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RESUMO 

 

Na presente dissertação realiza-se o estudo do comportamento estrutural dos abrigos “Weather 

Shelters” da Força Aérea Portuguesa, usados pelas aeronaves F-16. Estes abrigos são cascas 

cilíndricas de betão armado revestidas interiormente por uma chapa de aço perfilada. É apresentada 

a sua análise estrutural e a avaliação da sua resistência de acordo com os Eurocódigos, admitindo 

dois tipos de funcionamento estrutural: casca de betão armado e casca mista aço-betão.  

É descrita a evolução deste tipo de estruturas ao longo da história da aviação militar, 

apresentando-se exemplos dos principais tipos de abrigos para aeronaves. 

Caracteriza-se o funcionamento estrutural de uma casca, sendo estudado em mais detalhe o 

funcionamento de cascas cilíndricas. São apresentadas as expressões analíticas para este tipo de 

estruturas utilizando a analogia de membrana e do arco. 

Definem-se as acções numa estrutura construída de acordo com o Eurocódigo, efectuando a 

sua comparação com as acções definidas na regulamentação nacional. Apresentam-se os critérios de 

dimensionamento da estrutura e o modelo numérico de elementos finitos adoptado para avaliação 

dos Estados Limites Últimos e de Utilização. Realizam-se as verificações de segurança das paredes 

de betão armado, apresentando soluções para as não conformidades detectadas. 

Por fim, avalia-se a capacidade resistente do abrigo considerando a contribuição da chapa de 

aço e caracteriza-se a acção de acidente correspondente aos efeitos de uma explosão próximo da 

estrutura. Analisa-se o comportamento da estrutura sujeita a esta acção, determinando a distância de 

segurança e apresentando soluções para melhorar a resistência da estrutura a esta acção. 

 

 

Palavras-Chave: Abrigo de aeronaves; Casca em betão; Casca mista aço-betão; Modelo “sandwich”; 

Acção explosiva.   
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a study of the structural behavior of the Portuguese Air Force “Weather 

Shelters”, used by the F-16 aircraft. These shelters are reinforced concrete cylindrical shells internally 

covered by profiled steel sheeting. The structural analysis and strength evaluation in accordance with 

the Eurocodes are presented assuming either a reinforced concrete shell or a composite steel and 

concrete shell behavior. 

The evolution of this type of structure throughout military aviation history is described and 

examples of the main types of aircraft shelters are presented. 

The structural behavior of shells is discussed, giving special attention to cylindrical shells. 

Analytical expressions concerning these structures and based on the membrane and arch theory are 

presented. 

The definition of loads on a structure build in accordance with the Eurocode, along with a 

comparison of these loads with the ones defined in the Portuguese regulation, is conducted. The 

structure design principles and finite element model, considered for the evaluation of the Ultimate and 

Serviceability Limit States, are presented. The safety evaluation of the reinforced concrete shell walls 

is conducted and solutions are given for situations where structural safety is not guaranteed. 

Finally, the strength evaluation of the shelter is made considering the profiled steel sheeting and 

an accidental load corresponding to the effects of a near by explosion is defined. The behavior of the 

structure under this load is analyzed, making an assessment of the safety distance and presenting 

solutions to improve the strength of the structure to this load. 

 

 

Keywords: Aircraft shelters; Concrete shell; Composite steel and concrete shell; Sandwich model; 

Blast loading. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE AERÓDROMOS 1 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Para a Força Aérea Portuguesa (FAP), a segurança das aeronaves apresenta-se como um 

requisito operacional fundamental. Para este efeito têm sido adoptados diversos mecanismos de 

defesa, entre os quais a construção de infra-estruturas para a sua protecção.  

No caso dos aviões F-16 da FAP, os abrigos (designados de “Weather Shelter”) são um tipo de 

infra-estrutura de defesa que merece atenção especial, devido à importância desta aeronave para a 

FAP e também devido à própria estrutura do abrigo. Os “Weather Shelters” são constituídos por uma 

casca de betão armado revestida interiormente por uma chapa de aço. Este tipo de estrutura tem sido 

utilizado por diversas Forças Aéreas desde a década de 70 do século passado, tendo em conta o 

bom comportamento estrutural que se reconhece em estruturas tipo casca de betão armado. 

No caso da FAP, os abrigos construídos e actualmente em construção, são baseados num 

projecto que utiliza os regulamentos nacionais cuja substituição pelos regulamentos europeus 

(Eurocódigos) está em curso. Na sua concepção não se considera a chapa de aço como elemento 

resistente mas apenas como cofragem perdida durante a fase de betonagem da casca e, por outro 

lado, apenas se considera como função dos abrigos a protecção das aeronaves aos agentes 

atmosféricos. Face ao carácter militar desta estrutura e à aeronave que nela se encontra, é de todo o 

interesse da FAP avaliar o comportamento estrutural para acções eminentemente militares, como 

seja a deflagração de engenhos explosivos, procurando neste caso conhecer o real comportamento 

misto aço-betão da estrutura e avaliando o acréscimo de resistência da mesma. 

Esta dissertação tem como objectivo principal o estudo do comportamento estrutural do abrigo 

“Weather Shelter” considerando duas abordagens distintas: 1) análise da estrutura com 

funcionamento de betão armado, sujeita às acções e critérios de dimensionamento dos Eurocódigos; 

2) análise da estrutura com funcionamento misto aço-betão, sujeita a uma acção de acidente 

correspondente a uma explosão exterior próxima. 

 Para este efeito, apresenta-se em primeiro lugar o conceito de abrigo militar de aeronaves e a 

sua evolução nos diversos países. Em seguida, caracteriza-se o comportamento estrutural de cascas 

cilíndricas (estruturas semelhantes ao abrigo “Weather Shelter”). São definidas as acções e critérios 

de dimensionamento a aplicar aos “shelters” de acordo com os Eurocódigos, avaliando-se a 

segurança aos Estados Limites Últimos e de Utilização. Por fim, determina-se a resistência da 

estrutura admitindo um funcionamento misto aço-betão e analisa-se o seu comportamento para a 

acção de uma explosão exterior próxima.   

 

1.2 – ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação encontra-se dividida em sete capítulos, sendo o Capítulo 1 a presente Introdução 

e o Capítulo 7 correspondente às Conclusões e Desenvolvimentos Futuros. Os restantes cinco 

capítulos correspondem ao desenvolvimento por temas dos assuntos acima referidos.  
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No Capítulo 2 – Soluções construídas, caracteriza-se o conceito de abrigo militar de aeronaves. 

Apresentam-se as soluções de abrigos utilizadas ao longo da história da aviação por diversos países, 

com especial ênfase nos participantes de alguns conflitos recentes, como a Guerra Fria, Guerra do 

Golfo ou Guerra do Iraque. No fim deste capítulo apresentam-se em mais detalhe os abrigos 

“Weather Shelters” da FAP. 

No Capítulo 3 – Formulação de cascas cilíndricas, apresenta-se o comportamento estrutural de 

cascas. O capítulo inicia-se com a definição geral do comportamento de casca, particularizando para 

o caso de cascas cilíndricas. Apresentam-se as expressões para o tratamento simplificado de cascas 

cilíndricas com determinados carregamentos e condições de apoio. 

No Capítulo 4 – Acções e critérios de dimensionamento aplicado ao “Weather Shelter”, 

definem-se as acções e os critérios de dimensionamento para a verificação de segurança de acordo 

com os Eurocódigos, tendo em conta um funcionamento como casca de betão armado. Refere-se 

também, para a avaliação da estabilidade da casca de betão armado, a metodologia proposta pela 

“International Association for Shell and Spatial Structures” (IASS).  

No Capítulo 5 – Análise numérica e verificação de segurança do “Weather Shelter”, realiza-se 

em primeiro lugar a definição do modelo numérico de elementos finitos da estrutura, assim como a 

sua validação por comparação com resultados analíticos para situações particulares. Realiza-se a 

avaliação da segurança da estrutura de acordo com a metodologia do Capítulo 4. 

No Capítulo 6 – Avaliação da resistência da casca mista para uma acção de acidente, avalia-se 

a resistência da estrutura considerando a chapa de aço, admitindo um comportamento misto 

aço-betão. Caracteriza-se a acção de acidente correspondente a uma explosão próxima do “Weather 

Shelter”. Para terminar o capítulo, estuda-se o comportamento da estrutura com funcionamento misto, 

sujeita a esta acção de acidente. 
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2 – SOLUÇÕES CONSTRUÍDAS 

 

2.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Neste capítulo apresenta-se a evolução das estruturas usadas como abrigos de aviões e, em 

particular, as usadas no contexto militar para protecção individual de aeronaves, vulgarmente 

designadas por “shelters”.  

Neste âmbito, referem-se exemplos de estruturas deste tipo utilizadas por diversas nações, 

passando pelos abrigos construídos sob o conceito de “Hardened Aircraft Shelters” até aos abrigos 

actualmente adoptados pelas mais modernas forças aéreas do mundo, das quais se destaca a Força 

Aérea Norte-Americana (USAF).  

Deve desde já referir-se que se trata de informação de carácter militar, sendo portanto muitas 

especificações deste tipo de estruturas classificadas como confidenciais. Deste modo, a 

apresentação feita não consegue ser igualmente detalhada nos vários exemplos referidos ao longo 

do texto. 

 

2.2  CASCAS NO CONTEXTO DA AERONÁUTICA MILITAR – ABRIGOS (“SHELTERS”) 

2.2.1  A Guerra Fria: O Conceito de “Hardened Aircraft Shelter” (HAS) 

2.2.1.1  NATO: Abrigos HAS de 1ª, 2ª e 3ª Geração 

 

Em Junho de 1967, a Força Aérea Israelita (IAF) lançou um forte ataque preventivo contra as 

forças armadas de diversos países árabes vizinhos, nomeadamente, Egipto, Jordânia, e Síria. No 

final desta guerra, conhecida como a Guerra dos Seis Dias, Israel tinha destruído quase por completo 

as forças aéreas dos seus inimigos. Só no primeiro dia da guerra, a força aérea do Egipto, 

considerada a mais moderna do mundo árabe na altura, perdeu cerca de 300 dos seus 450 aviões. 

Este ataque israelita revelou a grande fragilidade de aeronaves estacionadas ao ar livre, sem 

qualquer protecção. Com base nesta observação, as forças do Pacto de Varsóvia e da NATO, 

fortemente suportadas pelas forças da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e dos 

Estados Unidos da América (EUA), respectivamente, procederam a grandes investimentos para 

reforçar as defesas das aeronaves nas suas bases aéreas. As medidas tomadas incluíram a 

construção de diversos abrigos para aviões.  

Um primeiro tipo de abrigo foi desenhado em 1970, para os bombardeiros estratégicos F111E, 

ao serviço da NATO, colocados na base de Upper Heyford, na Grã-Bretanha. Estes abrigos, 

representados na Figura 2.1, eram constituídos por 4 pórticos de aço, afastados de 6 m, com uma 

envergadura de 24,2 m, sendo revestidos por placas de fibrocimento quer na cobertura quer nas 

paredes laterais. Estas estruturas não possuíam paredes nas extremidades, tendo apenas deflectores 

para o “jet blast” do avião na extremidade posterior. 
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Estes abrigos ofereciam pouco mais que resistência aos agentes atmosféricos. Assim, o passo 

seguinte foi a construção de abrigos que tivessem, verdadeiramente, resistência a um ataque aéreo. 

Este problema já tinha sido equacionado desde meados dos anos 60 do século passado pela 

USAF, com vista à aplicação de abrigos nas suas bases do sudeste asiático. Os primeiros estudos 

conduziram ao desenvolvimento de um abrigo de aviões em forma de arco, possuindo capacidades 

de protecção de aeronaves em caso de ataque. Com a colocação em prática de Programa de Testes 

Concrete Sky, em 1967, foi desenvolvido um tipo de abrigo com a designação de TAB-V (“Theatre Air 

Base Vulnerability”) (Figura 2.2). Este abrigo tinha uma forma semicircular, com cerca de 7,2 m de 

raio, largura de 14,6 m e comprimento de 30,7 m [Cocroft; 2005]. Era revestido no interior por chapas 

de aço onduladas, de forma sinusoidal com altura máxima aproximada de 0.61 m. Esta chapa servia 

para suportar uma camada exterior de betão armado, cuja espessura variava entre os 0,46 m e 

1,07 m, respectivamente, no ponto mais alto e mais baixo da chapa de aço [DDESB; 2004]. Na 

extremidade da retaguarda, o abrigo possuía uma parede de betão armado com espessura de 

0,61 m, revestida por uma chapa de aço com 3 mm de espessura. Na extremidade frontal, existia um 

portão de aço em forma de proa de navio, com abertura para o interior do abrigo. Mais tarde a 

abertura destas portas foi modificada para permitir a abertura para o exterior, melhorando desta forma 

a sua operacionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 – Abrigo dos aviões F111E, na base de Upper Heyford [Cocroft, Thomas; 2005]. 

Figura 2. 2 – Abrigo TAB-V na base de Bitburg [The Kulow’s Homepage; 2009]. 
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A NATO baseou-se neste abrigo para definir os parâmetros a adoptar nas suas estruturas de 

protecção, designadas de HAS (“Hardened Aircraft Shelter”). Assim, foram definidos três tipos de 

abrigos, designados correntemente por HAS de 1ª, 2ª e 3ª Geração. Estes abrigos, à semelhança dos 

TAB-V americanos, foram projectados para suportar o impacto directo de uma bomba de 226 

kilogramas ou o impacto próximo de uma bomba maior (por exemplo, 450 kg) [Wikipédia; 2009]. 

O HAS de 1ª Geração era muito semelhante ao modelo TAB-V (daí que fosse também 

denominado TAB-V Modificado). A única diferença importante consistia na adopção de portões com 

abertura lateral, em vez de abertura para o interior ou exterior dos abrigos americanos. Na Figura 2.3 

mostra-se um exemplo deste tipo de abrigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HAS de 2ª Geração foi desenvolvido devido à necessidade de acomodar aviões maiores que 

aqueles para os quais tinham sido projectados os abrigos TAB-V como, por exemplo, o já referido 

F111E. Este abrigo era igual em termos de estrutura (espessura de betão armado e tipo de chapa de 

aço utilizada no revestimento interno) ao HAS de 1ª Geração. O modelo de 2ª Geração tinha, no 

entanto, uma forma pseudoelíptica, com altura máxima de 10 m, largura de 25 m e comprimento de 

37,8 m, conforme se apresenta na Figura 2.4 [Cocroft; 2005]. Além da maior área em planta, este 

abrigo tinha a particularidade de possuir, na extremidade frontal, um portão constituído por duas 

partes simétricas, cada uma delas com o impressionante peso de 83.5 toneladas. Cada uma destas 

partes, funcionando sobre carris e abrindo lateralmente, era feita com um painel oco de aço, 

preenchido no interior com betão armado, e suportado por uma estrutura treliçada em perfis de aço. 

Na parede da retaguarda existia numa posição central um deflector de “jet blast”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 – Abrigo HAS de 1ª Geração na base de Soesterberg [Slobberin Wolfhounds; 2009]. 
 

Figura 2. 4 – Abrigo HAS de 2ª Geração na base de Bentwaters [Airfields and Aviation Memorials; 2009]. 
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O aparecimento de novas aeronaves como o A-10 ou F-15, com dimensões mais reduzidas 

que os aviões que haviam motivado o desenvolvimento dos abrigos HAS de 1ª e 2ª Geração, 

conduziu ao projecto de abrigos mais pequenos, designados de HAS de 3ª Geração. Estes abrigos 

eram muito semelhantes aos HAS de 2ª Geração, diferindo apenas nas dimensões (do abrigo 

propriamente dito e dos portões), no tipo de deflector de “jet blast” e na presença de uma pequena 

porta lateral. As suas dimensões são, aproximadamente, de 9,1 m de altura, 21,6 m de largura e 

36,6 m de comprimento, conforme se apresenta na Figura 2.5 [Cocroft; 2005 e Storming 

Media; 2009]. 

Durante a década de 70 e 80 do século passado foram construídos centenas de abrigos destes 

três tipos em toda a Europa e nas bases americanas espalhadas pelo mundo, sendo muitos deles 

ainda usados actualmente. Vários abrigos de 3ª Geração foram posteriormente modificados de modo 

a servirem também como local de armazenamento de armas nucleares (estas seriam colocadas em 

cofres subterrâneos debaixo do abrigo), de modo a reduzir a distância que as ogivas teriam de 

percorrer caso tivessem que ser colocadas numa aeronave. 

Deve referir-se que estes abrigos são normalmente designados como “standard”. De facto, são 

referenciadas diversas modificações a estes abrigos existentes nas bases NATO. Salienta-se uma 

alteração que é muitas vezes designada por “Flow-Through”, em que se eliminaram os portões na 

extremidade frontal e a parede de betão na extremidade de retaguarda, apresentando assim o abrigo 

apenas a estrutura em arco para protecção da aeronave (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5 – A-10 rebocado para dentro de um abrigo HAS de 3ª Geração [Osan Air Base; 2009]. 

Figura 2. 6 – F-16 dentro de um abrigo HAS "Flow-Through" [Airliners; 2009]. 
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2.2.1.2  Pacto de Varsóvia - URSS 

 

Também as nações do Pacto de Varsóvia e nomeadamente a URSS, procederam à construção 

de muitos abrigos nas suas bases do Leste da Europa. A sua concepção é semelhante à dos abrigos 

da NATO. Algumas fontes referem até que existiam também três tipos de abrigos, apenas variando 

nas suas dimensões [Key Publishing Ltd Aviation Forums; 2009]. Um aspecto importante consiste na 

inclusão, em praticamente todos os abrigos, de taludes laterais de terreno natural/areia sobre as 

camadas de betão armado, aumentando assim a resistência a um ataque e permitindo também uma 

melhor camuflagem. Dada a similitude destes abrigos com os abrigos HAS da NATO, opta-se por não 

tratar de forma pormenorizada a sua constituição, apresentando-se alguns exemplos (Figuras 2.7 e 

2.8) que permitem detectar algumas pequenas diferenças, como por exemplo, a (aparente) menor 

robustez dos portões frontais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  Soluções Diversas e Inovadoras 

 

Apresentaram-se em 2.2.1 as soluções de abrigos HAS mais comuns em bases por toda a 

Europa, Rússia e EUA. Referem-se agora outras soluções de abrigos em uso por forças armadas não 

pertencentes à NATO ou Ex-Pacto de Vársóvia, assim como de alguns abrigos ditos não reforçados, 

ou seja, que não adoptam uma estrutura em betão armado. 

Figura 2. 8 – Abrigo HAS da URSS na base de Welzow [Small Scale Masterpieces; 2009]. 

Figura 2. 7 – Abrigo HAS da URSS na base aérea de Finow [Small Scale Masterpieces; 2009]. 
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Refere-se que alguns destes abrigos têm forma diferente do conceito de arco, utilizado em 

todos os abrigos da secção anterior. No entanto, uma vez que possuem as mesmas as funções de 

protecção de aeronaves, entendeu-se ser importante a sua inclusão neste trabalho. Refira-se ainda 

que, de entre a grande variedade de abrigos HAS existentes, se optou nesta secção por discutir 

aqueles com maior, mais recente ou futura importância militar. Deste modo, apresentam-se mais 

pormenorizadamente os abrigos em uso no Iraque e EUA (excluindo os do tipo HAS, já referidos). 

 

2.2.2.1  Iraque 

 

O Iraque procedeu a uma enorme remodelação das suas bases aéreas nas décadas de 80 e 

90 do século passado. Esta remodelação incluía-se no chamado Projecto “Super-Base”, iniciado em 

1975, e que teve em conta as conclusões retiradas da já referida Guerra dos Seis Dias. Numa 

primeira fase o governo iraquiano recorreu a empresas britânicas, que acabariam por ser substituídas 

por empresas da Ex-Jugoslávia. Este projecto, avaliado em mais de 4 biliões de dólares, foi 

responsável pela construção/remodelação ao longo da década de 80 de 18 bases aéreas, e pela 

construção de cerca de 200 abrigos HAS [Air Combat Information Group; 2009].  

Além de alguns abrigos HAS semelhantes ao modelo NATO/União Soviética, foram também 

construídos vários abrigos que, devido à sua forma, ficaram conhecido como “Trapezóides” ou 

“Yugos”. Tanto quanto se sabe, no que se refere à estrutura interna (tipo de camadas e respectivas 

espessuras), estes abrigos eram constituídos por camadas alternadas de betão e areia [Fighter 

Tactics Academy; 2009]. A observação de fotografias de HAS iraquianos destruídos (permitindo ver a 

sua constituição interna) quer na Guerra do Golfo (1991) quer na Guerra do Iraque (2003), parecem 

validar uma hipótese de constituição interna com uma camada interior de betão armado com cerca de 

0,6 m de espessura, coberta com uma camada de areia superior a 1 m revestida por sua vez por uma 

camada exterior em betão simples com cerca de 0,9 m [Dean Vinson’s Farm Life Page; 2009]. Esta 

estrutura encontra-se representada na Figura 2.9, enquanto na Figura 2.10 se apresentam dois 

abrigos iraquianos deste tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9 – Constituição dos abrigos HAS iraquianos [Adaptado de Fighter Tactics Academy; 2009]. 
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2.2.2.2  Abrigos Não Tradicionais: “Weather Shelter” VS “Hardened Shelter” 

 

A construção/utilização actual de abrigos do tipo HAS tem alguns aspectos que merecem ser 

discutidos. Em primeiro lugar face ao custo elevado inerente à construção de HAS, não é possível 

equipar todas as aeronaves ou mesmo todos os aeródromos com abrigos deste tipo. Em segundo 

lugar o próprio tipo de guerra moderna torna muito difícil o recurso a HAS, uma vez que o 

planeamento da sua construção tem de ser feito com alguma antecedência e não se adequa a 

rápidos desenvolvimentos no terreno de operações. Em terceiro e último lugar, a inovação das 

bombas designadas “bunker-buster” quase eliminou a segurança oferecida por estes abrigos 

(note-se, por exemplo, que a bomba BLU-122/B da USAF consegue penetrar uma camada de betão 

armado com espessura até cerca de 5,5 m), no caso do ataque por uma força inimiga que possua 

este armamento [Air Power Australia; 2009].  

Tendo em conta estes aspectos, muitas forças armadas (como a USAF) estão a utilizar abrigos 

não reforçados de forma “tradicional” (betão armado) ou mesmo não reforçados por completo. Estes 

abrigos são muitas vezes constituídos por pórticos ou treliças metálicas, revestidas com uma 

membrana de tecido resistente, podendo também ser realizados apenas com chapas de aço 

[American Shelter Technology; 2009]. Em termos de dimensões, não existem números definidos, 

podendo os diversos fornecedores criar abrigos à medida das necessidades das várias aeronaves. As 

suas grandes vantagens residem na portabilidade e rápida colocação em funcionamento 

(versatilidade face a contingência militares) e baixo custo, em relação aos HAS. Note-se ainda que, 

não tendo o nível de protecção de um abrigo HAS, mas adoptando um revestimento exterior que 

ofereça uma protecção adequada (por exemplo, Kevlar), se consegue obter abrigos deste tipo com 

alguma resistência a ataques inimigos [Stillion; 1999]. 

Estas estruturas permitem também, com um custo muito menor, a realização de uma outra 

importante função dos abrigos HAS poucas vezes referida: a protecção das aeronaves aos agentes 

atmosféricos. Tomando o exemplo do cenário de guerra do Iraque, refira-se que a protecção das 

aeronaves face ao forte sol ou vento carregado de partículas de areia é muito importante na 

manutenção das condições de operacionalidade do equipamento. Mesmo nas bases em território 

nacional, longe da guerra, este tipo de função é essencial e estes abrigos tem sido amplamente 

Figura 2. 10 – Abrigos HAS iraquianos na base de Balad (à esquerda) e Al Salem (à direita) [Air Power 

Australia; 2009]. 
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adoptados. Por terem esta importante função, que na grande maioria das situações se sobrepõe à 

função de protecção a ataques inimigos, estes abrigos são muitas vezes designados por “Weather 

Shelters”, como os apresentados nas Figuras 2.11 e 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3  Abrigos em Portugal 

 

A Força Aérea Portuguesa (FAP) também possui abrigos para aeronaves nas suas bases 

aéreas, nomeadamente, na Base Aérea Nº5 (BA5), em Monte Real. A designação oficial da FAP para 

estes mesmos abrigos é “Weather Shelter” (designação essa que se manterá ao longo desta 

dissertação). No entanto, à luz do que foi discutido anteriormente, e tendo em conta a constituição 

dos abrigos em causa, esta designação pode induzir em erro. 

Existem dois tipos de “Weather Shelter” na BA5, nomeadamente, os abrigos que se encontram 

nas placas de dispersão espalhadas pelo aeródromo e os dois abrigos localizados na área do “Quick 

Reaction Alert” (QRA), onde se encontram sempre duas aeronaves F-16 em prevenção. Ambos 

apresentam uma estrutura interna (tipos de camadas e materiais) semelhante à dos HAS da NATO.  

Os abrigos situados nas placas de dispersão apresentam uma área em planta de 400 m
2
, 

correspondendo a uma largura de, aproximadamente, 16 m e um comprimento de 25 m. A secção 

transversal é definida por dois raios de 5 e 10 m (formando uma forma semelhante a um arco abatido) 

e tendo, no ponto mais alto, 6 m de altura. No interior, o betão é revestido por chapa de aço perfilado 

(com nervuras transversais, ou seja, ao longo do arco da casca), com espessura de 1 mm. A secção 

de betão tem espessura variável com as ondulações do perfil adoptado, tendo um mínimo de 12 cm e 

Figura 2. 11 – Aeronaves Não-Tripuladas MQ-9 Reaper estacionadas em abrigos do tipo WS na base de Reech, 

EUA [Adaptado de Daylife; 2009]. 

Figura 2. 12 – Abrigo WS em localização desconhecida [Rubb; 2009]. 
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um máximo de 24 cm. Na base e até à altura de 1,5 m a espessura total é variável entre os 24 e os 

50 cm. A parte posterior do arco é fechada por uma parede em betão armado, com um portão de 

correr que dá acesso a um túnel de exaustão de gases de escape (“jet blast”) da aeronave. Este túnel 

constitui um corpo de 5,65 m de comprimento por 5,0 m de largura com uma altura máxima de 

4,35 m. Estruturalmente, é formado por duas paredes de betão armado com 15 cm de espessura 

rematadas por um arco também de betão armado e com espessura idêntica. Na extremidade frontal, 

existe um pórtico com secção em U com espessura de 17,5 cm, destinado a suportar um portão do 

tipo deslizante, com folhas metálicas. Os materiais de construção utilizados foram o betão C25/30 e o 

aço A400NR [Gestécnica; 2006]. O material constituinte da chapa perfilada é o aço Fe E 320 G 

[Grupo Meneses; 2009]. 

