidos, estando a secção a funcionar fundamentalmente através de esforços 

normais. 

Como referido anteriormente, os reservatórios elevados, caracterizam-se pela presença de um fuste, 

e, superiormente, por uma cuba. 

A torre de um reservatório elevado pode ser constituída por uma estrutura porticada, sendo esta 

geralmente composta por um conjunto de pilares travados horizontalmente a diversos níveis (Figura 2 

- a), ou simplesmente por um fuste único (Figura 2 - b), podendo este ser caracterizado pelas seguintes 

variantes: 

 Fuste liso, com espessura constante ou variável (em betão armado); 

 Fuste com nervuras verticais. As nervuras possuem a função de incrementar o momento de 

inércia das secções transversais para a flexão global do fuste, para acções horizontais (sismo). 

Por razões estéticas, é comum colocar estas nervuras do lado exterior; 

 Fuste com nervuras horizontais. Esta solução é particularmente utilizada em fustes metálicos 

altos, onde o fenómeno de ovalização das secções transversais devido à acção do vento pode 

ser importante. Neste caso, as nervuras são geralmente interiores. 

Figura 2 – Reservatório elevado em betão armado, sobre uma estrutura porticada - Oeiras (a); Reservatório elevado em betão 

armado sobre um fuste único – Guiné Equatorial (b) [8].  

(b) (a) 
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1.3. Apresentação do reservatório em análise  

No presente estudo pretende-se analisar o comportamento, e executar o respectivo dimensionamento 

de um reservatório concebido originalmente por Santarella [1], em 1953. 

O reservatório em causa é do tipo elevado sobre uma torre porticada e naturalmente de betão armado, 

sendo a sua definição geométrica apresentada na Figura 3. No Anexo A apresenta-se a concepção 

realizada por Santarella, relativamente à geometria da cuba, estrutura porticada, bem como à 

distribuição de armaduras relativas à cuba [1]. Trata-se de uma estrutura com paredes muito esbeltas, 

e cuja concepção será reavaliada, tendo em consideração os requisitos actuais de desempenho 

estrutural. 

Figura 3 – Reservatório concebido originalmente por Santarella, adaptado de [1]. 

A estrutura em causa destina-se ao armazenamento de água, com uma capacidade máxima de 

aproximadamente 100 m3.  

No que diz respeito aos materiais utilizados na solução apresentada por Santarella, sabe-se apenas 

que a estrutura foi dimensionada para uma tensão de serviço máxima no aço, com o valor de 120 MPa 

[1]. 

No Quadro 1 apresentam-se as características consideradas para os materiais utilizados actualmente, 

nas quais se baseou a realização deste estudo. Esta escolha será devidamente justificada, tendo em 

conta, a análise de durabilidade efectuada. 

Quadro 1 – Características dos materiais da estrutura dimensionada (actualmente). 

 Betão Aço (armadura) 

Actual C30/37 A500 

 

O reservatório dimensionado pretende-se que seja implantado em Setúbal. Com esse intuito esse 

intuito admitiu-se que a qualidade do terreno de fundação é a de um maciço rochoso fracturado (Siltito), 
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que se localiza na proximidade da superfície, conforme apresentado no Anexo B, onde se enunciam os 

dados obtidos relativos ao ensaio Standard Penetration Test (SPT), bem como a amostra. 

Vulgarmente estes reservatórios são designados de “reservatórios fungiformes”, e também conhecidos 

por “tipo Intze” [2]. Durante muitos anos a construção deste tipo de reservatório foi bastante comum, e 

como tal em Portugal existem inúmeros exemplos (Figura 2 – a). 

As cubas destes reservatórios são constituídas pelos seguintes principais elementos (ver Figura 4) 

i. Estrutura de fundo com uma cúpula esférica (aberta) e uma superfície tronco-cónica, ambas 

ligadas por uma viga anelar/circular, também designada por cinta; 

ii. Parede exterior cilíndrica, ligada à superfície tronco-cónica, através de uma cinta (elemento B) 

iii. Coberta tronco-cónica (Figura 4 – b); 

iv. Linterna de cobertura; 

v. Chaminé interior, de acesso à cuba. 

A cobertura pode assumir variantes, podendo ser apenas uma cúpula (Figura 4 – a), com presença ou 

não de linterna.  

Figura 4 – Reservatório do “tipo Intze” – cobertura em cúpula, sem linterna (a); cobertura tronco-cónica, com linterna (b). 

Grande parte destes tipos de reservatórios foram dimensionados, assumindo que os elementos 

estruturais em causa possuem um comportamento de membrana, ou seja admitindo apenas 

distribuições de esforços normais em equilíbrio com as forças exteriores aplicadas. Este facto será 

elucidado posteriormente. 

1.4. Estrutura da dissertação 

Este trabalho está dividido em oito capítulos. O primeiro capítulo corresponde à introdução onde se 

apresenta uma breve contextualização do tema analisado, o último corresponde às conclusões e 

desenvolvimentos.  

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 



6 

 

O capítulo dois retracta o comportamento de membrana bem como os seus fundamentos que serviram 

de suporte para este estudo. Apresentam-se também os vários diagramas de esforços obtidos, tendo 

em conta as membranas analisadas, segundo as formulações apresentadas por Montoya [2]. 

No terceiro capítulo apresentam-se os diagramas de esforços, mas recorrendo a uma ferramenta de 

cálculo automático, tendo por base o MEF [3]. 

No capítulo 4 apresenta-se a análise de resultados tendo em conta os aspectos estudados nos dois 

capítulos anteriores. 

Os restantes três capítulos abordam o dimensionamento da estrutura tendo por base nos Eurocódigos 

estruturais. Sendo assim optou-se por apresentar uma breve análise de durabilidade, análise sísmica 

e por fim o dimensionamento do reservatório Intze. 
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2. Análise estrutural – Montoya, P. [2] 

Neste capítulo pretende-se obter os diagramas de esforços actuantes em cada tipo de membrana, que 

constituem a respectiva cuba. Primeiramente avalia-se o comportamento e validade da teoria de 

membrana, justificando-se a viabilidade, face ao tipo de geometria dos elementos constituintes. 

De seguida, são apresentadas, justificadamente, as expressões analíticas associadas aos esforços de 

membrana, tendo em conta a geometria associada e o efeito relativo a cada acção considerada. Os 

esforços instalados são baseados nas expressões fornecidas em [2]. Posteriormente pretendeu-se 

obter os mesmos esforços, mas recorrendo ao Método dos Elementos Finitos (MEF). 

A validação dos modelos realizados recorrendo ao MEF é discutida no §4, através da comparação 

destes com os esforços obtidos através dos resultados teóricos, associados às expressões analíticas 

[2]. 

2.1. Teoria da membrana  

Os esforços de membrana desenvolvem-se segundo a superfície e estão contidos no folheto médio de 

cada uma. As estruturas com este tipo de comportamento correspondem ao caso particular de 

estruturas laminares curvas, geralmente designadas por “cascas”, com a singularidade de os esforços 

de flexão e torção serem desprezáveis [9].  

De modo a aplicar a simplificação do estado de membrana, é necessário que se cumpram as seguintes 

condições [9]: 

i. A espessura não deve apresentar variações bruscas e deve ser muito inferior aos raios 

de curvatura da superfície (R/t > 30, como ordem de grandeza); 

ii. O folheto médio deve apresentar, geralmente, uma curvatura continua; 

iii. Não devem existir cargas concentradas significativas, e as cargas distribuídas devem 

ser praticamente uniformes; 

iv. A intensidade da carga deve ser tal que os deslocamentos sofridos pelo folheto médio 

são reduzidos (para este efeito, o quociente entre os deslocamentos radiais e a 

espessura constituem um parâmetro de controlo usual); 

v. As condições de apoio devem ser compatíveis com o comportamento de membrana, 

ou seja, as reacções devem ser tangentes ao folheto médio 

Com o objectivo de clarificar o comportamento de membrana, tecem-se algumas considerações, 

relativamente aos pontos anteriores, relacionando-os com estruturas conhecidas. 

Primeiramente, recorda-se, que no cálculo de estruturas reticuladas triangulares, supõe-se que todos 

os nós são articulados, mesmo sabendo que tal não é verdade. Desta forma, obtêm-se os esforços, 

sendo estes apenas axiais, desprezando-se assim os efeitos de flexão e torção. Caso se pondere a 
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mesma estrutura, mas presumindo agora que todos os nós são rígidos, a estrutura possuirá 

indeterminação múltipla, obtendo-se momentos e esforços normais secundários, que na prática são 

considerados desprezáveis. 

Analogamente sucede para o cálculo dos esforços de membrana, onde se desprezam os esforços de 

flexão, em correspondência com o sucedido no cálculo de estruturas reticuladas triangulares, 

justificando-se este pressuposto através do Teorema de Castigliano. Este teorema enuncia que todas 

as forças internas de um sistema estaticamente indeterminado que satisfaça todas as condições de 

equilíbrio, também verificará as condições de deformação, desde que esteja associado ao mínimo 

trabalho de deformação possível, que só será viável com a presença de momentos desprezáveis. 

Ao contrário do que sucede com um simples arco, as condições de equilíbrio de membrana poderão 

ser sempre estabelecidas, qualquer que seja a forma da superfície média e para qualquer tipo de carga 

distribuída. Num simples arco, apenas se consegue evitar esforços de flexão, quando a directriz da 

superfície coincide com a linha de pressões, através da qual se dá a transmissão até aos apoios. 

Opostamente, nas membranas, a propagação de esforços até aos apoios ocorre em várias direcções, 

sendo esta uma característica deste tipo de estrutura. O comportamento resistente espacial permite 

que se consiga aproveitar o material em inúmeras condições. As membranas são estruturas esbeltas 

que beneficiam de um aumento de redundância estrutural devido à sua tridimensionalidade, 

comparativamente com um simples arco. 

Sendo assim não é coerente considerar uma superfície de pressões, dado que a superfície média de 

qualquer estrutura laminar pode ser considerada uma membrana para qualquer tipo de carga uniforme, 

tendo por base as restrições já enunciadas anteriormente. 

As estruturas laminares devem ter uma espessura pequena comparativamente aos raios de curvatura 

da superfície média (relação R/t; “esbelteza”), com o propósito de minimizar a rigidez transversal, 

tornando-se possível desprezar os esforços de flexão. 

Como já referido, as cargas devem ser distribuídas o mais uniformemente possível. Com cargas 

concentradas normais à superfície do folheto médio não é possível estabelecer as equações de 

equilíbrio de membrana. Considerando um elemento de superfície média suficientemente pequeno, que 

contenha o ponto de aplicação da força, as projecções dos esforços de membrana sobre a mesma 

tendem para zero e, portanto, não podem equilibrar a força exterior finita. Excepcionalmente sucede 

quando a força concentrada actua em pontos angulosos da superfície. [2] 

Facilmente se compreende o comportamento destas estruturas laminares curvas no que diz respeito 

às cargas concentradas. Exemplificando, caso se exerça uma força com um objecto adequado sobre a 

casca de um ovo, que simule uma carga concentrada, facilmente se verifica que a casca romperá. 

Contrariamente, caso se aplique uma carga distribuída facilmente se comprova, que dificilmente esta 

casca esmagará ou romperá. 

Em conclusão, deve observar-se que, para se poder aplicar a teoria da membrana, é necessário que 

as condições de fronteira sejam apropriadas. Avaliando a condição de fronteira da Figura 5 - a), os 
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esforços de membrana devem ser tangentes à superfície média, caso a reacção de apoio seja vertical, 

em geral, não será possível estabelecer o equilíbrio. 

Caso a condição de fronteira, seja disposta como se demonstra na Figura 5 - b), o equilíbrio de 

membrana pode ser estabelecido. 

Figura 5 – Condições de apoio: equilíbrio não garantido (a); equilíbrio garantido, esforço e reacção concorrentes (b); equilíbrio 

garantido, colocação de um elemento com elevada rigidez (c). [2] 

A limitação da condição de equilíbrio demonstrada na Figura 5 - a), pode ser facilmente solucionada, 

desde que se inclua um elemento adicional à fronteira (apoio). Por exemplo, nas cúpulas de revolução, 

é frequente acrescentar uma cinta, que não é mais que uma viga circular/anelar (Figura 5 - c). Neste 

caso a componente vertical do esforço de membrana tangente ao meridiano será equilibrada pela 

reacção de apoio, e a reacção horizontal será absorvida pela cinta, elemento que devido à sua elevada 

rigidez, possibilitará garantir o equilíbrio, respeitando as condições que permitem a validade do 

comportamento de membrana. 

Os elementos de fronteira devem ter uma deformação compatível com a correspondente à do folheto 

médio. No entanto, raramente sucede na prática, pois provocam acções nos apoios que não se podem 

equilibrar mediante os esforços de membrana, ou seja, surgirão esforços de flexão. Os casos 

apreciados são específicos, e os esforços de flexão gerados são limitados a zonas singulares, próximas 

das condições de apoio. 

Por vezes, na proximidade da zona de fronteira, é usual aumentar-se a espessura da membrana, de 

modo a que se cumpram as condições de deformação dos apoios e da membrana, com o objectivo 

destes serem compatíveis. 

Resumidamente, o cálculo de uma estrutura laminar determina-se com base na teria da flexão - “casca”, 

ou seja tendo-se em consideração os esforços de membrana e ainda a flexão. Contudo se estivermos 

perante cargas determinadas condições de apoio, como já referido, é possível efectuar o cálculo de 

esforços através da teoria da membrana, tornando-se o problema estaticamente determinado, 

simplificando-se notavelmente. Neste caso a estrutura laminar em causa denomina-se por membrana. 

2.2. Comportamento dos elementos da cuba  

Existem inúmeros tipos de membranas além de cúpulas esféricas, que são apenas um caso particular 

de membranas de revolução. Com efeito, existem membranas que possuem curvatura simples por 
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exemplo as cónicas e as cilíndricas, ou curvatura dupla, como as esféricas. No domínio das membranas 

de revolução destacam-se, as cúpulas parabólicas, elípticas ou em ciclóide.  

Para a análise em questão, considerou-se importante discretizar a cuba em vários elementos, tendo 

em conta o tipo de forma de cada membrana, como se apresenta na Figura 6. Refere-se ainda que os 

elementos de membrana que constituem a linterna (elemento saliente de cobertura) não foram 

considerados, uma vez que não possuem uma dimensão considerável, para serem objecto de 

comparação entre os dois métodos (Montoya vs. MEF) utilizados para a obtenção dos esforços 

característicos, como será possível verificar no §4.  

Figura 6 – Tipos de elementos de membrana que constituem a cuba do reservatório. 

As expressões fornecidas em [2], são inúmeras. No entanto, só serão consideradas as que tem por 

base os efeitos, normalmente, mais condicionantes (peso próprio e pressão da água) no 

dimensionamento estrutural dos reservatórios em geral. Nos subcapítulos seguintes explicitam-se as 

expressões dos esforços de membrana estudados, tendo em conta a forma de cada uma. Em 

conformidade com a Figura 6, as geometrias consideradas foram as seguintes: 

I. Membrana em forma de cúpula aberta; 

II. Membrana tronco-cónica de fundo; 

III. Membrana tronco-cónica de cobertura; 

IV. Membrana cilíndrica – parede exterior; 

V. Membrana cilíndrica – Chaminé/parede interior. 

No seguimento do estudo será tida em conta a numeração acima mencionada, quando associado às 

membranas do reservatório em análises.  

2.2.1. Membranas em cúpula esférica 

Conforme referido no capítulo introdutório, os elementos de membrana em cúpula formam soluções 

estruturais muito utilizadas em reservatórios cilíndricos, uma vez que são autoportantes, aspecto que 

será avaliado posteriormente. No reservatório analisado, a espécie de cúpula utilizada é aberta, sendo 

esta localizada na zona de fundo da cuba. 
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As cúpulas em geral são superfícies de revolução que apresentam dupla curvatura e são geradas pela 

rotação de uma curva, frequentemente um arco, designado de meridiano, em torno de um eixo vertical 

pertencente ao plano da curva. No caso de cúpulas esféricas, ambas as curvaturas são iguais e 

constantes. A linha que resulta da intersecção da superfície em causa com um plano horizontal, é 

designada por paralelo, ou simplesmente anel. 

Como supramencionado, as estruturas de revolução podem ser classificadas como laminares, desde 

que possuam duas dimensões muito superiores a uma terceira, a espessura, e cumpram as condições 

referidas no §§2.1. Posto isto, este tipo de estrutura tridimensional, pode ser analisada recorrendo a 

modelos bidimensionais [9] . 

As cúpulas, em particular, possuem uma resposta estrutural consideravelmente favorável para quase 

todo o tipo de carregamentos. 

Subsequentemente, procede-se à determinação dos esforços de membrana da estrutura laminar curva 

em estudo, com a particularidade de esta exibir axissimetria em relação à sua forma e carga distribuída. 

Considera-se então a membrana axissimétrica, relativamente ao eixo vertical, representada na      

Figura 7, onde os raios de curvatura principais r1 e r2, são representados respectivamente por O1 e O2, 

sendo o primeiro correspondente à secção do meridiano e o segundo à secção normal perpendicular 

ao mesmo meridiano.  

 Figura 7 – Membrana de revolução em forma de cúpula. [2] 

Atentando um elemento genérico de superfície MNPQ delimitados por dois arcos de meridiano e outros 

dois de paralelos, para uma carga distribuída com simetria relativamente ao eixo vertical, sabemos que 

não existem esforços de membrana tangenciais (por simetria). Sendo assim, os esforços normais NI e 

NII, perpendiculares a ds2 e ds1 respectivamente, são esforços principais.  