Os abrigos do QRA são aproximadamente iguais em termos de dimensões em planta e secção 

transversal. A diferença está nas extremidades: no QRA os abrigos têm pórticos em ambas as 

extremidades ao invés de só ter na parte frontal, sendo a espessura das suas paredes de 25 cm. Os 

materiais usados foram também iguais nos dois tipos de estrutura. Estes abrigos são usados em 

regime “Flow-Through” e será sobre eles que se debruçará esta dissertação. 

Como se constata, as características dos abrigos portugueses aproximam-se mais do conceito 

de abrigo do tipo HAS do que de “Weather Shelter”, definidos anteriormente. A maior diferença está 

na escala dos abrigos, sobretudo no que se refere à sua espessura de betão – relembre-se que os 

abrigos HAS da NATO têm uma espessura de betão armado na ordem de 1 m – e nos portões 

utilizados que, no caso dos abrigos de Monte Real, serão muito menos pesados e resistentes. 

Apresentam-se, na Figura 2.13, os dois tipos de abrigos referidos. 

 

  

Figura 2. 13 – Abrigos da Base Aérea de Monte Real (BA5): Placas de dispersão (à esquerda) e “Quick 

Reaction Alert” (à direita). 
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3 – FORMULAÇÃO DE CASCAS CILÍNDRICAS  

 

3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Neste capítulo apresenta-se a formulação de cascas e os respectivos parâmetros. Inicia-se o 

capítulo com a definição geral dos esforços que se desenvolvem num elemento deste tipo, 

apresentando-se o comportamento estrutural de cascas. Com base nestas considerações, 

introduzem-se as expressões que permitem a determinação de esforços e deformações em cascas 

cilíndricas, amplamente tratadas em diversa literatura, e que apresentam uma maior semelhança com 

a geometria e o comportamento da estrutura de betão armado do abrigo “Weather Shelter”. 

 

3.2 – HIPÓTESES INICIAIS 

 

A teoria das cascas considera, em geral, um conjunto de hipóteses relativas: 1) à relação entre 

as diferentes dimensões características da casca; 2) à ordem de grandeza da deformação da casca 

face ao tipo de carregamento aplicado; 3) à rotação relativa de uma secção normal ao plano médio da 

casca face à posição desse mesmo plano na configuração deformada; 4) à consideração dos 

esforços normais actuantes em planos paralelos ao plano médio.  

Tomando h como a espessura da casca e R como o raio mínimo de curvatura, consideram-se 

assim as seguintes hipóteses [Gould; 1988]: 

i) A espessura da casca é muito pequena face ao mínimo dos raios de curvatura (casca fina). 

Os limites deste pressuposto estão sujeitos a variações relativamente elevadas devido à 

geometria, tipo de carregamento, entre outros. De forma aproximada, pode-se considerar 

uma casca como fina se a relação h/R for inferior a 5% [Ramaswamy; 1984]; 

ii) Os deslocamentos são pequenos em relação à espessura da casca, permitindo adoptar a 

hipótese dos pequenos deslocamentos, a qual permite formular o equilíbrio da casca na 

configuração indeformada, desprezando os produtos de parâmetros de deformação;  

iii) As secções normais à superfície média na configuração indeformada mantêm a sua 

ortogonalidade a essa mesma superfície na configuração deformada. Este pressuposto 

pode justificar-se pelo facto de se assumir h R; 

iv) Não se verifica alteração da espessura da casca durante a deformação, o que aceitável 

para h R. Note-se que nalgumas situações esta hipótese pode não ser válida, 

nomeadamente, na vizinhança imediata de cargas concentradas. 

 

3.3 – ESFORÇOS DISTRIBUÍDOS. FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL DE CASCA 

 

Para a definição dos esforços do elemento de casca é necessário, em primeiro lugar, a 

definição de um elemento infinitesimal genérico, assim como de um sistema de eixos a ele associado. 

Uma vez que a estrutura casca se desenvolve segundo duas direcções, adopta-se um sistema de 

eixos x, y, z, tal que as linhas x=constante e y=constante, sendo perpendiculares entre si, pertencem 
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à superfície média (coordenadas Gaussianas), com o sentido positivo de z, normal à superfície, 

apontado para o exterior do elemento [Cardoso; 2008].  

Na Figura 3.1 representa-se um elemento infinitesimal genérico de casca, definido por facetas 

resultantes de planos de corte normais à superfície média, de coordenadas x, x+dx, y e y+dy. 

Encontra-se também representado no elemento o campo de tensões actuante nas facetas positivas, 

nomeadamente, as tensões x, xy, xz,, y, yx, yz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria de análise de cascas não utiliza, de forma directa, este conceito clássico de tensões 

como força por unidade de área. Em vez disso, é utilizado o conceito de esforços resultantes por 

unidade de largura da superfície média [Gould; 1988]. Estes, no caso mais comum de cascas sem 

vazios, podem ser descritos através da integração das tensões acima referidas na espessura da 

casca (sendo as dimensões dsx e dsy dimensões infinitesimais, não se considera existir variação de 

esforço nestas direcções). Nesta integração deve ser tida em consideração a curvatura da casca, que 

resulta nas facetas do elemento serem trapézios ao invés de rectângulos e no facto do centro de 

gravidade dessas mesmas facetas não estar exactamente na superfície média. Para este efeito a 

variação de largura nas facetas é tida em conta pela introdução dos termos (rx+z)/rx e (ry+z)/ry na 

definição dos esforços actuantes, respectivamente, na faceta x=constante e y=constante. Assim, 

tem-se [Flugge; 1990]: 

 

 

Figura 3. 1 - Elemento infinitesimal de casca e campo de tensões [Flügge; 1990]. 
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 Faceta x = constante: 

 

       [3-1] 

       [3-2] 

       [3-3] 

       [3-4] 

        [3-5] 

 

 Faceta y = constante: 

 

        [3-6] 

       [3-7] 

       [3-8] 

       [3-9] 

       [3-10] 

 

Note-se que os sinais de menos nas expressões de Vy e Vx têm como objectivo compatibilizar 

os sentidos dos esforços com a notação mais comum de definição de esforços em elementos 

laminares. Tal como na teoria das lajes, estes esforços podem ser agrupados em dois conjuntos 

distintos [Montoya; 1969]: 

 Esforços de membrana: engloba os esforços normais Nx e  Ny e tangenciais Nxy e Nyx; 

 Esforços de flexão: engloba os momentos flectores Mx e My, os momentos torsores Mxy 

e Myx e os esforços de corte Vx e Vy. 

 

De forma resumida, na Figura 3.2, apresentam-se os esforços resultantes por unidade de 

largura: 
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O cálculo dos dez esforços acima referidos torna-se complexo, na medida em que, num 

elemento tridimensional, apenas se podem usar seis equações de equilíbrio estático. Está-se portanto 

na presença de um sistema indeterminado, designado por indeterminação estática interna 

[Montoya; 1969]. Assim, torna-se necessário recorrer às equações da elasticidade, tendo em conta as 

deformações de casca. No entanto, o sistema de equações diferenciais de ordem elevada tem, 

geralmente, solução analítica muito complexa. 

De forma a ultrapassar esta dificuldade, desenvolveu-se a teoria da membrana, que preconiza 

que a casca está em equilíbrio apenas com a mobilização de esforços de membrana. De facto, esta 

será a situação ideal em termos de eficiência estrutural, tendo em conta o melhor comportamento da 

generalidade dos materiais estruturais a esforços no seu plano que a esforços de flexão 

justificando-se, deste modo, o melhor desempenho de cascas no que se refere a economia de 

material e eficiência estrutural [Gould; 1988 e Cardoso; 2008]. Com o recurso à teoria da membrana, 

que envolve apenas quatro dos dez esforços, as equações da estática são suficientes para a 

resolução do problema de estado de tensões na casca. 

Para que a teoria da membrana seja válida, é necessário que os seus resultados sejam muito 

aproximados aos que se obtêm pela teoria mais geral de cascas. Para que isto se verifique, algumas 

condições devem ser respeitadas [Montoya; 1969]: 

i) A espessura da casca, além de não dever apresentar variações bruscas (por exemplo, 

aberturas), deve ser muito pequena face aos raios de curvatura da superfície média (um dos 

pressupostos da análise de cascas, já enunciado em 3.2). Esta condição significa, na 

prática, que a casca deve apresentar pequena rigidez transversal, de forma a se poder 

desprezar os esforços de flexão. Pode fazer-se a analogia entre a aproximação efectuada 

pela teoria da membrana com aquela que se utiliza normalmente na análise de estruturas 

treliçadas, em que se despreza a pequena rigidez de flexão dos elementos que convergem 

Figura 3. 2 – Esforços numa casca: a) Esforços de membrana; b) Esforços de flexão. [Adaptado de Ramaswamy; 1984]. 
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nos nós e, por conseguinte, dos pequenos momentos flectores e esforços transversos que 

se mobilizam; 

ii) A superfície média deve ter uma curvatura contínua. O não cumprimento desta condição 

pode conduzir a que, nas zonas de descontinuidade, possam surgir esforços de flexão/corte 

que podem ser importantes [Cardoso; 2008]; 

iii) As cargas devem ser uniformemente distribuídas. De facto, na presença de cargas 

concentradas normais à superfície, os esforços resistentes mobilizados na casca serão 

maioritariamente esforços de corte que, por sua vez, produzem esforços de flexão 

[Gould; 1988]. Excepção a esta regra acontece quando a carga concentrada é aplicada em 

pontos angulosos da superfície; 

iv) As cargas e reacções na fronteira das cascas devem actuar tangencialmente à superfície 

média; 

v) Os apoios e elementos da fronteira devem ser compatíveis com as deformações dos bordos 

livres da membrana. 

 

As condições iv) e v) justificam uma análise mais em detalhe. Numa estrutura de casca a 

funcionar apenas como membrana, os esforços mobilizados são apenas esforços no plano da casca 

e, como tal, esforços tangentes à superfície média. Junto ao bordo da casca, de modo a poderem ser 

equilibrados os esforços de membrana sem a mobilização de esforços de flexão, ter-se-á que ter uma 

condição de apoio como aquela observada na Figura 3.3 b), em que a reacção de apoio é também 

ela tangente à superfície média. Segundo [Gould; 1998], um apoio deste tipo, em que é fornecida 

liberdade de rotação e deslocamentos transversais e uma restrição completa no plano da casca, pode 

ser considerado como o apoio ideal numa análise por teoria da membrana. No caso da Figura 3.3 a) 

pode verificar-se que a estrutura não está em equilíbrio na direcção horizontal. Para resolver este 

problema podem adoptar-se elementos de bordo adequados, como o que se ilustra na Figura 3.3 c). 

 

 

Além da necessidade das reacções de apoio serem tangentes à superfície média, é imprescindível 

que os elementos de bordo tenham deformações compatíveis com as verificadas no bordo livre das 

cascas. Quando não se verifica esta condição as acções de bordo que não são equilibradas num 

estado de membrana têm de ser equilibradas através da imposição de um carregamento de bordo 

que, logicamente, provoca esforços de flexão. 

Verifica-se portanto que a teoria da membrana tem uma limitação importante, associada à não 

compatibilidade da solução no contorno. Para permitir ter em conta os esforços de flexão que se 

mobilizam devido a condições gerais de apoio ou a outras situações (como a presença de cargas 

Figura 3. 3 - Condições de apoio de casca [Montoya; 1969]. 

 

a) b) c) 
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concentradas ou aberturas), é necessário ter em conta a teoria da flexão. Naturalmente que se trata 

de uma teoria mais geral que a teoria da membrana e que contabiliza os esforços de flexão, no 

entanto, a sua formulação e utilização prática é bastante mais complexa.  

Contudo, tem-se verificado para grande número de cascas, que a necessidade de ter em conta 

os esforços de flexão apenas é verdadeiramente importante (face ao valor relativo da solução exacta 

e aos valores obtidos pela teoria da membrana) em zonas localizadas da casca, nomeadamente, nos 

seus bordos. De facto, apenas nos bordos se geram esforços de flexão importantes os quais se 

dissipam rapidamente à medida que se afasta do bordo. Por esta razão, estes esforços são por vezes 

designados por perturbações no contorno [Chatterjee; 1971 e Cardoso; 2008]. De acordo com estes 

autores é possível realizar uma análise de cascas com a teoria da membrana sem perda assinalável 

de rigor dos resultados, à excepção destas zonas do contorno (ou, mais raramente, da vizinhança de 

cargas concentradas ou aberturas), em que a teoria da flexão se revela imprescindível.  

 

3.4 – CASCAS CILÍNDRICAS 

3.4.1 – Generalidades 

 

Tal como referido no início do capítulo, no caso em estudo é suficiente a introdução das 

expressões relativas a esforços e deformações para o caso de cascas cilíndricas.  

De forma a definir o conceito de casca cilíndrica imagine-se uma superfície constituída pela 

translação de uma linha recta ao longo de uma curva plana, situada num plano normal à recta. A linha 

recta designa-se por geratriz, sendo a curva plana designada de directriz. Esta mesma curva pode 

tomar várias formas (circular, elipsoidal, cicloidal, …) resultando deste facto a existência dos vários 

tipos de cascas cilíndricas. Na Figura 3.4 apresenta-se a morfologia típica de um elemento de casca 

cilíndrica. Nesta mesma figura são também representados outros elementos que têm interesse na 

análise deste tipo de cascas, nomeadamente, as vigas de bordo e os diafragmas (elementos de 

suporte transversal colocados na extremidade da casca). No caso do abrigo “Weather Shelter”, estes 

diafragmas são constituídos por pórticos de betão armado. Designa-se vão da casca à distância entre 

diafragmas e corda da casca à projecção horizontal do arco da mesma [Ramaswamy; 1984]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4 – Morfologia típica de casca cilíndrica [Cardoso; 2008]. 
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Por fim, define-se um sistema de eixos para a análise de cascas cilíndricas. Tal como se 

mostra na Figura 3.5, este sistema de eixos consiste num referencial ortogonal x,  e z, cuja origem 

está localizada no ponto mais alto da directriz de meio vão. O eixo x está orientado segundo a 

geratriz da casca,  (normal a x) desenvolve-se segundo a tangente à directriz e z tem o sentido 

positivo igual ao sentido da normal interior [Ramaswamy; 1984].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptando este referencial nas equações gerais [3-1]–[3-10] e considerando as hipóteses 

seguintes:  

1) o eixo  corresponde ao eixo y das referidas equações;  

2) o raio de curvatura rx é infinito e o raio de curvatura ry é igual a R (não obrigatoriamente 

constante);  

3) a espessura da casca é constante e igual a t;  

é possível concluir que a casca cilíndrica está sujeita a oito esforços de casca, nomeadamente, 

Nx, Nζ, Mx, Mζ, Vx, Vζ, Nxζ=Nζx e Mxζ=Mζx. As expressões que permitem obter estes esforços com 

base no campo de tensões instalado na casca são apresentadas no Anexo A. 

 

3.4.2 – Comportamento Estrutural 

 

O comportamento de uma casca cilíndrica é fortemente influenciado pelas suas condições de 

fronteira, especialmente no que se refere à presença de diafragmas nas extremidades. A estrutura do 

“Weather Shelter”, como já foi referido, apresenta um tipo de diafragmas (pórtico de betão armado). 

Apesar disto, a validação do modelo numérico criado para análise desta estrutura, (que será tratada 

no Capítulo 5), é feita, inicialmente, com modelos simples com apoios apenas nas extremidades 

rectas. Deste modo, neste capítulo estuda-se o comportamento estrutural de cascas cilíndricas sem a 

influência dos diafragmas. Neste caso particular de cascas e de condições de fronteira, verifica-se 

que a estrutura (não considerando a zona perto das extremidades curvas) se comporta de forma 

semelhante a um conjunto de arcos contíguos. Assim, o recurso à teoria de arcos para tratar este tipo 

Figura 3. 5 - Sistema de eixos numa casca cilíndrica [Adaptado de Ramaswamy; 1984]. 
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de cascas, no que se refere aos esforços que se podem considerar análogos entre cascas e arcos, 

apresenta resultados bastante aproximados.  

O uso da teoria da membrana (ou no caso mais geral da teoria da flexão) pode também ser 

feito considerando a presença de diafragmas. De forma simplificada, de acordo com a teoria da 

membrana, verifica-se que a casca se comporta como uma grelha formada por arcos e vigas. O efeito 

de arco traduz-se essencialmente pelo encaminhamento das reacções para os apoios nas 

extremidades rectas e o efeito das vigas pelo mesmo processo mas para os diafragmas (através de 

esforços de corte que se desenvolvem entre “arcos” contíguos da casca) [Ramaswamy; 1984]. 

 

3.4.3 – Teoria de Arcos 

 

Tal como referido, no caso de cascas cilíndricas com apoios apenas nas extremidades rectas, 

o comportamento estrutural pode ser obtido pela teoria dos arcos. Sendo uma estrutura 

unidimensional, esta teoria apenas considera a presença de três esforços de arco: o esforço axial N; 

o esforço de corte V; e o momento flector M (Figura 3.6 a)). Pode constatar-se que estes esforços 

correspondem, fazendo a analogia com a notação das cascas, aos esforços N , V  e M .  

Neste trabalho apenas se apresentam expressões para arcos bi-encastrados. Este facto resulta 

das condições de apoio que a casca do “Weather Shelter” apresenta, que se pode considerar como 

encastramentos. Sendo esta teoria utilizada apenas numa validação inicial de um modelo numérico, 

opta-se por escolher um carregamento constituído por uma carga concentrada P no ponto mais 

elevado do arco (por analogia, esta carga corresponde, na casca, a uma carga de faca P distribuída 

ao longo da geratriz mais elevada) cujo tratamento não é muito complexo. Para outros carregamentos 

ou condições de apoio pode consultar-se bibliografia especializada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Um arco bi-encastrado é uma estrutura hiperstática de 3º grau. As expressões usadas nesta 

dissertação correspondem às apresentadas em [Leontovich; 1970] e a sua determinação faz-se pelo 

recurso ao teorema dos trabalhos virtuais. Elas foram calculadas para arcos de forma parabólica mas 

são aplicáveis (com resultados muito aproximados) a diversas outras formas de arcos (circulares, 

elípticas, entre outras) desde que a relação da flecha f do arco com a corda B não seja muito elevada 

(Figura 3.6 b)). Refira-se ainda que estas expressões não têm em conta a deformabilidade axial do 

arco, o que se considera aceitável para arcos com relações f/B>0.2 [Leontovich; 1970].  

Figura 3. 6 – Teoria de arcos: a) Esforços de arco; b) Definição de variáveis das expressões analíticas. 
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Na Figura 3.6 b) apresenta-se a definição das variáveis necessárias ao cálculo dos esforços no 

arco. Refira-se que se apresentam as expressões apenas para x<B/2, ou seja, apenas para a metade 

esquerda do arco considerando-se que, por simetria, os valores na outra metade são iguais. Com 

base nestes pressupostos, tem-se: 

 

 

           [3-11] 

 

           [3-12] 

 

           [3-13] 

 

O andamento aproximado destes esforços, num arco-tipo, é representado na Figura 3.7. 

 

 

     

3.4.4 – Teoria de Membrana 

3.4.4.1 – Esforços de Membrana 

 

Apresentam-se agora as expressões obtidas no tratamento de cascas com a teoria da 

membrana. Tal como referido anteriormente, o uso desta teoria é necessário quando existem 

diafragmas na extremidade da casca.  

Na Figura 3.8 encontra-se representado um elemento infinitesimal genérico retirado da casca já 

apresentada na Figura 3.5. O referencial que lhe está associado é em tudo semelhante aquele 

referido no ponto 3.4.1 deste trabalho. 

Figura 3. 7 – Andamento aproximado dos esforços de um arco submetido a uma carga concentrada. 
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Este elemento encontra-se sujeito a um estado de tensões de membrana, caracterizado pela 

existência apenas de esforços Nx, N  e N x=Nx . Encontra-se também representado um carregamento 

genérico p, por unidade de área, decomposto nas suas componentes segundo o referencial já 

indicado: px, p  e pz. 

Muitos dos carregamentos a que a casca está sujeita (nomeadamente o peso próprio e 

sobrecarga distribuída) têm em comum não ter componente segundo o eixo x e serem apenas função 

de . Pode mostrar-se (Anexo A) que, para estes carregamentos, as expressões que definem os 

esforços Nx, N  e N x=Nx  são dadas por [Ramaswamy; 1984]: 

 

 

           [3-14] 

 

           [3-15] 

 

           [3-16] 

 

Nas expressões [3-15] e [3-16], f1(ζ) e f2(ζ) correspondem a funções de integração. A sua 

determinação faz-se através de duas condições de fronteira, em secções com x=constante (por 

exemplo, bordo de extremidade ou plano de simetria) em que uma das forças Nx ou N x é dada 

através de uma função arbitrária de  [Flügge; 1990]. Para além destas funções de integração, o uso 

das expressões [3-14] a [3-16] implica ainda que seja conhecida a variação do raio de curvatura ao 

longo do arco da casca (o que por outras palavras, significa conhecer a expressão da directriz da 

casca) e a distribuição do carregamento segundo o referencial que deu origem às expressões. 

A análise da expressão [3-14] permite confirmar o grande problema da teoria da membrana, 

relativo à não compatibilidade das soluções junto aos bordos da casca. Verifica-se que N  apenas 

depende da intensidade da carga segundo o eixo z (componente radial do carregamento) e do 

ângulo ζ (o raio de curvatura R, em cascas cilíndricas, é apenas função de ζ), não sendo influenciado 

pelas condições de fronteira da casca. Assim, não podendo prescrever condições de bordo, 

Figura 3. 8 – Elemento infinitesimal de casca cilíndrica, sujeito a estado de membrana [Adaptado de Cardoso; 2008]. 
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conclui-se esta teoria pode apresentar resultados na fronteira cujo equilíbrio esteja dependente da 

existência de esforços de corte/flexão não desprezáveis e, como tal, incompatíveis com o uso da 

teoria de membrana. 

 

3.4.4.2 – Deformações/Deslocamentos de Membrana 

 

Além do cálculo dos esforços, é importante que, num problema estrutural, se definam as 

deformações e os deslocamentos provocados por um determinado carregamento. Para este efeito, 

define-se em primeiro lugar os deslocamentos a considerar. Admitindo como referencial o sistema de 

eixos apresentado em 3.4.1, seja u o deslocamento axial paralelo a x, v o deslocamento tangencial 

segundo a directriz da casca (ou seja, na direcção de ) e w o deslocamento radial segundo z 

(considera-se o sentido positivo dos deslocamentos como o sentido positivo dos eixos). A 

representação destes deslocamentos encontra-se na Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estes deslocamentos estão associadas três deformações, nomeadamente, a extensão εx e ε  

e a distorção x . Como se mostra no Anexo A, as equações diferenciais das deformações de uma 

casca cilíndrica sob a influência de esforços de membrana são dadas por [Flügge; 1990]: 

 

 

           [3-17] 

 

           [3-18] 

 

           [3-19] 

 

Nestas equações o E e  correspondem, respectivamente, ao módulo de elasticidade (ou 

módulo de Young) e coeficiente de Poisson do material da casca e t à espessura da mesma. 

A dedução das expressões dos deslocamentos de membrana para um carregamento sem 

componente segundo x (apenas função de ζ) faz-se de forma semelhante à realizada para o caso 

dos esforços. No entanto, ao contrário do apresentado em 3.4.4.1, obtêm-se expressões bastante 

complexas, com pouca aplicabilidade prática, conforme se pode verificar no Anexo A. 

Figura 3. 9 - Deslocamentos numa casca cilíndrica. 
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3.4.5 – Teoria da Flexão 

 

Tal como referido em 3.3, a teoria da flexão, ao envolver os dez esforços distribuídos, vem 

resolver as diversas inconsistências que a formulação da teoria da membrana evidencia. 

Estas inconsistências são o resultado da necessidade, em algumas cascas, de existência de 

esforços de flexão não desprezáveis em algumas zonas, de modo a que seja verificado o equilíbrio e 

a compatibilidade das soluções dadas pela teoria da membrana. Esta situação é assim claramente 

contraditória com as hipóteses da teoria da membrana, que não considera a existência de esforços 

de flexão.  

Nas cascas cilíndricas a necessidade de recorrer à teoria da flexão pode verificar-se para 

certas condições de bordo da casca ou de carregamento aplicado.  

No que se refere às condições de apoio da casca refira-se em primeiro lugar os problemas 

devido ao tipo de apoios nas fronteiras paralelas ao eixo x. A existência de esforços de flexão 

desprezáveis nestas zonas apenas acontece se os elementos de bordo da casca (ou por outras 

palavras, as condições de apoio) forem compatíveis com a deformação da mesma, o que raramente 

se verifica. Assim, de forma a manter a compatibilidade terá de existir um carregamento de bordo 

que, obviamente, resulta em esforços de flexão, tanto mais importantes quanto maior for a relação 

comprimento/altura da casca cilíndrica [Montoya; 1969]. No entanto, tal como se pode observar no 

diagrama-tipo de esforços de flexão numa secção transversal de casca da Figura 3.10, a necessidade 

de considerar os esforços de flexão é apenas importante em zonas próximas da fronteira, uma vez 

que estes se reduzem rapidamente quando se consideram zonas mais afastadas do bordo (validando 

desta forma o recurso à teoria da membrana em grande parte da casca).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Diversos autores procuraram obter formulações da teoria da flexão para cascas cilíndricas. 

Estas formulações basearam-se na admissão de hipóteses simplificativas, como seja a não 

consideração de alguns esforços de flexão, a não consideração do efeito de Poisson, validade 

limitada a certos tipos de directriz, entre outros [Cardoso; 2008]. Refira-se, a título de exemplo, a 

Teoria de Flügge, a Teoria de Finsterwalder ou a Teoria D-K-J [Flügge; 1990 e Ramaswamy; 1984]. 

No entanto, a aplicabilidade prática das expressões obtidas por estas teorias é muito reduzida, face à 

complexidade das mesmas, o que torna o seu processo de resolução muito moroso.  

No que se refere às condições de bordo nas extremidades da casca com x=constante pode 

existir também a mobilização de esforços de flexão não desprezáveis, resultantes mais uma vez da 

incompatibilidade de deformação da casca e elementos de bordo (diafragmas). Estes esforços são 

Figura 3. 10 – Diagrama-tipo de esforços de flexão numa secção transversal de casca cilíndrica. 
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obviamente muito dependentes do tipo de elementos de bordo utilizados nestas extremidades. 

Apresentam-se na Figura 3.11 alguns exemplos de diafragmas comuns em cascas cilíndricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto neste tipo de bordos da casca, como na vizinhança de cargas concentradas (onde existe 

uma concentração de esforços de flexão, resultantes do facto duma carga deste tipo apenas poder 

ser equilibrada com recurso a forças de corte transversal) a quantificação de esforços de forma 

analítica, à semelhança do que acontece nos bordos alinhados segundo o eixo x, é muito complexa, 

morosa e com pequena aplicabilidade na concepção de cascas.  

Esta dificuldade matemática é hoje ultrapassada através do desenvolvimento de versáteis 

programas de cálculo automático baseados no método dos elementos finitos. Estes programas 

permitem determinar todos os esforços com rigor, tanto maior quanto melhor for a adequação da 

malha de elementos finitos ao problema em estudo.  

 

 3.4.6 – Instabilidade  

 

O tratamento da instabilidade de cascas evidencia especial complexidade. De facto, face à 

diferente geometria, condições de apoio e tipo de carregamento que as cascas podem apresentar, 

não existe uma expressão única para a sua carga crítica. Vários autores estudaram a instabilidade de 

cascas, podendo realçar-se os trabalhos de Ramaswamy e Timoshenko. Nesta dissertação 

apresentam-se os resultados obtidos por este último apenas para o caso da instabilidade de alguns 

tipos de arcos, extrapolando esses resultados para cascas cilíndricas (desprezando portanto o efeito 

dos apoios das extremidades curvas). 

Admita-se um arco circular como o da Figura 3.12, simplesmente rotulado nas extremidades e 

sujeito ao carregamento indicado. A equação de equilíbrio é da forma geral: 

 

 

          [3-20] 

 

em que S=qR é a compressão axial e w o deslocamento radial na direcção do centro.  

 

Figura 3. 11 – Exemplos de configurações de diafragmas em cascas cilíndricas [Cardoso; 2008]. 
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A expressão [3-20] pode também escrever-se sob a seguinte forma: 

  

 

          [3-21] 

em que K
2
 corresponde a: 

 

          [3-22] 

 
A solução geral desta equação diferencial é da forma: 

 

 

          [3-23] 

 
Para esta equação satisfazer as equações de fronteira w(ζ=0)=0 vem B=0. Tendo em conta 

que o 1ºmodo de instabilidade é anti-simétrico (Figura 3.12) tem-se também w(ζ=α)=0, o que implica 

que Asin(Kα)=0  Kα=nπ. Ou seja, para o 1ºmodo de instabilidade (para n=1), tem-se K=π/α, o que 

conduz ao valor da primeira carga crítica: 

 

 

          [3-24] 

 

Admitiu-se nesta dedução que o modo de instabilidade tinha um ponto de inflexão a meio do 

arco. Modos de instabilidade simétricos com, por exemplo, dois pontos de inflexão são também 

possíveis, contudo conduzem a valores de carga crítica superiores [Timoshenko; 1961]. 

Figura 3. 12 – Instabilidade de um arco rotulado nas extremidades sujeito a uma compressão uniforme. 
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Substituindo EI por Eh
3
/[12(1-ν

2
)] obtém-se a carga crítica de uma casca cilíndrica rotulada 

para ζ=0 e ζ=α e submetida a uma pressão uniforme: 

 

 

          [3-25] 

 

No caso das extremidades da casca serem encastradas pode mostrar-se que a carga crítica, 

sempre superior à obtida na situação do arco rotulado nas extremidades, continua a ser dada por 

[Timoshenko; 1961]: 

 

 

          [3-26] 

em que a variável K é agora função do ângulo α, sendo dada no Quadro 3.1. 

 

 

α 30
o
 60

o
 90

o
 120

o
 150

o
 180

o
 

K 8,621 4,375 3,000 2,364 2,066 2,000 

 

Em muitos casos práticos é útil estabelecer o valor da carga crítica em função do vão L e da 

altura H do arco (como definido na Figura 3.12).  

A expressão da carga crítica toma então a seguinte forma geral: 

 

 

          [3-27] 

 

em que 1 depende da relação H/L e do número de rótulas do arco, sendo dado no Quadro 3.2 

[Timoshenko; 1961]. 

 

H/L Sem rótulas 1 Rótula 2 Rótulas 3 Rótulas 

0,1 58,9 33,0 28,4 22,2 

0,2 90,4 50,0 39,3 33,5 

0,3 93,4 52,0 40,9 34,9 

0,4 80,7 46,0 32,8 30,2 

0,5 64,0 37,0 24,0 24,0 

 

Todos os valores apresentados até ao presente assumem uma distribuição uniforme de 

pressão “hidrostática”, conforme o apresentado na Figura 3.12, que se mantém sempre perpendicular 

ao longo do processo de carregamento, bem como a aplicação da compressão uniforme antes do 

Quadro 3. 1 – Valores de K em função de α [Timoshenko; 1961]. 

 

Quadro 3. 2 – Valores de 1 em função de H/L [Timoshenko; 1961]. 
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encastramento nas extremidades do arco, para que os momentos nas extremidades se mantenham 

muito reduzidos. 

Admitindo agora um arco parabólico sujeito a um carregamento horizontal, o arco terá apenas 

compressão ao longo de todo o carregamento (Figura 3.13).  

 

 

 

A carga crítica tem agora a seguinte forma geral: 

 

 

          [3-28] 

 

com 2 dependente da relação H/L e do número de rótulas do arco parabólico, sendo dado no 

Quadro 3.3 [Timoshenko; 1961]. 

 
 

H/L Sem rótulas 1 Rótula 2 Rótulas 3 Rótulas 

0,1 60,7 33,8 28,5 22,5 

0,2 101,0 59,0 45,4 39,6 

0,3 115,0 82,0 46,5 46,5 

0,4 111,0 96,0 43,9 43,9 

0,5 97,4 89,0 38,4 38,4 

0,6 83,8 80 30,5 30,5 

1,0 43,7 43,7 14,1 14,1 

 

Tal como se pode observar dos valores de 1 e 2, para cascas com relação H/L muito baixa 

(H/L<0,2), as cargas críticas dos arco circular e parabólico são muito próximas. 

Conforme referido, todas estas expressões não têm em conta as condições de apoio dos topos 

da casca e, como tal, a sua aplicação directa às cascas tem carácter conservativo (os apoios dos 

topos tendem a rigidificar a estrutura e como tal, a aumentar a sua carga crítica). Deste modo, a 

carga crítica no caso de cascas em que se verifique a presença de carregamentos muito diferentes 

dos analisados ou em que existam apoios de topo, só poderá ser obtida utilizando modelos 

numéricos de elementos finitos. 

Figura 3. 13 – Arco parabólico sujeito a uma compressão uniforme. 

Quadro 3. 3 – Valores de 2 em função de H/L [Timoshenko; 1961]. 
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Como se verificará mais à frente neste trabalho o valor da carga crítica elástica deve ser 

afectado de coeficientes de redução para ter em conta efeitos como a fendilhação e a fluência. No 

entanto, mesmo com estes coeficientes, apenas em cascas com espessura muito reduzida (logo 

muito baixa rigidez) ou de grande vão, se obtém um valor de carga crítica condicionante no seu 

dimensionamento. Nos casos correntes de cascas de betão armado, a instabilidade apenas acontece 

para cargas bastante superiores às cargas correspondentes à resistência plástica última da estrutura, 

não sendo portanto condicionantes no seu dimensionamento. 
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4 – ACÇÕES E CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

APLICADOS AO “WEATHER SHELTER” 

 

4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentados os aspectos gerais de soluções estruturais 

utilizadas em abrigos de aeronaves (Capítulo 2), e a formulação relativa a elementos de cascas 

cilíndricas (Capítulo 3), necessária para o estudo das estruturas. 

 Neste capítulo definem-se as acções necessárias à verificação da segurança do “Weather 

Shelter” utilizado pela FAP para abrigo das aeronaves F-16 e apresentam-se os critérios de 

verificação de segurança aos Estados Limites Últimos e Estados Limites de Serviço. Refira-se que, 

na verificação de segurança efectuada neste capítulo, a estrutura da casca é considerada como um 

elemento de betão armado, desprezando a contribuição para a resistência da chapa de aço que 

reveste interiormente as paredes de betão da casca. Esta hipótese foi considerada no projecto da 

estrutura e considera-se importante fazer uma avaliação da segurança adoptando os mesmos 

critérios.  

A consideração da chapa de aço como elemento resistente tem óbvio interesse na avaliação 

da estrutura mas, sendo uma situação nova de dimensionamento, é tratada em separado no 

Capítulo 6. O mesmo se considera relativamente às acções utilizadas na avaliação do 

comportamento estrutural. Neste capítulo adoptam-se as acções de dimensionamento consideradas 

“correntes”. A acção de acidente, nomeadamente a deflagração de um engenho explosivo nas 

proximidades do “shelter”, será tratada também no Capítulo 6, tendo em conta a especificidade desta 

acção e também por não ter sido considerada no projecto da estrutura. 

 

4.2 – MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados na construção do “shelter” são o betão C25/30, o aço A400NR (varões 

para armadura) e o aço Fe E 320 G (chapa de aço). As características destes materiais, de acordo 

com os Eurocódigos e os catálogos do fornecedor (para o caso da chapa de aço), encontram-se nos 

Quadros 4.1 a 4.3. 

 

 

Betão C25/30 
fck [MPa] fcd [MPa] fcm [MPa] fctm [MPa] Ecm [GPa] αc [ºC

-1
] ν 

25 16,7 33 2,6 31 10
-5

 0,2 

 

 

Aço A400NR 
fyk [MPa] fyd [MPa] E [GPa] αc [ºC

-1
] ν 

400 348 200 10
-5

 0,3 

 

Quadro 4. 1 – Propriedades do betão utilizado. 

Quadro 4. 2 – Propriedades do aço utilizado nas armaduras 
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Aço Fe E 320 G 
fy [MPa] fu [MPa] E [GPa] αc [ºC

-1
] ν 

320 390 200 10
-5

 0,3 

 

4.3 – ACÇÕES DE DIMENSIONAMENTO 

 

Apresentam-se nesta secção as acções relevantes para o projecto do “Weather Shelter”.  

O projecto dos “shelters” de Monte Real foi elaborado, a nível de definição de acções e critérios 

de dimensionamento, tendo em conta os regulamentos nacionais, nomeadamente, o Regulamento de 

Segurança e Acções de Estruturas e Pontes (RSA) e o Regulamento de Estruturas de Betão Armado 

e Pré-Esforçado (REBAP). Tendo em conta que brevemente os Eurocódigos com a definição dos 

critérios de verificação de segurança e das acções vão entrar em vigor, entende-se ser importante 

proceder a uma avaliação do comportamento da estrutura do “shelter” de acordo com estes novos 

regulamentos. Esta opção tem igualmente a ver com a possibilidade de utilização deste trabalho 

como base de projecto de novos “shelters”. 

É portanto lógico que se realize também uma comparação entre as acções do RSA/REBAP e 

dos Eurocódigos (designados doravante por ENi, em que o i representa o número do Eurocódigo 

relativo ao assunto em discussão). 

 Nesta dissertação, consideraram-se as seguintes acções: peso próprio (designado por pp), 

restante carga permanente, (designada por rcp), sobrecarga regulamentar (designada por sc), vento 

(designado por W), neve (designada por S), sismo (designado por E) e retracção (designada por sk).  

 

4.3.1 – Peso próprio 

 

O peso próprio dos abrigos, por metro quadrado, sendo uma estrutura laminar do tipo casca 

em betão armado, é obtido pelo produto da espessura da casca pelo peso próprio do betão armado, 

considerado γ=25 kN/m
3
. Este valor coincide no RSA e no EN1991-1-1, sendo uma carga definida ao 

longo da linha média da casca. 

 

4.3.2 – Restante carga permanente 

 

Considera-se o peso próprio de elementos de revestimento da estrutura, nomeadamente, lã de 

rocha, tela de impermeabilização e chapa metálica perfilada utilizada como cofragem perdida. Os 

pesos destes elementos baseiam-se nos dados provenientes do projecto utilizado na construção dos 

“shelters” existentes, e considera-se aplicado ao longo da linha média da casca: 

 γlã de rocha = 0,05 kN/m
2
 

 γtela impermebilização= 0,02 kN/m
2
 

 γcofragem interior= 0,174 kN/m
2
 

Quadro 4. 3 – Propriedades do aço utilizado na chapa perfilada. 



CAPÍTULO 4 – ACÇÕES E CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO APLICADOS AO “WEATHER SHELTER” 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE AERÓDROMOS 33 

 

Observe-se que a impermeabilização exterior e o isolamento interior não se encontram 

aplicados em todos os “shelters” construídos. No entanto, contabiliza-se a sua carga tendo em conta 

a possibilidade de virem a ser considerados em futuros projectos. 

 

4.3.3 – Sobrecarga 

 

Tendo em conta o definido no RSA, e considerando o abrigo como uma cobertura ordinária, 

dado que não é fácil a circulação de pessoas, o valor da sobrecarga a considerar é de 0,3 kN/m
2
.  

Aplicando o EN1991-1-1, a cobertura classifica-se como de Categoria H (Secção 6.3.4.2 do 

referido documento). O valor recomendado para a sobrecarga deste tipo de cobertura é de 0,4 kN/m
2
. 

Em ambos os documentos, as sobrecargas são definidas em plano horizontal, e com 

dimensões iguais às da cobertura em planta. Os valores reduzidos desta acção variável são também 

iguais em ambos os documentos (ψ0=ψ1=ψ2=0). 

 

4.3.4 – Vento 

 

A acção do vento pode ser simulada por uma pressão estática actuante de forma normal à 

estrutura. Esta força resulta do produto de um valor de pressão dinâmica do vento (função das 

características da zona de implantação da estrutura) por um coeficiente de pressão de forma (função 

da geometria particular de cada estrutura). Esta metodologia é seguida quer pelo RSA, quer pelo 

EN1991-1-4.  

Importa também salientar que, uma vez que a estrutura não é perfeitamente simétrica, tanto 

em termos de dimensões como de condições de fronteira, é necessário verificar duas situações 

distintas, com diferentes coeficientes de pressão: actuação do vento a 0º e actuação do vento a 90º 

(considera-se 0º como a situação em que o vento actua perpendicularmente à maior dimensão em 

planta do “shelter”). 

 

 RSA 

 

A Base de Monte Real encontra-se a cerca de 8 Km da costa, sendo a sua altitude média de 

cerca de 50 m acima do nível do mar. Embora de acordo com o RSA possa ser classificada como 

Zona A (dado que a altitude é inferior a 600 m e distância à costa é superior a 5 Km), opta-se por 

inclui-la, de forma conservativa, na Zona B, dada a curta distância à costa. No que refere à 

rugosidade, uma vez que os “shelters” se encontram numa zona claramente não urbanizada, 

adopta-se Rugosidade do Tipo II. Com base nestes dados, e tendo em conta que a altura máxima da 

estrutura não excede os 10 m (hmáx=6,0 m), determina-se uma pressão dinâmica do vento constante e 

igual a wk=1,08 kN/m
2
 (Art. 24º do RSA). 

Relativamente aos coeficientes de pressão, para cada um dos casos já referidos (vento a 0º e 

vento a 90º) têm que ser tidos em conta os que se aplicam a coberturas e a fachadas. Relativamente 
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aos coeficientes da cobertura é necessário ainda o cálculo separado de coeficientes de pressão 

exterior e interior. 

Para o cálculo dos coeficientes de pressão exterior da cobertura utiliza-se o Quadro I-IV do 

RSA. Este quadro representa a situação que mais se aproxima da realidade da estrutura em estudo.  

 

 
De acordo com a Figura 4.1, quando a=25 m, b=16 m, h1=6 m e h=0 m, têm-se os seguintes 

coeficientes de pressão exterior (considera-se positiva a pressão e negativa a sucção): 

 

 Vento a 0º: Zonas E e F: δpe=+0,4; Zonas G e H: δpe=-1,1; Zonas I e J: δpe=-0,5 

 Vento a 90º: Zonas E, G e I: δpe=-0,8; Zonas F, H e J: δpe=-0,6 

 

Para o cálculo dos coeficientes de fachada utiliza-se o Quadro I-I do RSA. Estes coeficientes, 

no caso presente, apenas terão relevância física nas zonas que se podem assemelhar a fachadas, ou 

seja, no plano dos pórticos. Como tal apenas se apresentam os coeficientes para estes planos. De 

referir ainda que, neste trabalho, a sua aplicação não é directa (eles não actuam directamente na 

fachada mas sim nos pórticos/portões). Os coeficientes de pressão internos aplicados são 

determinados com base nos coeficientes de pressão de fachada. Para utilização do Quadro I-I tenha-

se em conta, de acordo com as variáveis a, b e h1 definidas acima, uma relação 1,5<a/b=1,6<4 e 

h1/b≈0.4<0.5. Deste modo, ter-se-á 

 

 Vento a 0º: Ambas as fachadas: δpe=-0,6 

 Vento a 90º: fachada com vento incidente: δpe=+0,7; fachada oposta: δpe=-0,1 

 

No caso de estar aberto um dos portões o RSA, no Ponto 3.2.3, alínea b), do Anexo 1, define 

que os coeficientes de pressão interior serão iguais a 75% do valor do coeficiente de fachada 

correspondente à fachada com aberturas predominantes. Deste modo, tem-se que, para o vento a 0º, 

δpi=-0,45 e, para o vento a 90º, δpi=+0,53. Estes valores de coeficientes de pressão interior devem 

ser somados vectorialmente aos valores dos coeficientes de pressão exterior.  

Com base nos valores finais dos coeficientes de pressão, e após a multiplicação pela pressão 

wk, obtêm-se os seguintes valores de pressão actuante no “shelter”, em kN/m
2
 (Figura 4.2): 

 

Figura 4. 1 – Definição de dimensões para cálculo de coeficientes de pressão, pelo RSA. 
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Refira-se ainda que o RSA considera os seguintes valores reduzidos para a acção do vento: 

ψ0=0,4; ψ1=0,2; ψ2=0,0. 

 

 EN1991-1-4 

 

A classificação do EN1991-1-4 relativamente à categoria do terreno é feita de forma qualitativa, 

pela Tabela 4.1 do documento. Uma vez que os “shelters” se encontram numa zona ampla, sem 

estruturas de grande porte na sua vizinhança, adopta-se para a zona de implantação a Categoria II. 

O documento define uma metodologia analítica mas também fornece gráficos para determinar 

o valor da pressão dinâmica (designada por qp).  

A pressão dinâmica é função do factor c0 (designado factor de orografia), e do factor kl 

(designado factor de turbulência). Na envolvente da zona em estudo, constituída por caminhos de 

circulação da Base Aérea de Monte Real, uma vez que se trata de um aeródromo certificado pela 

ICAO (“International Civil Aviation Organization”), as inclinações do terreno são sempre inferiores a 

3% [ICAO ANNEX 14, 2004]. Como tal, segundo o Ponto 4.3.3 do EN1991-1-4 podem desprezar-se 

os efeitos da orografia e c0 toma um valor unitário. Relativamente a kl adopta-se também o valor 

unitário recomendado no EN1991-1-4. 

De acordo com Ponto 4.5 do EN1991-1-4 a pressão dinâmica qp, em N/m
2
, é dada por: 

 

 

           [4-1] 

ce(z) – factor de exposição;  

ρ – densidade do ar [kg/m
3
]; 

vb – velocidade básica do vento [m/s]. 

 

A velocidade básica do vento é por sua vez dada por: 

 

 

           [4-2] 

Figura 4. 2 – Valores da pressão do vento na casca, em kN/m
2
, segundo o RSA. 
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cdir – factor de direcção; 

cseason – factor de período anual; 

vb,0 – valor básico da velocidade de referência do vento [m/s]. 

 

Para cdir e cseason adoptam-se os valores recomendados no EN1991-1-4 e, como tal, estas 

variáveis tomam valores unitários. O valor de vb,0 é definido do Anexo Nacional de aplicação dos 

Eurocódigos. No caso em estudo utilizou-se, de forma conservativa, o valor de vb,0 utilizado no Estudo 

Prévio da Terceira Travessia do Tejo, igual a 27 m/s. Relativamente ao valor de ρ, adopta-se o valor 

recomendado de 1,25 kg/m
3
. 

O factor de exposição ce é função da altura da estrutura e da categoria do terreno, sendo obtido 

pelo gráfico da Figura 4.3. Para h=6 m e Categoria II do terreno o valor de ce é 2,05. 

 

 

Utilizando a equação [4-1], o valor da pressão dinâmica na estrutura, de acordo com o 

EN1994-1-4 é de qp=934 N/m
2
=0,934 kN/m

2
.  

Para o cálculo dos coeficientes de pressão a metodologia a seguir é em tudo semelhante à do 

RSA, ou seja, determinação dos coeficientes de pressão exterior e de fachada e, a partir destes 

últimos, determinação dos coeficientes de pressão interior. 

Os coeficientes de pressão exterior são dados para o vento a 0º e a 90º. No entanto, para a 

forma geométrica pretendida, o EN1991-1-4 apenas permite a determinação directa para a situação 

de vento a 0º (Ponto 7.2.8 do documento). Para a situação de vento a 90º o Eurocódigo é omisso 

relativamente a coberturas com a forma de cascas cilíndricas. Assim, são adoptados coeficientes de 

uma forma aproximada correspondente a coberturas planas com bordos rectos (Ponto 7.2.3 do 

EN1991-1-4).  

Para a determinação dos coeficientes para o vento a 0º, o Eurocódigo define as zonas A, B e C 

com dimensões, de acordo com a Figura 4.4: f=6 m; h=0 m e d=16 m.  

 

2,05 

   6 

Figura 4. 3 – Relação altura vs factor de exposição [Adaptado de EN1991-1-4; 2005]. 
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Atendendo à relação f/d≈0,4 tem-se, de acordo com o gráfico apresentado na Figura 4.5, os 

coeficientes de pressão em cada uma destas zonas para a acção do vento a 0º: Zona A: cpe=+0,65; 

Zona B: cpe=-1,1; Zona C: cpe=-0,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No que respeita à determinação dos coeficientes de pressão exteriores para a situação de 

vento a 90º, adoptem-se as seguintes dimensões, de acordo com a Figura 4.6: b=16 m; h=6 m; 

d=25 m e e=min{b; 2h}=12 m. 

 

Figura 4. 4 – Definição de dimensões para cálculo de coeficientes de pressão, para vento a 0º. 

Figura 4. 5 – Coeficientes de pressão exterior da casca, para vento a 0º [Adaptado de EN1991-1-4; 2005]. 

Figura 4. 6 – Definição de dimensões para cálculo de coeficientes de pressão, para vento a 90º. 
 

+0,65 

-1,10 

-0,40 
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Com base nestas dimensões determinam-se os coeficientes de pressão para a acção do 

vento a 90º: Zona F: cpe=-1,8; Zona G: cpe=-1,2; Zona H: cpe=-0,7; Zona I: cpe=±0,2. A largura das 

zonas F e G é de 1,2 m. Tendo em conta a dimensão da casca nesta direcção (25 m), e uma vez que 

existem pórticos na extremidade da casca, verifica-se que as pressões nas zonas F e G são 

aplicadas directamente nos pórticos de extremidade. Assim, na casca consideram-se apenas as 

pressões actuantes nas zonas H e I para o caso do vento a 90º. 

No que se refere aos coeficientes de pressão para a fachada, aplica-se o Ponto 7.2.2 do 

EN1991-1-4. Sejam b e d, respectivamente, as dimensões da casca normais e paralelas à direcção 

de incidência do vento, h a altura da casca (6 m) e e o parâmetro dado pelo mínimo entre b e 2h, que 

neste caso toma o valor e=2h=12 m tanto para o vento a 0º como para o vento a 90º. Por outro lado, 

e será sempre inferior a d (qualquer uma das dimensões em planta é superior a 12 m).  

Na situação de vento a 90º a determinação dos coeficientes de fachadas relevantes é 

imediata, tendo em conta a relação (h/b)vento 90º≈0.2. Obtêm-se os seguintes valores, retirados da 

Tabela 7.1 da EN1991-1-4: fachada com vento incidente: cpe=+0,7; fachada oposta: cpe=-0,3. Na 

situação de vento a 0º tem de ter-se em atenção que existirão zonas das fachadas com coeficientes 

diferentes. Essas zonas têm dimensões de acordo com a Figura 4.7: 

 

 
Tendo em conta a relação (h/b)vento 0º≈0.4, obtêm-se os seguintes coeficientes para a fachada: 

Zona A: cpe=-1,2; Zona B: cpe=-0,8; Zona C: cpe=-0,5. De forma a obter um único valor de coeficiente 

de pressão de fachada realiza-se a média ponderada entre as várias zonas. Chega-se assim a um 

valor de cpe,equiv=-0,79. 

Finalmente, para o cálculo dos coeficientes de pressão interiores, segue-se o exposto no Ponto 

7.2.9 do EN1991-1-4. Admitindo-se a existência de aberturas nas duas extremidades da casca 

(situação de portões abertos nas duas extremidades) este regulamento indica que, para cálculo de 

coeficientes de pressão interna, se devem utilizar as regras das coberturas isoladas ou 

paredes/painéis publicitários. Considera-se que ambas as situações não são comparáveis à da 

estrutura do “shelter” e, como tal, analisa-se apenas a situação em que um dos portões se encontra 

aberto. Neste caso, de acordo com o documento, deve classificar-se a fachada como dominante, 

dado que as aberturas na fachada são pelo menos duas vezes superiores à das restantes fachadas. 

No caso presente são até mais que três vezes superiores donde a regulamentação estabelece que o 

coeficiente de pressão interno a adoptar é 90% do valor do coeficiente de pressão de fachada 

dominante. Sendo assim, têm-se os seguintes valores: vento a 0º: cpi=-0,71; vento a 90º: cpi=+0,63. 

Figura 4. 7 – Definição de dimensões para cálculo de coeficientes de fachada, para vento a 0º. 
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Somando vectorialmente estes coeficientes com os coeficientes de pressão externa, e 

multiplicando pelo valor da pressão qp, obtém-se os seguintes valores de pressão resultante da acção 

do vento, em kN/m
2
 (Figura 4.8): 

 

 
Observe-se que as dimensões apresentadas para o vento a 0º correspondem à projecção em 

planta de zonas da casca em que o comprimento da linha média é igual nas faixas laterais e metade 

da faixa central, tal como preconizado na Figura 4.4 para as zonas A, B e C. Ainda deve ser tido em 

conta que, no caso de vento a 90º, se utilizou o valor de cpe=-0,2 na zona I, de modo a que somasse 

vectorialmente com o coeficiente de pressão interior. O EN1990 considera os seguintes valores 

reduzidos para a acção do vento: ψ0=0,6; ψ1=0,2; ψ2=0,0. 

 

 Comparação entre valores do RSA e EN1991-1-4 

 

Observando as Figuras 4.2 e 4.8 constata-se que a comparação entre o RSA e a EN1991-1-4, 

em termos gerais, não pode ser feita de forma simples e imediata, uma vez que as dimensões das 

zonas de diferentes coeficientes de pressão não são iguais (se bem que nos dois regulamentos, as 

configurações gerais destas zonas, nas duas direcções de ventos consideradas, sejam semelhantes).  

No caso do vento a 90º, verifica-se apenas sucção na cobertura quer no RSA quer no 

EN1991-1-4. Como tal a sua comparação é mais simples. Analisando os valores obtidos pelos dois 

regulamentos verifica-se que o RSA fornece valores superiores de sucção em todas as zonas da 

casca e como tal, origina esforços mais elevados. No caso do vento a 0º, uma vez que existem zonas 

com pressão e com sucção com diferentes dimensões em cada documento, não é possível tirar este 

tipo de conclusão apenas por observação dos coeficientes de pressão obtidos, embora sejam da 

mesma ordem de grandeza. A comparação entre os valores dos dois documentos pode ser feita 

através dos esforços obtidos na estrutura em cada caso. 