Tendo em conta a mesma superfície elementar, a componente Z1 corresponde à normal das forças 

unitárias exteriores, as componentes ds2 e ds1 correspondem às componentes longitudinais dos arcos 

elementares e as parcelas dφ1 e dφ2 representam os respectivos ângulos ao centro. Com base nestas 

relações, encontram-se as condições necessárias à determinação das expressões dos esforços 

principais actuantes na estrutura. 

Obtém-se então: 

𝑑𝑠1 = 𝑟1 ∙ 𝑑𝜑1;                  𝑑𝑠2 = 𝑟2 ∙ 𝑑𝜑2 
(1) 

Paralelos 

Meridianos 
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Projectando todos os esforços que actuam no elemento MNPQ, sobre a sua respectiva normal, 

encontra-se a equação de equilíbrio (2), podendo a mesma ser simplificada aquando da substituição 

dos infinitésimos equivalentes (3) [2]. 

𝑍1 ∙ 𝑑𝑠1 ∙ 𝑑𝑠2 + 2 ∙ 𝑁𝐼 ∙ 𝑑𝑠2 ∙ 𝑠𝑒𝑛
𝑑𝜑1

2
+ 2𝑁𝐼𝐼 ∙ 𝑑𝑠1 ∙ 𝑠𝑒𝑛

𝑑𝜑2

2
= 0 (2) 

𝑁𝐼

𝑟1

+
𝑁𝐼𝐼

𝑟2

+ 𝑍1 = 0 
(3) 

Por outro lado, o valor do esforço NI determina-se facilmente, estabelecendo o equilíbrio de todos os 

esforços que actua sobre o elemento VRS, representado na Figura 6. Caso se designe por P a 

componente, segundo o eixo da superfície de revolução, das forças exteriores que actuam neste dada 

superfície, consegue obter-se o esforço em causa, através da equação (4). A partir do momento em 

que NI se encontra determinado, a forma de obter NII é elementar. Para tal, é apenas necessário 

proceder à substituição de NI na expressão (3) , completando desta forma a determinação do esfoço 

principal NII. 

𝑁𝐼 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑠𝑒𝑛2(𝜑) + 𝑃 = 0 (4) 

As expressões finais, para os esforços principais de membrana NI e NII são apresentadas nas equações 

(5) e (6), designando-se o primeiro de esforço meridional (tangente ao meridiano), e o segundo de 

circunferencial (tangente ao paralelo). 

𝑁𝐼 = −
𝑃

2𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
 (5) 

𝑁𝐼𝐼 =
𝑃

2𝜋 ∙ 𝑟1 ∙ 𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
− 𝑟2 ∙ 𝑍1 

(6) 

De modo a garantir a validação destes cálculos, evidencia-se a necessidade da compatibilidade das 

condições de apoio com os esforços de membrana, ocorrendo apenas quando as reacções de apoio 

são tangentes à superfície da membrana (Figura 5 - b), ou seja, a reacção é concorrente ao vector de 

esforço meridional, verificando assim o equilíbrio do nó. 

2.2.1. Membrana em cúpula (esférica) aberta 

 

Figura 8 – Cúpula esférica aberta genérica: reacção concorrente ao vector esforço meridional (NI), membrana com condições 

de equilíbrio verificadas. [2] 
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A cúpula esférica aberta apesentada na Figura 8 é um caso específico de uma membrana em cúpula. 

O fundo do reservatório em análise é constituído por uma membrana deste tipo, e como tal pretende-

se obter os esforços característicos para uma membrana com este tipo de geometria. A obtenção dos 

esforços assenta nos pressupostos anteriores, recorrendo às mesmas equações de equilíbrio, 

apresentando apenas algumas particularidades. E ainda, de modo a garantir a validade do 

comportamento de membrana, devem ser consideradas as condições enunciadas em §§2.1. Para 

consultar a explicação detalhada, segue o título da obra em referência [2] 

As acções em que se baseia a análise desta parte do trabalho consistem no peso próprio e efeito da 

pressão da água, em cada tipo de membrana.  

i. Membranas em cúpula esférica aberta submetidas ao seu peso próprio:  

As expressões relativas aos esforços principais unitários NI e NII, associados ao peso próprio da 

membrana de betão armado, são apresentados nas expressões (7) e (8) respectivamente. Os esforços 

de membrana em causa são de compressão, pois em cada expressão é possível verificar a presença 

do sinal negativo (de acordo com a convenção geral definida para os esforços de componente axial), 

caso contrário seriam de tracção. De referir ainda, que a sua contabilização é realizada por unidade de 

comprimento e para uma espessura “e” constante. 

𝑁𝐼 = −𝑟 ∙ 𝑔 ∙
cos (𝜑0) − cos (𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
 (7) 

𝑁𝐼𝐼 = −𝑟 ∙ 𝑔 ∙
cos (𝜑0) − cos (𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
 

(8) 

 Na Figura 9 – (b) ilustra-se a geometria genérica de uma membrana em forma de cúpula aberta, 

submetida à acção do seu peso próprio, bem como as grandezas necessárias. As grandezas presentes 

representam:  

 r - Raio da cúpula esférica; 

 g – Peso próprio por unidade de superfície; 

 φ0 – Ângulo de abertura da cúpula em relação ao eixo vertical; 

 φ – Ângulo que “varre” a geometria da cúpula - varia desde φ0 até à condição de apoio/fim 

da membrana; 

Evidencia-se também na Figura 9 - (a) os esforços principais, assim como as correspondentes 

direcções principais. NI possui a direcção tangente ao meridiano e NII direcção tangente ao paralelo, 

da superfície de revolução em causa. 

ii. Membranas em cúpula esférica aberta submetidas à pressão hidrostática: 

As expressões relativas aos esforços principais unitários NI e NII, devidos ao efeito da pressão estática 

de um líquido genérico, são apresentadas nas expressões (9) e (10) respectivamente.  
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𝑁𝐼 = [
𝑟2

3
∙

𝑐𝑜𝑠3(𝜑0) − 𝑐𝑜𝑠3(𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
−

𝑟. ℎ

2
(1 −

𝑠𝑒𝑛2(𝜑0)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
)] ∙ 𝑝 (9) 

𝑁𝐼𝐼 = [
𝑟 ∙ ℎ

2
∙ (1 +

𝑠𝑒𝑛2(𝜑0)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
) +

𝑟2

3
∙ (

𝑐𝑜𝑠3(𝜑0) − 𝑐𝑜𝑠3(𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
− 3 cos(𝜑))] ∙ 𝑝 

(10) 

Em virtude desta acção, surgem dois parâmetros, para contabilização do efeito da acção anterior. Os 

parâmetros são: 

 p – Peso de um líquido genérico; 

 h – altura livre do líquido até ao centro geométrico da cúpula. 

Representa-se genericamente também a porção de líquido sobre a membrana em causa na Figura 9 - 

(c). Tal como no exemplo anterior, os esforços principais a considerar são idênticos, detendo as 

mesmas direcções principais, que serão sempre segundo o meridiano (tangente), no caso do esforço 

axial NI, e segundo o paralelo (tangente) para o esforço axial NII.  

De forma a verificar as condições da teoria de membrana, no que diz respeito ao equilíbrio, refere-se 

que as condições de apoio (reacções) devem ser concorrentes aos esforços actuantes. Verifica-se que 

uma delas se caracteriza por ser tangente à superfície do meridiano, como se ilustra na  

Figura 8, que equilibra NI, e outra perpendicular à folha (tangente à superfície do paralelo apoiado – 

3d) e que equilibra o esforço NII.  

Figura 9 – Superfície de referência – cúpula (a); Cúpula aberta (fundo do reservatório) submetida às seguintes acções: peso 

próprio (b) líquido de peso específico “p” (c). [2] 

2.2.2. Membranas cónicas 

As superfícies cónicas, à semelhança das cúpulas, também são superfícies de revolução. Desde que 

se satisfaçam as condições enunciadas em §§2.2.  

Figura 10 – Membrana tronco-cónica genérica, axissimétrica relativamente ao eixo vertical e simplesmente apoiada.  
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i. Membranas cónicas submetidas ao seu peso próprio: 

As superfícies cónicas têm uma aplicação importante como por exemplo em paredes de reservatórios. 

Os esforços de membrana calculam-se facilmente de acordo com as fórmulas das estruturas relativas 

a superfícies de revolução. 

Designa-se por g o peso próprio da membrana por unidade de superfície, o peso correspondente ao 

segmento ABCD (Figura 10) que é dado por: 

𝑃 = (𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑂𝐴 −  𝜋 ∙ 𝑥 ∙ 𝑂𝐶) ∙ 𝑔 =
𝜋 ∙ (𝑎2 − 𝑥2)

cos (𝛼)
∙ 𝑔 (11) 

A equação de equilíbrio de esforços verticais pode apresentar-se na seguinte forma: 

𝑁𝐼 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) +
𝜋 ∙ (𝑎2 − 𝑥2)

cos(𝛼)
∙ 𝑔 = 0 

<=>     𝑁𝐼 = −
(𝑎2 − 𝑥2) ∙ 𝑔

𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2𝛼)
 

(12) 

Onde, NI corresponde ao esforço de membrana segundo a geratriz da superfície tronco-cónica, 

assumindo neste caso o esforço de compressão, o valor máximo ao longo do bordo EF. 

NII está associado ao esforço segundo o paralelo, e é obtido mais recorrendo à equação de equilíbrio 

(13). Tendo em conta que, r1=∞, r2=x/sen(α), Z1=  ̶  g·cos(α), obtém-se a expressão final (14) associada 

a um esforço de tracção, com valor máximo no paralelo AB. 

𝑁𝐼

𝑟1
+

𝑁𝐼𝐼

𝑟2
+ 𝑍1 = 0  (13) 

𝑁𝐼𝐼 = 𝑔 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛼) (14) 

ii. Membranas cónicas submetidas à pressão hidrostática: 

Numa superfície elementar tronco-cónica, submetida a uma pressão estática de um líquido de peso 

específico p, a resultante das pressões que actuam sobre AC (Figura 10), é dado pela expressão (15). 

𝑃 = ∫ 2𝜋 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑝 ∙ 𝑑𝑠 =
2𝜋 ∙ 𝑡𝑔(𝛼)

cos (𝛼)
∙ 𝑝 ∙ ∫ 𝑥 ∙ (𝑎 − 𝑥) ∙ 𝑑𝑥 =

𝜋 ∙ 𝑝 ∙ 𝑡𝑔(𝛼)

3 ∙ cos (𝛼)

𝑎

𝑥

𝐴

𝐶

∙ (𝑎 − 𝑥)2 ∙ (𝑎 + 2𝑥) (15) 

As componentes verticais da pressão hidrostática e da resultante de esforços de membrana NI, devem 

estar necessariamente em equilíbrio, tal como é traduzido em (16). Desta forma, reúnem-se as 

condições necessárias à determinação da expressão (17) que define este esforço de membrana. 

𝑃 ∙ cos(𝛼) + 2𝜋 ∙ 𝑥 ∙ 𝑁𝐼 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) = 0 (16) 

𝑁𝐼 = −
(𝑎 − 𝑥)2 ∙ (𝑎 + 2𝑥)

6 ∙ 𝑥 ∙ cos (𝛼)
∙ 𝑝 (17) 
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Mais uma vez, para determinar a expressão do esforço segundo o paralelo, recorre-se à relação (13). 

Tendo em conta que, r1=∞, r2=x/sen (α) e Z1=  ̶ y·p =  ̶ (a  ̶ x)·p·tg(α), facilmente se obtêm por 

substituição, a expressão (18) para  o esforço NII.  

𝑁𝐼𝐼 =
𝑥 ∙ (𝑎 − 𝑥)

cos (𝛼)
∙ 𝑝 (18) 

De referir que os valores de NI são de compressão, e os de NII são associados a valores de tracção. 

 

2.2.3. Membranas cilíndricas 

Tal como sucede numa membrana tronco-cónica ou em cúpula, as superfícies cilíndricas são também 

superfícies de revolução. Uma membrana com geometria cilíndrica é a que possui o comportamento 

mais simples. Os esforços associados a esta são obtidos facilmente apenas por considerações de 

equilíbrio.  

Figura 11 – Membrana cilíndrica (esquerda); superfície elementar da respectiva membrana (direita), com representação gráfica 

das direcções principais de esforços.  

A geometria cilíndrica é muito frequente em reservatórios de betão quer sejam elevados, ou mesmo 

térreos.  

No caso em que os reservatórios estão sujeitos a pequenas pressões é possível analisar este tipo de 

superfície através da teoria da membrana, considerando apenas esforços axiais, desprezando assim o 

comportamento de flexão e torção. 

A situação supra-referida ocorre porque este ou outro tipo de membrana não surge nos reservatórios 

com um comportamento independente. No entanto, a análise realizada até ao momento é local, no que 

diz respeito aos elementos que constituem o reservatório, ou seja baseia-se apenas no estudo de cada 

tipo de membrana, como se estas tivessem um comportamento independente, o que não se verifica na 

realidade. 

i. Membranas cilíndricas submetidas ao seu peso próprio: 

Para realizar o cálculo de uma parede cilíndrica como membrana deve considera-se a superfície 

elementar da Figura 11, delimitada por dois planos horizontais e outros dois radiais. Observa-se que 

por simetria, os esforços tangenciais (NII) são nulos, logo a contribuição do peso próprio, surge apenas 
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associada à direcção da geratriz da membrana, que corresponde ao esforço NI, esforços de 

compressão. 

O esforço principal de compressão NI por unidade de superfície contempla toda a parcela do peso 

próprio, ou também de qualquer acção que surja, desde que tenha a mesma direcção associada à 

geratriz. 

Na Figura 11 ilustra-se a geometria genérica de uma membrana em forma de cilindro, bem como as 

grandezas necessárias para a definição do esforço. As grandezas presentes representam:  

 r - Raio da superfície cilíndrica; 

 g – Peso próprio por unidade de superfície; 

 h – Altura da superfície; 

 z – Altura/Ordenada em que se pretende obter o esforço; 

O peso próprio “g” por unidade de superfície é obtido multiplicando o peso específico do betão pela 

espessura da membrana em causa. 

A expressão que contempla este esforço axial (principal) de compressão é apresentada em (19). 

ii. Membranas cilíndricas submetidas à pressão hidrostática: 

Como referido anteriormente, dado a geometria do cilindro, os esforços principais são relativamente 

independentes. Para calcular o esforço resultante da pressão exercida por um líquido, no interior de 

uma membrana cilíndrica, basta considerar a direcção do esforço principal NII. O esforço principal num 

ponto P genérico é determinado pela pressão existente, nesse dado ponto, devido ao líquido de peso 

específico “p”. A expressão que traduz este esforço é apresentada em (21). 

De referir ainda que neste caso o esforço é de tracção, pois o líquido que exerce a pressão está contido 

no cilindro. Contrariamente, quando a pressão é exercida na superfície exterior, o esforço em causa é 

de compressão. 

 

2.3. Resultados – Montoya, P.  

No Quadro 2 apresenta-se um resumo das expressões deduzidas ao longo do capítulo anterior e 

relativas às acções em estudo, peso próprio da membrana e acção de um líquido (água). 

𝑁𝐼 = −(h − z) ∙ 𝑔 (19) 

𝑁𝐼𝐼 = 0 (20) 

𝑁𝐼𝐼 = p ∙ (h − z). r (21) 
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 Neste quadro podemos ver contempladas as expressões dos esforços principais de acordo com a 

teoria da membrana, tendo em conta o tipo de geometria e a acção a que cada membrana é submetida. 

As expressões dos esforços definem-se por unidade de comprimento e para uma espessura “e”, desde 

que seja constante.  

De acordo com a convenção de sinais, os esforços de compressão apresentam sinal negativo, e os de 

tracção sinal positivo. 

Os esforços principais NI e NII apresentam designações distintas consoante o tipo de geometria da 

membrana em causa, tal que: 

 Membranas em Cúpula – NI (“Esforço tangente ao meridiano”); NII (“Esforço tangente ao 

paralelo”). 

 Membranas Cónicas – NI (“Esforço segundo a geratriz”); NII (“Esforço tangente ao paralelo”). 

 Membranas Cilíndricas - NI (“Esforço segundo a geratriz”); NII (“Esforço tangente ao paralelo”/ 

“radial”). 

Outras acções distintas das referidas são apresentadas e podem ser analisadas na referência [2]. 
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Quadro 2 –  Resumo das expressões relativas às acções em estudo.  [2] 

Tipo de Membrana Acção NI [KN/m] NII [KN/m] 

Cúpula Esférica Aberta  

Peso Próprio 
(PP) 

g por unidade de 
superf íc ie.  

−𝑟 ∙ 𝑔 ∙
cos(𝜑0) − cos(𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
 

(22) 

 

−𝑟 ∙ 𝑔 ∙  
cos (𝜑0) − cos (𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
 

(23) 

Cúpula Esférica Aberta  

Líquido (PH) 

Superf íc ie de 
fundo do 

reservatório 
submetida à acção 
de um líquido de 

peso específ ico p.  

[
𝑟2

3
.
𝑐𝑜𝑠3(𝜑0) − 𝑐𝑜𝑠3(𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)

−
𝑟. ℎ

2
(1 −

𝑠𝑒𝑛2(𝜑0)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
)] . 𝑝 

 

(24) 

[
𝑟 ∙ ℎ

2
. (1 +

𝑠𝑒𝑛2(𝜑0)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
) +

𝑟2

3
      

∙             . (
𝑐𝑜𝑠3(𝜑0) − 𝑐𝑜𝑠3(𝜑)

𝑠𝑒𝑛2(𝜑)
  

∙                       −3 cos(𝜑))] . 𝑝 

(25) 

 

Fundo Cónico 

Peso Próprio 
(PP) 

g por unidade de 
superf íc ie.  