 

4.3.5 – Neve 

 

A acção da neve é simulada por uma carga distribuída em plano horizontal sobre a estrutura. 

Quer no RSA quer no EN1991-1-3, a quantificação desta acção faz-se através do produto de um 

Figura 4. 8 – Valores da pressão do vento na casca, em kN/m
2
, segundo o EN1991-1-4. 
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valor característico da carga equivalente à neve ao nível do solo por coeficientes de forma da 

estrutura. 

 

 RSA 

 

De acordo com o Art. 26º do RSA, a acção da neve tem de ser tida em conta no Distrito de 

Leiria, mas apenas em locais situados a uma altitude igual ou superior a 200 m. Uma vez que a 

altitude da Base Aérea de Monte Real é cerca de 50 m, não é necessária a consideração da acção da 

neve no “shelter”, segundo este regulamento. 

 

 EN1991-1-3 

 

Ao contrário do RSA, o EN1991-1-3 não especifica condições, baseadas apenas na localização 

da construção, para ser possível dispensar a quantificação da acção da neve. Como tal, esta acção 

deve ser considerada, sendo dada por: 

 

 

           [4-3] 

s – valor da carga equivalente de neve na estrutura, em plano horizontal [kN/m
2
]; 

μi – coeficiente de forma da estrutura; 

Ce– coeficiente de exposição;  

Ct – coeficiente térmico; 

sk – valor característico da acção da neve ao nível do solo [kN/m
2
]. 

 

Pelo Ponto 5.2 do EN1991-1-3 os coeficientes de exposição Ce e térmico Ct podem ser 

considerados como unitários. O valor característico da acção da neve é dado em função da zona de 

implantação da estrutura. Para a Península Ibérica, o Anexo C do documento apresenta a expressão 

seguinte para sk: 

 

 

           [4-4] 

A – altitude do local acima do nível do mar [m]; 

Z – número do local de implantação dentro da zona considerada (ver Figura 4.9). 

 

Pela Figura 4.9, em Monte Real Z=1,0. Para uma altitude de implantação de 50 m acima do 

nível do mar, obtém-se uma carga de neve característica ao nível do solo sk=0,096 kN/m
2
. 
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Para a determinação dos coeficientes de forma da estrutura aplica-se o Ponto 5.3.5 do 

EN1991-1-3. A contabilização dos efeitos da neve, traduzida por coeficientes de forma não nulos, 

apenas é feita nas zonas da cobertura que apresentem um ângulo β (definido pela recta tangente à 

cobertura e a horizontal) inferior a 60º. Este valor do coeficiente de forma é dado por μ3=0,2+10h/b, 

com h e b definidos como se mostra na Figura 4.10. Com h=6,0 m e b=16,0 m, verifica-se que 

μ3=3,95. O EN1991-1-3, no entanto, recomenda um valor máximo de μ3=2,0, pelo que se adopta esse 

mesmo valor para o coeficiente de forma. 

O documento recomenda ainda a verificação de dois casos de carga, nomeadamente, carga 

uniformemente distribuída (caso i) e carga distribuída variável devido a movimentações da neve por 

acções externas (caso ii). Ambos os casos de carga encontram-se representados na Figura 4.10. 

 

Tendo em conta que o valor de sk é muito reduzido, em qualquer um dos casos da Figura 4.10, 

o valor da carga de neve s é bastante pequeno, tendo um valor máximo de 0,08 kN/m
2
 (caso i) e 

0,19 kN/m
2
 (caso ii).  

Comparando esta acção com o valor da sobrecarga regulamentar, cuja distribuição também é 

em plano horizontal, conclui-se que a carga de neve é menos condicionante, não sendo portanto 

considerada na análise da estrutura. 

 

Figura 4. 9 – Quantificação de neve na Península Ibérica [Adaptado do EN1991-1-3; 2003]. 

Figura 4. 10 – Definição das dimensões e casos de carga para quantificação da neve. 
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4.3.6 – Sismo 

 

A acção sísmica é considerada utilizando espectros de resposta, definidos em função do tipo 

de acção sísmica, zona sísmica e tipo de terreno e que relacionam a frequência (ou o período) com a 

aceleração sísmica transmitida à estrutura. 

Tanto o RSA como o EN1998-1 definem duas acções sísmicas distintas. O RSA define as 

acções sísmicas:  

 Tipo 1: sismo com magnitude moderada e pequena distância focal, apresentando um 

conteúdo mais elevado em altas frequências (ou, por outro lado, baixos períodos); 

 Tipo 2: sismo com magnitude elevada e grande distância focal, apresentando um 

conteúdo mais elevado em baixas frequências (ou, por outro lado, altos períodos). 

O EN1998-1 define as acções de forma oposta, isto é, a acção sísmica tipo 1 e 2 do EN1998-1 

correspondem, respectivamente, à acção sísmica tipo 2 e 1 do RSA.  

Tendo em conta que a frequência fundamental da estrutura em estudo é da ordem de 9 Hz os 

espectros condicionantes na análise da estrutura são do tipo 1 e 2 no RSA e EN1998-1, 

respectivamente. 

 

 RSA 

 

Segundo o zonamento sísmico do RSA, a base aérea de Monte Real encontra-se na zona 

sísmica B (Anexo III do RSA). A esta zona corresponde um coeficiente de sismicidade α=0,7. Este 

coeficiente relaciona a diminuição da acção sísmica da zona B face à zona A, de referência. 

No que respeita ao tipo de terreno de fundação, verifica-se que se trata de um solo arenoso 

incoerente solto, que corresponde a um solo do tipo III do regulamento (conforme RSA, Art. 29.2º). 

Em termos de coeficiente de amortecimento, tendo em conta que se trata de uma estrutura de betão 

armado, adopta-se um valor δ=5%. 

A acção sísmica pode ser encarada como deslocamentos impostos à estrutura. Como tal, pode 

ser adoptado um coeficiente de comportamento na análise de esforços. Esta variável traduz a relação 

entre as “forças de inércia que se desenvolveriam em regime elástico e a força real instalada na 

estrutura se esta passar do ponto de cedência no diagrama força/deslocamento” [Lopes; 2008], que 

será função da ductilidade da estrutura, ou seja, da sua capacidade de absorver deformações 

plásticas sem perda de capacidade resistente. Este coeficiente conduz assim a uma redução dos 

esforços obtidos pela análise linear, de forma a traduzir uma situação mais próxima da realidade da 

estrutura. No caso do “shelter”, a estrutura funciona, tal como referido no Capítulo 3, essencialmente 

por esforço normal (salvo zonas localizadas). Assim, considera-se que a estrutura apresenta uma 

ductilidade reduzida (a rotura acontecerá essencialmente por fenómenos de esmagamento e corte 

das paredes de betão, e como tal, terá carácter frágil). Deste modo, tem de adoptar-se um coeficiente 

de comportamento baixo. Com base no REBAP, para o caso de edifícios, adoptou-se o valor ε=1,5, 

valor adoptado para estruturas paredes de ductilidade normal. 
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 EN1998-1 

 

O espectro de resposta de projecto Sd (designado desta forma pelo regulamento por já incluir o 

coeficiente de comportamento na sua definição), para as acções horizontais, é definido no Ponto 

3.2.2.5 do documento e traduzido pelas equações seguintes: 

 

 

           [4-5] 

 

           [4-6] 

 

           [4-7] 

 

           [4-8] 

em que: 

T – período de vibração de um sistema de um grau de liberdade; 

ag – aceleração de projecto em rocha (terreno tipo A): 

 

   γI - Coeficiente de importância da construção; 

   agr – aceleração de projecto em rocha; 

TB – limite inferior do ramo espectral de aceleração constante; 

TC – limite superior do ramo espectral de aceleração constante; 

TD – valor definidor do início do ramo de deslocamento constante; 

S – factor de terreno; 

β – factor de limite inferior do espectro de resposta das acções horizontais; 

q – coeficiente de comportamento. 

 

Relativamente ao coeficiente de importância, considera-se a estrutura, visto não ter sido 

referida nenhuma exigência especial, de classe de importância II, ou seja, edifícios correntes, não 

pertencendo a outras categorias. Para determinação do tipo de terreno utiliza-se a Tabela 3.2 do 

EN1998-1: sendo um solo incoerente solto classifica-se como do tipo D. Finalmente, procede-se à 

classificação sísmica do terreno de acordo com o zonamento do Anexo Nacional do EN1998-1: sendo 

o local de construção Monte Real, e uma vez que apenas se tem em conta a acção sísmica tipo 2, 

classifica-se a zona como sendo do tipo 2.4 [Lopes; 2008]. Com estes dados definem-se os valores 

das variáveis γI, agr, ag, TB, TC, TD, S e β (retirados do Anexo Nacional do EN1998-1), que se 

apresentam no Quadro 4.4 [Lopes; 2008]: 
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Para a definição do espectro de resposta a aplicar à estrutura é necessário ainda definir o 

coeficiente de comportamento q. Seguindo o exposto na definição da acção sísmica segundo o RSA, 

admite-se que a estrutura apresenta baixa ductilidade sendo classificada como DCL (“Ductility Class 

Low”), a que corresponde um coeficiente de comportamento q=1,5 [Lopes; 2008]. 

No que se refere à componente vertical da acção sísmica, verifica-se que a mesma apenas tem 

de ser considerada quando a aceleração vertical de projecto em rocha avg é superior a 2,5 m/s
2
 

(Ponto 4.3.3.5.2 do EN1998-1). Esta aceleração é igual a 95% da aceleração horizontal ag para a 

acção sísmica tipo 2 [Lopes; 2008] e, como tal, igual neste caso a 1,05 m/s
2
. Sendo um valor inferior 

a 2,5 m/s
2
, não se considera a componente vertical da acção sísmica. 

 

 Comparação entre RSA e EN1998-1 

 

Para poder comparar as duas acções sísmicas é necessário efectuar algumas considerações, 

respeitantes à própria definição dos espectros de resposta nos dois documentos. No RSA, os 

espectros de resposta, para efeitos de dimensionamento, têm de ser majorados por um coeficiente de 

segurança de 1,5. O espectro de resposta de projecto do EN1998-1, por sua vez, não deve ser 

majorado para efeitos de dimensionamento uma vez que as expressões que lhe dão origem já têm 

em conta uma majoração da acção sísmica. Assim, a comparação directa entre os regulamentos 

implica que o espectro de resposta do RSA tenha que ser majorado pelo coeficiente se segurança. 

Apresentam-se na Figura 4.11, os espectros de resposta do RSA e do EN1998-1, tendo em 

conta as observações acima referidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4. 4 – Parâmetros de quantificação do espectro de resposta, segundo o EN1998-1. 

Figura 4. 11 – Comparação entre espectros de resposta do RSA e EN1998-1. 
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Como se pode observar, os valores determinados de acordo com o EN1998-1 são, na gama 

dos baixos períodos/altas frequências, claramente superiores aos valores do RSA. Nas gamas de 

períodos mais elevados a diferença entre os espectros atenua-se muito, embora a acção sísmica 

definida pelo RSA continue a ser inferior à obtida pelo EN1998-1. Deste modo, o EN1998-1 conduz a 

esforços mais elevados em relação ao RSA. 

Refira-se também que, em ambos os regulamentos referidos, os valores reduzidos da acção 

sísmica são todos nulos (ψ0=ψ1=ψ2=0). 

 

4.3.7 – Retracção 

 

A retracção é uma acção que resulta numa variação das dimensões de uma peça de betão, 

devido à perda de água ao longo do tempo. Esta acção, caracterizada de acordo com o REBAP e 

EN1992-1-1, é definida por um valor de extensão de retracção εcs à qual corresponde 

convencionalmente uma variação uniforme equivalente de temperatura ΔTe. Em qualquer dos 

documentos, a retracção é definida como uma acção permanente mas actuando ao longo do tempo, 

pelo que de forma simplificada se pode adoptar uma redução de 50% do módulo de elasticidade do 

betão para o cálculo dos esforços resultantes da acção da retracção.  

 

 REBAP 

 

O REBAP define a extensão devida à retracção, entre as idades t1 e t0 do betão pela 

expressão: 

 

           [4-9] 

εcs – valor da extensão devido à retracção; 

εcs0 – valor de referência da retracção; 

βs(t1),  βs(t0) – valores particulares da função βs(t), apresentada na Figura 4.12. 

 

O valor de εcs0 é dado pelo produto dos coeficientes εcs1 e ε. O primeiro é função das 

características higrométricas do ambiente e das características de consistência do betão. Admitindo 

uma humidade relativa de 70% e um betão com consistência média, determina-se um coeficiente 

εcs1=-320x10
-6

. O coeficiente ε é função do parâmetro espessura fictícia h0, dado por: 

 

 

          [4-10] 

λ – coeficiente dependente das condições higrométricas do ambiente; 

Ac – área da secção transversal do elemento; 

u – parte do perímetro da secção transversal em contacto com o ambiente.  

 

. 
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Para o valor de humidade de 70%, o parâmetro λ toma o valor 1,5. O termo 2Ac/u, designado 

habitualmente por espessura equivalente he, toma para o “shelter” o valor 0,380 m (adopta-se a zona 

de espessura mínima da lâmina de betão). Note-se que apenas se considera o perímetro exterior da 

casca, uma vez que se admite a zona interior estanque, tendo em conta a existência da chapa 

metálica perfilada. Com base nestes valores, calcula-se um coeficiente h0=0,57 m. Este valor conduz 

a ε=0,78, por consulta do Quadro I-II do REBAP. O parâmetro εcs0 toma então o valor de -2,49x10
-4

. 

No que se refere à função βs(t), apresenta-se na Figura 4.12 o gráfico que fornece a sua 

evolução no tempo, para diferentes valores do parâmetro h0. Admitindo que a retracção se inicia entre 

o fim do período de cura (que se assume ser de 7 dias) e que estabiliza ao fim de 50 anos 

(18250 dias) tem-se, tal como se verifica no gráfico, um valor βs(18250)-βs(7)≈1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtém-se então a extensão equivalente ao efeito da retracção εcs=-2,496x10
-4

. Adoptando o 

coeficiente térmico do betão de α=10
-5

 ºC
-1

, esta extensão pode ser simulada por um abaixamento 

lento e uniforme de temperatura ΔTe=24,96ºC. 

 

 EN1992-1-1 

 

Este documento considera a retracção como a soma de duas parcelas: a retracção devido à 

migração da água pelo betão endurecido (εcd – drying strain) e a retracção desenvolvida durante a 

presa do betão (εca – autogenous strain).  

A parcela εca é dada por: 

 

           [4-11] 

em que  

 

          [4-12] 

 

          [4-13] 

Figura 4. 12 – Representação da função βs, em função de da idade e espessura fictícia [Adaptado de REBAP; 1984]. 
 

Para h0=0,57 
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fck – tensão característica de rotura à compressão do betão aos 28 dias [MPa]; 

t – idade do betão na qual se quer verificar a retracção [dias].  

 

Para o betão utilizado (C25/30, com fck=25 MPa) e para t=50 anos=18250 dias, obtém-se que 

βas=1,0 e εca (∞)=3,75x10
-5

 . Como tal, tem-se que a parcela de retracção εca(t=18250)=3,75x10
-5

. 

A parcela εcd, é obtida pela expressão 

 

 

           [4-14] 

 

em que o parâmetro kh é função apenas do valor da espessura equivalente, definida anteriormente. 

Para he=0,380 m, tem-se que kh=0,73, de acordo com a Tabela 3.3 do EN1992-1-1. O parâmetro 

βds(t,tts), que define a evolução do efeito da retracção no tempo, é dado por: 

 

 

[4-15] 

t – idade do betão na qual se quer verificar a retracção [dias]; 

ts – idade do betão no fim da cura [dias]; 

he – espessura equivalente [mm]. 

 

Assumindo os valores já referidos anteriormente (t=18250 dias e ts=7 dias) e he=380 mm obtém-se 

βds=0,98. 

O parâmetro εcd,0 é calculado pela expressão: 

 

 

           [4-16]  

 

[4-17] 

 

αds1, αds2 – coeficientes que dependem do tipo de cimento; 

fcm – tensão média de rotura à compressão do betão aos 28 dias [MPa]; 

fcm0 – tensão de referência [fcmo=10MPa]; 

RH – humidade relativa do ambiente [%]; 

RH0 – humidade relativa de referência [RH0=100%]. 

 

Admite-se o uso de um cimento de presa normal, ou seja, de classe N. Como tal, os 

parâmetros αds1 e αds2 são, respectivamente, 4 e 0,12. Para o betão C25/30, o parâmetro fcm 
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apresenta o valor de 33MPa, sendo a humidade relativa de 70%. Com base nestes valores, calcula-

se um parâmetro εcd,0=3,84x10
-4

. A parcela da retracção εcd é assim dada por 2,75x10
-4

. 

O valor final da extensão total resultante da retracção é então de 3,12x10
-4

, o que corresponde 

a um abaixamento lento e uniforme de temperatura de 31,2ºC. 

Deve, no entanto, observar-se que alguns estudos apontam para que a retracção se processe 

mais rapidamente, em ambiente real, que aquilo que as fórmulas anteriores prevêem. A título de 

exemplo refere-se o trabalho de Virtuoso, relativamente à influência dos efeitos diferidos em pontes 

curvas em caixão [Virtuoso; 1991]. Este trabalho apresenta resultados que sustentam, para um 

determinado caso de estudo, uma evolução cerca de duas vezes mais rápida dos fenómenos de 

retracção que aquilo que é previsto no “Model Code 90” (MC90), que fundamentou em grande parte 

as expressões apresentadas no EN1992-1-1 relativamente aos efeitos diferidos do betão 

[Virtuoso; 1991]. Nesta dissertação, opta-se por utilizar apenas a metodologia do Eurocódigo, sem 

alterações, devido a diversos factores: a evolução real da retracção no caso do “shelter” não foi 

verificada; as expressões presentes no EN1992-1-1 são um pouco diferentes das do MC90 e, como 

tal, a extrapolação directa não é possível; o valor final obtido para a retracção pelo EN1992-1-1 é 

próximo do que se tem registado nos ensaios realizados, nomeadamente em obras de arte. 

 

 Comparação entre REBAP e EN1992-1-1 

 

A temperatura equivalente resultante do EN1992-1-1 de 31,2ºC é um pouco superior à obtida 

de acordo com o REBAP de 25ºC. Deste modo, os esforços e tensões resultantes da retracção do 

EN1992-1-1 são mais elevados. 

 

4.4 – CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 

A verificação de segurança é efectuada combinando as acções conforme definido no EN1990, 

e considerando as combinações fundamentais (para a verificação de Estados Limites Últimos - ELU) 

e as combinações de serviço (para verificação de Estados Limites de Utilização - ELS).  

As combinações fundamentais são obtidas de acordo com a formulação geral exposta no 

Ponto 6.4.3.2 do EN1990: 

 

 

            [4-18] 

Ad – acção de cálculo resultante da combinação; 

G,i, Q,j – coeficiente de segurança para as acções permanentes e restantes acções variáveis; 

Q,1 – coeficiente de segurança para a acção variável-base; 

Gk,i, Qk,j – valor característico das acções permanentes e restantes acções variáveis; 

Qk,1 – valor característico da acção variável-base; 

ψ0,j – factor de combinação para as restantes acções variáveis. 
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Esta formulação utiliza-se para todas as acções variáveis-base excepto quando esta é a acção 

sísmica. Neste caso, observa-se o exposto no Ponto 6.4.3.4 do EN1990: 

 

 

    [4-19] 

Ad – acção de cálculo resultante da combinação; 

Gk,i, Qk,j – valor característico das acções permanentes e restantes acções variáveis; 

Ed – valor de cálculo da acção sísmica; 

ψ2,j – factor de combinação quase-permanente para as restantes acções variáveis. 

 

No que se refere às combinações de serviço, utiliza-se nesta dissertação apenas a combinação 

quase-permanente. De acordo com o exposto no Ponto 6.5.3 do EN1990: 

 

 

        [4-20] 

Acqp – acção quase-permanente resultante da combinação; 

Gk,i, Qk,j – valor característico das acções permanentes e acções variáveis; 

ψ2,j – factor de combinação quase-permanente para as acções variáveis. 

 

Os coeficientes de segurança a utilizar nas expressões anteriores são: 

 

 G = 1,35, para o peso próprio; 

 G = 1,50, para as restantes acções permanentes (excepto retracção); 

 G = 1,00, para a retracção; 

 Q = 1,50, para as acções variáveis. 

 

No Quadro 4.5, resumem-se os valores dos factores de combinação ψ para as acções 

variáveis consideradas: 

 

 

Acção variável ψ0 ψ1 ψ2 

sc 0,00 0,00 0,00 

W 0,60 0,20 0,00 

E 0,00 0,00 0,00 

 

Relativamente às combinações utilizadas observa-se o disposto no Ponto 3.3.2 do 

EN1991-1-1, que refere que em coberturas não devem ser combinadas, simultaneamente, a acção da 

Quadro 4. 5 – Factores de combinação ψ, segundo os Eurocódigos. 
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sobrecarga e a acção do vento. Também a retracção é combinada de forma particular, tendo em 

conta que não se inclui esta acção nas combinações de ELU. De facto, tendo em conta que se trata 

de uma deformação imposta, o seu efeito é particularmente importante em serviço, e nomeadamente 

na verificação à fendilhação. 

 

4.5 – VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA EM ESTADO LIMITE ÚLTIMO (ELU) 

4.5.1 – Plastificação 

  

A avaliação da capacidade resistente da estrutura construída é feita através da comparação da 

quantidade de armadura colocada, Asexistente, e da necessária, Asnecessaria, assim como da avaliação 

dos esforços de compressão presentes. Considera-se verificada a segurança quando 

Asexistente>Asnecessária e ζcd<ζRd,Max. 

Para a avaliação de segurança da casca, recorre-se à metodologia proposta no Anexo LL do 

EN1992-2, designada vulgarmente por metodologia dos painéis “sandwich”, assim como ao disposto 

no Anexo F do referido documento.  

De acordo com a notação deste documento no Anexo LL, e relembrando o exposto no 

Capítulo 3 desta dissertação, um elemento de casca está sujeito a oito esforços internos 

(Figura 4.13), nomeadamente, três esforços de membrana nEdx, nEdy e nEdyx=nEdxy; três esforços de 

flexão mEdx, mEdy e mEdyx=mEdxy; dois esforços de corte vEdx e vEdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 

 

A primeira verificação de segurança prevista neste documento consiste em estabelecer se o 

elemento se encontra fendilhado. Para o efeito desta dissertação, admite-se que os elementos da 

casca, em Estado Limite Último (ELU), se encontram todos fendilhados. 

Para os elementos fendilhados, o documento refere a necessidade de se considerar uma 

estrutura interna da casca dividida em três camadas “virtuais”. As camadas exteriores são 

responsáveis pela resistência aos esforços de membrana e flexão e a camada intermédia pela 

resistência aos esforços de corte.  

Definam-se, de acordo com a Figura 4.14 as seguintes variáveis [Cardoso; 2008]:  

- Espessura das camadas exteriores (ti e ts) – menor dos seguintes valores: 

Figura 4. 13 – Esforços internos num elemento de casca [EN1992-2; 2004]. 
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 Dobro da distância entre o centro de gravidade das armaduras e a superfície do 

elemento; 

 Dobro da distância entre a superfície média da casca e o centro de gravidade das 

armaduras. 

- Espessura da camada intermédia (tc) – corresponde, simplesmente, à diferença entre a 

espessura total da casca e soma das espessuras das camadas exteriores. 

Assumindo que as armaduras da face inferior e superior apresentam os mesmos 

recobrimentos, as camadas exteriores superior e inferior apresentam as mesmas espessuras (ti=ts). 

 

 
No que refere ao dimensionamento das camadas exteriores, a metodologia dos painéis 

“sandwich” pressupõe que os esforços distribuídos por unidade de largura da superfície média da 

casca, quer sejam esforços de membrana quer sejam esforços de flexão, sejam transformados, por 

relações de equilíbrio, em esforços de membrana nas camadas exteriores, como se mostra na 

Figura 4.15. Na prática, uma vez que se considera que a espessura das camadas exteriores é igual, 

isto corresponde, para um esforço de membrana, à assumir que 50% da força actua em cada uma 

das camadas exteriores. Para os esforços de flexão, corresponde a considerar a existência de um 

binário de forças nas camadas exteriores, com um braço igual à distância entre centros de gravidades 

de armaduras semelhantes (zx no caso de armaduras segundo x e zy no caso de armaduras segundo 

y). O resultado final desta transformação é um conjunto de seis forças de membrana: quatro forças 

axiais – nEdxs, nEdxi, nEdys, nEdyi; duas forças tangenciais - nEdxys=nEdyxs, nEdxyi=nEdyxi, em que os índices s 

e i correspondem à camada exterior superior e inferior, respectivamente: 

 

Figura 4. 14 – Método dos painéis “sandwich”- diferentes camadas [Cardoso; 2008]. 
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Resumindo, as forças de membrana são calculadas pelas seguintes expressões: 

 

 

           [4-21] 

 

[4-22] 

 

[4-23] 

 

[4-24] 

 

[4-25] 

 

           [4-26] 

 

Figura 4. 15 – Dimensionamento das camadas exteriores – forças de membrana [Adaptado de EN1992-2; 2004]. 
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Se for preciso recorrer a armadura transversal, o facto de se formar um mecanismo de escoras 

e tirantes semelhante ao que se processa numa viga, torna necessário um acréscimo dos esforços 

nas camadas exteriores [Cardoso; 2008]. Este aumento é dado por: 

 

 

           [4-27] 

 

           [4-28] 

 

           [4-29] 

em que 

 

           [4-30] 

ζ’ – ângulo entre as bielas e a superfície média da casca admitido no modelo de escoras e 

tirantes utilizado na verificação ao corte; 21,8º<ζ’<45º [Cardoso; 2008]. 

 
Estes acréscimos apenas devem ser considerados a uma distância do valor dos picos de 

momento flector medx e mEdy dada por [Cardoso; 2008]: 

 

 

           [4-31] 

sendo zc a distância entre o centro de gravidade das armaduras da camada superior e inferior. 

Com base nestas forças de membrana, as camadas exteriores da casca podem ser analisadas 

como elementos de casca sujeitos a um estado plano de tensão. Esta verificação faz-se de acordo 

com o Anexo F da EN1992-2.  

Relativamente a estes Anexos devem referir-se alguns aspectos importantes, ao relacionar o 

Anexo LL e o Anexo F. O primeiro aspecto refere-se ao facto de no Anexo F, ao contrário do Anexo 

LL, se recorrer ao conceito tradicional de tensões (kN/m
2
), nomeadamente, ao campo de tensões 

ζEdx, ζEdy, τEdxy. O segundo aspecto consiste no facto de, no Anexo F, se considerar uma tensão de 

compressão como positiva e ζEdx>ζEdy [Cardoso; 2008]. 

A metodologia do Anexo F baseia-se numa análise limite do tipo escoras e tirantes, calculando 

uma solução equilibrada para um campo de tensões inclinado ζ graus relativamente ao eixo x. 

Verifica-se que a solução a que corresponde um menor valor de quantidade de armadura e também 

um menor valor da força de compressão no betão (logo a solução óptima), é a solução 

correspondente a um valor de ζ=45º [Cardoso; 2008]. O Anexo F refere a necessidade de armadura 

nos casos em que ζEdy corresponde a uma tracção ou quando ζEdyxζEdx≤τEdxy
2
. Para estas situações, 

e com ζ=45º, têm-se as seguintes expressões para determinação das tensões de equilíbrio (f’tdx e f’tdy) 

e máxima compressão no betão (ζcd): 
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 Para ζEdx≤|τEdxy|
:
 

 

          [4-32] 

 

           [4-33] 

 

[4-34] 

 Para ζEdx>|τEdxy|
:
 

 

          [4-35] 

 

           [4-36] 

 

[4-37] 

 

As tensões resultantes desta análise, f’tdx e f’tdy, permitem o cálculo de armaduras em cada uma 

das direcções consideradas através da expressão: 

 

 

           [4-38] 

As/s – quantidade de armadura por unidade de comprimento (segundo x ou y) [m
2
/m]; 

ftdi – tensão de equilíbrio f’tdx ou f’tdy [kN/m
2
]; 

t – espessura da camada [m]; 

fyd – valor de cálculo da resistência à tracção do aço das armaduras [kN/m
2
]. 

 

No caso em que não é necessária armadura em nenhuma das direcções (note-se que esta 

situação é puramente teórica, uma vez que a armadura existirá sempre, quer seja armadura de 

distribuição quer seja armadura para efeitos de controlo de fendilhação), tem-se um estado de 

compressão bi-axial. O EN1992-2 não refere nenhuma expressão para o cálculo das tensões em 

elementos sujeitos a este campo de tensões. No entanto, recorrendo ao círculo de Mohr para um 

estado de tensão deste tipo, pode obter-se as expressões para as compressões máximas e mínimas 

(ζI e ζII, respectivamente): 

 

           [4-39] 
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           [4-40] 

 

Para realizar a verificação de segurança à compressão no betão utilizam-se as expressões do 

Ponto 6.109 do EN1992-2, que define a tensão máxima admissível de compressão num elemento 

laminar de betão, em função do estado de tensão no elemento: 

- No caso de compressão bi-axial: 

 

 

           [4-41] 

fcd – valor de cálculo da resistência à compressão do betão [kN/m
2
]; 

α – parâmetro dado pela relação entre ζII e ζI (sempre inferior à unidade). 

 

- No caso de se realizar uma análise plástica (modelo de escoras e tirantes) com ζ=ζel, em que 

pelo menos uma das tensões principais é de tracção e não existe cedência das armaduras (rotura da 

peça por esmagamento do betão): 

 

 

           [4-42] 

fck – valor característico da resistência à compressão do betão [MPa]; 

ζs – máxima tensão de tracção na armadura [kN/m
2
]. 

 

- No caso de se realizar uma análise plástica (modelo de escoras e tirantes), e em que existe 

cedência das armaduras (rotura da peça por rotura das armaduras): 

 

 

           [4-43] 

|ζ-ζel| - diferença de inclinação em relação ao eixo x da máxima compressão, numa análise 

plástica e análise elástica (sempre inferior a 15º). 

 

A avaliação de segurança da camada intermédia é efectuada como se de um elemento laminar 

plano do tipo laje se tratasse. Admite-se, como referido, que esta camada apenas resiste ao esforço 

transverso, de acordo com o Anexo LL. O esforço transverso principal é dado pela expressão [4-30]. 

Este esforço actua numa faceta do elemento de casca cujo vector normal faz com o eixo x um ângulo 

(designado por φ0) com interesse em ser conhecido, sendo dado pela expressão seguinte: 
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           [4-44] 

 

O esforço transverso actuante tem de ser comparado com o esforço resistente fornecido pela 

casca, sem recurso a armadura específica de esforço transverso. Este esforço resistente é 

preconizado no Ponto 6.2.2 do EN1992-2, sendo dado pela expressão seguinte: 

 

 

           [4-45] 

em que 

 

           [4-46] 

 

           [4-47] 

 

[4-48] 

 

           [4-49] 

 

           [4-50] 

 

           [4-51] 

d – corresponde à distância entre o centro de gravidade da armadura superior e inferior; 

Ned – esforço normal na secção transversal considerada (positivo se compressão) [kN]; 

Ac – área da secção transversal; 

k1 = 0,15 e bw = 1,0. 

 

Quando se verificar um esforço transverso principal superior ao valor dado em [4-45], deve 

adoptar-se armadura específica para esforço transverso. A verificação de segurança, neste caso, é 

feita de acordo com o descrito no Ponto 6.2.3 do EN1992-2: 

 

 

           [4-52] 
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em que: 

 

           [4-53] 

(Ast/s)x ou y – armadura transversal adoptada (em x ou y) [m
2
/m]. 

 

A metodologia acima descrita para verificação de segurança num elemento de casca é, como 

se pode observar, bastante trabalhosa. No caso de um modelo de elementos finitos, em que se tem 

um elevado número de elementos de casca, a aplicação desta metodologia de forma manual a cada 

um dos elementos é quase impraticável. Contudo, o programa de cálculo automático SAP2000
TM

, 

utilizado nesta dissertação, permite o cálculo de armaduras das camadas exteriores com base nos 

pressupostos do método dos painéis “sandwich”, assim como a determinação das forças principais de 

compressão. Deste modo apenas a verificação da camada intermédia e da compressão do betão têm 

que ser realizadas exteriormente (com recurso às expressões [4-45]/[4-52] e [4-41] a [4-43], 

respectivamente). 

A formulação utilizada no programa SAP2000
TM

 baseia-se no método proposto por 

Brondum-Nielsen em 1971. Como [Cardoso; 2008] demonstra, a formulação deste documento é 

perfeitamente similar à apresentada pelo EN1992-2, devendo ser referidos alguns pressupostos 

utilizados directamente pelo programa. Em primeiro lugar, assume-se que não existem fendas 

diagonais na camada intermédia da casca, o que leva a que se forme um estado de puro esforço 

transverso. Isto resulta em que não seja necessário realizar um aumento dos esforços de membrana 

nas camadas exteriores, devido a efeitos de esforço transverso (o efeito prático corresponde à não 

contabilização das expressões [4-27] a [4-29]) [Computers And Structures; 2006]. Refira-se também 

que o programa utiliza nos cálculos relativos à determinação de armaduras os esforços distribuídos, e 

não as tensões (como indica o Anexo F da EN1992-2), e considera os esforços de compressão como 

negativos.  

 

4.5.2 – Instabilidade de cascas de betão armado 

 

A carga crítica de uma casca de betão armado, tal como referido no Capítulo 3, varia com 

diversos factores como o carregamento, condições de apoio ou geometria da casca. No caso do 

“Weather Shelter”, a geometria e condições de apoio são conhecidas, podendo variar apenas o tipo 

carregamento. Nesta dissertação utiliza-se na avaliação da instabilidade da estrutura um 

carregamento distribuído ao longo da linha média da casca. A escolha baseia-se na possibilidade de 

comparação do valor obtido com um carregamento (pp+rcp). 

Para a estrutura em estudo não existe uma expressão analítica para a carga crítica. A 

utilização de um modelo numérico do SAP2000
TM

 permite contudo a obtenção da carga crítica e 

correspondente modo de instabilidade. Trata-se, naturalmente, de um valor que assume um 

comportamento elástico do betão armado, devendo por isso ser reduzido por coeficientes para ter em 

conta os seguintes efeitos [Cardoso; 2008]: 
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 efeito das grandes deformações e imperfeições; 

 fluência; 

 fendilhação; 

 posição das armaduras; 

 plasticidade do betão. 

A contabilização destes efeitos é feita de acordo com a metodologia proposta pela 

“International Association for Shell and Spatial Structures” (IASS) [Cardoso; 2008 e IASS; 1979]. O 

resultado obtido depois de contabilizados todos estes parâmetros deve apresentar um factor de 

segurança em relação ao carregamento considerado (pp+rcp) superior a 3,5. 

Conforme se verificará mais à frente neste trabalho, o valor da carga crítica, mesmo 

considerando um coeficiente de redução global (admitindo-se que engloba todos os parâmetros 

acima referidos), é bastante superior à resistência plástica da estrutura. 

 

4.6 - VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA EM SERVIÇO (ELS) 

 

Para a estrutura em estudo são importantes as verificações da deformação e fendilhação em 

serviço. Adicionalmente, embora não seja abordado nesta dissertação, pode ter alguma relevância o 

comportamento da estrutura quando sujeita a vibrações induzidas pelo funcionamento dos motores 

da aeronave F-16 na proximidade ou mesmo no interior da estrutura.  

 

4.6.1 – Deformação 

 

No que respeita à verificação deste estado limite de utilização segue-se o exposto no Ponto 7.4 

do EN1992-1-1. Segundo este documento deve-se limitar a deformação a um valor máximo, de tal 

forma que não seja afectada a funcionalidade e aspecto da estrutura, assim como de forma a evitar 

danos em elementos não estruturais ligados à estrutura. Apresentam-se dois valores limites de 

referência, nomeadamente, vão/500 e vão/250. O primeiro deve ser utilizado quando existe a 

possibilidade de ocorrerem danos em elementos ligados à estrutura e o segundo quando apenas se 

tem em conta o aspecto e funcionalidade geral da estrutura. No caso do “Weather Shelter” a sua 

deformação não afectará, segundo o projecto, nenhum elemento em particular (lembre-se que toda a 

zona interior da casca se encontra desimpedida), No entanto, prevendo-se que se possam adoptar 

sistemas mecânicos envolvendo elementos frágeis (por exemplo, tubos de um sistema de extinção de 

incêndios), opta-se por adoptar para limite de deformação o valor vão/500. 

A deformação máxima da estrutura admitindo um comportamento elástico do betão armado 

(δel) é determinada directamente no programa de cálculo SAP2000
TM

. Para ter em conta efeitos como 

a fluência, utiliza-se a seguinte fórmula para cálculo da flecha a longo prazo (δ∞) [Cardoso; 2008]: 

 

 

          [4-54] 

φ(∞,t0) – coeficiente de fluência para a acção e intervalo de tempo considerados (≈2,5). 
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4.6.2 – Fendilhação 

 

Sendo uma estrutura do tipo casca é natural que as paredes estejam submetidas 

maioritariamente a esforços de compressão, e apenas com flexão localizada essencialmente nas 

zonas juntos aos apoios (ver Capítulo 3). Como tal, não é previsível que ocorra devido às cargas 

verticais uma fendilhação significativa das paredes. No entanto, tem-se o efeito da retracção, 

correspondente a uma deformação imposta nas paredes, impedida pela fundação, que provoca 

tracções ao longo da espessura da casca que podem ser condicionantes na fendilhação da estrutura. 

De modo a avaliar a segurança relativamente a este ELS analisam-se as tracções provocadas 

pela combinação quase-permanente, ocorrendo fendilhação nos casos de tensões superiores a 

fctm=2600 kN/m
2
. Neste caso, deve garantir-se uma armadura mínima de acordo com o Ponto 7.3.3 do 

EN1992-1-1 (expressão [4-55]), assim como limitar-se os diâmetros dos varões utilizados em função 

da tensão na armadura após a fendilhação e a largura de fendas admissível (Tabela 7.2N e Tabela 

7.1N do EN1992-1-1). 

 

 

          [4-55] 

kc – coeficiente que tem em conta a distribuição de tensões imediatamente antes da 

fendilhação, assim como do braço da força (igual a 1,0 no caso da tracção simples); 

Act – área de betão traccionada [m
2
]; 

fct,ef ≈ fctm; 

ζs – tensão máxima na armadura imediatamente a seguir à fissuração [MPa]; 

k – coeficiente que considera o valor das tensões auto-equilibradas não uniformes: 

- k=1,0 para valores de h (espessura da casca) inferiores a 0,30 m; 

- k=0,65 para valores de h superiores a 0,80 m; 

- para valores intermédios deve-se realizar uma interpolação linear. 

 

O valor de ζs pode ser tomado igual a fyk, isto é, pode considerar-se a tensão de cedência das 

armaduras. No caso do “Weather Shelter”, para a armadura colocada, verifica-se com base na Tabela 

7.2 referida acima, qual a tensão ζs correspondente ao diâmetro dos varões utilizados na estrutura, 

considerando este valor na expressão [4-55] [Appleton; 2006]. Desta forma, adopta-se o controlo 

indirecto fornecido por esta tabela, verificando também se a armadura existente nas paredes é 

superior à mínima. 
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5 – ANÁLISE NUMÉRICA E VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO 

“WEATHER SHELTER” 

 

5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Neste capítulo apresenta-se a análise numérica utilizando um modelo de elementos finitos do 

“shelter”, assim como a verificação de segurança da estrutura utilizando os resultados deste modelo.  

Para este efeito inicia-se o capítulo pela descrição do modelo do “shelter”, realizado em 

SAP2000
TM

. É também feita a validação do modelo através da comparação dos resultados obtidos 

numericamente com os resultados analíticos decorrentes da aplicação das expressões do Capítulo 3. 

Utilizando o modelo numérico, realiza-se a verificação de segurança da estrutura, de acordo 

com os critérios apresentados no Capítulo 4. 

 

5.2 – MODELO DE ANÁLISE 

5.2.1 – Materiais 

 

A definição dos materiais no modelo numérico é efectuada de acordo com os diversos 

parâmetros definidos em 4.2, nomeadamente no que se refere ao betão e ao aço das armaduras. A 

chapa de aço não é considerada de forma directa no modelo. 

 

5.2.2 – Geometria e condições de apoio 

 

Para a definição da geometria do modelo é necessária a fixação de uma secção transversal da 

estrutura com uma malha de elementos finitos da forma do arco do “shelter”. De modo a aproximar a 

linha deste arco da superfície média da casca real opta-se por seguir a linha média correspondente à 

transição entre a parede maciça de betão e a zona da chapa, ficando o arco definido pelas seguintes 

dimensões: altura da casca – 6,12 m; corda – 16,24 m.  

A discretização dos nós no arco é realizada de modo a criar um modelo perfeitamente 

simétrico, tendo em especial atenção à necessidade de refinar a malha à medida que se aproxima da 

zona de ligação à fundação, onde existe maior variação de tensões. Deste modo, de cada um dos 

lados do eixo de simetria, da zona junto à fundação até à cota 1,5 m (cota a partir da qual a 

espessura é constante) utiliza-se uma malha de 5 elementos finitos de largura aproximadamente 

0,3 m. A partir de 1,5 m até a cota onde se dá a transição entre diferentes raios de curvatura (tendo 

em conta que a casca do “shelter” é definida por dois raios de curvatura diferentes: 5 e 10 m) 

utiliza-se uma malha de 4 elementos de aproximadamente 0,8 m de largura. Da zona de transição até 

ao ponto mais elevado utilizam-se 6 elementos de aproximadamente 1,0 m. 

Os elementos finitos utilizados no modelo numérico são do tipo “shell”. De modo a não tornar o 

modelo excessivamente complexo opta-se por não considerar directamente a variação de espessura 

resultante das depressões da chapa metálica perfilada usada como cofragem perdida. Assim, fixa-se 
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uma espessura equivalente dos elementos finitos (hc,equiv), de forma a manter a área transversal do 

elemento finito aproximadamente igual à correspondente área real da casca. Esta espessura é obtida 

a partir da espessura da lâmina de betão acima da chapa (hc) somada com metade da altura da 

chapa (hp) (Figura 5.1): 

 

 

Com base nesta metodologia, adoptam-se os seguintes valores de espessura ao longo da 

secção transversal da casca (Figura 5.2):  

 acima da cota 1,5 m – hc,equiv = 0,175 m;  

 entre a cota 0,0 m (fundação) e cota 1,5 m, os 5 elementos finitos presentes nesta 

zona apresentam espessuras diferentes, resultado da variação de espessura da 

dimensão hc ao longo desta zona. Assim, da zona com maior espessura (fundação) em 

diante, tem-se dimensões hc,equiv de 0,39, 0,31, 0,25, 0,21 e 0,18 m. 

Em cada um destes elementos “shell” consideram-se duas camadas de armaduras com malha 

quadrada (superior e inferior), com recobrimento de 3,0 cm (valor adoptado para recobrimento das 

armaduras da casca real, junto à face exterior do betão). Na direcção longitudinal, a estrutura em arco 

desenvolve-se ao longo de 25 m, sendo o comprimento de cada elemento de 1,0 m. 

Na definição das condições de apoio do modelo consideram-se duas situações diferentes: 

ligação da casca à fundação e ligação da casca aos pórticos de extremidade. No caso da ligação da 

casca à fundação considera-se um encastramento. No caso dos pórticos, entende-se que a adopção 

de um encastramento total não é adequada, tendo em conta a flexibilidade do próprio pórtico. Como 

tal opta-se pela inclusão do pórtico no modelo. As dimensões deste elemento são definidas de modo 

a corresponder à linha média do pórtico real. Utiliza-se, à semelhança da casca, uma malha de 

elementos finitos do tipo “shell”. A espessura destes elementos é diferente consoante se trata das 

zonas verticais ou horizontais do pórtico: zonas verticais (espessura de 0,25 m), zonas horizontais 

(espessura de 0,20 m). A ligação do pórtico à fundação é também um encastramento (Figura 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1 – Metodologia de definição da espessura dos elementos “shell”. 

Figura 5. 2 – Modelo numérico completo, incluindo os pórticos de extremidade. 
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5.2.3 – Aplicação das acções 

 

Refere-se neste ponto a aplicação das acções no modelo numérico: 

 as cargas definidas no Capítulo 4 apenas actuam na casca, com excepção do peso 

próprio que é considerado na casca e nos pórticos de extremidade; 

 a sobrecarga é uma carga vertical distribuída, definida em plano horizontal. O 

programa de cálculo utilizado apenas permite a introdução de cargas em elementos 

“shell” sobre a sua superfície média, ao invés da definição sobre a projecção horizontal 

desse mesmo elemento. Apesar desta diferença de aplicação de cargas face ao que 

está no regulamento, entende-se que tal não é significativo devido a dois factores: a 

resultante da acção definida de acordo com o programa de cálculo é superior (logo, 

será mais conservativa a introdução sobre a linha média); o valor da sobrecarga é 

pequeno em relação ao peso próprio, que também é definido sobre a linha média; 

 para efeitos de acção sísmica utiliza-se como combinação modal a CQC (Combinação 

Quadrática Completa). Para a combinação direccional, considera-se a SRSS (“Square 

Root of Sum of Squares”), admitindo-se que a acção sísmica actua simultaneamente a 

100% nas duas direcções horizontais (procedimento de acordo com o ponto 4.3.3.5.1 

do EN1998-1). Para a análise dinâmica consideram-se 12 modos de vibração, com 

frequências a variar entre 8,96 Hz (frequência fundamental) e 22,28 Hz. 

 

5.2.4 – Validação do modelo 

 

Antes da análise do modelo sujeito às diversas acções de projecto, procede-se à sua 

validação. Este processo realiza-se através da comparação de resultados numéricos com os 

analíticos, obtidos a partir das expressões apresentadas no Capítulo 3. Para a comparação com os 

resultados analíticos eliminam-se os pórticos de extremidade. De facto, a introdução dos pórticos 

como condição de apoio torna o comportamento da estrutura mais complexo e afastado das 

hipóteses utilizadas para dedução das expressões analíticas. Pela mesma razão, também o 

carregamento utilizado é definido de forma a estar incluído no domínio de validade das diversas 

expressões analíticas. 

 

5.2.4.1 – Comparação com modelo de arco 

 

Pretende-se verificar que o modelo numérico se comporta essencialmente como uma estrutura 

tipo arco na inexistência de apoios conferidos pelos pórticos de extremidade. Aplicam-se neste ponto 

as expressões [3-11] a [3-13]. 
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Face à forma não corrente do arco que define a casca, que não pode ser traduzido 

directamente por uma única figura geométrica, realiza-se a aproximação de considerar para aplicação 

das expressões analíticas, uma casca circular com corda B e flecha f iguais às da casca real 

(corresponde a um raio de 8,45 m, aproximadamente). Note-se que este arco apresenta uma relação 

f/B=6,12/16,24>0,2, justificando a aplicabilidade das expressões referidas. Apresenta-se na 

Figura 5.3 uma sobreposição das linhas médias destes dois arcos, com 1 m de desenvolvimento na 

direcção longitudinal. 

 

Utiliza-se um carregamento do modelo constituído por uma carga de faca (de valor P=10 kN), 

aplicada ao longo da geratriz mais elevada da casca. Em termos de condições de apoio, apenas se 

têm em conta os encastramentos nas extremidades rectas. 

Na aplicação das expressões analíticas, o parâmetro φ é determinado directamente a partir do 

arco circular fictício. 

Apresentam-se no Quadro 5.1 os valores obtidos na estrutura para os esforços de casca que 

são directamente comparáveis aos valores analíticos da teoria dos arcos (ver Ponto 3.4.3 deste 

documento). Estes valores, relativos aos nós do modelo numérico da secção a meio vão da casca (de 

forma a minimizar a influência de perturbações de extremidade), são fornecidos apenas para metade 

da casca, uma vez que existe simetria. De forma a permitir uma fácil comparação, mostram-se 

também sobrepostos, nas Figuras 5.4 a 5.6, os diagramas de esforços dos resultados numéricos e 

resultados analíticos (a escala, em cada diagrama, é escolhida de modo a facilitar a visualização). De 

referir que a notação de sinal é em tudo semelhante à dos diagramas rectos, ou seja, positivo se 

acima da linha da casca e negativo caso contrário (exceptuando o caso do momento, em que a 

notação se inverte). 

 

 

 

 

 

Figura 5. 3 – Sobreposição das linhas médias do arco da casca real e arco da casca circular fictícia. 
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Figura 5. 4 – Diagrama de Esforços na casca (teoria do arco) - Nθ. 
 

Figura 5. 5 – Diagrama de Esforços na casca (teoria do arco) - Mθ. 
 

Figura 5. 6 – Diagrama de Esforços na casca (teoria do arco) - Vθ. 
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Esforços numéricos Esforços analíticos 

Nó 
Nθ 

[kN/m] 
Mθ 

[kNm/m] 
Vθ 

[kN/m] 

Nθ 
[kN/m] 
[3-11] 

Mθ 
[kNm/m] 

[3-12] 

Vθ 
[kN/m] 
[3-13] 

1 -6,09 15,19 7,61 -6,52 5,08 4,60 

2 -6,30 12,82 7,42 -6,69 3,62 4,35 

3 -6,69 10,63 7,04 -6,85 2,27 4,09 

4 -7,06 8,56 6,63 -7,00 1,00 3,83 

5 -7,40 6,62 6,21 -7,14 -0,20 3,56 

6 -7,81 4,80 5,57 -7,28 -1,31 3,28 

7 -8,36 0,66 4,48 -7,57 -3,81 2,52 

8 -8,81 -2,41 3,13 -7,79 -5,63 1,74 

9 -9,04 -4,37 1,72 -7,92 -6,76 0,97 

10 -9,03 -5,18 0,41 -7,98 -7,23 0,24 

11 -8,83 -4,97 -0,67 -7,95 -6,99 -0,71 

12 -8,57 -3,73 -1,60 -7,81 -5,82 -1,64 

13 -8,28 -1,50 -2,50 -7,56 -3,74 -2,55 

14 -7,96 1,70 -3,37 -7,21 -0,77 -3,42 

15 -7,57 5,82 -4,21 -6,76 3,03 -4,24 

16 -7,36 10,82 -4,61 -6,22 7,61 -5,00 

 

Tal como se pode confirmar nos resultados apresentados, verifica-se uma grande proximidade 

entre os valores observados no modelo numérico e os resultados analíticos dados pelas expressões 

da teoria do arco. Apenas na distribuição do momento flector Mζ se verifica maiores diferenças, 

especialmente na proximidade dos encastramentos do arco, e que resultam da mudança de curvatura 

da casca nesta zona e do espessamento das paredes, que conduz a aumentos locais da rigidez. O 

facto da casca real não ter a forma exacta da casca fictícia tem igualmente influência no aumento dos 

momentos flectores. De qualquer forma, os resultados do modelo numérico aproximam bem os 

resultados analíticos do modelo do arco, nesta situação particular. 

 

5.2.4.2 – Comparação com o modelo de membrana 

 

Pretende-se agora confrontar os resultados do modelo numérico da estrutura, com 

determinadas condições de apoio, com os obtidos considerando comportamento de membrana. 

Tal como descrito no Capítulo 3, para que se possa assumir um comportamento de membrana, 

as condições de apoio da casca têm que ser as que minimizem os esforços de corte e de flexão. Para 

atingir este objectivo, e utilizando a mesma casca circular fictícia descrita no ponto anterior, 

utilizam-se as seguintes condições de apoio [Gould; 1998]: 

 extremidades rectas: apoio com restrição de movimentos de translação verticais e no 

sentido longitudinal da casca (libertação total de rotações e dos movimentos no sentido 

transversal da casca); 

Quadro 5. 1 – Esforços de casca obtidos de forma numérica e analítica (teoria do arco).  
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 extremidades curvas: apoio com restrição de movimentos de translação no plano 

vertical (total libertação de rotações e dos movimentos no sentido longitudinal da 

casca). 

 

Aplica-se o peso próprio da casca, visto que as expressões analíticas para este carregamento 

são de mais fácil aplicação. No referencial definido na Figura 3.5, o peso próprio tem as seguintes 

componentes: px=0; pz=pp x cosζ; pζ=pp x sinζ. Visto que esta acção não tem componente segundo 

x, para a definição dos valores analíticos utilizam-se expressões baseadas em [3-14], [3-15] e [3-16]. 

Para a sua definição é necessário saber o valor dos esforços Nx e Nxζ em duas fronteiras com 

x=constante. Utilizam-se os dados referidos em [Cardoso; 2008], considerados compatíveis com as 

condições de fronteira acima enunciadas: 

 Nx=0 para x=L/2 e x=-L/2: os diafragmas não apresentam rigidez fora do seu plano e 

como tal não resistem a cargas que lhe sejam normais; 

 Nxζ=0 para x=0: resultado da simetria do problema. 

 

Para estas condições obtêm-se as seguintes expressões simplificadas: 

 

 

            [5-1] 

 

            [5-2] 

 

            [5-3] 

 

Na aplicação destas expressões opta-se pela utilização apenas do valor de peso próprio 

correspondente à espessura de 0,175 m (uma vez que corresponde a grande maioria dos elementos 

da casca). A coordenada x da secção analisada (a mesma de 5.2.4.1) tem o valor -0,5. 