−𝑔 ∙
𝑎2  − 𝑥2

𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2𝜑)
 

 

(26) 
 

𝑔. 𝑥. 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜑) 

 

(27) 

 

 Fundo Cónico 

Líquido (PH) 

Pressão de um 
líquido de peso 

específ ico p.  

𝑝 ∙
(𝑎 − 𝑥)2 ∙ (𝑎 + 2𝑥)

𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2𝜑)
 

(28) 

−𝑝 ∙
𝑥 ∙ (𝑎 − 𝑥) 

𝑐𝑜𝑠(𝜑)
 

(29) 

 

Cobertura Cónica Peso Próprio 
(PP) 

g por unidade de 
superf íc ie.  

𝑔.
𝑥2  − 𝑥0

2

𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2𝜑)
 

 

(30) 

−𝑔 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝜑) 

 

(31) 

 

Peso Próprio 
(PP) 

g por unidade de 
superf íc ie.  

−(ℎ − 𝑧) ∙ 𝑔 

(32) 

 

 

 

Líquido (PH) 

Pressão de um 
líquido de peso 

específ ico p.  

 

±𝑝 ∙ (ℎ − 𝑧). 𝑟 

(33) 
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2.3.1. Modelo da membrana I  

No reservatório em análise, obtiveram-se os diagramas de esforços para a membrana I (§§2.2 - Figura 

6), correspondente à geometria de cúpula (aberta). Os dados geométricos relativos ao elemento 

estrutural em causa são fornecidos no capítulo inicial, baseados no projecto elaborado por Santarella, 

L. [1]. 

Para o cálculo dos esforços gerados pela acção do peso próprio (Quadro 2 – equações (22) e (23)), da 

peça de betão armado em estudo, possuem-se os seguintes dados: 

 R – Raio da cúpula esférica = 3.0 m;  

 φ0 – Ângulo de abertura da cúpula em relação ao eixo vertical = 10º;  

 φmax – Angulo máximo de abertura da cúpula = 45º; 

 g – Peso próprio por unidade de superfície = 2.5 kN/m2;  

 e (membrana) – Espessura da membrana = 0.1m. 

Tendo em conta a geometria da peça de betão armado, sabe-se que o ângulo da cúpula pode variar 

entre 10 e 45 graus. É ainda importante referir que a espessura da membrana é fundamental para obter 

o peso próprio (g) da lâmina de betão por unidade de superfície. 

No que diz respeito à acção de um líquido, neste caso a água, (Quadro 2 – equações (24) e (25)), é 

necessário considerar dados adicionais, sendo estes: 

 h - Altura livre do líquido, contabilizada a partir do centro geométrico da cúpula = 6.85 m; 

 p – peso específico do líquido em causa = 9.8 kN/m3. 

Considerando a análise realizada neste capítulo, e com base nas premissas de Montoya, P. [2], 

apresenta-se na Figura 12 os diagramas de esforços obtidos na cúpula esférica, para a Membrana I, 

provocados pela acção do seu peso próprio (betão armado, ϒ=25KN/m3).  

Avaliando os esforços NI e NII pode verificar-se que ambos são de compressão. Embora para NI se 

consiga facilmente validar esta consideração, dado que, “g” é incidente ao lado convexo da cúpula e a 

carga é possuidora de axissimetria, para determinar o segundo esforço, NII, considera-se necessário 

recorrer à equação (3) de equilíbrio do estado de membrana. 

De referir ainda, que a tridimensionalidade da membrana, ou seja a sua composição por sucessivos 

anéis/meridianos, confere uma rigidez adicional, dando origem ao esforço NII. Caso se trata-se de um 

simples arco o esforço NII não estaria presente. 

Pela análise da Figura 12 é possível verificar que os esforços NI e NII são complementares. Inicialmente, 

o esforço NI aumenta abruptamente, e por oposição, para o esforço NII segundo sucede exactamente 

o contrário. Superada a faixa inicial, próxima da abertura, da membrana pode observar-se que ambos 

os esforços apresentam uma distribuição aproximadamente linear. Nas proximidades da fronteira, a 

variação de NI é quase nula, enquanto NII continua a apresentar a mesma linearidade, sendo esta 
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contínua em praticamente todo o domínio da membrana, à excepção da faixa inicial, correspondente à 

zona de maior proximidade da abertura. 

Na Figura 13 apresentam-se os esforços NI e NII obtidos, devidos à PH na respectiva membrana. Ambos 

tem a característica de serem esforços de compressão, tendo em conta que a água exerce uma pressão 

do lado convexo da membrana. Caso contrário, se a água estivesse no interior da cúpula, estaríamos 

na presença de um esforço de tracção. 

Como precedentemente averiguado, na zona inicial da membrana (faixa de maior proximidade à 

abertura), caracterizada pela sua complementaridade, os esforços NI e NII apresentam uma elevada 

variação. 

Mediante a análise da Figura 13, verifica-se que a compressão associada a NI tende a aumentar 

enquanto a compressão associada a NII propende a diminuir. No restante domínio da membrana ambos 

os esforços possuem uma distribuição praticamente linear, com uma baixa variação e com tendência a 

estabilizar, facto este que está directamente associada à geometria da membrana, como espectável. 

O eixo da cúpula é representado na coordenada esférica associada ao seu eixo, com origem em 

x=0.52m e término em x=2.11m.   

Figura 12 – Esforços devidos à acção do PP - Membrana I.  

Figura 13 – Esforços devidos à acção da PH - Membrana I. 

De referir ainda que os esforços máximos para o PP estão limitados a 8 kN/m enquanto que para a PH 

são de 120 kN/m, como seria espectável, ocorrem na base da membrana. Estão porém associados a 

tensões relativamente baixas para o betão armado, de 1.2MPa. 
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2.3.2. Modelo da membrana II 

Neste subcapítulo apresentam-se os diagramas de esforços obtidos para a membrana II (§§2.2 - Figura 

6), correspondente à superfície tronco-cónica de fundo. 

Para o cálculo dos esforços originado devido à acção do peso próprio (Quadro 2 – equações (26) e 

(27)) da peça de betão armado em questão, possuem-se os seguintes dados: 

 a – Raio: distância máxima da origem à extremidade da membrana ≈ 3.1m;  

 x – Variação do raio ∈ ]2.2;3.1[ ;  

 φ – Ângulo de inclinação entre a horizontal e a secção transversal da membrana ≈ 45.9º;  

 g – Peso próprio por unidade de superfície = 2.5 kN/m2;  

 e (membrana) – Espessura da membrana = 0.1 m. 

No que diz respeito à acção do líquido, é necessário considerar apenas um dado adicional, sendo este, 

o peso específico, que para a água assume o valor de 9.8 kN/m3. 

A Figura 14 traduz os esforços obtidos na membrana tronco-cónica, devidos à acção do seu próprio 

peso (betão armado ϒ=25 kN/m3). Para efeitos de análise de esforços, é necessário referir que a 

membrana foi analisada considerando o bordo livre como ponto inicial, e a zona dos apoios como final 

(sentido positivo – diagramas de esforços). Através da observação gráfica é possível constatar que o 

esforço NI é caracterizado pelo seu andamento próximo do linear e aumento de compressões. Este 

facto é justificado pela geometria recta das membranas, enquanto o declive negativo é fundamentado 

pela inclinação das paredes, dado que quanto maior for a proximidade relativamente ao apoio, maior 

será a carga a equilibrar. A remanescente componente de carga a equilibrar, gera continuamente 

tracções na membrana, que são equilibradas pela componente do esforço NII. 

Como já referido anteriormente, as tracções surgem devido à inclinação das paredes, no caso extremo, 

se as paredes fossem verticais, apenas existiria esforço NI, condição em que toda a carga tem 

componente vertical – direcção I, equilibrada totalmente pela reacção (superficial) de apoio vertical. 

Quando as paredes da membrana deixam de ser verticais, a carga deixa de ter apenas componente 

segundo a direcção I, passando a ter uma outra componente que unicamente pode ser equilibrada pelo 

esforço NII. Sempre que o ângulo φ for menor que 90º, NII será de tracção, caso contrário, quando o 

angulo φ for maior que 90º, NII será sempre de compressão. A situação analisada enquadra-se 

obviamente no primeiro caso, onde NII surge associado a um comportamento puramente de tracção. 

Na Figura 15 apresentam-se os esforços NI e NII calculados para a acção da pressão da água na 

membrana. O efeito da água nas paredes da membrana possui duas componentes, segundo a direcção 

I e II.  

Observando o Quadro 2 relativo à membrana de fundo cónico e tendo em conta os dados geométricos 

característicos da membrana, facilmente se verifica que a componente de carga associada ao peso da 

água, equilibrada na direcção I, é reduzida. Nesta direcção mantém-se o equilíbrio de apenas cerca de 
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metade da carga (φ≈45º) do líquido que se encontra acima desta membrana. No que diz respeito à 

direcção II, equilibra-se o peso da água que esta componente contém, que é aproximadamente igual à 

anterior e ainda toda a componente horizontal do líquido que falta equilibrar (volume de água central, 

que não está sobre a membrana). Por relações de geometria e volume, o valor do esforço N II é cerca 

de quatro vezes superior comparativamente a NI. 

Tal como sucede para o peso próprio, o esforço NI é de compressão e o esforço NII é de tracção. 

Logo, a componente segundo a direcção I que aponta para o vértice imaginário da superfície cónica, 

será sempre de compressão. Enquanto, a componente segundo a direcção II está associada ao efeito 

da acção da água, que permanece confinada no interior da membrana (acção com sentido do interior 

para o exterior), e tende sempre a traccionar as fibras ao longo de cada paralelo.  

Figura 14 – Esforços devidos à acção do PP - Membrana II.   

Figura 15 – Esforços devidos à acção do PH - Membrana II. 

2.3.3. Modelo da membrana III 

Neste subcapítulo apresenta-se os diagramas de esforços obtidos para a membrana III (§§2.2 - Figura 

6), correspondente à superfície tronco-cónica de cobertura. 

Os cálculos efectuados para a obtenção dos esforços nesta membrana, são semelhantes aos 

executados no modelo anterior. Neste caso, apenas se considera o peso próprio como acção 

determinante, uma vez que esta membrana corresponde à cobertura do reservatório, não tendo a acção 

da água qualquer influência.  
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Para o cálculo dos esforços estabelecidos devido à acção do peso próprio (Quadro 2 – equações (30) 

e (31)) da peça de betão armado em questão, possuem-se os seguintes dados:  

 x0 - Raio: distância mínima da origem à extremidade da membrana = 0.55 m;  

 x – Variação do raio ∈ ]0.55;3.05[ ;  

 φ – Ângulo de inclinação entre a horizontal e a secção transversal da membrana ≈ 8.8º;  

 g – Peso próprio por unidade de superfície = 1.75 kN/m2;  

 e (membrana) – Espessura da membrana = 0.07m. 

Os esforços obtidos na membrana tronco-cónica, devidos à acção do seu próprio peso (betão armado 

ϒ=25 kN/m3) encontram-se representados na Figura 16. Da análise dos respectivos diagramas, refere-

se que o bordo livre foi considerado o ponto de partida, e a condição de fonteira, o ponto de chegada, 

à semelhança do estudo realizado no modelo da membrana anterior. 

Neste modelo, verifica-se que as apreciações efectuadas são semelhantes às da membrana II, com 

excepção do esforço NII, que se caracteriza neste caso por ter um comportamento de compressão. Tal 

comportamento justifica-se dado que as componentes das forças associadas à direcção II possuem 

sentido interior, comprimindo todos os anéis ao longo da geratriz da superfície cónica.  

Analisando a Figura 16 constata-se ainda que ambos os esforços NI e NII são caracterizados pelo seu 

andamento linear com aumento de compressões, tal como sucede no modelo anterior. 

As equações (30) e (31) desta membrana não seriam necessárias, uma vez que recaem nas equações 

(26) e (27) da Membrana II. Considerando meramente o sentido das forças em causa, e a disposição 

geométrica da membrana, torna-se assim elementar a percepção do comportamento (compressão ou 

tracção) de cada membrana, em cada uma das direcções principais.   

Figura 16 – Esforços devidos à acção do PP - Membrana III. 

2.3.4. Modelo da membrana IV  

Neste subcapítulo descrevem-se os diagramas de esforços obtidos para a membrana IV (§§2.2 - Figura 

6), correspondentes à superfície cilíndrica, das paredes exteriores do reservatório. 
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Os dados considerados para o cálculo do esforço devido à acção do peso próprio ( Quadro 2  – equação 

(32)), da peça de betão armado em questão, são os seguintes:  

 h – altura das paredes ≈ 3.6 m;  

 g – Peso próprio por unidade de superfície = 2.5 kN/m2 e  

 e (membrana) – Espessura da membrana = 0.1 m. 

No que diz respeito à acção da água (Quadro 2 – equação (33)), considera-se ainda necessário referir 

alguns dados adicionais, sendo estes os seguintes: “r” - raio da superfície cilíndrica ” e “p” – peso 

específico do líquido em causa. Para esta segunda acção, indica-se o valor dos dados referidos 

anteriormente: 

 r – Raio da superfície cilíndrica ≈ 3.10 m;  

 p – Peso específico do líquido ≈ 9.8 kN/m3.  

Para a realização da análise dos esforços pretendidos (sentido positivo), a extremidade livre foi 

considerada como ponto de partida e a zona de apoio como ponto de chegada 

Na Figura 17 apresenta-se o diagrama de esforço associado a uma membrana cilíndrica, devido à 

acção do seu próprio peso.  

Existe somente o esforço segundo a direcção principal I, dado que todo o peso está contido nesta, 

atendendo à verticalidade das paredes. O esforço principal NI caracteriza-se assim como sendo um 

esforço de compressão e com andamento linear. Conclui-se ainda, que o esforço segundo a direcção 

II é nulo. [2]  

Na Figura 18 ilustra-se o andamento do esforço devido ao efeito da acção da água na parede cilíndrica. 

Contrapondo o referido anteriormente, tendo em conta a geometria e as condições de apoio da 

membrana, verifica-se que só é possível equilibrar a carga, devida à parcela de água, segundo a 

direcção II, sendo nulo o esforço associado à direcção I. 

Neste caso, o esforço resultante NII caracteriza-se por ser de tracção, uma vez que o líquido se limita 

ao interior do cilindro, e a acção da pressão do líquido é exercida no sentido exterior. O andamento 

deste esforço será permanentemente linear, independentemente de ser compressão ou tracção.  

Figura 17 – Esforços devidos à acção do PP - Membrana IV. 
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Figura 18 – Esforços devidos à acção da PH - Membrana IV 

2.3.5. Modelo da membrana V  

Neste subcapítulo apresentam-se os diagramas de esforços obtidos para a membrana V (§2.2 - Figura 

6), correspondentes à parede cilíndrica interior, também designada por chaminé quando se faz 

referência a reservatórios deste tipo. 

Os cálculos efectuados para a obtenção dos esforços nesta membrana, são semelhantes aos 

executados no modelo anterior (§§2.3.4).  

De modo a calcular o esforço devido à acção do peso próprio (Quadro 2 – equação (32)), da peça de 

betão armado, devem considerar-se os seguintes dados: 

 h - Altura das paredes ≈ 3.8 m;  

 g - Peso próprio por unidade de superfície = 2.0 kN/m2;  

 e (membrana) – Espessura da membrana = 0.08 m. 

Respectivamente à acção da água (Quadro 2 – equação (33)), é necessária a consideração dos 

seguintes dados adicionais:  

 r - Raio da superfície cilíndrica  ≈ 3.8 m;  

 p – peso específico do líquido em causa ≈ 9.8 kN/m3 

Na Figura 19 apresenta-se o diagrama de esforço associado a esta membrana, devido à acção do seu 

próprio peso. As conclusões inferidas no subcapítulo anterior aplicam-se igualmente a esta membrana, 

já que a forma geométrica desta é em tudo semelhante, e a carga associada apresenta também as 

mesmas características. 

Na Figura 20 ilustra-se o andamento do esforço devido ao efeito da acção da água na parede cilíndrica. 

Neste caso, o esforço resultante NII é de compressão, contrapondo o resultado anteriormente obtido. 

Tal explica-se pelo facto de o líquido se localizar no exterior do cilindro, e a acção relativa à pressão do 

líquido, possuir sentido interior. A água retida no interior do reservatório confina na sua plenitude a 

membrana cilíndrica interior, resultando assim na compressão uniforme de toda a parede. 
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Figura 19 – Esforços devidos à acção do PP - Membrana V. 

 

Figura 20 – Esforços devidos à acção da PH - Membrana V. 
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3. Análise estrutural - MEF 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é um método numérico que permite obter soluções de 

problemas de engenharia. Em geral aplica-se a problemas para os quais não é possível obter soluções 

satisfatórias através de métodos analíticos.  

Sinteticamente este método consiste na divisão do domínio de integração do problema, em um número 

discreto de regiões pequenas de dimensões finitas – elemento finito. O conjunto destas regiões é 

denominado por malha de elementos finitos.  

As incógnitas do problema são expressas em função de valores nodais que são relacionadas através 

de funções de interpolação (polinómios no caso do MEF) válidas para cada região ou elemento. Estes 

polinómios podem ser de primeiro grau ou de ordem superior (quadráticos, cúbicos…), o que fornece 

uma maior versatilidade ao método. 

A etapa primordial na análise através do MEF é a escolha do modelo a adoptar. O objectivo consiste 

sempre em possuir um modelo que simule o real comportamento da estrutura em causa e que este 

seja o mais próximo possível. 