Apresentam-se no Quadro 5.2, os valores numéricos e obtidos pelas expressões [5-1] a [5-3]. 

Apesar de não terem sido apresentadas expressões para a teoria da flexão, apresentam-se também 

neste quadro os valores numéricos relativos a esforços de corte e flexão no modelo numérico, de 

modo a que se possa constatar que os resultados comprovam a aplicabilidade geral da teoria de 

membrana. Os valores, tal como no Quadro 5.1, apenas se referem a metade da secção. No entanto, 

neste caso, os esforços Nxζ, Mxζ e Vx apresentam inversão de sinal no nó 16. À semelhança do que 

foi realizado no ponto anterior, de forma a permitir uma comparação mais simples dos resultados 

numéricos e analíticos representam-se os diagramas de esforços nas Figuras 5.7 a 5.9, neste caso 

apenas esforços de membrana. Opta-se por não representar os esforços de flexão, visto que têm 

valor muito reduzido. 
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Figura 5. 7 – Diagrama de Esforços na casca (teoria da membrana) - Nθ. 
 

Figura 5. 8 – Diagrama de Esforços na casca (teoria da membrana) - Nx. 
 

Figura 5. 9 – Diagrama de Esforços na casca (teoria da membrana) - Nxθ. 
 

pp 

pp 
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Esforços de membrana Esforços de flexão 

 
Esforços analíticos Esforços numéricos Esforços numéricos 

Nó 
Nθ 

[kN/m] 
[5-1] 

Nx 
[kN/m] 
[5-2] 

Nxθ 
[kN/m] 
[5-3] 

Nθ 
[kN/m]  

Nx 
[kN/m]  

Nxθ 
[kN/m]  

Mθ 
[kNm/m] 

Mx 
[kNm/m] 

Mxθ 
[kNm/m] 

Vθ 
[kN/m] 

Vx 
[kN/m] 

1 -10,93 -23,90 4,52 -3,19 -0,64 4,55 0,00 -2,55 0,17 0,47 0,00 

2 -12,39 -27,10 4,46 -2,63 4,09 4,64 -0,20 -1,86 0,13 0,35 0,00 

3 -13,81 -30,19 4,40 -3,16 5,41 4,76 -0,29 -0,94 0,06 0,19 -0,01 

4 -15,22 -33,27 4,34 -4,12 5,37 4,69 -0,35 -0,52 0,04 0,17 0,00 

5 -16,61 -36,31 4,27 -5,41 4,72 4,75 -0,41 -0,34 0,02 0,18 0,00 

6 -17,98 -39,30 4,19 -7,30 3,97 4,72 -0,47 -0,27 0,02 0,22 0,00 

7 -21,50 -47,00 3,95 -10,80 -1,59 4,62 -0,69 -0,26 0,02 0,15 0,00 

8 -24,75 -54,12 3,67 -15,22 -13,55 4,51 -0,75 -0,22 0,02 -0,15 0,00 

9 -27,67 -60,50 3,37 -19,69 -29,52 4,37 -0,48 -0,11 0,02 -0,69 0,00 

10 -30,17 -65,97 3,05 -24,22 -47,06 4,14 0,33 0,10 0,02 -0,99 0,00 

11 -33,01 -72,17 2,61 -29,98 -70,10 3,79 1,34 0,36 0,02 -0,52 0,00 

12 -35,37 -77,34 2,13 -35,45 -91,05 3,28 1,44 0,42 0,01 0,14 0,00 

13 -37,24 -81,42 1,62 -40,17 -108,36 2,64 1,01 0,37 0,01 0,46 0,00 

14 -38,59 -84,37 1,09 -43,82 -121,10 1,86 0,42 0,28 0,00 0,49 0,01 

15 -39,41 -86,16 0,55 -46,14 -128,82 0,97 -0,07 0,19 0,00 0,31 0,01 

16 -39,68 -86,76 0,00 -46,94 -131,40 0,00 -0,25 0,16 0,00 0,17 0,00 

 

A análise dos resultados permite tirar diversas conclusões. A primeira é que, de facto, os 

esforços de flexão são desprezáveis, justificando o comportamento de membrana adoptado. No que 

respeita aos esforços de membrana, verifica-se um andamento semelhante dos valores numéricos e 

analíticos. As grandes diferenças verificam-se junto às extremidades da secção. As razões para este 

fenómeno são as mesmas que foram referidas no ponto anterior juntamente com a diferença do valor 

de peso próprio na zona de bordo para o valor utilizado nas expressões. Globalmente, os resultados 

do modelo numérico podem considerar-se semelhantes aos obtidos pela teoria da membrana neste 

caso particular de condições de apoio e de carregamento 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5. 2 – Esforços de casca obtidos de forma numérica e analítica (teoria da membrana).  
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5.3 – VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

Apresenta-se na Figura 5.10, o esquema de armaduras adoptadas na casca. A tradução deste 

esquema em valores por metro apresenta-se no Quadro 5.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcção/Face Armadura 
Quantidade 

[cm
2
/m] 

Total por direcção 
[cm

2
/m] 

Dir. X / Superior Ø8//0,15 3,35 
5,86 

Dir. X / Inferior Ø8//0,20 2,51 

Dir. ζ / Superior Ø12//0,115 9,83 
27,01 

Dir. ζ / Inferior 2Ø16 / nervura 17,18 

Estribos 2RØ6//0,20 / nervura 12,05  

 

5.3.1 – Estados Limites Últimos 

5.3.1.1 – Flexão Composta – Armaduras 

 

Tal como referido no capítulo anterior, a verificação de segurança relativa aos ELU, no que 

respeita à determinação de armaduras, é realizada através da comparação entre as armaduras 

necessárias (calculadas com recurso ao modelo numérico) e as armaduras existentes. 

Com base nas acções, combinações de cálculo, e regras de dimensionamento referidas no 

Capítulo 4 o programa SAP2000
TM

 permite o cálculo automático das armaduras necessárias para a 

verificação de segurança da estrutura. Verifica-se que a combinação em que a acção variável base é 

a acção do vento a 0º é condicionante nas duas camadas e nas duas direcções (os diagramas de 

esforços para esta combinação apresentam-se no Anexo C), excepto para a armadura segundo ζ da 

camada inferior, em que a combinação sísmica apresenta valores condicionantes.  

Apresentam-se de forma gráfica (Figuras 5.11 a 5.14), para cada direcção e camada, os 

valores de armadura obtidos para a combinação condicionante. Para facilitar a comparação com as 

armaduras existentes na casca, tratam-se os resultados gráficos de maneira a realçar zonas onde é 

necessária uma armadura superior à existente (zonas a azul escuro correspondem a essa situação). 

Figura 5. 10 – Armaduras da casca do “Weather Shelter”. 
 

Quadro 5. 3 – Quadro de armaduras por metro quadrado do “Weather Shelter”.   
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0,00 0,76 1,51 2,27 3,02 3,78 4,54 5,29 6,05 6,81 7,56 8,32 9,07 9,83 

 

                                                            

 
0,00 1,30 2,60 4,00 5,30 6,60 7,90 9,30 10,60 11,90 13,20 14,50 15,90 17,18 

 

                                                            

 
0,00 0,26 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 1,80 2,06 2,32 2,58 2,83 3,09 3,35 

 

Figura 5. 11 – Armaduras na direcção θ, na camada superior [cm
2
/m]. 

 

Figura 5. 12 – Armaduras na direcção θ, na camada inferior [cm
2
/m]. 

 

Figura 5. 13 – Armaduras na direcção x, na camada superior [cm
2
/m]. 
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Analisem-se em primeiro lugar as armaduras na direcção ζ. Os valores máximos determinados 

são de 3,33 e 8,15 cm
2
/m, respectivamente, para a camada superior e inferior. Como se pode 

observar, a armadura necessária, quer na camada superior como na inferior, apresenta um valor 

menor que a armadura existente, verificando-se desta forma a segurança. Note-se que as armaduras 

inferiores segundo ζ têm, na realidade, um braço superior ao considerado no modelo numérico e, 

como tal, são mais eficientes, pelo que se conclui que usar 17,18 cm
2
/m como valor de referência é 

um procedimento conservativo. Com base nestes resultados conclui-se que a armadura existente na 

casca nesta direcção é superior à que seria necessária para garantir a segurança. De facto, tendo em 

conta o comportamento estrutural de casca, em que os esforços axiais de compressão segundo ζ são 

relevantes, é de esperar que a armadura nesta direcção seja relativamente reduzida, excepto onde 

ocorrem momentos flectores mais elevados. 

No caso das armaduras segundo x a situação é diferente. Verifica-se que, em algumas zonas, 

nomeadamente, junto à ligação aos pórticos, a armadura colocada não verifica a segurança. O valor 

máximo de armadura é de 4,06 e 4,84 cm
2
/m, respectivamente, na camada superior e inferior 

enquanto que a armadura colocada é de 3,35 e 2,51 cm
2
/m. Sendo zonas localizadas e tendo em 

conta que a diferença é pequena, julga-se que se poderá adoptar uma solução de reforço local da 

armadura. 

 

5.3.1.2 – Compressão no Betão 

 

O SAP2000
TM

 permite calcular as tensões máximas de compressão nas camadas exteriores da 

casca de acordo com a metodologia dos painéis “sandwich”. Verifica-se que a combinação em que o 

vento a 0º intervém como variável de base é condicionante. 

Apresenta-se, nas Figuras 5.15 e 5.16, a distribuição das tensões máximas de compressão nas 

duas camadas exteriores. 

 

 

                                                            

 
0,00 0,19 0,39 0,58 0,77 0,97 1,16 1,35 1,54 1,74 1,93 2,12 2,32 2,51 

 
Figura 5. 14 – Armaduras na direcção x, na camada inferior [cm

2
/m]. 
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Os valores máximos ocorrem na zona junto aos pórticos, aproximadamente a meia altura da 

casca, tomando o valor -2746,56 e -2145,25 kN/m
2
, respectivamente, na camada superior e inferior.  

Estes valores são comparados com as tensões de compressão admissíveis, segundo o 

EN1992-2, correspondentes às expressões [4-41] a [4-43]. A utilização destas expressões depende 

do estado de tensão existente. Tomando uma abordagem conservativa, verifica-se que o limite 

inferior destas expressões é dado por: 

 expressão [4-41]: assumindo α=0, tem-se que ζcd,max=0,85fcd=14167 kN/m
2
; 

 expressão [4-42]: assumindo ζs=fyd e para fck=25 MPa, tem-se ζcd,max=0,54fcd=9000 kN/m
2
; 

 expressão [4-43]: assumindo |ζ-ζel|=15º, tem-se ζcd,max=0,51fcd=8500 kN/m
2
. 

 

 
                                                          

 
-2000 -1850 -1690 -1540 1380 -1230 -1080 -920 -770 -620 -460 -310 -150 0 

 

 
                                                          

 
-2000 -1850 -1690 -1540 1380 -1230 -1080 -920 -770 -620 -460 -310 -150 0 

 

Figura 5. 16 – Tensão máxima de compressão na camada inferior [kN/m
2
]. 

 

Figura 5. 15 – Tensão máxima de compressão na camada superior [kN/m
2
]. 
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Como se verifica, a tensão de compressão máxima determinada no modelo numérico é 

claramente inferior a qualquer um destes valores, sendo portanto assegurada a segurança. 

   

5.3.1.3 – Esforço transverso 

 

De acordo com a teoria dos painéis “sandwich”, o esforço transverso é resistido pela camada 

intermédia. O seu valor máximo, vEd0, é calculado pela expressão [4-30]. Verifica-se ser mais uma vez 

a combinação que envolve o vento a 0º a condicionante.  

O esforço transverso resistente, de acordo com a expressão [4-48], é função da distância entre 

o centro de gravidade das armaduras superiores e inferiores. Neste caso, tem-se uma estrutura em 

que a espessura é variável junto ao bordo, que coincide com a zona de maior variação de esforços. 

Não é possível, deste modo, utilizar uma única comparação entre o esforço transverso actuante e 

resistente para garantir a segurança. É necessário determinar qual o esforço actuante máximo em 

cada tipo de elemento (Figura 5.17) e comparar esse valor com a capacidade resistente desse 

elemento (Quadro 5.4). No cálculo da resistência despreza-se, de forma conservativa, o efeito 

benéfico da compressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h [m] d [m] k k<2 
Vrd,min 
[kN/m] 

0,175 0,095 2,45 Não → k=2 47,02 

0,18 0,100 2,41 Não → k=2 49,50 

0,21 0,130 2,24 Não → k=2 64,35 

0,25 0,170 2,08 Não → k=2 84,15 

0,31 0,230 1,93 Verifica 108,13 

0,39 0,310 1,80 Verifica 131,36 

 

Constata-se que todos os elementos verificam a segurança com o valor mínimo da resistência 

ao esforço transverso excepto nos elementos com hc,equiv=0,39 m. Neste caso é necessário avaliar a 

sua resistência de acordo com a expressão [4-45] (Quadro 5.5), isto é, tendo em consideração a 

contribuição da armadura existente nas camadas exteriores da casca, em ambas as direcções. 

Figura 5. 17 – Valor e localização de vEdo máximo na casca, para a combinação condicionante [kN/m]. 
 

Quadro 5. 4 – Valor do esforço transverso resistente mínimo em cada elemento (expressão [4-46]).   

 

h=0,175 m  vEd0=30,87 kN/m 

h=0,180 m  vEd0=12,83 kN/m 

h=0,210 m  vEd0=14,27 kN/m 

h=0,250 m  vEd0=28,74 kN/m 

h=0,310 m  vEd0=81,82 kN/m 

h=0,390 m  vEd0=149,78 kN/m 
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CRd,c d [m] k φ0 [º] ρx ρy ρl 
VRd,c 

[kN/m] 

0,12 0,310 1,80 88,83 0,00194 0,00871 0,00871 187,32 

 

Este resultado mostra que também para os elementos com hc,equiv=0,39 m se tem vEd0 <Vrd,c, 

pelo que está assegurada a segurança. 

 

5.3.1.4 – Instabilidade 

 

As acções permanentes (peso próprio e restante carga permanente) correspondem, na zona 

de menor espessura da casca, a uma carga distribuída de 0,175x25+0,244=4,62 kN/m
2
. Adoptando 

um coeficiente de segurança de 3,5 verifica-se que a carga crítica deve ser superior a 

4,62x3,5=16,17 kN/m
2
, para garantir a segurança relativamente à possibilidade de instabilidade da 

casca. 

Uma análise elástica linear de 2ªordem realizada no programa SAP2000
TM

 para o 

carregamento referido permite obter o valor da primeira carga crítica de qcr=831,92 kN/m
2
, 

correspondente ao modo de instabilidade da Figura 5.18. Trata-se de um modo anti-simétrico 

semelhante ao considerado na dedução teórica da carga crítica assumindo o modelo de um arco 

circular (Figura 3.12), em que no entanto, os pórticos de extremidade têm influência determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O valor de carga crítica obtido é bastante elevado, sendo cerca de 52 vezes superior a 

3,5(pp+rcp). Calculando a carga crítica analiticamente, através das expressões [3-27] e [3-28], 

verifica-se que, para Ecm=31 GPa, h=0,175 m, ν=0.2 e L/H=0,4 tem-se: arco circular com pressão 

hidrostática – 1=80,7 e qcr=284,14 kN/m
2
; parábola com carregamento uniforme distribuído na 

horizontal – 2=111 e qcr=390,83 kN/m
2
. Como se constata, ambos os valores são bastante inferiores 

ao valor real da carga crítica, o que mostra a grande importância dos pórticos de extremidade no 

aumento da carga crítica.  

Consultando os resultados apresentados por Cardoso [Cardoso; 2008] na determinação da 

carga crítica real (tendo em conta todos os parâmetros de redução referidos em 4.5.2), para a 

Quadro 5. 5 – Valor do esforço transverso resistente máximo para o elemento hc,equiv=0,39 m (expressão [4-45]).   

 

Figura 5. 18 – 1ºmodo de instabilidade da estrutura (ampliação de 20x). 
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situação de uma casca bastante susceptível a fenómenos de instabilidade (vão elevado de 50 m e 

espessura reduzida de 0,12 m), verifica-se que a relação entre a carga crítica real e elástica foi de, 

aproximadamente, 43%. No caso do “Weather Shelter” (com vão mais pequeno e espessura 

superior), utilizando a mesma relação, obtém-se uma carga crítica real de 357,73 kN/m
2
, que é ainda 

cerca de 23 vezes superior a 3,5(pp+rcp). Conclui-se assim que a segurança relativamente à 

possibilidade de instabilidade, para o tipo de carregamento estudado, não é condicionante no 

comportamento da estrutura. 

 

5.3.2 – Estados Limites de Utilização 

5.3.2.1 – Deformação 

 

O ELS de deformação é verificado utilizando a combinação quase-permanente (CQP). 

Apresenta-se na Figura 5.19 uma representação da deformada da estrutura resultante desta 

combinação e, recorrendo a um esquema cromático, os valores da deformada ao longo da casca. 

 

 

 

 

 
O valor positivo máximo da deformada ocorre, aproximadamente, na zona intermédia entre o 

bordo recto e a geratriz mais elevada, no meio vão da casca, e toma o valor de 0,24 mm. O valor 

negativo máximo ocorre também a meio vão da casca mas directamente sobre a geratriz mais 

elevada, tomando o valor de 8,39 mm (valor condicionante). Utilizando a expressão [4-54], para ter 

em conta efeitos como a fluência, obtém-se: 

 
 

 
O valor limite da flecha (δlim) é dado por vão/500, o que para um vão de 25 m corresponde a 

0,050 m. Verifica-se portanto que δ∞<δlim, sendo garantida a segurança relativamente ao ELS de 

deformação. 

                                                            

 
-8,00 -7,20 -6,40 -5,60 -4,80 -4,00 -3,20 -2,40 -1,60 -0,80 0,00 0,80 1,60 2,40 

 

Figura 5. 19 – Deformada da estrutura para a CQP: ampliação de 250x (à esquerda); valores em [mm] (à direita). 
 



CAPÍTULO 5 – ANÁLISE NUMÉRICA E VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO “WEATHER SHELTER” 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE AERÓDROMOS 77 

 

5.3.2.2 – Fendilhação 

 

Torna-se necessário analisar as tensões existentes nas faces da casca segundo a direcção x 

(Figuras 5.20 e 5.21), uma vez que é essencialmente nesta direcção que o fenómeno da retracção se 

traduz em tracções importantes, avaliando em que elementos se registam tensões de tracção 

superiores a fctm, para uma combinação quase permanente (CQP). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Verifica-se que as tensões, nas duas faces, ultrapassam o valor de fendilhação nas zonas junto 

aos bordos, donde é previsível que ocorra fendilhação vertical das paredes. Para assegurar que esta 

fissuração não conduz a aberturas de fendas importantes é necessária uma armadura mínima 

horizontal nas paredes, dada pela expressão [4-55]. Tal como no caso do esforço transverso, uma 

vez que esta expressão é função da espessura da parede, calcula-se a armadura mínima a cada 

altura de parede (Quadro 5.6). Assumindo um valor máximo de abertura de fendas wmax=0,4 mm, e 

tendo em conta que apenas existem varões Ø8 na direcção x, por consulta da Tabela 7.2N do 

                                                            

 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

 

                                                            

 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

 

Figura 5. 20 – Tensões segundo x na face superior da casca, utilizando a CQP [kN/m
2
]. 

 

Figura 5. 21 – Tensões segundo x na face inferior da casca, utilizando a CQP [kN/m
2
]. 
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EN1992-1-1, determina-se uma tensão ζs=400 MPa. Considera-se kc=1,0, dado que a retracção 

provoca uma tracção praticamente uniforme em toda a espessura da casca.  
 
 

h [m] k Act [m
2
/m] As,min [cm

2
/m] 

0,175 1,00 0,175 11,38 

0,180 1,00 0,180 11,70 

0,210 1,00 0,210 13,65 

0,250 1,00 0,250 16,25 

0,310 0,99 0,310 20,01 

0,390 0,94 0,390 23,75 

 
A armadura existente é inferior à mínima em todos os elementos, pelo que não se verifica o 

ELS de fendilhação. Este resultado é comprovado com o observado in-situ no “shelter”, em que 

desde a sua construção se tem observado uma fissuração importante que já justificou reparações. 

Trata-se de um problema comum nas estruturas do tipo parede de betão armado com 

desenvolvimento importante e sem juntas, o qual apenas pode ser minorado com um plano de 

betonagem específico. De facto, os “shelters” já construídos foram betonados de uma só vez. Este 

procedimento leva a que toda a retracção da estrutura se desenvolva na direcção dos pórticos para o 

meio vão, onde está o centro de rigidez (CR), provocando esforços elevados de tracção na estrutura 

devido à existência da fundação e dos pórticos. No caso de, na altura da betonagem, ser deixada 

para segunda fase uma faixa a meio da parede, consegue-se diminuir bastante os esforços devido à 

retracção (Figura 5.23): numa primeira fase, as duas metades betonadas retraem na direcção do seu 

CR (aproximadamente junto ao pórtico) e, após a betonagem da faixa central, a retracção dá-se na 

direcção do CR da estrutura final, ou seja, na direcção contrária, provocando esforços finais nas 

paredes claramente inferiores aos que se verificam no caso de uma fase de betonagem única. 

 

 

 

 

Quadro 5. 6 – Valor da armadura mínima para controlo de fendilhação em cada elemento (expressão [4-55]).   

 

Figura 5. 22 – Localização de algumas das zonas de reparação devido a fendilhação excessiva. 
 

Figura 5. 23 – Esquema de betonagem considerando duas fases de betonagem. 
 

1ªFase 

CR CR CR 

2ªFase 
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6 – AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA CASCA MISTA PARA 

UMA ACÇÃO DE ACIDENTE 

 

6.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos capítulos anteriores analisou-se a estrutura considerando apenas a casca de betão 

armado, e desprezando a contribuição da chapa metálica na resistência da parede. Pretende-se 

neste capítulo avaliar o comportamento da estrutura com funcionamento misto aço-betão, procurando 

quantificar o aumento de resistência e simplificações na pormenorização de armaduras (melhorando 

o processo construtivo). 

Analisa-se também neste capítulo a resistência da estrutura a uma acção de acidente 

correspondente a uma explosão próxima. Este cenário tem interesse do ponto de vista militar, 

permitindo avaliar a possibilidade de manter a operacionalidade das aeronaves F-16 estacionadas no 

“Weather Shelter”. A caracterização da acção de uma explosão, na sua globalidade, é complexa, 

resultando em efeitos variados na estrutura. Nesta dissertação, procurou-se simplificar a análise, 

considerando apenas a primeira onda de choque directa da explosão na estrutura (considerada em 

muitos casos o efeito mais condicionante para as estruturas). Pretende avaliar-se a capacidade que a 

estrutura mista tem de suportar esta acção de acidente com danos, e nomeadamente a que maior 

proximidade poderá ocorrer uma determinada explosão conhecida. 

 

6.2 – AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA CASCA COM COMPORTAMENTO MISTO 

6.2.1 – Hipóteses de dimensionamento 

 

O regulamento de estruturas mistas aço-betão (EN1994-1-1) apenas fornece expressões para 

elementos laminares planos do tipo laje com funcionamento paralelo às nervuras da chapa perfilada 

(para o “shelter” significa na direcção ζ). Uma casca cilíndrica tem funcionamento bi-direccional, 

estando sujeita a 8 diferentes esforços. A avaliação do seu comportamento não pode assim ser 

realizada directamente de forma regulamentar, devendo adoptar-se algumas hipóteses simplificativas: 

 os momentos torsores mEdζx=mEdxζ são considerados de forma indirecta somando o seu 

valor em módulo nos momentos flectores mEdζ e mEdx (realiza-se a soma ou subtracção 

em valor absoluto do momento torsor consoante o momento flector seja positivo ou 

negativo, respectivamente) ; 

 admite-se uma análise separada nas direcções ζ (direcção do arco) e x (direcção 

horizontal): na direcção ζ considera-se a secção com as dimensões reais e com chapa 

de aço; na direcção x, não existindo regulamentação própria, admite-se uma secção 

transversal com a altura da zona entre nervuras (menor espessura), não considerando 

a chapa de aço; 

 face à pouca armadura que se verificou existir na direcção horizontal, considera-se 

nesta direcção uma armadura superior, de forma a ter a armadura mínima 
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regulamentar e assim seja verificado o ELS de fendilhação. Adoptam-se duas zonas de 

armadura: zona corrente da casca e zona com espessura variável até hc,equiv=0,21 m 

com duas camadas de Ø12//0,10; restante casca com duas camadas de Ø16//0,10; 

 em cada uma das direcções tem-se, essencialmente, a combinação de flexão com 

esforço axial de compressão (logo, um cenário de flexão composta). Opta-se por 

desprezar os esforços nas duas direcções (partindo do pressuposto que são 

moderados e como tal, contribuem para o aumento da resistência). Acresce que não se 

consideram na verificação os esforços nEdζx=nEdxζ; 

 admite-se que resistência ao corte, na direcção ζ, é garantida pela resistência das 

nervuras da casca. 

Relativamente à chapa de aço também se consideram algumas hipóteses. O modelo da chapa 

de aço utilizado no “Weather Shelter” é correntemente adoptado em coberturas auto-portantes ou 

como cofragem perdida. Com excepção do atrito aço-betão, da forma geométrica e das pequenas 

ondulações moldadas na chapa, não existe outro mecanismo de conexão (como por exemplo, 

reentrâncias ou saliências). Face à ausência de ensaios para caracterização da tensão resistente 

aço/betão deste modelo admite-se, para efeito desta dissertação, que a conexão fornecida é total. 

Considera-se também que a chapa de aço se encontra fixa aos bordos da casca de maneira a poder 

ser considerada a sua resistência total na ligação aos pórticos e, em especial, na ligação à fundação. 

Deste modo, nas Figuras 6.1 e 6.2, apresentam-se as secções transversais-tipo adoptadas nas 

duas direcções. Em ambas as secções, o recobrimento das armaduras à face superior da casca e à 

chapa de aço é de 0,03 e 0,015 m, respectivamente. 

 

 

 
 

  

 

Figura 6. 1 – Secção transversal-tipo para análise do comportamento na direcção do arco θ. 

 

Figura 6. 2 – Secção transversal-tipo para análise do comportamento na direcção horizontal x. 

 

C25/30 

(e=1 mm) 

C25/30 
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6.2.2 – Determinação da capacidade resistente 

6.2.2.1 – Análise na direcção do arco θ 

 

Uma vez que se trata da direcção paralela às nervuras podem utilizar-se as regras do 

EN1994-1-1. Estas regras estão apresentadas por Calado [Calado; 2006], seguindo-se nesta 

dissertação a metodologia proposta por este autor. 

O modelo de elementos finitos definido no Capítulo 5 é utilizado para determinar os esforços 

actuantes na estrutura, permitindo a avaliação da capacidade das paredes com comportamento 

misto. A resistência dos vários tipos de elementos de casca utilizados no modelo é feita para a 

secção-tipo da Figura 6.1 com espessura hc da lâmina de betão definida no Quadro 6.1. 