Regularmente distinguem-se duas possibilidades para verificar a semelhança entre o comportamento 

real e o modelo. A primeira hipótese sucede quando o sistema físico, ou seja a estrutura, existe e é 

continuamente monitorizada. Neste caso é possível averiguar se os resultados fornecidos pelo modelo 

são válidos, ou não, de acordo com os resultados experimentais obtidos. A segunda possibilidade 

ocorre quando se modela um sistema físico para o qual não existem resultados experimentais 

disponíveis para comparação. Assim sendo, o grau de precisão do modelo deve ser estimado de 

maneira distinta, através da consideração de modelos similares (o mais aproximadamente possível da 

realidade), ou através de uma cuidadosa verificação de propagação de erros envolvidos no 

procedimento de análise. 

Neste trabalho o grau de precisão dos modelos, associados às diversas membranas em análise, foi 

avaliado através de diversas comparações entre os resultados obtidos através do MEF e dos resultados 

analíticos, obtidos por intermédio das expressões fornecidas em [2]. 

Quando se analisa uma estrutura recorrendo ao MEF, torna-se relevante considerar alguns aspectos 

fundamentais, aquando da realização do modelo, tais como: o tipo de elemento finito adoptado, o tipo 

de refinamento de malha adoptado, sistema(s) de referência adoptado(s) para esforços internos e 

externos, regiões de descontinuidade geométrica. Estes factores possuem uma forte influência em 

relação à convergência e precisão do método. 

A versatilidade é uma característica notável do MEF, podendo este ser aplicado aos mais variados tipos 

de problemas. Uma das vantagens da aplicação do MEF consiste na semelhança física entre a malha 

e a estrutura real, uma vez que o modelo representativo da estrutura não é uma abstracção matemática 

de difícil visualização. Uma desvantagem da aplicação do MEF na análise de estruturas está 

relacionada com a precisão dos resultados, que está directamente associada à malha e ao tipo de 
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elemento finito utilizado em cada situação. Geralmente, é requerida a utilização de uma malha com um 

elevado número de elementos, o que implica directamente um elevado número de dados de saída e 

um considerável esforço computacional. Como tal, é importante referir que o recurso a computadores 

de elevado desempenho se tem revelado essencial para a resolução de problemas que envolvam um 

número elevado de graus de liberdade. 

Analisam-se, neste capítulo, os esforços resultantes dos distintos modelos, associados às membranas 

I, II; III, IV e V (§2.2 - Figura 6). Os esforços são obtidos através do MEF recorrendo-se à ferramenta 

[3], que posteriormente são comparados com os resultados apresentados anteriormente em §§2.3.  

Refere-se ainda, que a análise efectuada é elástica linear. Considera-se que os deslocamentos 

provocados pelas acções exteriores são muito pequenos quando comparados com as dimensões dos 

componentes da estrutura. Nestas circunstâncias, admite-se que não existe influência da modificação 

da geometria da estrutura na distribuição dos esforços e das tensões, isto é, todo o estudo é feito com 

base na geometria inicial indeformada da estrutura. Caso esta hipótese não seja adoptada, a análise 

passa a ser realizada na posição deformada, denominada esta de não linear geométrica. 

Considera-se ainda frequentemente, que ao nível do material que constitui a estrutura, a relação entre 

tensões e deformações é linear. Nos casos em que esta simplificação não pode ser adoptada, é 

necessário recorrer a algoritmos específicos de análise não linear ao nível do material. Alguns aspectos 

serão tidos em conta, relativamente à não linearidade material. 

3.1. Formulação do MEF 

Com base nos diferentes tipos de elementos que constituem a cuba (§§2.2 - Figura 6), foram 

elaborados cinco modelos representativos, tendo em conta o tipo de geometria como já referido. 

Para efeitos de construção do modelo, descreve-se os aspectos mais relevantes, bem como algumas 

das opções tomadas. 

Dada a axissimetria das membranas, primeiramente, considerou-se apenas meia secção transversal 

de cada membrana, sendo a secção definida inicialmente através de elementos finitos de barra (vigas). 

Posteriormente recorreu-se ao comando “extrude” com o objectivo de transformar estes elementos de 

barra em elementos finitos de área. Este comando procede à criação de novos elementos lineares, com 

repetição radial, mediante o espaçamento angular pretendido, estando os mesmos interligados entre 

si, e originando-se assim os elementos de área pretendidos.  

Os elementos finitos de área seleccionados na discretização do domínio das membranas tomaram uma 

forma trapezoidal na generalidade dos casos, à excepção das membranas cilíndricas, onde os 

elementos de área escolhidos são dotados de uma geometria rectangular. O tipo de elemento, casca 

fina (“Shell-Thin”), foi adoptado para a realização da modelação, independentemente da forma, o tipo 

de aproximação utilizado pelo software é linear de quatro nós, com seis graus de liberdade. 

O comportamento “Shell-Thin” segue a formulação enunciada por kirchhoff para as lajes finas. A lei de 

kirchhoff é caracterizada por negligenciar a deformabilidade por corte. Dadas as condições enunciadas 
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em §§2.1 – Teoria da membrana, as hipóteses associadas à teoria de kirchhoff são as que mais se 

assemelham na definição deste modelo. Dos pressupostos enunciados por kirchhoff destacam-se os 

seguintes: a casca é considerada fina em relação à sua dimensão (relação R/t; “esbelteza”); as 

deflexões da placa são consideradas diminutas, quando comparadas com a sua espessura; as fibras 

inicialmente perpendiculares ao plano médio da laje permanecem rectas após a deformação do 

elemento estrutural, e continuam necessariamente a ser ortogonais ao mesmo plano (c.c. Teoria 

Reissner-Mindlin – Laje Espessa). 

O comportamento destes elementos é bastante sensível no que diz respeito à variação de geometria, 

condições de fronteira e carregamento [11]. 

As cargas aplicadas, peso próprio e pressão hidrostática, não apresentam variações bruscas e exibem 

a particularidade de possuírem axissimetria à semelhança da geometria das membranas. Tendo em 

conta este facto, utilizou-se uma malha de elementos finitos radialmente uniforme. 

Relativamente às condições de fronteira, procedeu-se à sua reprodução tendo em conta o tipo de 

membrana em causa, de forma a garantir a validade das condições enunciadas em §§2.1.  

Dado a tridimensionalidades das membranas, existe a possibilidade de existência de seis reacções, 

mas apenas duas delas estão restringidas. As reacções existentes tem as direcções I e II associadas 

às direcções principais, como sucede também para o campo de esforços. 

A reprodução computacional das condições de apoio não consistiu numa tarefa trivial, dado que a 

ferramenta adoptada não consegue gerar automaticamente apoios com uma disposição radial. Neste 

caso, o procedimento realizado constou na introdução manual de cada um dos apoios existentes, 

definindo-se o seu eixo local, bem como as rotações em relação ao eixo coordenado global. As rotações 

dos eixos locais são diferentes para cada um dos apoios, dependendo da sua posição radial.  

Na Figura 21 – (b) apresenta-se o detalhe dos apoios da membrana em cúpula e os eixos locais dos 

apoios. As restrições bloqueadas estão representadas a azul e verde, associadas respectivamente às 

direcções principais dos esforços I e II. 

Figura 21 – Membrana em Cúpula aberta – (a) Discretização adoptada com meridianos espaçados a 10º; (b) Pormenor das 

condições de apoio e sistema referencial local. 

A modelação cuidada dos apoios foi efectuada para todas as membranas, mesmo na cilíndrica. Tendo 

em conta a sua forma, a direcção principal I (azul) encontra-se coincidente com o referencial local 

(a) (b) 
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pretendido, sendo desta forma apenas necessário a definição do apoio na direcção II (verde), que tem 

de ser sempre tangente ao paralelo. 

Atendendo ao caso da Membrana I, num dos modelos aplicados considerou-se uma discretização, com 

meridianos afastados de dez graus, ou seja trinta e seis nós ao longo do paralelo de bordo (Figura 21 

– (a)), isto é trinta e seis apoios, que foram calibrados iterativamente. 

Neste caso, somente para as cargas associadas à PH é que se verificou necessidade da sua introdução 

manual no modelo, visto que as cargas que traduzem o PP são contabilizadas automaticamente, 

aquando da definição do tipo de material que define a solução estrutural. 

3.1.1. Resultados – MEF  

Com base na teoria descrita no subcapítulo anterior e recorrendo ao software de cálculo automático 

[3], obtiveram-se os campos de esforços de cada tipo de membrana, para cada uma das acções. 

A análise do problema em causa é caracterizada pela sua axissimetria, não só da forma associada às 

membranas, mas também das cargas impostas a cada uma. Como expectável, os campos de esforços 

obtidos são igualmente caracterizados pela sua axissimetria. Considerando ainda a axissimetria 

característica dos campos de esforços, foi possível reduzir a análise tridimensional a uma análise 

bidimensional, simplificando consideravelmente o problema. Desta forma, os diagramas de esforços 

obtidos foram representados a duas dimensões, que posteriormente foram objecto de análise crítica 

tendo em conta os resultados alcançados. Considera-se importante reforçar, que a geometria de 

revolução do sólido e a axissimetria das cargas em relação ao mesmo eixo são as condições 

fundamentais para a simplificação adoptada. 

A análise bidimensional foi efectuada para os cinco modelos por unidade radial de superfície. A partir 

destes cinco modelos estudados surgiram vários submodelos, nos quais se considerou a influência da 

variação de determinadas grandezas. 

À excepção da análise do primeiro modelo onde se refere a totalidade dos submodelos testados, nos 

restantes apresentou-se simplesmente os submodelos essenciais, que posteriormente (§4.), serão 

objecto de crítica e validação. 

O número de elementos finitos (grau de refinamento da malha) e coeficiente de Poisson do material 

foram as grandezas consideradas. 

O tipo de refinamento utilizado, designado por refinamento do tipo h, é um refinamento homogéneo, 

onde o tipo de elemento (quadrangular) e aproximação (linear) possuem sempre a mesma 

especificidade, independentemente da malha analisada. 

Os valores de coeficiente de Poisson testados foram ν = 0 e ν = 0.2. De referir, e como seria de 

expectável, o coeficiente de Poisson não irá ter qualquer tipo de influência nos resultados obtidos, visto 

tratar-se de um mero problema de equilíbrio.  
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3.1.1.1. Modelo da membrana I  

As características relativas aos submodelos analisados para a membrana I são apresentadas no 

Quadro 3. Como referido anteriormente, para cada uma das acções, PP e PH, considerou-se a variação 

de dois parâmetros: coeficiente de Poisson e número de elementos finitos (grau de refinamento). Sendo 

assim, analisaram-se quatro submodelos para cada tipo de acção. 

Quadro 3 – Submodelos analisados com valores distintos para o coeficiente de Poisson (ν) e respectivo número de graus de 

liberdade (G.L.) consoante a malha adoptada (número de nós) – Membrana I. 

 Modelo I.A1 Modelo I.A2 Modelo I.B1 Modelo I.B2 

ν 0.2 0.0 0.2 0.0 

Nós (G.L.*) 9 (54) 9 (54) 30 (180) 30 (180) 

Nº Meridianos 36 36 144 144 

*O número de graus de liberdade é correspondente a um meridiano, corresponde ao número total de graus de liberdade para uma análise 

bidimensional, para obter o número total (análise 3d – necessário multiplicar pelo número total de meridianos). 

Na Figura 22 apresentam-se os diagramas de esforços obtidos devidos à acção do PP, e na Figura 23 

relativos à acção da PH. Descreve-se sucintamente a influência da variação dos parâmetros 

considerados, tendo em conta os resultados que se obtiveram, para cada uma das respectivas acção 

em causa.  

No que diz respeito ao coeficiente de Poisson, os resultados obtidos foram conclusivos. No Anexo D 

apresentam-se em termos quantitativos os esforços relativos ao PP e PH obtidos, bem como a variação 

registada, tendo em conta este parâmetro. Observando esses valores, fornecidos no Anexo D foi 

possível verificar que a sua diferença tendia para zero, independentemente da acção. Como se 

observa, a diferença é praticamente nula, e as curvas são praticamente coincidentes em todo o seu 

domínio. Devido a este facto, apenas se ilustrou graficamente esta disparidade em relação à acção 

devida ao PP, apresentada na Figura 22, este facto foi verificado para ambas as acções, e para todas 

as membranas estudadas posteriormente. 

Conclui-se desta forma, que a variação associada ao coeficiente de Poisson não apresentou qualquer 

influência nos resultados obtidos. Este facto era espectável visto que se trata de um problema de mero 

equilíbrio. O valor adoptado para a restante análise foi de 0.2, característico do betão.  

Relativamente às duas malhas de elementos finitos analisadas, verificou-se a existência de 

determinadas diferenças susceptíveis de serem referenciadas, como por exemplo, a obtenção de 

valores mais afastados dos reais, nomeadamente no que diz respeito ao esforço NI, para a malha com 

um grau de refinamento inferior. Este afastamento é perceptível, pois foram obtidos valores de esforços, 

quando teoricamente deveriam ser nulos.  
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Observando ainda as mesmas figuras, verifica-se que na extremidade livre da cúpula, os esforços NI 

gerados devido ao PP e à PH tendem a convergir para o valor de zero, à medida que se aumenta o 

grau de refinamento da malha. Independentemente do refinamento da malha, o valor do esforço NI, nas 

proximidades da zona do apoio converge sempre para o mesmo valor. O mesmo comportamento 

sucedeu e foi verificado para o esforço NII. 

Analisando o domínio da membrana, no que diz respeito aos esforços e considerando, as malhas 

analisadas e, o grau de refinamento, salienta-se a considerável diferença relativamente ao esforço NII, 

para o caso da PH. Quanto maior o grau de refinamento, mais suave tende a ser a curva, sendo por 

isso uma melhor aproximação o modelo associado a um maior número de GL (Graus de Liberdade). 

Figura 22 – Esforços devidos ao PP, mediante a variação do coeficiente de Poisson e grau de refinamento da malha de 

elementos finitos - Membrana I. 

Figura 23 – Esforços devidos à PH, mediante a variação do grau de refinamento da malha de elementos finitos - Membrana I. 

Como referido na introdução deste capítulo, esta análise foi obtida a partir de mapas de esforços 

axissimétricos. A título meramente exemplificativo apresenta-se no Anexo C os mapas de esforços (NI 

e NII) desta membrana para as acções relativas ao PP e PH.
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3.1.1.2. Modelo da membrana II  

O estudo realizado para a membrana II assentou nos pressupostos adoptados para a membrana I. 

Como tal, foram considerados os mesmos parâmetros variáveis, nomeadamente o coeficiente de 

Poisson e o número de GL (dependendo da malha de elementos finitos).  

Em diante apenas serão apresentados os resultados obtidos, estritamente necessários para a 

realização da análise de resultados (§4.). 

Nas Figura 24  e Figura 25 apresentam-se os diagramas de esforços relativos ao PP e à PH, relativos 

apenas a um valor de coeficiente de Poisson e a uma malha de elementos finitos – Modelo I.A. De 

referir ainda que os resultados obtidos para a malha com um grau de refinamento superior não foram 

considerados. 

Como referido na introdução deste capítulo, esta análise foi obtida a partir de uma análise 

tridimensional. No Anexo C constam os mapas de esforços (NI e NII) desta membrana, para as acções 

relativas ao PP e PH. 

Figura 24 - Esforços devidos ao PP – Modelo I.A - Membrana II. 

Figura 25 - Esforços devidos à PH – Modelo I.A - Membrana II.  
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3.1.1.3.  Modelo da membrana III 

No que diz respeito à Membrana III, as características do submodelo adoptado (Modelo I.A) foram as 

seguintes: coeficiente de Poisson de 0.2, 7 nós associados a 42 GL por meridiano, para um total de 36 

meridianos. 

Os esforços associados a este submodelo são ilustrados na Figura 26 a partir da qual se pode aferir 

que apenas está sujeita à acção do seu próprio peso, uma vez que corresponde à cobertura do 

reservatório. 

Figura 26 - Esforços devidos ao PP – Modelo I.A - Membrana III. 

3.1.1.4. Modelos das membranas IV e V 

Respectivamente às membranas IV e V, as características dos submodelos são idênticas, sendo estas 

caracterizadas por apresentarem um coeficiente de Poisson de 0.2, 7 nós associados a 42 GL por 

meridiano, para um total de 36 meridianos. 

Como referido anteriormente, estas duas membranas possuem características idênticas. No entanto, a 

membrana IV encontra-se à tracção e a membrana V à compressão, quando se associa este 

comportamento à acção da água.  

Os esforços associados à acção do PP são apresentados nas Figuras 27 e 28, enquanto os esforços 

associados à acção da PH, são traduzidos nas Figura 29 e Figura 30. 

Figura 27 – Esforços devidos ao PP – Modelo I.A – Membrana IV. 
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Figura 28 – Esforços devidos à PH – Modelo I.A – Membrana V. 

 

Figura 29 – Esforços devidos ao PP – Modelo I.A – Membrana IV. 

 

Figura 30 – Esforços devidos à PH – Modelo I.A – Membrana V  
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4. Análise de resultados – Montoya vs MEF 

Neste capítulo, procedeu-se à análise crítica e comparação dos resultados obtidos através das fórmulas 

fornecidas por Montoya [2] e através do MEF. Finalmente procedeu-se também à validação dos 

resultados obtidos através do MEF. 

4.1. Modelos analisados 

4.1.1. Modelo da membrana I 

Nas Figura 31 e Figura 32 apresentam-se os campos de esforços obtidos para a membrana I através 

dos métodos supracitados. 

Analisando os esforços associados ao PP tecem-se algumas considerações acerca dos resultados 

obtidos, cujos estão representados na Figura 31. Tal como referido no capítulo anterior, é apenas 

necessário analisar o Modelo I.B1, associado a um grau de refinamento superior, com um coeficiente 

de Poisson de 0.2. 