 

 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

hc [m] 0,120 0,125 0,155 0,195 0,255 0,335 

 

A avaliação da resistência à flexão simples é realizada adoptando uma análise plástica e uma 

largura de um metro. Este cálculo pressupõe as seguintes hipóteses conservativas [Calado; 2006]: 

 na análise à resistência a momentos positivos não se contabiliza a contribuição do 

betão entre fendas; 

 não se considera a resistência à compressão da chapa de aço e da armadura 

ordinária. 

 

Nesta análise assume-se uma distribuição constante de tensões nos dois materiais, aço e 

betão, e igual à tensão de cedência. Através da relação de equilíbrio dos diversos “blocos de tensões” 

determina-se a posição da linha neutra bem como o momento resistente da secção (obtido a partir do 

binário das forças de compressão e tracção). 

Na rotura, as forças equilibradas pelos dois materiais são dadas pelas seguintes expressões: 

 

 Força realizada pela área “maciça” de betão: 

 

 

           [6-1] 

 Força realizada pela chapa perfilada: 

 

 

           [6-2] 

 

 

Quadro 6. 1 – Espessura da lâmina de betão para cada tipo de elemento finito. 
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 Força realizada pela armadura ordinária: 

 

 

           [6-3] 

 Força média realizada pelo betão das nervuras: 

 

 

           [6-4] 

 

Nestas expressões bcn corresponde à largura média das nervuras de betão (bcn=0,5 m/m) e hp 

à altura da chapa de aço (hp=0,114 m). Ap e AR correspondem, respectivamente, à área da secção 

transversal da chapa de aço e armaduras ordinárias, (Ap=16,66 cm
2
/m para a chapa de 1 mm e AR é 

variável conforme o sinal do momento resistente). Os coeficientes de segurança das propriedades 

dos materiais são: γc=1,5; γR=1,15 e γP=1,0. 

No caso de momento flector positivo, considera-se AR=17,18 cm
2
/m. Verifica-se que 

Rc>(RR+Rp) para todos os tipos de elementos considerados, isto é, a linha neutra (LN) encontra-se na 

área maciça de betão. Como tal, seguindo um raciocínio análogo ao de [Calado; 2006] obtêm-se 

expressões para a distância da LN à face superior da área maciça de betão (x
+

LN) e para o momento 

flector resistente positivo (m
+

pl,Rd): 

 

 

           [6-5] 

 

           [6-6] 

 

A variável d
+
 corresponde à distância entre o centro de aplicação da força de tracção e o topo 

da chapa de aço (admite-se igual à média ponderada entre a força de tracção nas armaduras 

ordinárias e na chapa de aço). Os valores de m
+

pl,Rd resumem-se no Quadro 6.2: 

 
 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

m
+

pl,Rd [kNm/m] 175,321 180,974 214,894 260,119 327,957 418,408 

 

Esta situação corresponde à situação de pormenorização actual do “shelter”, com os varões de 

Ø16 nas nervuras. Tendo em conta as dificuldades construtivas associadas à colocação destes 

varões (nomeadamente, a dificuldade de garantir o envolvimento dos varões por betão) tem interesse 

o estudo de uma solução sem os 2Ø16 nas nervuras. Admite-se que esta solução consiste na 

Quadro 6. 2 – Valores de m
+

pl,Rd na direcção θ para os vários tipos de elementos finitos. 
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utilização de uma chapa de aço que permita uma resistência igual ou superior à oferecida pelos 

varões. Apresentam-se no Quadro 6.3 os valores obtidos para a resistência da secção transversal 

apenas com varões nas nervuras (não considerando a chapa) e apenas com chapa de aço, para 

várias espessuras t da chapa disponíveis nos catálogos de um fornecedor [Grupo Meneses; 2009]. 

 

 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

m
+

pl,Rd [kNm/m] 2Ø16/nervura 113,480 116,468 134,394 158,296 194,149 241,953 

m
+

pl,Rd [kNm/m] Chapa (t=1 mm) 84,327 86,992 102,985 124,308 156,293 198,941 

m
+

pl,Rd [kNm/m] Chapa (t=1,25 mm) 102,274 105,606 125,596 152,251 192,232 245,541 

m
+

pl,Rd [kNm/m] Chapa (t=1,5 mm) 118,967 122,966 146,955 178,940 226,918 290,888 

 

Por observação dos valores obtidos chega-se à conclusão que apenas a adopção de uma 

chapa de aço com 1,5 mm de espessura permite, em toda a casca, obter valores resistentes 

superiores aos oferecidos pelos varões. Como tal, com esta espessura de chapa podem dispensar-se 

os 2Ø16 das nervuras.  

A análise do Quadro 6.3 e 6.2 permite também verificar, no caso do momento segundo ζ, qual 

o acréscimo de resistência oferecido pela consideração da chapa face a uma situação apenas com 

varões nas nervuras. Como se constata, a chapa permite um ganho de resistência que varia entre 

55% no caso dos elementos com hc,equiv=0,175 m até 73% para os elementos com hc,equiv=0,390 m.  

Para a situação de momento flector negativo, AR=9,83 cm
2
/m e não se considera a contribuição 

da resistência da chapa a funcionar à compressão. Verifica-se que Rcn>(RR), isto é, a LN encontra-se 

nas nervuras. Têm-se as seguintes expressões para a distância da LN à face inferior da chapa de aço 

(x
-
LN) e para o momento flector resistente negativo (m

-
pl,Rd): 

 

 

           [6-7] 

 

           [6-8] 

 

A variável d
-
 corresponde à distância entre o centro de gravidade das armaduras ordinárias e a 

face superior da chapa de aço. Os valores de m
-
pl,Rd resumem-se no Quadro 6.4. 

 
 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

m
-
pl,Rd [kNm/m] -59,426 -61,135 -71,389 -85,060 -105,566 -132,908 

 

Quadro 6. 3 – Valores de m
+

pl,Rd na direcção θ para dimensionamento apenas com varões ou chapa de aço. 

 

Quadro 6. 4 – Valores de m
-
pl,Rd na direcção θ para os vários tipos de elemento finitos. 
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Relativamente ao esforço transverso resistente nesta direcção verifica-se que, de acordo com o 

EN1994-1-1, em elementos tipo laje devem ser usadas as regras do EN1992, isto é, para lajes de 

betão armado, correspondentes às expressões apresentadas no Capítulo 4 (expressões [4-45] e 

[4-52]), com a excepção do parâmetro ρL que é agora igual à percentagem de armadura apenas na 

direcção ζ. Calado segue esta recomendação do Eurocódigo sendo utilizada apenas a expressão 

[4-45], uma vez que assume não existirem armaduras específicas de esforço transverso (estribos) em 

lajes mistas. 

No caso do “Weather Shelter”, no entanto, verifica-se que existem estribos nas nervuras, com 

valor igual a 2,82 cm
2
/m por nervura, ou seja, 12,05 cm

2
 por metro quadrado de casca. Estes 

estribos, caso não garantam resistência ao esforço transverso superior à calculada considerando 

apenas o betão armado, são tratados como armaduras construtivas.  

Para o caso em estudo, admitindo que a segurança ao corte é garantida apenas pelas 

nervuras, com largura média bcn, mostra-se no Quadro 6.5 que a resistência com estribos (utilizando 

a expressão [4-52] e admitindo um ângulo ζ’=30º) é superior à resistência considerando apenas a 

área de betão armado (expressão [4-45]), permitindo deste modo que se considerem estas 

armaduras na segurança ao esforço transverso. 

De referir, no entanto, que na hipótese de se suprimirem os varões Ø16 das nervuras deixa 

igualmente de fazer sentido adoptar estribos, devendo neste caso adoptar-se a resistência apenas da 

laje de betão armado.  

 

 

VRd considerando estribos (expressão [4-52]) 

       
hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

VRd [kN/m] 127,056 130,686 152,467 181,508 225,070 283,153 

       
VRd considerando betão armado (expressão [4-45]) 

       
hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

d [m] 0,164 0,169 0,199 0,239 0,299 0,379 

k 2,000 2,000 2,000 1,915 1,818 1,727 

ρL 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,016 

VRd,min [kN/m] 40,563 41,800 49,225 55,394 64,109 75,213 

VRd,c [kN/m] 72,457 74,667 87,930 101,123 120,113 134,398 

 

 

6.2.2.2 – Análise na direcção horizontal x 

 

A análise na direcção x é realizada de forma análoga à direcção ζ, adoptando uma análise 

plástica. As hipóteses admitidas na análise da direcção ζ mantêm-se válidas.  

Quadro 6. 5 – Valores de VRd na direcção θ para os vários tipos de elemento finitos. 
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No caso do momento flector positivo, AR=11,31 cm
2
/m para hc≤0,21 m e AR=20,11 cm

2
/m para 

hc>0,21 m. As expressões utilizadas no cálculo da distância da LN à face superior da lâmina de betão 

e momento flector resistente positivo são: 

 

 

           [6-9] 

 

           [6-10] 

 

A variável darm representa à distância do centro de gravidade das armaduras traccionadas à 

face superior da lâmina de betão. Os valores de m
+

pl,Rd resumem-se no Quadro 6.6. 

 

 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

m
+

pl,Rd [kNm/m] 33,484 35,451 47,252 103,042 145,011 200,969 

 

Para o cálculo dos momentos flectores resistentes negativos, utilizam-se as expressões [6-9] e 

[6-10] sendo que nesta situação xLN e darm correspondem, respectivamente, à distância da LN e das 

armaduras traccionadas à face inferior da lâmina de betão. Tem-se AR=11,31 cm
2
/m para hc≤0,21 m e 

AR=20,11 cm
2
/m para hc>0,21 m. Os valores de m

-
pl,Rd resumem-se no Quadro 6.7.  

 

 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

m
-
pl,Rd [kNm/m] -27,583 -29,550 -41,352 -92,550 -134,518 -190,477 

 

O esforço transverso resistente na direcção x, não existindo armaduras específicas de esforço 

transverso, é determinado através da expressão [4-45]. Estando em análise apenas a direcção x, 

tem-se ρL=ρx≤0,02. Apresentam-se no Quadro 6.8 os valores de VRd,c: 

 

 

hc,equiv [m] 0,175 0,180 0,210 0,250 0,310 0,390 

d [m] 0,063 0,068 0,098 0,138 0,198 0,278 

k 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,848 

ρL 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,014 

VRd,min [kN/m] 31,183 33,658 48,508 68,307 98,005 122,237 

VRd,c [kN/m] 55,703 60,123 86,648 122,015 175,065 203,900 

 

 

Quadro 6. 6 – Valores de m
+

pl,Rd na direcção x para os vários tipos de elemento finitos. 

 

Quadro 6. 7 – Valores de m
-
pl,Rd na direcção x para os vários tipos de elemento finitos. 

–  

 

Quadro 6. 8 – Valores de VRd,c na direcção x para os vários tipos de elemento finitos. 
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6.3 – ACÇÃO DE ACIDENTE: EXPLOSÃO 

6.3.1 – Definição da acção 

 

Uma explosão resulta da deflagração de um engenho explosivo, fenómeno que consiste num 

processo químico que, progredindo no material a velocidade supersónica, o transforma num gás a 

alta pressão [Shope; 2006]. Deste fenómeno resultam vários efeitos como a propagação de vibrações 

no solo, formação de cratera, libertação de fragmentos, libertação de radiação térmica e propagação 

de onda de choque atmosférica. Apenas o último dos efeitos será considerado nesta dissertação. 

A onda de choque resulta da expansão a velocidade supersónica do gás em todas as 

direcções (ou apenas numa direcção específica, caso exista uma direcção predominante de explosão 

como é o caso de alguns mísseis ou bombas). Esta onda provoca uma subida quase instantânea (da 

ordem dos milissegundos) da pressão desde o valor da pressão atmosférica (P0) até à designada 

pressão incidente de pico – Ps0. Esta pressão desce depois gradualmente até zero (fim da chamada 

fase positiva da explosão), atingindo ainda um valor ligeiramente abaixo da P0 (Pmin) antes de 

regressar a P0 (designa-se esta fase por fase negativa da explosão). O valor destas pressões assim 

como o tempo que demora cada uma das fases é função de diversos factores, nomeadamente, tipo e 

quantidade de explosivo e distância ao ponto de deflagração. Apresenta-se na Figura 6.3 a variação 

da pressão ao longo do tempo de uma onda de choque-tipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao atingir um obstáculo (como um edifício/estrutura), a onda de choque sofre uma compressão, 

originando um aumento do seu valor, que incide directamente na estrutura. A este processo 

chama-se reflexão da onda de choque e à pressão máxima obtida designa-se por pressão de reflexão 

de pico (Pr0). Normalmente considera-se ser esta pressão de reflexão que origina os esforços na 

estrutura. O aumento de pressão motivado pelo processo de reflexão é caracterizado pelo chamado 

Figura 6. 3 – Variação da pressão de uma onda de choque típica [Adaptado de Shope; 2006]. 
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factor de reflexão (relação entre Pr0 e Ps0) e amplifica entre 2 e 8 vezes o valor da pressão incidente 

[Shope; 2006]. 

Outro factor que tem influência na caracterização da acção de uma explosão é o seu local, 

nomeadamente, se corresponde ao interior ou exterior de uma estrutura. Nesta dissertação 

analisa-se apenas uma deflagração exterior ao nível do solo, designada por explosão de superfície. 

Este tipo de explosão caracteriza-se pela existência de uma amplificação da onda de choque por 

efeito da reflexão da mesma no solo, logo após a explosão. 

 

6.3.2 – Caracterização da acção de uma explosão no “Weather Shelter” 

 

Adopta-se no presente estudo um caso específico de uma deflagração de um engenho 

explosivo no exterior, ao nível do solo, de forma aproximadamente circular, com quantidade de 

explosivo igual à de uma bomba Mark 82, normalmente designada por MK82 (podendo a metodologia 

adoptada ser perfeitamente adaptável a outros tipos de explosões). Este cenário de acidente simula 

uma explosão de uma destas bombas na proximidade da estrutura analisada. 

De forma a caracterizar os valores de pressão resultantes deste cenário é necessário conhecer 

dois parâmetros: a quantidade de explosivos Q e a distância ao ponto de deflagração R. Estes 

parâmetros relacionam-se através da Lei de Escala de Hopkinson-Cranz [AASTP; 2006], conhecida 

por Distância de Escala. Esta Lei é traduzida pela expressão [6-11]: 

 

 

           [6-11] 

 

A bomba MK82 tem 89 kg de explosivo sólido tipo Tritonal [FAS; 2009]. Para converter este 

explosivo para quantidades de TNT (trinitrotolueno), para as quais foram deduzidas as expressões 

das pressões equivalentes adoptadas, utiliza-se o coeficiente de transformação presente em 

[AASTP; 2006], de valor 1,07, obtendo um valor Qeq,TNT=95,23 kg. 

A análise da estrutura sujeita à acção de uma explosão considera as seguintes hipóteses: 

 embora a onda de choque seja variável no tempo, considera-se uma acção estática. 

Para este efeito admite-se que a acção da onda de choque pode ser representada 

apenas pelos valores Ps0 (e correspondentes Pr0) para diferentes posições do engenho 

explosivo; 

 a explosão apenas ocorre numa posição lateral relativamente à casca; 

 a onda de choque expande-se de tal forma que se pode considerar como tendo um 

efeito na estrutura semelhante a uma pressão uniforme quer em altura quer em largura 

num dos lados da casca (Figura 6.4); 

 não existe qualquer influência na pressão actuante devido à forma da casca.  
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Diversa literatura fornece diferentes formulações para determinação de ondas de choque. As 

expressões são, em muitos casos, obtidas pela calibração de dados de ensaios experimentais ou de 

casos reais. Este procedimento resulta na existência de algumas diferenças de valores entre as 

diversas formulações. Nesta dissertação toma-se em consideração a formulação de [AASTP; 2006] e 

[Deeks; 2005], fazendo a comparação entre elas de forma a adoptar a mais condicionante, ou seja, a 

que conduz a valores de Pr0 superiores. 

De forma a calcular os valores de pressão (em MPa) pela metodologia de [AASTP; 2006] 

utilizam-se as seguintes expressões:  

 
 

           [6-12] 

 

           [6-13] 

 

           [6-14] 

 

           [6-15] 

 

[6-16] 

 

As expressões para o cálculo das mesmas quantidades, mas pela metodologia de 

[Deeks; 2005] são dadas por: 

 

 

           [6-17] 

 

           [6-18] 

 

           [6-19] 

Figura 6. 4 – Esquema representativo da forma da onda de choque para dimensionamento: a) Vista em corte; 

b) Vista em planta [Adaptado de Shope; 2006]. 
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Apresentam-se no Anexo B os resultados destas expressões para a quantidade de explosivo 

referida anteriormente, distâncias R dentro dos limites de validade das expressões e considerando 

P0=131,325 kPa (valor ao nível do mar). Apresentam-se nas Figuras 6.5 a 6.7 os gráficos de 

comparação dos resultados das duas formulações (com R a variar dos 3 aos 45 metros, 

correspondente ao intervalo em que os resultados das metodologias são simultaneamente válidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embora se registem muitas semelhanças relativamente a Ps0, verifica-se que a formulação de 

[AASTP; 2006] conduz a valores superiores de Pr0. Desta forma, adoptam-se os resultados desta 

formulação. 
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Figura 6. 5 – Gráfico comparativo da pressão incidente de pico nas duas metodologias de cálculo.  

 

Figura 6. 6 – Gráfico comparativo da pressão de reflexão de pico nas duas metodologias de cálculo.  

 

Figura 6. 7 – Gráfico comparativo do factor de reflexão nas duas metodologias de cálculo.  
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A explosão (designada por EX) trata-se de uma situação acidental pelo que, de acordo com o 

EN1990, se considera a combinação de cálculo: 1,0pp+1,0rcp+1,0EX. Não se considera o cenário de 

EX em simultâneo com outras acções variáveis. 

 

6.4 – ANÁLISE DO “WEATHER SHELTER” SUJEITO A ACÇÃO DE ACIDENTE 

 

A análise efectuada ao “Weather Shelter” tem como objectivo avaliar a sua resistência à acção 

de acidente correspondente a uma explosão (EX). Pretende-se determinar qual é a distância mínima 

a que pode ocorrer uma acção deste tipo de modo a que a estrutura não exceda a sua capacidade 

resistente de dimensionamento. Para este efeito comparam-se os resultados obtidos, respeitantes à 

resistência da estrutura com funcionamento misto aço-betão, com os valores dos esforços actuantes 

determinados pelo modelo de elementos finitos do “shelter”. Considera-se verificada a segurança 

última regulamentar nas situações em que o esforço actuante é inferior ao esforço resistente. 

Os valores actuantes são os momentos flectores nas duas direcções (mζ e mx) e os esforços 

transversos (vζ e vx). Para a determinação destes esforços realizam-se simulações da acção de uma 

explosão a diferentes distâncias R, intervaladas entre si de 5 m. Consideram-se distâncias entre 15 e 

100 m, uma vez que acima de 100 m os valores da pressão têm pouca variação e abaixo de 15 m os 

valores da pressão dão origem a esforços muito superiores aos esforços resistentes da estrutura.  

Considera-se que cada elemento finito é representado pelo valor médio dos esforços nos seus 

nós. Com base neste valor determina-se, em cada alinhamento de elementos finitos com a mesma 

espessura, qual o valor máximo (positivo) e mínimo (negativo), no caso dos momentos flectores, e o 

valor máximo (em valor absoluto), no caso dos esforços transversos. Estes valores são comparados 

com os valores resistentes correspondentes. De forma a ser mais perceptível as zonas onde ocorrem 

os esforços mais elevados apresentam-se na Figura 6.8 diagramas-tipo (pois a distribuição relativa de 

esforços mantém-se aproximadamente constante para as explosões a várias distâncias) dos esforços 

transversos e na Figura 6.9 o diagrama-tipo dos momentos flectores máximos na casca (os 

momentos flectores são representados por setas cujo tamanho/cor e inclinação são, respectivamente, 

função do valor e direcção dos momentos principais em cada elemento). Todas as figuras se 

reportam a uma EX a R=90 m e apenas representam metade da casca (por questões de simetria), 

sendo a face mais próxima aquela onde actua a EX. 
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Figura 6. 8 – Diagramas-tipo de esforço transverso para R=90 m: Vθ (à esquerda); Vx (à direita) [kN/m].  
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Como se pode constatar, no caso de vζ os esforços tranversos são máximos junto aos bordos 

rectos da casca, sendo tanto maiores quanto mais próximo estiver o elemento finito da zona de 

ligação aos pórticos de extremidade. No caso de vx os esforços transversos são máximos na zona de 

ligação aos pórticos, existindo duas zonas com os valores mais elevados: próximo do bordo recto e 

um pouco acima da meia altura da casca, na zona de espessura corrente. 

Relativamente aos momentos flectores, conclui-se que as zonas de momentos positivos 

máximos mζ ocorrem na face contrária à zona de impacto da onda de choque, tendo valor máximo no 

elemento de base de ligação ao pórtico. Para os momentos flectores mζ negativos a situação é 

semelhante, ocorrendo os máximos no elemento de base da face onde actua directamente a onda de 

choque. No que se refere aos momentos flectores mx, verifica-se uma zona de máximos negativos na 

face onde a onda de choque actua e máximos positivos na face oposta, ambas junto à ligação aos 

pórticos de extremidade e, aproximadamente, na mesma zona onde ocorrem os máximos esforços 

transversos vx. 

Apresentam-se nas Figuras 6.10 a 6.15 os gráficos que relacionam os valores máximos de mζ, 

mx, vζ e vx, nos vários tipos de elementos finitos, com os valores da distância R. Em cada um dos 

gráficos encontra-se também representado através de uma linha constante o valor resistente para o 

esforço no elemento finito correspondente, assim como o valor de R a partir do qual se verifica a 

segurança, ou seja, a partir do qual o esforço actuante se torna inferior ao esforço resistente. 
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Figura 6. 9 – Diagrama-tipo dos momentos flectores principais (máximos) na casca devido à explosão, 

para R=90 m [kNm/m].  
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Figura 6. 10 – Momentos flectores segundo θ em função de R, para elementos com hc,equiv=0,175, 0,180 e 0,210 m.  
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Figura 6. 11 – Momentos flectores segundo θ em função de R, para elementos com hc,equiv=0,250, 0,310 e 0,390 m.  

 



ANÁLISE ESTRUTURAL DOS ABRIGOS “WEATHER SHELTERS” DOS AVIÕES F-16 

 

 
94  DISSERTAÇÃO DE MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DE AERÓDROMOS  
 

   

   

   

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 20 40 60 80 100

m
+ x

[k
N

m
/m

]

R [m]

med,h=0,175m

mpl,Rd

R≈31 m

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

0 20 40 60 80 100

m
- x

[k
N

m
/m

]

R [m]

med, h=0,175m

mpl,Rd

R≈34 m

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

m
+ x

[k
N

m
/m

]

R [m]

med,h=0,180m

mpl,Rd

R≈23 m

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 20 40 60 80 100

m
- x

[k
N

m
/m

]

R [m]

med,h=0,180m

mpl,Rd

R≈23 m

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

m
+ x

[k
N

m
/m

]

R [m]

med,h=0,210m

mpl,Rd

R≈22 m

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

0 20 40 60 80 100

m
- x

[k
N

m
/m

]

R [m]

med,h=0,210m

mpl,Rd

R≈24 m

Figura 6. 12 – Momentos flectores segundo x em função de R, para elementos com hc,equiv=0,175, 0,180 e 0,210 m.  
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Figura 6. 13 – Momentos flectores segundo x em função de R, para elementos com hc,equiv=0,250, 0,310 e 0,390 m.  

 



ANÁLISE ESTRUTURAL DOS ABRIGOS “WEATHER SHELTERS” DOS AVIÕES F-16 

 

 
96  DISSERTAÇÃO DE MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DE AERÓDROMOS  
 

   

   

   

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100

V
θ

[k
N

/m
]

R [m]

ved,h=0,175m

VRd

R≈18 m

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 20 40 60 80 100

V
θ

[k
N

/m
]

R [m]

ved,h=0,180m

VRd

R≈24 m

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100

V
θ

[k
N

/m
]

R [m]

ved,h=0,210m

VRd

R≈26 m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 20 40 60 80 100

V
θ

[k
N

/m
]

R [m]

ved,h=0,250m

VRd

R≈30 m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 20 40 60 80 100

V
θ

[k
N

/m
]

R [m]

ved,h=0,310m

VRd

VRd (com reforço)

R≈41 m

Rreforço≈30 m

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 20 40 60 80 100

V
θ

[k
N

/m
]

R [m]

ved,h=0,390m

VRd

VRd (com reforço)

R≈50 m

Rreforço≈35 m

Figura 6. 14 – Esforço transverso segundo θ em função de R, para os vários tipos de elementos finitos.  
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Figura 6. 15 – Esforço transverso segundo x em função de R, para os vários tipos de elementos finitos.  
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Por observação dos valores obtidos para a distância R de segurança, verifica-se que a grande 

maioria dos valores se encontra no intervalo entre 15 (o mínimo considerado) e 35 m. Existem, no 

entanto, alguns valores que se afastam deste intervalo, condicionando a resposta da estrutura.  

Os esforços que se revelam mais condicionantes são: 1) momento flector negativo segundo ζ 

na zona de hc,equiv=0,390 m (Rmínimo=47 m); 2) esforço transverso segundo ζ nos elementos 

hc,equiv=0,310 m e 0,390 m (Rmínimo=41 e 50 m, respectivamente); 3) esforço transverso segundo x nos 

elementos hc,equiv=0,175 m (Rmínimo=39 m). Com base nestes resultados pode-se concluir que a 

distância mínima relativamente ao “Weather Shelter” a que uma bomba MK82 pode explodir (nas 

condições adoptadas) de modo a que a segurança última regulamentar esteja verificada em toda a 

casca é de, aproximadamente, 50 m (corresponde a um valor de Pr0=27,9 kN/m
2
). 

Uma vez que a rotura para os valores condicionantes é uma rotura localizada, tal como se 

constatou aquando da análise das zonas de esforços máximos (ver Figuras 6.8 e 6.9) apresentam-se 

algumas soluções para melhorar a resistência nestas zonas aumentando a segurança da estrutura a 

esta acção de acidente.  

Relativamente a 1) a adição de armaduras de reforço é de difícil execução, face ao 

espaçamento pouco convencional de armaduras que foi adoptado (0,115 m). Admite-se, a nível de 

exemplo, a solução aproximada Ø12//0,125, considerando um reforço na zona condicionante com 

Ø16//0,125 (AR é assim 25,13 cm
2
/m). Tem-se desta forma um m

-
pl,Rd segundo x, para hc,equiv=0,390 m 

igual a -307,067 kNm/m. Como se verifica no gráfico relativo a esta situação, este acréscimo de 

resistência (representado pela linha a tracejado de cor verde na Figura 6.11) permite diminuir a 

distância R de 47 para 30 m. 

Para a situação 2) a solução pode ser a colocação de estribos de diâmetro superior. 