Como é possível observar graficamente (Figura 31), os resultados obtidos para os esforços NI e NII são 

praticamente coincidentes, no que diz respeito a ambos os métodos. Atendendo ao esforço NI (Modelo 

I.B1) obtido através do MEF coincide praticamente, em relação à curva teórica (representada a laranja). 

Relativamente ao esforço NII, na proximidade da condição de fronteira, verifica-se uma ligeira 

discrepância em relação à curva teórica. 

Figura 31 – Esforços devidos ao PP – Montoya vs MEF – Membrana I.  

Os resultados adquiridos para os esforços devidos à PH são apresentados na Figura 32, e são idênticos 

aos obtidos anteriormente. Verifica-se que que o esforço NII, obtido através do MEF, tende a afastar-

se ligeiramente da curva teórica. Esta discrepância tende a aumentar, à medida da maior proximidade 

à condição de fonteira. Neste caso, a diferença entre o valor teórico e o obtido através do MEF, possui 

um valor moderadamente considerável, na proximidade da fonteira, na ordem dos 20%.  
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Nos casos em que não se verifica a coincidência entre as curvas analíticas e as obtidas segundo o 

MEF, evidenciou-se que as últimas eram possuidoras de valores superiores em todos os casos. 

Atendendo a este facto, os valores obtidos recorrendo ao MEF consideram-se conservativos e do lado 

da segurança, comparativamente aos conseguidos pelos modelos teóricos baseados nas premissas 

de Montoya. 

Figura 32 – Esforços devidos à PH – Montoya vs MEF – Membrana I. 

4.1.2. Modelo da Membrana II  

Nas Figura 33 e Figura 34 apresentam-se os campos de esforços obtidos para a membrana II através 

dos métodos anteriormente considerados. 

Considerando os esforços associados ao PP tecem-se algumas considerações acerca dos resultados 

representados na Figura 33. À semelhança do capítulo anterior, apenas é conveniente analisar o 

Modelo I.A, mas neste caso, associado a um grau de refinamento inferior, com um coeficiente de 

Poisson de 0.2. 

Analisando graficamente, os resultados obtidos para os esforços NI e NII, pode denotar-se uma evidente 

conformidade entre ambos, tendo em conta os métodos abordados. Recorrendo à sobreposição da 

curva teórica e da curva modelada através do MEF é possível verificar que as diferenças obtidas são 

da ordem de décimas, chegando a ser praticamente imperceptíveis. 

Figura 33 – Esforços devidos ao PP – Montoya vs MEF – Membrana II. 
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Os resultados obtidos para os esforços devidos à PH são apresentados na Figura 34. Neste caso 

verificam-se algumas disparidades entre a análise teórica e a análise conforme o MEF. No que 

concerne ao esforço NI, verifica-se graficamente que a curva associada à modelação usufrui de uma 

forma idêntica à da teórica, mas com um valor superior na ordem dos 10 kN. No que diz respeito ao 

esforço NII, recorrendo à sua representação gráfica, é evidente a sobreposição entre curva modelada 

e curva teórica. É ainda visível, que as maiores diferenças entre ambas surgem à medida que a 

proximidade à condição de fronteira aumenta. 

Embora surja uma disparidade entre as duas curvas, este aspecto é desprezável devido à sua pequena 

magnitude.  

Figura 34 – Esforços devidos à PH – Montoya vs MEF – Membrana I.  

Nos casos em que não se confirma a sobreposição entre a curva teórica e curva modelada recorrendo 

ao MEF, é possível verificar que as últimas possuem valores superiores em todos os casos. Tendo em 

conta esta evidência, os valores obtidos baseados no MEF são sempre caracterizados como 

conservativos e do lado da segurança, comparativamente aos resultados baseados nas premissas de 

Montoya [2]. 

4.1.3. Modelo da Membrana III 

Na Figura 35 expõe-se os de esforços obtidos para a membrana III através da aplicação do MEF e das 

fórmulas concebidas por Montoya [2].  

De referir que esta membrana está sujeita exclusivamente à acção do PP, daí a inexistência dos 

esforços associados à PH. 

Os resultados alcançados para os esforços NI e NII são idênticos aos da Membrana II, dado que ambas 

as membranas são caracterizadas por possuírem a mesma geometria – tronco-cónica. 

As diferenças obtidas para os esforços NI e NII comparando os métodos são da ordem de décimas, tal 

como é possível observar graficamente através da sobreposição da curva modelada e da curva obtida 

de forma teórica, em praticamente todo o seu domínio. 
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Figura 35 – Esforços devidos ao PP – Montoya vs MEF – Membrana III.  

4.1.4. Modelo da Membrana IV e V 

Nas Figura 36 e Figura 37 apresentam-se os de esforços criados devido à acção do PP, relativos às 

membranas IV e V respectivamente.  

Estes esforços são idênticos visto que se tratam de duas membranas com geometria idêntica. Desta 

forma, é esperado que as curvas representativas dos esforços NI e NII sejam semelhantes, quer para o 

caso teórico, quer para o caso modelado. 

Como se enuncia nas Figura 36 e Figura 37 os resultados que se obtiveram através dos dois métodos, 

para ambas as membranas, foram aproximadamente os mesmos. 

Neste caso, apenas se verificou uma ligeira diferença, na vizinhança das extremidades da membrana. 

Este facto é considerado desprezável, dado que é da ordem de aproximadamente 0.5 kN. Esta 

ocorrência deve-se ao reduzido grau de refinamento adoptado, que apesar de ser bastante grosseiro 

foi o suficiente para obter um resultado bastante próximo do teórico. Como tal, considerou-se 

desnecessária a ponderação de um refinamento de ordem superior para a zona das extremidades, 

devido à fraca discrepância que caracterizou os resultados de ambos os métodos. 

 

Figura 36 – Esforços devidos ao PP – Montoya vs MEF – Membrana IV.  
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Figura 37 – Esforços devidos ao PP – Montoya vs MEF – Membrana V. 

Nas Figura 38 e Figura 39 apresentam-se os diagramas de esforços obtidos tendo em conta a acção 

da PH, relativamente às membranas IV e V. 

Contrariamente ao sucedido para a acção do PP, o grau de refinamento grosseiro utilizado para este 

caso, foi o suficiente para obter uma solução exactamente igual à teórica, tanto para a membrana IV 

como para a V. Tal aspecto é possível verificar graficamente recorrendo às Figura 38 e Figura 39, 

sendo notória a sobreposição da curva obtida por via teórica e pela curva modelada, não se 

visualizando qualquer discrepância entre ambas. 

Figura 38 – Esforços devidos à PH – Montoya vs MEF – Membrana IV.  

Figura 39 – Esforços devidos à PH – Montoya vs MEF – Membrana V.  
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4.2. Discussão da análise de resultados 

As comparações efectuadas entre as formulações analíticas e o MEF permitem assim concluir, que 

para a generalidade dos casos analisados que as ferramentas numéricas utilizadas são adequadas 

para o dimensionamento da estrutura. Tendo em conta este facto, é possível obter boas aproximações 

através de formulações numéricas, para geometrias não contempladas pelas soluções analíticas, facto 

que se afigura como uma vantagem desta metodologia. 

As pequenas diferenças obtidas enquadram-se ao nível das aproximações usuais do MEF, quer pela 

discretização do domínio, quer pela representação discreta das condições de apoio da estrutura, 

referindo-se ainda que, em geral, se obtiveram resultados conservativos pelo MEF. 
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5. Aspectos regulamentares 

Quando se pretende executar o projecto de estabilidade, para além das acções contabilizadas no 

cálculo estrutural, é necessário ter em conta os mecanismos de deterioração possíveis da estrutura em 

causa. Sendo assim, quando se executa o processo de dimensionamento torna-se necessário analisar 

as condições envolventes, com o objectivo de caracterizar esses mecanismos.  

5.1. Durabilidade 

Com o objectivo de caracterizar os mecanismos de deterioração da estrutura em análise, definem-se 

as classes de exposição tendo em conta o ambiente em que esta se insere.  

Tendo em conta o Quadro 2.1 que consta na norma [12], no qual se referem os valores que devem ser 

adoptados como indicativos para o tempo de vida útil de projecto, adopta-se aquele que melhor 

descreve a estrutura. Tal como sucede para as estruturas de edifícios e outras correntes, o valor 

indicativo que se deve adoptar é de 50 anos. Este valor corresponde à categoria 4 no que diz respeito 

ao tempo de vida útil do projecto. Durante este período a obra deve manter os requisitos de 

funcionalidade e segurança, além dos trabalhos de manutenção pré-definidos, não haverá necessidade 

de proceder a grandes intervenções a nível de reparações. Refere-se ainda que para se obter garantia 

de uma adequada durabilidade, têm que ser tidos em conta os seguintes aspectos [12]: 

 Utilização prevista ou futura da estrutura; 

 Os critérios requeridos para o projecto; 

 As condições ambientais previstas; 

 A composição, as propriedades e o desempenho dos materiais e dos produtos; 

 As propriedades do solo; 

 A escolha do sistema estrutural; a forma dos seus elementos e as disposições construtivas;  

 A qualidade de execução e o seu nível de controlo; 

 As medidas específicas de protecção; 

 A manutenção prevista durante o tempo de vida útil de projecto 

Para se alcançar o tempo de vida útil do projecto especificado, devem ser tomadas medidas adequadas 

para proteger cada elemento estrutural das acções ambientais relevantes. Os requisitos de durabilidade 

que devem ser considerados na concepção estrutural, na selecção dos materiais, nos pormenores 

construtivos, na execução, no controlo de qualidade, nas inspecções, nas verificações e em disposições 

particulares (por exemplo, na utilização de aço inoxidável, revestimentos, protecção catódica). 
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5.1.1. Especificação regulamentar de durabilidade 

De acordo com a norma [13], os requisitos relacionados com a resistência do betão às acções 

ambientais podem ser obtidos através de dois métodos: 

 Metodologia prescritiva com base em valores limite para a composição do betão e recobrimento 

de armaduras, indicada na Especificação LNEC E 464; 

 Metodologia baseada no desempenho do betão, com base em modelos analíticos 

probabilísticos, indicados na especificação LNEC E 465. 

Relativamente às especificações regulamentares de durabilidade, além das referidas anteriormente, 

consta uma outra, a Especificação LNEC E 461, que cobre os mecanismos que conduzem a reacções 

expansivas internas do betão e a melhor forma de as prevenir. 

Com o objectivo de considerar os requisitos de durabilidade no projecto, considera-se as disposições 

regulamentares para o recobrimento de armaduras e valores limites para a composição do betão. 

Adopta-se então apenas o modelo prescritivo com vista em obter um recobrimento e betão a utilizar na 

definição deste projecto. 

O recobrimento das armaduras corresponde à distância entre a superfície da armadura (incluindo 

ganchos, cintas, estribos e armadura de pele, quando relevante) que fica mais próxima da superfície 

de betão mais próximo e esta última.  

5.1.1. Recobrimento - regulamentar 

O recobrimento nominal, cnom, deve ser especificado nos desenhos do projecto, este é definido na 

equação (34) que corresponde à expressão (4.1) definida em [14]. 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣  (34) 

Para o cálculo do recobrimento nominal deve majorar-se, ao nível do projecto, o recobrimento mínimo 

para ter em conta as tolerâncias de execução, que são traduzidas pela parcela Δcdev. O valor 

recomendado para esta tolerância é de 10 mm, este valor pode alterar-se mediante o país, valor que 

pode ser consultado no Anexo Nacional respectivo.  

O parâmetro cmin, corresponde ao recobrimento mínimo e deve assegurar que certos aspectos sejam 

cumpridos, como a transmissão eficaz das forças de aderência, a protecção do aço contra a corrosão 

e uma adequada resistência ao fogo. 

O valor a adoptar para cmin é sempre o maior, desde que satisfaça simultaneamente os requisitos de 

aderência e de condições ambientais, este aspecto é traduzido na expressão (4.2) definida em [14]. 

O valor associado ao parâmetro cnom, pode também ser obtido directamente através da análise do 

Quadro 4. De referir, que para lajes o recobrimento nominal pode ser reduzido para 40 mm, sendo este 

o valor adoptado. 
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Quadro 4 – Recobrimentos mínimos e nominais para períodos de vida de 50 anos. Adaptado de [14], Quadro NA.II. 

  X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3 

Tempo de 
vida útil do 

projecto  
de 50 anos 

Recobrimento  
mínimo (mm) 

10 15 25 30 35 40 45 

Recobrimento  
nominal (mm) 

20 25 35 40 45 50 55 

 

5.1. Especificação de durabilidade do reservatório  

No que concerne às condições ambientais, estas devem ser identificadas na fase de projecto, de modo 

a poder estimar-se a sua importância em relação à durabilidade e permitir que se adoptem medidas 

adequadas para a protecção dos materiais utilizados. 

As condições de exposição são as condições químicas e físicas a que a estrutura está exposta para 

além das acções mecânicas. 

Com o objectivo de caracterizar as condições ambientais recorre-se ao Quadro 1 da norma referenciada 

em [13], classificando-se cada uma delas. 

Discretiza-se a estrutura tal como se elucida no Quadro 5, e a cada elemento é atribuído uma classe 

de exposição mediante a categoria, bem como a caracterização da sua agressividade.  

Quadro 5 – Classes de exposição para cada elemento da estrutura. 

Categorias 
Classes 

 

Cuba Cobertura Torre Fundação 

(1) - - - - 

(2) XC2 XC4 XC4 XC4 

(3) - - - - 

(4) XS1 XS1 XS1 XS1 

(5) - - - - 

(6) - - - XA2 

 

 

As categorias referenciadas no Quadro 5 reflectem cada uma delas um tipo de ambiente distinto, tendo 

cada uma delas uma designação específica. A numeração de cada uma delas diz respeito à 

agressividade, quanto maior a numeração maior será a agressividade.  

O ponto (1) do Quadro 5 corresponde à descrição do ambiente da classe X0 associado à inexistência 

de risco de corrosão ou ataque. Para esta estrutura de betão armado, esta classe não é considerada 

uma vez que nenhuma das condições seguintes é verificada [13]: Betão armado em ambiente muito 

seco ou betão no interior de edifícios com elevada reduzida humidade do ar. 
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O ponto (3) do mesmo quadro traduz a corrosão induzida por cloretos não provenientes da água do 

mar, que corresponde à classe XD. Este ambiente também não é considerado, uma vez que a corrosão 

mais importante é devida à presença de cloretos provenientes da água do mar, dado a proximidade da 

estrutura à zona costeira, localizada em Setúbal. 

A categoria (5) traduz a classe XF associada a um ambiente caracterizado pelo ataque gelo/degelo. A 

região em causa raramente está sujeita a estes tipos de fenómenos, sendo assim não é relevante a 

sua consideração. 

As categorias consideradas são as (2), (4) e (6), reflectindo respectivamente a corrosão induzida por 

carbonatação, corrosão induzida por cloretos da água do mar e o ataque químico. 

A cuba, excluindo a sua cobertura, referenciada no Quadro 5, caracteriza-se por ser húmida ou 

raramente seca dado que é esta que contém o líquido. A classe de corrosão induzida por carbonatação 

é a XC2 para betão armado sujeito a longos períodos de contacto com água não agressiva.  

Relativamente à cobertura, torre (estrutura porticada) e fundação a classe que lhe é associada é a 

XC4., estes elementos de betão armado estão sujeitos a ciclos de molhagem ou secagem e são ainda 

superfícies exteriores de betão expostas à chuva ou fora do âmbito XC2.  

Quando se trata da corrosão induzida por cloretos da água do mar, a classe que melhor descreve o 

ambiente envolvente da estrutura é a XS1. O ambiente traduz-se pela presença de sais marinhos sendo 

estes transportados pelo ar mas excluindo o contacto directo com a água do mar. Dado a localização 

do reservatório a situação mais gravosa e próxima da realidade é a considerada. Corresponde a uma 

estrutura de betão armado em áreas costeiras perto do mar, directamente expostas e a menos de 200m 

do mar, esta distância pode ser aumentada até 1 Km para costas planas e foz de rios. 

Dado que não se possuem qualquer informação química do solo ou da água nele contido, considerou-

se uma situação intermédia relativamente à classe deste. A classe considerada foi a XA2 e apenas 

para o betão que está em contacto com o solo, ou seja a fundação. Para uma análise mais rigorosa 

seria necessário a realização de uma análise química tanto para o solo natural bem como a água nele 

contido.  

Para o dimensionamento do reservatório considera-se então as classes de exposição mais gravosas, 

apresentadas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Classes de exposição utilizadas no projecto. 

Categoria Classe 

(2) XC4 

(4) XS1 

(6) XA2 
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Adoptou-se esta solução, para que o recobrimento nominal e classe de resistência de betão sejam 

idênticos em toda a estrutura.  

Tendo em conta a análise de durabilidade realizada, e as classes de exposição mais gravosas, 

identifica-se de seguida o recobrimento das armaduras e composição do betão considerados para 

efeitos de projecto. 

 

5.1.1. Especificações de projecto 

5.1.1.1. Recobrimento nominal 

O recobrimento utilizado neste projecto e que consta nos desenhos, é obtido através do Quadro 4 

referente a [14], que corresponde a uma análise directa. Tendo em conta os resultados obtidos na 

análise de durabilidade, adopta-se um recobrimento nominal para as armaduras de 40 mm. De referir 

que a estrutura é projectada para um período de vida útil de 50 anos. 

O valor de recobrimento que consta no projecto é de 40 mm. 

5.1.1.2. Composição do betão 

A escolha da composição do betão deste projecto é função das classes de exposição obtidas para a 

análise de durabilidade. 

Os valores do Quadro 7 são estabelecidos tendo por base um tempo de vida útil de 50 anos, tal como 

este projecto. E ainda considerando o uso de cimento do tipo CEM I conforme a EN 197-1* e de 

agregados com uma máxima dimensão entre 20 e 32 mm para o mais grosso.  

Quadro 7 – Valores limite para a composição e para as propriedades do betão. [13] 
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As classes de resistência mínimas foram deduzidas a partir da relação entre a razão água/cimento e a 

classe de resistência do betão fabricado com cimento da classe de resistência 32,5. 

Os valores limite para a máxima razão água/cimento e para a mínima dosagem de cimento aplicam-se 

sempre, enquanto os requisitos para a classe de resistência do betão podem ser especificados 

adicionalmente. 

A título exemplificativo apresenta-se o Quadro 7 completo, tal como consta em [13]. Para obtenção da 

composição e respectivas propriedades do betão a utilizar no dimensionamento apenas é necessário 

a consideração de 3 colunas. Essas colunas dizem respeito às classes de exposição consideradas na 

análise de durabilidade, realizada anteriormente. Essas mesmas classes dizem respeito a: 

 Corrosão induzida por carbonatação – XC; 

 Corrosão induzida por cloratos provenientes da água do mar – XS; 

 Ambientes químicos agressivos – XA. 

Através da leitura do quadro e estando na posse dos resultados obtidos na análise de durabilidade para 

o dimensionamento do reservatório considera-se então as classes de exposição mais gravosas 

apresentadas em (§5.1 Quadro 6 e Quadro7) e obtém-se a composição do betão utilizado no projecto 

conforme, Quadro 8.  

Quadro 8 – Composição do betão utilizado. 

Máxima razão 
 (A/C) 

Mínima classe de 
resistência (MPa) 

Dosagem mínima de 
cimento (%) 

0.5 C30/37 320 
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6. Análise sísmica 

A análise sísmica desenvolvida neste trabalho assentou nos pressupostos actualmente definidos pelos 

Eurocódigos estruturais. 

6.1. Definição da acção sísmica – EC8 

Quando se realiza a análise sísmica, recorre-se a [14], na qual se definem as regras e acções sísmicas 

gerais, para o projecto de edifícios. A norma referenciada em [15] prescreve regras específicas para o 

dimensionamento de tanques, silos e condutos, também para a acção sísmica. 

A norma [14] aplica-se ao projecto, à construção de edifícios e a outras obras de engenharia civil, 

localizadas em regiões sísmicas. Em caso de existência de sismo, este documento possui como 

principal finalidade a garantia de: 

 Não ocorrência de colapso, onde, no caso de um evento sísmico raro, a estrutura deve estar 

projectada e construída de forma a resistir sem colapso local ou global, mantendo assim a sua 

integridade estrutural e uma capacidade resistente residual depois do sismo; 

 Limitação de danos – sob acção de um sismo relativamente frequente, devem ser limitados os 

danos na estrutura que conduzam a prejuízos significativos quer do ponto de vista económico, 

quer no que respeita à funcionalidade da estrutura, tendo em conta a utilização prevista; 

 Protecção das vidas humanas. 

Na presente análise, apenas se aborda a verificação de estado limite último. A acção sísmica de cálculo 

deverá ter um período de retorno de referência, TNCR, de 475 anos, o que corresponde a uma 

probabilidade de 10% de ser excedida durante um período de vida útil de 50 anos de uma estrutura 

(PNCR). 

Caso fosse contabilizado o requisito de limitação de danos, ou estado limite de utilização, a acção 

sísmica a considerar, tem uma probabilidade de excedência PDLR, em 10 anos e um período de retorno, 

TDLR. Os valores recomendados para estes parâmetros são respectivamente de 10 % e 95 anos, estes 

valores podem variar, tendo em conta o país, sendo estes apresentados no anexo nacional respectivo. 

 

6.2.  Modelos dinâmico analisados  

Com o intuito de prever a resposta da estrutura ao sismo, é necessário estimar os modos de vibração 

da estrutura. 
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Dado a regularidade da estrutura, em planta e altura, a análise sísmica é traduzida por uma força lateral 

equivalente. Inicialmente analisam-se 3 modelos dinâmicos e discute-se qual deles será o mais 

adequado para descrever o comportamento real da estrutura, aquando da ocorrência do sismo. 

Os modelos dinâmicos analisados são os representados Figura 40, que serão posteriormente descritos. 

Figura 40 – Modelos estudados na análise sísmica: (a) Modelo encastrado – encastrado deslizante [Modelo A]; (b) Modelo 

encastrado – livre [Modelo B]; (c) Modelo de elementos finitos [Modelo C - SAP].  

Para determinar o período fundamental (35), é necessário estimar duas grandezas: rigidez da estrutura 

e componente de massa oscilante. 

𝑇 = 2𝜋√𝑀/𝐾 (35) 

A componente de massa que oscila está descrita na eq. (36), os símbolos presentes na mesma 

representam o seguinte: 

 M – Componente total da Massa oscilante 

 MC – Massa da cuba; 

 Mw – Massa de água (capacidade do reservatório); 

 Mp – Massa do pórtico. 

A análise dinâmica efectuada considera-se que a água é estática e sendo uma assim com uma 

frequência idêntica à da estrutura. De referir que se poderia realizar um modelo mais sofisticado, que 

considera-se uma parte do liquido estático e outro dinâmico [16]. Este modelo passaria a ter dois graus 

de liberdade, ao contrário do analisado. O modelo considerado é conservativo relativamente a este, 

sendo assim do lado da segurança. 

No Quadro 9 apresenta-se os resultados obtidos, tendo em conta os modelos considerados para a 

análise sísmica. 

𝑀 = 𝑀𝐶 + 𝑀𝑊 +  
𝑀𝑝

2
 

<=> 𝑀 = 54 + 117 +
67

2
= 204.5 𝑡𝑓 

(36) 

(b) (a) (c) 
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Neste mesmo quadro pretende-se adoptar o modo de vibração que mais se aproxima da estrutura real, 

e também com um menor esforço computacional.  

 

Quadro 9 – Modelos dinâmicos analisado. 

 
Ieq  

[m4] 

Modelo A  
[KN/m] 

Modelo B 
 [KN/m] 

Modelo C - SAP 
 [KN/m] 

  3EIeq/H^3 12EIeq/H^3 - 

Kel. [KN/m] 20.48 774850 3099399 2044988 

Kfiss [KN/m] 10.24 387425 1549699 929540 

Tfund,elástico [s] 20.48 0.102 0.051 - 

Tfund,fissurado [s] 10.24 0.144 0.072 0.0932 

ffund,elas [Hz] 20.48 9.8 19.6 - 

ffund,fiss [Hz] 10.24 6.9 13.9 10.7 

Rigidez  Mais flexível Mais rígido Intermédio 

H=13.78m; E=33GPa 

6.2.1. Modelo A 

O primeiro modelo analisado é aquele que contempla uma rigidez equivalente a um modelo encastrado 

na base e livre na extremidade, tal como demonstrado na Figura 40 (a).  

Dado que o objectivo é estimar a rigidez horizontal do pórtico, de modo aproximado, para 

posteriormente armar os pilares, tendo em conta a eventual ocorrência do sismo.  

A rigidez envolvida depende directamente da inércia da estrutura e do módulo de elasticidade, não 

tendo estas um valor linear à partida. 

A rigidez foi estimada de forma aproximada, visto que a inércia da estrutura é variável ao longo da 

altura, devido à inclinação ligeira dos pilares. Considera-se para efeitos de cálculo a rigidez a meia 

altura dos pilares, a distribuição destes é apresentada na Figura 41.  

Figura 41 – Distribuição dos pilares – vista em planta para secção a meia altura.  
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De referir que a rigidez do pórtico é essencialmente conferida devido à distância entre cada pilar ao 

centro de gravidade do conjunto, ou seja à componente de Lagrange Steiner. Grande parte da rigidez 

da estrutura é conferida por esta componente, contrapondo com a inércia própria de cada pilar, que 

representa uma diminuta parte da rigidez total. 

Dado que a estrutura em serviço fendilhará é necessária ainda reduzir o valor da inércia, habitualmente 

este efeito é contabilizado através da redução do módulo de elasticidade, sendo este dividido por dois. 

Este efeito é referido também em [16], e é adoptado na modelação da estrutura para contabilizar de 

certa forma os efeitos não lineares.  

Tendo em conta os aspectos referidos obtém-se os valores apresentados no Quadro 8. Para os valores 

distintos de rigidez elástica e fendilhada, obtiveram-se os períodos e frequências respectivas, para o 

mesmo modo de vibração. 

6.2.2. Modelo B 

As simplificações adoptadas foram em tudo semelhantes às anteriores, no que concerne à inércia e 

módulo de elasticidade.  

Para este modelo adoptou-se uma rigidez equivalente à de um modelo encastrado na base e 

encastrado deslizante na extremidade superior, tal como é traduzido na Figura 40 (b). 

Tal como anteriormente, obteve-se também os respectivos períodos e frequências fundamentais da 

estrutura, tendo em conta a respectiva rigidez elástica e a fendilhada.  

6.2.3. Modelo C - SAP 

O Modelo C foi realizado através da ferramenta [3] baseada no MEF. Tal como nos anteriores, é 

necessário estimar a rigidez do pórtico em análise. 

Tal como é evidenciado na Figura 40 (c), é aplicada uma força horizontal no topo do pórtico com o 

objectivo de determinar a rigidez do pórtico. Através da ferramenta de cálculo [3] obtém-se o 

deslocamento consoante a força que é aplicada, e por sua vez a rigidez através da eq. (37). 

Os parâmetros referenciados na eq. (37) possuem o seguinte significado: 

 K – Rigidez; 

 F – Força; 

 Δ – Deslocamento. 

Aquando da realização deste modelo, consideraram-se umas vigas no topo do pórtico, como é possível 

vislumbrar na Figura 42 (a), com o intuito de simular o efeito da cuba e a água nela contida. Estas vigas 

têm a particularidade de possuírem uma rigidez relativamente elevada, para que não existam 

𝐾 = 𝐹 / ∆ (37) 
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deslocamentos diferenciais entre os pilares, ou seja se existir deslocamento será apenas de corpo 

rígido e praticamente horizontal. Estas vigas simulam ainda a rigidez no nó de ligação entre pilares e 

cuba, sendo a rotação deste praticamente nula. Estes elementos permitem também adicionar o peso 

da cuba de betão e ainda da respectiva água através de uma força concentrada, localizada na 

intercepção destas. 

Figura 42 – Modelo C – [3]: (a) Pormenor das “vigas” de topo; (b) Pormenor da deformada da estrutura, com as vigas de topo, 

onde se localiza uma força concentrada (peso da água e cuba) na intercepção destas. 

6.2.4. Modelo adoptado 

Dos três modelos analisados exclui-se à partida o primeiro, que corresponde ao Modelo A. Tendo em 

conta a excentricidade dos pilares relativamente ao centro de gravidade do conjunto Figura 41, e a 

presença de um elemento rígido na extremidade superior, não é expectável que a deformada da 

estrutura seja a preconizada.  

É espectável que ao aplicar uma força lateral equivalente no topo do pórtico que a rotação seja muito 

pequena, como já referido, devido à elevada rigidez dos nós na ligação pilares e cuba, apenas existirá 

translação horizontal (corpo rígido). O modelo A é então demasiado flexível para a deformada 

expectável. 

Como se verá adiante, o tipo de solo é praticamente rocha, daí o encastramento ser aceitável, na base 

dos pilares, onde se realizará um lintel de fundação. 

A escolha entre o Modelo B e C prende-se exclusivamente pela análise do espectro de resposta, e os 

diferentes patamares de aceleração espectral tendo em conta o período fundamental de cada um. 

De referir que o Modelo C, obtido através do MEF tem uma rigidez próxima do modelo B, pelo que 

traduz o modo de funcionamento da estrutura e valida ainda os resultados obtidos com o MEF. 

Para o dimensionamento do reservatório utilizam-se os valores de rigidez fendilhada, com o intuito de 

contabilizar os efeitos não lineares. 

(a) (b) 
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Ambos os modelos são boas aproximações do comportamento real da estrutura, mas tendo em conta 

que o Modelo B possui uma rigidez ligeiramente superior, o que se traduz também em esforços 

ligeiramente superiores contrapondo com o modelo C. Devido este facto adopta-se para a concepção 

do dimensionamento da estrutura, em caso de ocorrência do sismo, o modelo B que é efectivamente a 

opção conservativa, comparando novamente com o modelo C. 

Numa estrutura de projecto adoptar-se-ia o modelo obtido através do MEF, visto ser um modelo mais 

abrangente, e com um maior grau de exactidão, relativamente ao comportamento real da estrutura. 

6.2.5. Acção sísmica - espectro de resposta 

A norma [16], à semelhança da generalidade dos regulamentos acuais, caractriza a acção sísmica 

através de espectros de respsota de aceleração à superfície do terreno. Objectivamente, estes 

espectros não representam a acção sísmica, mas sim os efeitos sobre um conjunto de osciladores 

lineares com um grau de liberdade. A representação gráfica do valor máximo da resposta de cada um 

dos osciladores em  função da sua frequência própria e do valor de amortecimento constitui o espectro 

de resposta elástico linear. Para obter o espectro de resposta de dimensionamento divide-se os valores 

espectrais pelo coeficiente de comportamento.  

Existem espectros de resposta elásticos para as componentes horizontal e vertical da acção sísmica, 

mas apenas o primeiro será desenvolvido. 

Para descrever a acção sísmica, tal como descrita em [16], consideram-se os dois tipos de acção 

sísmica. De acordo com o Anexo Nacional da mesma norma, para a zona de Setúbal os dois tipos são 

respectivamente: 1.3 e o 2.3, Quadro 10. 

O tipo 1 corresponde a sismos de grande magnitude, também designados por “afastados”, tendo 

normalmente epicentro na região do atlântico. 

 A acção sísmica do tipo 2, ou sísmo “próximo” refere-se a uma acção mais moderada mas com 

epicentro no território nacional ou no arquipélago dos Açores. 

Quadro 10 – Acelerações máximas de referência e de projecto. 

 agr (m/s2) ϒI ag (m/s2) 

Sismo1.3 1.5 1.0 1.5 

Sismo 2.3 1.7 1.0 1.7 

 

O coeficiente de importância está relacionado com as consequências do colapso estrutural. Esta 

estrutura foi classificada como sendo de classe de importância II, corresponde a edifícios correntes, 

não pertencentes a outras categorias, tal como descrito no Quadro 4.3 da norma [16]. Para esta classe 

de importância o factor ϒI assume o valor de 1.0 tal como é possível observar no Quadro 10. Neste 

mesmo quadro, referem-se as acelerações máximas adoptados para o dimensionamento da estrutura. 
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Para caracterizar esta acção é necessário possuir informação sobre o tipo de solo onde é implantada 

a estrutura. Esta informação é descrita no ensaio SPT do qual se tem posse, bem como a amostra de 

solo recolhida aquando da prospecção geotécnica, Anexo B. 

Tendo em conta a amostra de solo recolhida, é possível observar que pelos 2 metros de profundidade 

a amostra de solo é praticamente toda ela uma rocha compacta. O lintel de fundação que será 

executado localiza-se próximo desta profundidade. Sendo assim, opta-se por classificar o terreno como 

sendo do tipo B. De referir que poderia ter sido considerado o tipo A, mas como a anterior é mais 

penalizador, opta-se por esse. No Quadro 11 estão descritos os dois tipos de terreno, bem como os 

parâmetros que os classificam. 

Quadro 11 – Classificação do terreno obtido através do ensaio SPT - Anexo B, baseado em [15]. 

 

Estão assim reunidos os dados essenciais para descrever as curvas do espectro de resposta de ambos 

os sismos. 

Quadro 12 – Modelos dinâmicos analisados (parâmetros do espectro de resposta). 

 Tipo de 
terreno 

Smax S Tb (s) Tc (s) Td (s) Sd (Tf = 0.072 s) 

Sismo 1.3 B 1.35 1.29 0.1 0.6 2.0 2.04 

Sismo 2.3 B 1.35 1.27 0.1 0.25 2.0 2.28 

 

Tendo em conta o período fundamental da estrutura, estimados através dos modelos B e C, é possível 

observar através da Figura 43 que o sismo condicionante é o tipo 2.  

Com o objectivo de contabilizar o comportamento não linear da estrutura, aquando do seu 

dimensionamento, é considerado o parâmetro coeficiente de comportamento. Este coeficiente traduz a 

capacidade de dissipação da energia da estrutura durante o evento sísmico. Este depende do material 

e do tipo de estrutura, sendo inversamente proporcional à aceleração sísmica de cálculo resultante. 

A capacidade de uma estrutura resistir a acções sísmicas no estado limite último na fase não linear 

permite o seu dimensionamento para resistir a forças de magnitude inferior àquelas que são associadas 

a uma resposta em regime elástico. 
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A resistência e a capacidade de dissipação de energia a conferir à estrutura dependem da extensão 

em que se recorre ao seu regime não linear. Na prática, o equilíbrio entre resistência e a capacidade 

de dissipação de energia é caracterizado pelos valores do coeficiente de comportamento e pelas 

classes de ductilidade associadas.  

O valor limite referido no regulamento, para estruturas do tipo pêndulo invertido, é de 1.5 para estruturas 

com DCM (classe de ductilidade média), e de 2.0 para DCH (classe de ductilidade elevada).  

Pode afirmar-se que um reservatório deste tipo é uma estrutura do tipo pêndulo invertido. Nesta análise 

adoptou-se o valor de 2.0 para o coeficiente de comportamento, tendo em conta a hipersticidade da 

estrutura e a presença de elementos horizontais (vigas) em três níveis distintos (Anexo E). 

 Admite-se assim que a estrutura possui uma classe de ductilidade elevada (DCM), tendo alguma 

capacidade de dissipação de energia, aquando da ocorrência do sismo. 

De referir que o período fundamental da estrutura, relativamente ao espectro de resposta, este situa-

se (modelo B) na região à esquerda do patamar hotizontal. Apesar deste facto, considerou-se para o 

dimensionamento, o patamar horizontal do espectro de resposta, pois deste resultam esforços de 

dimensionamento superiores, sendo esta situação conservativa. 

Conservativamente, foi considerado o patamar horizontal do espectro de resposta, tal como indicado 

na Figura 43, para o dimensionamento do pórtico. 

Figura 43 – Espectro de resposta de dimensionamento, para os dois tipos de sismo. 

6.2.6. Força lateral equivalente 

Tendo em conta os pressupostos anteriores, obteve-se a força lateral equivalente que simula o efeito 

do sismo. Esta força é fundamental para o dimensionamento do pórtico.  

Esta força de corte sísmica é obtida através da expressão (38), referenciada no regulamento [16], 

em que: 

 Sd(T1) – Ordenada do espectro de cálculo para o período (T1); 
 m – Massa modal. 

O valor obtido para Fb  é apresentado de seguida: 

F𝑏 = 𝑆𝑑(𝑇1). 𝑚 (38) 

F𝑏 = 204.5 × 2.28 = 552 kN (39) 
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7. Dimensionamento do reservatório Intze 

O dimensionamento da estrutura em análise foi baseado num modelo tridimensional, executado através 

da ferramenta [3] baseada no MEF. Executou-se o dimensionamento de cada elemento da estrutura, 

sendo eles: a cuba, o pórtico que suporta a mesma e o lintel de fundação. 

7.1. Recobrimento e material  

As disposições construtivas adoptadas para o projecto são referenciadas no Quadro 13, tendo estas 

sido devidamente justificadas em §6. 

Quadro 13 – Modelos dinâmicos analisado. 

Aço Ordinário Betão (MPa) Recobrimento (cm) 

A 500 NR C30/37 4.0 

7.2. Combinações analisadas 

O dimensionamento da estrutura foi basada nos Eurocódigos Estruturais, sendo assim consideram-se 

várias combinações de acções tendo em conta o comportamento da estrutura considerando o ELU ou 

o ELS.  

7.2.1. Estado limite último 

O Estado Limite Último (ELU) é definido como o estado limite associado ao colapso e refere-se a 

situações de carregamento extremo. Neste estado ocorre o esgotamento da capacidade de 

sustentação da estrutura, podendo ser evidenciada através da ruptura de secções, colapso, 

deterioração por fadiga ou perda de estabilidade. 

Para minimizar a probabilidade de ocorrência de rotura, as acções desfavoráveis são majoradas e as 

acções favoráveis são minoradas. 

Apenas se considera uma combinação para o ELU, descrita na eq.(40), que considera apenas as 

acções do peso próprio da estrutura e o efeito da acção da água.  

 

S𝑠𝑑 = 1.35 × (PP + PH) (40) 
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7.2.2. Estados limites de utilização 

Os estados limites de utilização correspondem a situações de carregamento, decorrentes da utilização 

normal da estrutura, em que se pretende que se verifiquem certos requisitos que visam garantir a 

aparência, funcionalidade, desempenho e durabilidade da estrutura. As principais verificações 

realizadas prendem-se com a limitação das tensões, o controlo de fendilhação e o controlo das 

deformações. 

No caso dos reservatórios, a deformação não é tão relevante e por isso não foi avaliada neste trabalho. 

O controlo da fendilhação é um aspecto fulcral e geralmente condicionante no dimensionamento de 

reservatórios, uma vez que se pretende que estas possuam um determinado nível de estanqueidade. 

Efectuou-se ainda a verificação da abertura de fendas em conformidade com [17] adoptando-se para 

tal, a classe de estanqueidade 1. Da adopção deste nível de estanqueidade resulta numa limitação de 

abertura de fenda de Wk1= 0.2 mm. 

A combinação representativa contempla a acção sísmica, tal como descrita na eq.(41). 

7.3. Dimensionamento da cuba 

No Quadro 14 apresentam-se os esforços obtidos para cada uma das membranas que constituem a 

cuba. Os dados são baseados no modelo tridimensional, e correspondem aos valores condicionantes.  

Quadro 14 – Esforços de dimensionamento – ELU e ELS. 

  ELU ELS     

MEMBRANA 
NI 

(KN/m) 
NII 

(KN/m) 
NI 

(KN/m) 
NII 

(KN/m) 
(As/s)I 

Adoptado 
(As/s)II 

Adoptado 
(As/s)min 
(cm2/m) 

I 40.0 90.0 25.0 60.0 φ8//0.10 φ10//0.10 

1.43 

II 15.0 98.0 10.0 69.0 φ8//0.10 φ10//0.10 

III - 58.0 - 40.0 φ8//0.20 φ8//0.10 

IV - 107.0 - 70.0 φ8//0.20 φ10//0.10 

V - 20.0* - 17.0* φ8//0.20 φ8//0.10 

 

O cálculo da abertura de fendas foi realizado através de uma folha de cálculo em Excel. A abertura de 

fendas foi limitada a 0.1mm, com o objectivo de garantir a estanqueidade do reservatório. Apenas se 

verificou este pressuposto para as membranas em contacto com a água, para garantir a estanqueidade 

𝑆𝑞𝑝 = (𝑃𝑃 + 𝑃𝐻) + 1.0 × (𝐴) (41) 
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das membranas à passagem de água. As membranas em contacto com a água são as I, II, IV e V, 

ilustradas na Figura 6. 

Tendo em conta a distribuição de armaduras adoptada, realizou-se a verificação destes pressupostos, 

evidenciados os resultados obtidos no Quadro 15. A armadura adoptada foi obtida de forma iterativa, 

com o claro objectivo de cumprir as limitações supra-referidas.  

Quadro 15 – Abertura de fendas e limitação de tensões. 

  wk,lim wk Verifica σ 

MEMBRANA Direcção mm mm (wk,lim ) MPa 

I 
I 0.1 0.05 Sim 50 

II 0.1 0.07 Sim 77 

II 
I 0.1 0.02 Sim 20 

II 0.1 0.08 Sim 88 

III 
I - - - - 

II * * * * 

IV 
I - - - - 

II 0.1 0.08 Sim 90 

V 
I - - - - 

II 0.1 0.04 Sim 34 

* Não é relevante o cálculo de abertura de fendas, uma vez que a membrana não está em contacto com a água 

armazenada. 

O valor limite de abertura de fendas, wk,lim, referenciado no Quadro 15 foi obtido através das 

recomendações referenciadas em [17]. Nas estruturas de retenção de água, como esta, o valor de wk1 

é definido como função da relação entre a altura do líquido, hL (proporcional à pressão hidrostática), e 

a espessura do elemento t (Figura 44).  

Figura 44 – Valores recomendados para Wk1. [17] 

Para assegurar ainda a estanqueidade total da cuba, preconiza-se a colocação de um sistema de 

impermeabilização ou revestimento no interior da mesma, desde que seja compatível com água 

potável. 
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De referir ainda que de acordo com estes pressupostos se registaram valores bastante baixos de 

tensões nas armaduras, geralmente inferiores a 90 MPa. Este facto é coincidente com o critério 

inicialmente adoptado por Santarella, que admitia valores de tensão inferiores a 120 MPa. 

7.4. Dimensionamento do pórtico 

A combinação condicionante para o dimensionamento do pórtico é a que envolve a acção do sismo. 

O Pilar Tipo traduz a situação condicionante aquando da ocorrência do sismo, ou seja o pilar que está 

sujeito a esforços maiores. 

Os esforços que constam no Quadro 16 são obtidos através do modelo adoptado em §§6.2.4 e estão 

representados nas Figuras 44 a 47. 

O cálculo da armadura foi obtido graficamente através das tabelas de flexão composta para secções 

rectangulares [18], e posteriormente optimizado através da ferramenta de cálculo [19]  

As armaduras adoptadas para os pilares estão apresentadas no Quadro 17, a sua respectiva 

pormenorização está ilustrada no Anexo D. 

A armadura longitudinal adoptada, foi verificada através da ferramenta [19] , através da qual se obteve 

o diagrama de interacção associado ao esforço normal de tracção e flexão, sendo este caso o 

condicionante para efeitos de projecto. O respectivo diagrama de interacção é apresentado na          

Figura 45, bem como o respectivo ponto associado à capacidade resistente do pilar, que é traduzido 

pelo ponto situado no interior da curva, estando assim verificada a segurança para a armadura 

longitudinal adoptada. 

Figura 45 – Curva de interacção de esforço normal e momento flector – capacidade resistente do pilar. 

Quadro 16 – Esforços de dimensionamento – Pilar Tipo. 
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b (m) h (m) N (KN) M (KN.m) V (KN) ν μ ωTOT - Graficamente 

0.8 0.8 590 1350 -394 0.046 0.132 0.14 

0.8 0.8 -1621 694 106 -0.137 0.070 * 

* - Não é condicionante. N > 0 – Tracção. 

Quadro 17 – Armadura adoptada – Pilar Tipo. 

Longitudinal Transversal 

As/face (adoptado) 
 

ρL 
As/face (necessário) 

(cm2) 

As/face 
(mínima) 

(cm2) 

As/face (adoptado) 
 

7 φ 25 0.018 3.57 2.01 φ10//0.15 

 

A armadura transversal é obtida através de regras construtivas enunciadas em [16]. De forma a cumprir 

este requisito foram consideradas várias armaduras transversais, sendo estas elucidadas no Anexo D, 

no desenho correspondente à armadura do pilar tipo.  

O espaçamento das cintas deve verificar a condição relativa à eq.41. 

No que diz respeito ao cálculo do comprimento da zona crítica obteve-se que todo o pilar é crítico, uma 

vez que lc/hc=17.5 e este valor é superior a 3, tal como referido no regulamento [15]. Verifica-se também 

o critério imposto para a taxa de armadura longitudinal, ρL, que deve estar entre 0.01 e 0.04, o valor 

obtido é de 0.018 e pode ser consultado no Quadro 18. 

Com o intuito de verificar a armadura nas zonas críticas, realiza-se a verificação da expressão (5.15) 

referida em [15] que está traduzida na eq.43. Como todo o pilar é crítico, caso esta verificação não seja 

assegurada é necessário diminuir o espaçamento das cintas em todo o pilar, visto que todo ele é crítico.  

O valor total de cada parâmetro associado à eq.43 são devidamente elucidados na equação (44). 

Obtiveram-se os seguintes resultados: 

𝑆[𝑚𝑚] < {
𝑏0

2
; 175; 8𝑑𝑏𝑡} = {

800

2
; 175; 8 × 25} = 175𝑚𝑚;  Adopta-se: 150mm (42) 

𝛼𝜔𝑤𝑑 ≥ 30 ∙ 𝜇𝜑 ∙ 𝑣𝑑 ∙
𝑏𝑐

𝑏0
− 0.035 ;[15]  (43) 

𝛼 =  𝛼𝑛. 𝛼𝑠 = (1 −  
4 × 1172 × 2 × 2 

6 × 7002
) ∙ (1 −  

4 × 1172 × 2 × 2 

6 × 7002
) = 0.926 ∙ 0.797 = 0.738; 

𝜔𝑤𝑑 =
(7 × 700) × 2 × 79

7002 × 150
×

435

20
= 0.226 > 0.08 

30 × 4.45 × 0.1654 × 2.175 × 10−3 ×
800

700
− 0.035 = 0.020  

 

(44) 

𝛼𝜔𝑤𝑑 = 0.738 × 0.226 = 0.167 ≥ 0.020;   (45) 
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Dado que a verificação é satisfeita (45), não é necessário reforçar o pilar ao nível do seu confinamento. 

Caso fosse necessário reforçar a cintagem dos pilares, poderia reduzir-se o espaçamento entre estas, 

ou aumentar o diâmetro da cinta exterior e ainda aumentar o seu número na secção transversal. De 

referir que o aumento do número de cintas obrigaria também a um rearranjo da armadura de flexão, 

aumentando o número de varões por face, o que por si só também contribui para a eficiência do 

confinamento. Para que esta eficiência se verifique é necessário que esses varões de flexão estejam 

cintados, caso contrário a sua contribuição será nula. 

 

7.5. Dimensionamento do lintel de fundação 

Para o dimensionamento do lintel de fundação considera-se a combinação mais gravosa, a associada 

ao derrubamento do reservatório. As dimensões do lintel de fundação foram obtidas tendo em conta os 

seguintes critérios: 

 𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 ≥  1.5𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒; 

 𝐵/𝐻 ≤4; 

 𝜎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚,𝑠𝑜𝑙𝑜 

A geometria obtida está evidenciada na Figura 46. Tendo em conta os citérios referidos anteriormente, 

obteve-se as armaduras respectivas. O primeiro critério permitiu dimensionar o lintel apenas com a 

existência de esforço normal. O segundo diz respeito ao critério de rigidez da sapata considerada por 

unidade de superfície. 

Figura 46 – Lintel de fundação – (a) Vista em planta; (b) Vista em corte A-A’. 

Numa primeira instância considera-se uma sapata elementar, de dimensões bx(a), representada na 

Figura 46 (a) a sombreado, tendo-se obtido a armadura necessária, distribuída ao longo da dimensão 

(a). Através do “modelo de escoras e tirantes” obteve-se por considerações geométricas a força de 

tracção na zona inferior da sapata, permitindo assim definir essa armadura. 

Os parâmetros necessários para o dimensionamento desta sapata elementar, estão referidos no 

Quadro 18. 

(a) (b) 
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 O critério acima referido, B/H≤4, traduz o comportamento rígido da sapata elementar máxima assim 

estimada, e admite que a distribuição de tensões no solo é praticamente linear. O valor da tensão de 

contacto, entre a sapata e o solo é de 697.5 KN/m2. Considera-se verificada a segurança uma vez que 

o solo de fundação corresponde a uma rocha, tendo esta pelo menos uma tensão admissível de 1 MPa. 

Quadro 18 – Parâmetros relativos ao dimensionamento – Lintel de Fundação (sapata elementar). 

*Ntotal 

(KN) 

Mestabilizante 

(KN.m) 

Minstabilizante 

(KN.m) 

σcontacto 

(KN/m2) 

σadmissível 

(KN/m2) 

Ft 

(KN/m) 

As/m (necessária)  

(cm2/m) 

As/m (adoptado) 

(cm2/m) 

3347.5 14896 8280 697.5 1000 1364 31.36 φ20//0.10 (31.4) 

*Ntotal = Ncuba + Npilares + Nvigas + Nlintel; Dimensão da sapata elementar: b x a = 2.4 x 2.05 

 

Numa segunda instância obteve-se a armadura circunferencial, correspondendo a uma armadura 

superior e outra inferior. O modelo adoptado foi o de uma viga bi-encastrada, sendo o arco c-c o seu 

comprimento e respectivo eixo. Esta viga está representada na Figura 46 (a) e planificada na Figura 

45. As cargas R1 representam o esforço normal dos pilares que é transmitido ao lintel de fundação e 

equilibrado pela carga distribuída R2, que representa a tensão de contacto entre solo e estrutura. 

Figura 47 – Modelo de viga e respectivo diagrama de momentos. 

O diagrama de momentos é também evidenciado na mesma figura. Considera-se ainda a existência de 

uma redistribuição de esforços, considerando que estes são idênticos nos apoios e meio vão. O valor, 

do momento flector, nos pontos “c” e “b”, apresenta o mesmo valor, sendo este PL2/16.  

Os parâmetros necessários para o dimensionamento estão descritos no Quadro 19. De referir que 

devido à consideração da existência de redistribuição de esforços, as armaduras inferiores e superiores 

são iguais, e daí apenas se apresentar uma armadura no Quadro 20. Esta armadura possui uma 

distribuição circunferencial. De referir que a área de armadura necessária é condicionada pela camada 

mínima. 

Quadro 19 – Parâmetros relativos ao dimensionamento – Lintel de Fundação (viga c-c). 

b (m) h (m) Lviga (m) P (KN/m) M (KN.m) μ ω 

2.4 1.5 3.40 1674 1209 0.0129 0.0129 
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Quadro 20 – Armadura adoptada – Lintel de Fundação. 

Circunferencial 

As/b (cm2/m) As,min/b (cm2/m) As/face (adoptado) 

8.3 21.9 φ 20//0.15 

 

7.6. Solução obtida vs Santarella 

A solução obtida à luz dos regulamentos actuais é evidenciada nos Anexo E. 

A definição geométrica original, concebida por Santarella [1], e respectiva distribuição de armaduras é 

apresentada no Anexo A. 

A solução proposta é distinta, comparativamente, à solução proposta por Santarella [1]. As razões que 

justificam este facto são explicitadas de seguida. 

Primeiramente, antes do dimensionamento propriamente dito, foi realizada uma análise de durabilidade 

tendo em conta o ambiente em que a estrutura se insere. Esta análise teve como objectivo principal a 

escolha do betão mais apropriado.  

Através desta análise obteve-se também o valor regulamentar mais indicado para o recobrimento de 

armaduras. Simplificadamente, considerou-se este recobrimento, uniforme para toda a estrutura tal 

como o betão utilizado. 

Relativamente à solução proposta por Santarella, não existe qualquer análise relativa às condições de 

exposição da estrutura, e é desconhecido o local exacto da sua implantação. Esta solução baseia-se 

exclusivamente no regulamento Italiano de 1939, que impunha simplesmente que tensão do aço fosse 

limitada a 120 MPa. No que diz respeito ao afastamento entre varões, esse regulamento nada refere, 

não existindo assim um controlo explicito de fendilhação, no que concerne ao comportamento em 

serviço. 

A adopção dos regulamentos em vigor impoz a adopção de uma das seguintes situações: 

 Aumentar a espessura das cascas que constituem a cuba, optando por duas malhas de 

armadura (solução usualmente adoptada); 

 Manter aproximadamente a espessura das cascas, o mais próximo da original, optando 

apenas por uma malha de armadura. 

O primeiro requisito a cumprir definiu-se como sendo o do recobrimento regulamentar. Como este é da 

ordem dos 4 cm, a margem de aumentar a espessura das cascas é bastante diminuta, optando-se 

então por adoptar apenas uma fiada de armaduras.  

Caso se adopta-se camada dupla de armadura, as membranas ficariam com espessuras mais 

elevadas, tornando a solução mais robusta. O comportamento de membrana deixaria de ser 
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preponderante, tendo em conta que as espessuras devem ser muito inferiores aos raios de curvatura 

da superfície. Adoptou-se como ordem de grandeza R/t> 30. O valor de espessura adoptado foi 

uniforme, sendo este t=10cm, para todas as membranas que constituem a cuba. 

O comportamento de membrana foi validado através de uma ferramenta de elementos finitos, 

verificando praticamente a inexistência de esforços de flexão e de torção em todas as cascas. Os 

valores obtidos foram ambos muito próximos de zero. 

Em suma, as diferenças evidentes entre ambas as soluções são devidas fundamentalmente à grande 

evolução da regulamentação. 

Os regulamentos actuais demonstram uma grande evolução no que diz respeito ao comportamento 

das estruturas tendo em conta o seu tipo de utilização e tipo de ambiente em que estão inseridas.  
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8. Conclusão e desenvolvimento 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, teceram-se considerações em alguns dos capítulos, tendo 

em conta o tema abordado e os resultados obtidos. Pretende-se assim realizar uma síntese das 

principais conclusões obtidas ao longo deste estudo. 

Neste trabalho foi analisado um reservatório, do tipo Intze, concebido originalmente por Santarella [1] 

em meados do século passado. Em Portugal existem inúmeras estruturas deste tipo, que possuem 

como principal função o abastecimento de água às populações. Devido a este facto, optou-se por 

estudar o seu comportamento propondo uma solução baseada nos Eurocódigos actuais. Tendo em 

conta os inúmeros exemplares deste tipo específico de estrutura em Portugal, é de extrema importância 

a compreensão do seu comportamento. 

Primeiramente foi discutido o comportamento de membrana e a sua validade. Obteve-se os esforços 

de membrana associados a cada uma das estudadas. Numa primeira instância esses esforços foram 

obtidos através das fórmulas analíticas fornecidas por Montoya [2]. Posteriormente, obteve-se os 

semelhantes esforços, mas desta vez recorrendo à ferramenta de cálculo automático, baseado no MEF. 

Das cinco membranas estudadas apenas a I e II não tiveram resultados idênticos aos teóricos, isto 

quando se compara os obtidos através do MEF comparativamente às expressões analíticas. Apesar 

das diferenças obtidas os resultados foram bastante satisfatórios. Os resultados obtidos para as 

restantes membranas foram praticamente coincidentes comparativamente aos teóricos. 

Através destes resultados podemos concluir que é possível dimensionar estas membranas recorrendo 

apenas às fórmulas analíticas [2]. De referir que a sobreposição de efeitos também é possível de ser 

utilizada, neste estudo apenas se analisou as fórmulas analíticas mais simples.  

O dimensionamento do reservatório recorrendo às fórmulas analíticas não é o mais adequado, uma 

vez que as condições de fronteira não são idênticas às definidas analiticamente [2]. A cuba que constitui 

o reservatório não está continuamente apoiada, tal como se sugere nas expressões analíticas. As 

condições específicas de fronteira da cuba originam uma variação dos esforços de membrana, que não 

é possível calcular através das expressões analíticas. Sendo assim, o dimensionamento da estrutura 

foi concebido essencialmente através de um modelo tridimensional com base no MEF. 

O estado limite último das estruturas foi sempre um factor primário no dimensionamento das estruturas, 

ou seja a verificação à rotura. A constante investigação permitiu a criação de novas regulamentações 

associadas ao comportamento em serviço. Nestes regulamentos constam medidas que visam a 

optimização das estruturas, neste caso de betão armado, aquando da sua utilização. 

Com o intuito de realizar o dimensionamento da estrutura foi também realizada uma breve análise de 

durabilidade. Para além das acções estruturais é necessário contabilizar os possíveis mecanismos de 

deterioração que mais se podem evidenciar, tendo em conta o ambiente a que estão expostas. Esta 

análise foi realizada para obter garantia de uma adequada durabilidade ao longo do período de vida útil 
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desta estrutura. Esta análise traduz-se na adopção de um betão C30/37 e um recobrimento de 40 mm, 

parâmetros adoptados em toda a estrutura. 

De referir que a principal alteração à geometria inicial, foi o aumento de espessura de algumas das 

membranas e a opção de considerar apenas uma camada de armadura, ao contrário do habitual, que 

são duas, uma superior e outra inferior. Adoptou-se esta solução para cumprir o valor de recobrimento 

de armaduras, decorrente da análise de durabilidade. A opção de adoptar por armadura superior e 

inferior, levaria a um sobre espessamento das membranas e consequente perda de validade do 

comportamento de membrana. 

De acordo com [17], verificou-se que o critério de dimensionamento condicionante no reservatório é o 

critério de fendilhação, devido à necessidade de garantia de estanqueidade, resultou como limite o 

valor de 0.1 mm. Este critério conduziu a baixas tensões, em geral, na ordem dos 50 a 90 MPa 

instaladas nas armaduras da cuba. 

A combinação que envolve o sismo é a condicionante para o dimensionamento do pórtico e respectivo 

lintel de fundação. 

No que diz respeito ao dimensionamento da cuba, o sismo não foi considerado. Tendo em conta este, 

o comportamento em serviço é o condicionante. O dimensionamento da cuba é assim traduzido pelo 

controlo da abertura de fendas em serviço, e na verificação dos estados limites últimos. 

Futuramente seria interessante prosseguir este estudo analisando outros aspectos associados a este 

estudo. 

Em Portugal existem inúmeros exemplos no que concerne a este tipo de estrutura em específico. Era 

importante fazer um levantamento de todas as que existem e realizar um estudo ao nível do seu estado 

de conservação e desempenho estrutural. Sendo assim, seria oportuna a criação de um manual com 

as principais patologias e respectivas medidas de protecção. Neste podem constar também, 

intervenções ao nível de manutenção e reparação, visando a sistematização dos trabalhos a realizar. 

 

  



71 

 

9.  Referências bibliográficas 

 

[1]  L. Santarella, IICemento Armato, Le Applicazioni alle Construzioni Civili, 30 ed., vol. II, Milano: 

Editore Ulrico Hoepli, 1953.  

[2]  P. Montoya, A. Messeguer e F. Moran, Hormigon Armado, Madrid, 1981.  

[3]  CSI, Computers and Structures Inc. (2008). CDI Analysis Reference Manual for SAP2000, ETAB 

and SAFE. Berkeley, California, USA..  

[4]  “Infraestrutura Urbana,” [Online]. Available: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-

tecnicas/36/2-impermeabilizacao-de-reservatorios-elevados. [Acedido em 15 Setembro 2015]. 

[5]  “PROCESL Engenharia Hidráulica e Ambiental Lda.,” [Online]. Available: 

http://www.talprojecto.pt/barragens.html. [Acedido em 15 Setembro 2015]. 

[6]  “Inovametal,” [Online]. Available: http://www.inovametal.ind.br/produtos/tanques-apoiado.html. 

[Acedido em 15 09 2015]. 

[7]  J. Amaro, “Reservatórios,” em Manual de Saneamento Básico - Parte II/4., Direcção-Geral dos 

Recursos Naturais, 1991.  

[8]  “Carldora,” [Online]. Available: http://www.carldora.com/pt/portfolio/guine-

equatorial/reservatorios-elevados. [Acedido em 16 09 2015]. 

[9]  A. Reis, Comportamento das estruturas e dos materiais estruturais. Textos de apoio da disciplina 

Dimensionamento de Estruturas, Parte I - Fundamentos, IST.  

[10]  D. Billington, Thin Shell Concrete Structures, 2ª ed., McGraw-Hill, 1979.  

[11]  A. Azevedo, Método Dos Elementos Finitos, Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, 2003.  

[12]  NP EN1990 (2009). Eurocódigo 0: Bases para o projecto de estruturas., Lisboa: Instituto Portugês 

de Qualidade (IPQ).  

[13]  NP EN 206-1 (2007). Betão - Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade., 

Lisboa: Instituto Português da Qualidade (IPQ).  



72 

 

[14]  NP EN1992-1-1. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão - Parte1-1: Regras gerais e regras 

para edifícios, Lisboa: Instituto Português da Qualidade (IPQ).  

[15]  EN 1998-4 (2006). Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks 

and pipelines., Brussels: European Committee for Standardization (CEN).  

[16]  Mendes, Pedro (2000). Estruturas Especiais e Fundações – Reservatórios em betão armado – 

Análise.  

[17]  NP EN 1998-1(2010). Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos - Parte 1: 

Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios., Lisboa: Instituto Português da Qualidade 

(IPQ).  

[18]  EN1992-3 (2006),Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3; Liquid retaining and 

containment structures; Brussels: European Committee for Standardization (CEN).  

[19]  A. Gomes, Estruturas de Betão I - Voume III - Tabelas de Cálculo. DECivil, Instituto Superior 

Técnico (IST),Lisboa.  

[20]  I. Alashki, GaLa Reinforcement, Sofia: Reinforcment, Gala, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos
  



9-B 

 

  

 



 

 

Anexo A – Definição geométrica original [1] 
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Anexo B – Prospecção geotécnica 
i. Dados obtidos através do ensaio SPT: 

 



 

ii. Amostras recolhidas: 
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Anexo C – Mapas de esforços 
i. Mapas de esforços da Membrana I: 

 

Membrana I – Mapa do Esforço NI - PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrana I – Mapa do Esforço NII - PP 
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Membrana I – Mapa do Esforço NI - PH 

 

 

 

 

 

 

Membrana I – Mapa do Esforço NII - PH 

 



 

ii. Mapas de esforços da Membrana II: 

 

 

 

 

 

 

Membrana II – Mapa do Esforço NI - PP 

 

 

 

 

Membrana II – Mapa do Esforço NII - PP 
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Membrana II – Mapa do Esforço NI - PH 

 

 

 

 

 

Membrana II – Mapa do Esforço NII - PH 

 

 



 

Anexo D – Esforços da membrana I [3] 
 

i. Esforços devidos ao P.P. – Membrana I (9 nós – 54 GL): 

 

ii. Esforços devidos à P.H. – Membrana I (30 nós – 180 GL): 

 

NI - Modelo I.A1 

[KN/m]

NI - Modelo I.A2 

[KN/m]

NI(I.A1) -NI(I.A2) 

[KN/m]

NII - Modelo I.A1 

[KN/m]

NII - Modelo I.A2 

[KN/m]

NII(I.A1) -NII(I.A2) 

[KN/m]

-24.54 -20.11 4.43 -123.29 -119.6 3.69

-28.49 -29.39 0.9 -86.87 -87.92 1.05

-42.86 -43.3 0.44 -74.95 -75.33 0.38

-49.33 -49.56 0.23 -71.16 -71.21 0.05

-53.15 -53.37 0.22 -71.4 -71.27 0.13

-56.13 -56.4 0.27 -75.92 -75.73 0.19

-59.2 -59.46 0.26 -86.08 -86.07 0.01

-62.8 -62.2 0.6 -101.63 -102.16 0.53

-63.54 -63.05 0.49 -104.63 -105.25 0.62

NI - Modelo I.A1 

[KN/m]

NI - Modelo I.A2 

[KN/m]

NI(I.A1) -NI(I.A2) 

[KN/m]

NII - Modelo I.A1 

[KN/m]

NII - Modelo I.A2 

[KN/m]

NII(I.A1) -NII(I.A2) 

[KN/m]

-1.64 -1.31 0.33 -7.89 -7.59 0.3

-1.86 -1.31 0.55 -5.17 -5.13 0.04

-2.80 -2.55 0.25 -3.98 -4.01 0.03

-3.22 -3.08 0.14 -3.27 -3.28 0.01

-3.49 -3.38 0.11 -2.74 -2.74 0

-3.71 -3.61 0.1 -2.41 -2.40 0.01

-3.96 -3.84 0.12 -2.41 -2.40 0.01

-4.22 -4.11 0.11 -2.77 -2.78 0.01

-4.29 -4.31 0.02 -2.85 -2.90 0.05
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iii. Esforços devidos à P.P. – Membrana I (30 nós – 180 GL):  

N I - I.B1 

[KN/m]

NI - I.B2 

[KN/m]

|NI(I.B1) -NI(I.B2)|

 [KN/m]

NII - I.B1  

[KN/m]

NII - I.B2  

[KN/m]

|NII(I.B1) -NII(I.B2)|  

[KN/m]

-0.44 -0.36 0.08 -7.57 -7.81 0.24

-0.71 -0.7 0.01 -6.85 -6.69 0.16

-1.28 -1.29 0.01 -6.13 -6.11 0.02

-1.72 -1.71 0.01 -5.64 -5.61 0.03

-2.01 -2.04 0.03 -5.24 -5.22 0.02

-2.31 -2.31 0.00 -4.87 -4.86 0.01

-2.52 -2.52 0.00 -4.56 -4.56 0

-2.70 -2.69 0.01 -4.31 -4.31 0

-2.84 -2.84 0.00 -4.10 -4.09 0.01

-2.96 -2.96 0.00 -3.88 -3.89 0.01

-3.07 -3.07 0.00 -3.70 -3.7 0

-3.16 -3.16 0.00 -3.53 -3.54 0.01

-3.24 -3.24 0.00 -3.39 -3.39 0

-3.32 -3.31 0.01 -3.23 -3.24 0.01

-3.38 -3.38 0.00 -3.10 -3.09 0.01

-3.45 -3.45 0.00 -2.97 -2.97 0

-3.51 -3.51 0.00 -2.86 -2.85 0.01

-3.57 -3.57 0.00 -2.74 -2.74 0

-3.63 -3.64 0.01 -2.65 -2.65 0

-3.69 -3.69 0.00 -2.56 -2.56 0

-3.75 -3.75 0.00 -2.50 -2.49 0.01

-3.81 -3.82 0.01 -2.44 -2.44 0

-3.88 -3.88 0.00 -2.41 -2.41 0

-3.94 -3.94 0.00 -2.39 -2.39 0

-4.00 -4.01 0.01 -2.40 -2.38 0.02

-4.07 -4.07 0.00 -2.41 -2.41 0

-4.16 -4.15 0.01 -2.44 -2.45 0.01

-4.24 -4.24 0.00 -2.49 -2.49 0

-4.32 -4.32 0.00 -2.55 -2.52 0.03

-4.37 -4.35 0.02 -2.77 -2.42 0.35

 



 

iv. Esforços devidos à P.H. – Membrana I (30 nós – 180 GL): 

 

N I - I.B1 

[KN/m]

NI - I.B2 

[KN/m]

|NI(I.B1) -NI(I.B2)|

 [KN/m]

NII - I.B1  

[KN/m]

NII - I.B2  

[KN/m]

|NII(I.B1) -NII(I.B2)|  

[KN/m]

-6.55 -6.70 0.15 -118.13 -118.30 0.17

-11.15 -11.20 0.05 -109.01 -109.23 0.22

-19.50 -19.60 0.10 -99.36 -99.40 0.04

-26.27 -26.30 0.03 -93.00 -93.03 0.03

-31.36 -31.32 0.04 -87.97 -87.96 0.01

-35.45 -35.46 0.01 -84.01 -84.02 0.01

-38.74 -38.73 0.01 -80.96 -80.94 0.02

-41.43 -41.42 0.01 -78.52 -78.53 0.01

-43.66 -43.66 0.00 -76.63 -76.62 0.01

-45.52 -45.53 0.01 -75.28 -75.29 0.01

-47.12 -47.13 0.01 -74.27 -74.27 0

-48.54 -48.53 0.01 -73.43 -73.42 0.01

-49.79 -49.79 0.00 -72.90 -72.90 0

-50.89 -50.89 0.00 -72.69 -72.69 0

-51.89 -51.89 0.00 -72.71 -72.70 0.01

-52.85 -52.85 0.00 -72.82 -72.81 0.01

-53.76 -53.76 0.00 -73.20 -73.20 0

-54.58 -54.58 0.00 -73.89 -73.89 0

-55.39 -55.39 0.00 -74.84 -74.84 0

-56.20 -56.20 0.00 -75.92 -75.92 0

-57.01 -57.01 0.00 -77.32 -77.32 0

-57.76 -57.78 0.02 -79.06 -79.06 0

-58.53 -58.53 0.00 -81.12 -81.12 0

-59.32 -59.32 0.00 -83.32 -83.32 0

-60.07 -60.07 0.00 -85.88 -85.87 0.01

-60.70 -60.60 0.10 -88.69 -88.7 0.01

-61.24 -61.25 0.01 -91.79 -91.80 0.01

-61.50 -61.52 0.02 -95.00 -95.00 0

-61.65 -61.66 0.01 -98.60 -98.60 0

-61.90 -61.91 0.01 -103.38 -103.40 0.02
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Anexo E – Peças desenhadas 
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