Considerando estribos 2RØ8//0,20 (correspondentes a um valor de armadura de 5,02 cm
2
/m por 

nervura) nos elementos condicionantes, o esforço transverso resistente nestes elementos passa para 

400,657 e 504,052 kN/m no elemento com hc,equiv=0,310 m e 0,390 m, respectivamente. Observando 

os gráficos relativos a este esforço, em cada um destes elementos, verifica-se que estes acréscimos 

no esforço resistente (linhas a tracejado de cor verde na Figura 6.14) se traduzem na diminuição de R 

de 41 para 30 m (hc,equiv=0,310 m) e de 50 para 35 m (hc,equiv=0,390 m). 

No caso 3), constata-se que um aumento da armadura não conduz a benefícios, visto a 

armadura existente já estar acima do valor máximo que pode ser considerado no cálculo da 

resistência ao esforço transverso (observando o Quadro 6.8 verifica-se que ρL=0.02). Uma vez que a 

zona condicionante se encontra muito junto ao pórtico, pensa-se que a melhor opção consiste em 

considerar um aumento localizado na espessura da casca. Considerando um aumento de 3 cm, ou 

seja, hc passa de 0,12 m para 0,15 m, o valor de VRd,c passa a ser de 82,227 kN/m. Como se verifica 

observando o gráfico relativo a esta situação, este acréscimo de resistência (representado pela linha 

a tracejado de cor azul na Figura 6.15) permite diminuir a distância R de 39 para 32 m. 

No caso das três alterações serem efectuadas a estrutura do “Weather Shelter” seria capaz de 

resistir à explosão considerada até 35 m, a que corresponde um valor de Pr0=46,9 kN/m
2
 (equivale a 

um aumento de 68% na pressão máxima que a casca suporta). 
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Outras análises e cenários de situações de acidente associados a explosões próximas da 

estrutura poderiam ter sido considerados. Não é esse o objectivo deste trabalho mas tão só 

apresentar um procedimento possível para avaliar a segurança da estrutura para este Estado Limite 

Último. 
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7 – CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

7.1 – CONCLUSÕES GERAIS 

 

As estruturas do tipo casca de betão armado têm sido utilizadas, ao longo dos anos, na 

execução de estruturas de protecção de aeronaves, em especial nas décadas de 70 e 80 do século 

passado. Os abrigos HAS construídos têm uma forma aproximadamente cilíndrica, com uma 

espessura de betão elevada, normalmente, na ordem de 1,0 m. Ainda mais espessos são os abrigos 

construídos nesse período no Iraque, cuja constituição interna se diferencia dos abrigos HAS pela 

introdução de camadas alternadas de betão e areia. Os abrigos “Weather Shelter” da FAP, apesar de 

terem uma espessura inferior aos abrigos construídos no período da Guerra Fria (espessura máxima 

de 0,24 m na zona corrente e 0,50 m na zona de espessura variável), são construídos também como 

cascas de betão armado de forma aproximadamente cilíndrica. Nos anos mais recentes, os abrigos 

de aeronaves têm vindo tornar-se mais flexíveis em face das mudanças estratégicas da guerra e da 

inovação tecnológica do armamento. 

As soluções do tipo casca têm sido utilizadas nos abrigos de aeronaves pelo facto de 

apresentarem um bom comportamento estrutural, equilibrando as cargas aplicadas maioritariamente 

com esforços de compressão no plano da casca e pequenos esforços de flexão. Por esta razão, 

assume-se muitas vezes que o comportamento estrutural da casca pode ser analisado recorrendo à 

teoria de membrana, exceptuando zonas localizadas, junto aos bordos, onde não é possível 

normalmente desprezar os esforços de flexão e de corte.  

Para cascas cilíndricas, como as utilizadas no abrigo “Weather Shelter”, verifica-se que o 

comportamento estrutural é bastante influenciado pelas condições de apoio. No caso do “shelter”, em 

que existem apoios nos topos (pórticos de betão armado) e nos bordos rectos, (fundações), o recurso 

à teoria da membrana permite concluir que a casca encaminha as cargas actuantes para os pórticos 

com um funcionamento de viga, e para as fundações com um funcionamento de arco. 

No trabalho foi realizada a análise do comportamento estrutural do abrigo “Weather Shelter” 

considerando o funcionamento como casca de betão armado e utilizando as acções e critérios de 

dimensionamento dos Eurocódigos (comparando-as com as acções definidas pela regulamentação 

nacional, RSA e REBAP, utilizadas no projecto dos “shelters”). Verifica-se que, à excepção da acção 

do vento, as acções definidas de acordo com os Eurocódigos originam esforços mais elevados na 

estrutura que as acções do RSA.  

Utiliza-se a metodologia dos painéis “sandwich” na avaliação de segurança última da estrutura. 

A grande vantagem desta metodologia é que considera de forma integrada todos os esforços que se 

desenvolvem numa casca e pode ser aplicada directamente pelo programa de cálculo automático 

SAP2000
TM

 (exceptuando as verificações de segurança ao esforço transverso e compressão do 

betão) com o qual também se efectua a análise estrutural. 

Os resultados do modelo numérico de elementos finitos do “Weather Shelter” adoptado na 

análise apresentam, no geral, uma boa aproximação aos valores analíticos previstos pelas teorias de 

arco e membrana, validando a sua utilização. Apenas nas zonas junto aos bordos se verifica um 
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pequeno afastamento entre os valores analíticos e numéricos, resultado das diferenças geométricas e 

hipóteses de base adoptadas no modelo de arco e de membrana e o modelo numérico.  

A avaliação do comportamento do “Weather Shelter” para os Estados Limites Últimos (ELU) 

permite concluir que: 

 na direcção do arco (considerada a direcção ζ) verifica-se que a espessura da casca é 

perfeitamente suficiente e que a armadura utilizada é superior à necessária para 

assegurar a segurança última. Na direcção longitudinal (considerada a direcção x) 

verifica-se que a armadura é suficiente em quase toda a casca excepto em zonas 

muito localizadas na ligação aos pórticos, em que a armadura necessária é um pouco 

superior à armadura existente na casca. Julga-se que a adopção de reforços de 

armadura nestas zonas é uma boa solução para melhorar localmente a segurança 

última à flexão; 

 no que se refere à compressão no betão, constata-se que os valores obtidos são 

bastante inferiores aos valores admissíveis; 

 no caso do ELU de esforço transverso, os esforços actuantes são inferiores à 

resistência mínima da estrutura (considerando apenas a resistência da parede de 

betão), excepto na zona de maior espessura junto ao bordo, onde é necessário ter em 

conta a contribuição das armaduras ordinárias. Em todos os casos o valor de esforço 

transverso resistente é superior ao esforço actuante; 

 a instabilidade da estrutura, assumindo um carregamento uniformemente distribuído 

ao longo da linha média, apenas ocorre para valores de carregamento muito 

superiores aos permanentemente instalados, concluindo-se portanto que a 

instabilidade não é condicionante no dimensionamento da estrutura. 

 

Relativamente aos Estados Limites de Utilização (ELS) de deformação e de fendilhação, 

constata-se que as deformações para as cargas de serviço são muito inferiores às admissíveis. 

Considerando a retracção como a acção mais condicionante para efeitos de fendilhação, verifica-se 

nas zonas da casca junto ao bordo recto uma tensão longitudinal superior à tensão de fissuração do 

betão à tracção, sendo de prever a ocorrência de fissuração vertical. Estas zonas não possuem a 

armadura mínima regulamentar para controlo de fendilhação, sendo portanto possível a existência de 

fendas com largura acima do aceitável. Este resultado está em concordância com o observado in-situ 

na estrutura, em que uma extensa fissuração vertical nas paredes da casca, na ligação à fundação, 

motivou já reparações. Tendo em conta que a retracção é a principal responsável por esta fissuração 

propõe-se um plano específico de betonagem, composto por duas fases desfasadas temporalmente 

para que a retracção se dê em sentidos opostos: fase 1 – betonagem completa do “shelter” com 

excepção de uma faixa central; fase 2 – betonagem da faixa central. Este faseamento permite reduzir 

de forma significativa o efeito da retracção prevendo-se que elimine ou minimize drasticamente a 

fissuração vertical registada. 

Por fim, foi realizada a avaliação da resistência da estrutura mista aço-betão (considerando 

assim a contribuição da chapa cofrante para a resistência última da estrutura) para uma acção de 
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acidente correspondente a uma explosão exterior próxima. Na avaliação da capacidade resistente do 

abrigo, não existindo regulamentação própria para cascas mistas, foram adoptadas hipóteses 

simplificativas, nomeadamente efectuando uma avaliação da resistência da casca em separado para 

as direcções ζ e x.  

A avaliação da resistência na direcção ζ permite propor uma solução para a dificuldade 

construtiva registada na construção do “Weather Shelter”, devida à presença de varões nas nervuras. 

Constata-se que, adoptando uma chapa de aço de 1,5 mm de espessura em vez da chapa de 1,0 mm 

que é utilizada, é possível obter uma capacidade resistente semelhante à oferecida pelos 2Ø16 das 

nervuras e, como tal, podem dispensar-se estes varões. Verifica-se também na análise segundo ζ 

que o acréscimo de resistência fornecido por esta chapa de aço varia entre 55% na zona corrente da 

casca até cerca de 73% na zona mais espessa. 

Na caracterização da acção da explosão considerou-se o efeito da onda de choque, 

determinando-se os correspondentes valores de pressão sobre a estrutura pela metodologia da 

AASTP. Adoptou-se para quantidade de explosivo um valor igual à de uma bomba MK82. Verifica-se 

que os esforços máximos nas paredes do “shelter”, sujeito a esta acção, ocorrem nas seguintes 

zonas: 

 mζ e vζ: junto ao bordo recto, na face da casca onde incide a explosão (momentos 

flectores negativos) e oposta a esta (momentos flectores positivos); 

 mx e vx: junto aos pórticos de extremidade, aproximadamente a meia altura da casca e 

próximo do bordo recto, na face da casca onde incide a explosão (momentos flectores 

negativos) e oposta a esta (momentos flectores positivos); 

 

A comparação dos esforços na estrutura sujeita à explosão com os esforços resistentes 

admitindo um funcionamento misto permite concluir que a segurança última regulamentar só se 

verifica para explosões a distâncias do abrigo superiores a 50 m (corresponde a uma pressão na 

estrutura igual a 27,9 kN/m
2
). Este valor é condicionado pela rotura de zonas localizadas, 

nomeadamente, as zonas de esforços máximos acima referidas. De modo a possibilitar uma redução 

da distância de segurança da explosão ou a limitar os danos, melhorando o comportamento estrutural 

para esta acção, apresentam-se as seguintes soluções: 1) reforço de armaduras na camada superior 

da direcção ζ, na zona junto ao bordo recto, utilizando Ø16//0,125; 2) utilização de estribos 

2RØ8//0,20 nas nervuras da casca até hc,equiv=0,31 m; 3) aumento da espessura na parede de betão 

da zona corrente da casca, junto à ligação ao pórtico, de 0,12 para 0,15 m. No caso destas soluções 

serem adoptadas, mostra-se que a distância de segurança da explosão pode passar de 50 para 35 m 

(corresponde a uma pressão de 46,9 kN/m
2
, ou seja, regista-se um acréscimo de 68% na pressão 

que a estrutura pode suportar). 
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7.2 – DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Na continuação deste trabalho, tem interesse o desenvolvimento dos seguintes temas: 

 estudo dos abrigos “Weather Shelter” das placas de dispersão, em que o pórtico 

posterior é substituído por uma parede de betão armado com um túnel de exaustão; 

 avaliação do comportamento dos pórticos de extremidade e da sua ligação à casca; 

 resistência dos abrigos à acção do fogo; 

 optimização do processo construtivo dos abrigos de forma a melhorar o seu 

comportamento estrutural; 

 avaliação do comportamento dos abrigos em serviço devido às vibrações introduzidas 

pelo funcionamento da aeronave F-16; 

 caracterização da ligação da chapa de aço ao betão, nomeadamente, da tensão 

resistente entre materiais; 

 avaliação do comportamento dos abrigos considerando uma explosão interior; 

 avaliação do comportamento dos abrigos considerando a interacção entre os vários 

efeitos da explosão, como onda de choque e propagação de vibrações no solo; 

 avaliação da resistência da estrutura ao impacto directo de projécteis de pequeno 

calibre; 

 avaliação da resistência última dos abrigos considerando uma análise fisicamente não 

linear que adopte as propriedades médias dos materiais e leis constitutivas definidas 

regulamentarmente para este tipo de análises, para avaliar com maior rigor a real 

resistência oferecida pelos abrigos. 
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A – EXPRESSÕES SIMPLIFICADAS PARA CASCAS 

CILÍNDRICAS 

 

A.1 – ESFORÇOS GENÉRICOS DE CASCAS CILÍNDRICAS 

 

A especificidade da geometria de casca cilíndrica permite a obtenção de expressões 

simplificadas de esforços de casca. Tomando os hipóteses definidas no Ponto 3.4.1 desta dissertação 

é possível deduzir as seguintes equações, que permitem obter os esforços em cascas cilíndricas 

[Ramaswamy; 1984]: 

 

       [A-1] 

       [A-2] 

      [A-3] 

       [A-4] 

       [A-5] 

        [A-6] 

       [A-7] 

       [A-8] 

       [A-9] 

         [A-10] 

 
Como se pode constatar, comparativamente às expressões de esforços de cascas genéricas 

[3-1] a [3-10], os esforços da faceta com =constante deixam de ter influência do parâmetro (rx+z)/rx, 

o que é lógico visto que esta faceta é agora definida por um rectângulo, face à curvatura infinita da 

casca na direcção x. Por sua vez, o mesmo parâmetro relativo à faceta com x=constante pode ser 

agora escrito como (1 + z/R). Atendendo a que, no domínio das cascas finas, z R, pode desprezar-

se este termo. Deste modo, e uma vez que x = x, conclui-se que Mx =M x e Nx =N x 

[Ramaswamy; 1984]. 
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A.2 – ESFORÇOS DE MEMBRANA 

 

Tomando em consideração a Figura 3.8, constata-se que para ser verificado o equilíbrio de 

forças na direcção x tem-se [Ramaswamy; 1984]: 

 

 

           [A-11] 

Simplificando: 

 

           [A-12] 

De forma análoga, pode obter-se para a direcção : 

 

 

           [A-13] 

Fazendo o equilíbrio de forças em z de acordo com a Figura A.1, obtém-se 

 

 

           [A-14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As equações [A-12] a [A-14] correspondem às equações de equilíbrio de membrana numa 

casca cilíndrica.  

As expressões [A-12] e [A-13] podem ser resolvidas por uma integração em x. Cada uma delas 

dá origem a uma função de integração fi( ). A determinação destas funções faz-se através de duas 

condições de fronteira, em secções com x=constante (por exemplo, bordo de extremidade ou plano 

de simetria) em que uma das forças Nx ou N x é dada através de uma função arbitrária de  

[Flügge; 1990]: 

 

Figura A. 1 – Resultante radial dos esforços [Ramaswamy; 1984]. 
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          [A-15] 

 

           [A-16] 

 

Muitos carregamentos a que a casca está sujeita (nomeadamente o peso próprio e sobrecarga 

distribuída) têm em comum não ter componente segundo o eixo x e serem apenas função de . 

Percebe-se a partir de [A-14] que N  torna-se nestes carregamentos função apenas de  (note-se que 

o raio de curvatura R, em cascas cilíndricas, é apenas função de ). Assim, para estes 

carregamentos, pode-se escrever a partir de [A-16] [Ramaswamy; 1984]: 

 

 

           [A-17] 

Substituindo [A-17] em [A-15] e fazendo a respectiva integração: 

 

 

           [A-18] 

 

As fórmulas [A-17] e [A-18] permitem o cálculo de forma relativamente simples dos esforços 

correspondentes. Para o seu uso apenas é necessário conhecer a distribuição do carregamento 

segundo o referencial que deu origem às expressões, a variação do raio de curvatura ao longo do 

arco da casca (o que por outras palavras, significa conhecer a expressão da directriz da casca) e o 

valor de Nx  ou Nx em duas fronteiras com x = constante. 

 

A.3 – DEFORMAÇÕES/DESLOCAMENTOS DE MEMBRANA 

 

Tomem-se em consideração os deslocamentos de casca u, v e w definidos na Figura 3.9. A 

estes deslocamentos estão associadas três deformações, nomeadamente, a extensão εx e ε  e a 

distorção x .  

A extensão εx corresponde ao alongamento das fibras alinhadas segundo x e é dada 

simplesmente pela expressão 

 

 

           [A-19] 
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A extensão ε  é mais complexa de obter, visto ter influência dos deslocamentos v (tangenciais 

à directriz da casca) e dos deslocamentos radiais w (normais à superfície média da casca). Para o 

seu cálculo segue-se o apresentado na Figura A.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura mostra uma fibra (definida entre o ponto A e ponto B) alinhada segundo o eixo  de 

uma casca cilíndrica. Os pontos A e B sofrem um deslocamento tangencial de v e v+(∂v/∂ )d , 

respectivamente. O alongamento tangencial do elemento é então dado por (∂v/∂ )d , ou seja, o seu 

comprimento fica igual a ds +(∂v/∂ )d . Assumindo a existência de um deslocamento normal w nestes 

dois pontos verifica-se que existe uma diminuição no comprimento do arco, motivado pelo facto 

destes dois deslocamentos radiais terem direcções um pouco diferentes. Note-se que se despreza o 

acréscimo (∂w/∂ )d  que existirá na realidade no ponto B’, visto a sua contribuição ser desprezável 

para o cálculo desta deformação [Flügge; 1990]. Uma vez que o raio de curvatura passa agora a ser 

de R–w, pode determinar-se o comprimento final do arco através de: 

 

 

           [A-20] 

 

Desprezando os termos que envolvem o produto de dois deslocamentos, a variação de 

comprimento do arco pode então ser escrita por: 

 

 

           [A-21] 

Dividindo tudo por ds  = Rd  obtém-se finalmente: 

 

 

           [A-22] 

 

 

Figura A. 2 – Deslocamentos em fibra alinhada segundo o eixo  [Adaptado de Flügge; 1990]. 
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No que se refere à distorção, o seu cálculo corresponde à soma das rotações verificadas em 

duas fibras dx e Rd , tal como se mostra na Figura A.3. Obtém-se assim: 

 

 

           [A-23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De forma a relacionar os esforços de membrana com as deformações de membrana utilizam-

se as relações tensão-deformação da teoria da elasticidade, que são dadas por: 

 

 

           [A-24] 

 

           [A-25] 

 

           [A-26] 

 

Nestas equações o E e  correspondem, respectivamente, ao módulo de elasticidade (ou 

módulo de Young) e coeficiente de Poisson do material da casca e t à espessura da mesma. 

Substituindo [A-19], [A-22] e [A-23] em [A-24] a [A-26] obtêm-se as equações diferenciais das 

deformações de uma casca cilíndrica sob a influência de esforços de membrana [Flügge; 1990]: 

 

 

           [A-27] 

 

           [A-28] 

 

           [A-29] 

Figura A. 3 – Deformação por corte num elemento de casca [Adaptado de Flügge; 1990]. 
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A resolução destas equações pode ser feita através de uma simples integração em x. Este 

procedimento matemático dá origem a mais duas funções de integração (f3( ) e f4( )), cuja 

determinação se faz através de duas condições de fronteira nos bordos da casca, em secções com 

x=constante.  

De forma análoga ao que foi feito em A.2, podem agora calcular-se as expressões que 

permitem obter os deslocamentos para um tipo de carregamentos muito comum, caracterizado por 

não ter componente segundo o eixo x e por ser apenas função de . Substituindo as expressões 

[A-17] e [A-18] em [A-27] a [A-29] obtém-se [Flügge; 1990]: 

 

 

           [A-30] 

 

 

           [A-31] 

 

 

           [A-32] 

 

Para o uso destas expressões os parâmetros a conhecer são os mesmos que para as 

equações [A-17] e [A-18], as constantes E e  do material da casca, a espessura t da casca e o valor 

dos deslocamentos u, v ou w relativos a duas condições de fronteira. 
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B – VALORES DE PRESSÃO DA ACÇÃO DE UMA EXPLOSÃO 

 

B.1 – ACÇÃO DE UMA EXPLOSÂO DEFINIDA POR DEEKS 

 

Apresenta-se no Quadro B.1 os valores da pressão relativos a uma acção de explosão definida 

de acordo com o trabalho de Deeks [Deeks; 2005]. Estes valores referem-se a uma quantidade de 

explosivo Qeq,TNT=95,23 kg e a distâncias R dentro dos limites de validade das expressões. 

 
 

R [m] Z [m/kg
1/3

] Ps0 [MPa] Pr0 [MPa] Ps0 [kPa] Pr0 [kPa] Factor de reflexão 

2 0,438 8,715 38,799 8715,229 38799,049 4,452 

3 0,657 3,054 10,953 3053,697 10953,298 3,587 

4 0,876 1,436 4,408 1435,538 4407,624 3,070 

5 1,095 0,840 2,310 840,058 2309,733 2,749 

6 1,314 0,582 1,485 582,311 1484,642 2,550 

7 1,533 0,427 1,022 427,161 1021,736 2,392 

8 1,752 0,327 0,739 326,609 739,201 2,263 

9 1,971 0,258 0,556 257,758 555,605 2,156 

10 2,190 0,209 0,430 208,564 430,375 2,064 

11 2,409 0,172 0,342 172,203 341,593 1,984 

12 2,628 0,145 0,277 144,572 276,635 1,913 

13 2,847 0,123 0,228 123,087 227,846 1,851 

14 3,066 0,106 0,190 106,053 190,381 1,795 

15 3,285 0,092 0,161 92,320 161,061 1,745 

16 3,504 0,081 0,138 81,088 137,736 1,699 

17 3,723 0,072 0,119 71,785 118,912 1,656 

18 3,942 0,064 0,104 63,994 103,526 1,618 

19 4,161 0,057 0,091 57,404 90,810 1,582 

20 4,380 0,052 0,080 51,781 80,192 1,549 

21 4,599 0,047 0,071 46,944 71,247 1,518 

22 4,818 0,043 0,064 42,753 63,649 1,489 

23 5,037 0,039 0,057 39,099 57,147 1,462 

24 5,256 0,036 0,052 35,893 51,546 1,436 

25 5,475 0,033 0,047 33,066 46,689 1,412 

26 5,694 0,031 0,042 30,559 42,455 1,389 

27 5,913 0,028 0,039 28,327 38,743 1,368 

28 6,132 0,026 0,035 26,330 35,474 1,347 

29 6,350 0,025 0,033 24,537 32,581 1,328 

30 6,569 0,023 0,030 22,921 30,011 1,309 

31 6,788 0,021 0,028 21,459 27,718 1,292 

32 7,007 0,020 0,026 20,132 25,665 1,275 

33 7,226 0,019 0,024 18,925 23,820 1,259 

34 7,445 0,018 0,022 17,822 22,157 1,243 

35 7,664 0,017 0,021 16,814 20,653 1,228 

36 7,883 0,016 0,019 15,888 19,290 1,214 

37 8,102 0,015 0,018 15,037 18,051 1,200 

38 8,321 0,014 0,017 14,252 16,921 1,187 

39 8,540 0,014 0,016 13,527 15,888 1,175 

40 8,759 0,013 0,015 12,856 14,942 1,162 

41 8,978 0,012 0,014 12,233 14,074 1,150 

42 9,197 0,012 0,013 11,655 13,276 1,139 

43 9,416 0,011 0,013 11,116 12,540 1,128 

44 9,635 0,011 0,012 10,614 11,860 1,117 

45 9,854 0,010 0,011 10,146 11,231 1,107 

Quadro B. 1 – Valores de pressão para acção de explosão definida de acordo com [Deeks; 2005]. 
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B.2 – ACÇÃO DE UMA EXPLOSÃO DEFINIDA PELA AASTP 

 

Apresentam-se nos Quadro B.2 a B.4 os valores da pressão relativos a uma acção de explosão 

definida de acordo com a AASTP [AASTP; 2006]. Estes valores referem-se a uma quantidade de 

explosivo Qeq,TNT=95,23 kg e a distâncias R dentro dos limites de validade das expressões. 

 

 

R [m] Z [m/kg
1/3

] Ps0 [MPa] Pr0 [MPa] Ps0 [kPa] Pr0 [KPa] Factor de reflexão 

3 0,657 2,930 20,016 2930,274 20015,882 6,831 

4 0,876 1,784 11,231 1784,483 11230,605 6,293 

5 1,095 1,088 6,125 1087,640 6125,255 5,632 

6 1,314 0,726 3,654 725,764 3653,838 5,034 

7 1,533 0,516 2,333 515,527 2332,988 4,525 

8 1,752 0,383 1,574 383,334 1573,608 4,105 

9 1,971 0,295 1,111 295,174 1110,800 3,763 

10 2,190 0,234 0,815 233,642 814,642 3,487 

11 2,409 0,189 0,617 189,107 617,052 3,263 

12 2,628 0,156 0,480 155,905 480,375 3,081 

13 2,847 0,131 0,383 130,536 382,810 2,933 

14 3,066 0,111 0,311 110,743 311,221 2,810 

15 3,285 0,095 0,257 95,024 257,408 2,709 

16 3,504 0,082 0,216 82,346 216,087 2,624 

17 3,723 0,075 0,193 74,896 192,712 2,573 

18 3,942 0,068 0,171 67,858 171,266 2,524 

19 4,161 0,062 0,153 61,810 153,347 2,481 

20 4,380 0,057 0,138 56,571 138,215 2,443 

21 4,599 0,052 0,125 52,001 125,314 2,410 

22 4,818 0,048 0,114 47,987 114,221 2,380 

23 5,037 0,044 0,105 44,442 104,608 2,354 

24 5,256 0,041 0,096 41,294 96,218 2,330 

25 5,475 0,038 0,089 38,483 88,850 2,309 

26 5,694 0,036 0,082 35,964 82,341 2,290 

27 5,913 0,034 0,077 33,695 76,559 2,272 

28 6,132 0,032 0,071 31,644 71,398 2,256 

29 6,350 0,030 0,067 29,784 66,770 2,242 

30 6,569 0,028 0,063 28,091 62,602 2,229 

31 6,788 0,027 0,059 26,545 58,835 2,216 

32 7,007 0,025 0,055 25,129 55,416 2,205 

33 7,226 0,024 0,052 23,828 52,304 2,195 

34 7,445 0,023 0,049 22,631 49,461 2,186 

35 7,664 0,022 0,047 21,527 46,858 2,177 

36 7,883 0,021 0,044 20,505 44,466 2,169 

37 8,102 0,020 0,042 19,557 42,263 2,161 

38 8,321 0,019 0,040 18,677 40,229 2,154 

39 8,540 0,018 0,038 17,858 38,347 2,147 

40 8,759 0,018 0,038 17,645 37,861 2,146 

41 8,978 0,017 0,037 17,090 36,592 2,141 

42 9,197 0,017 0,035 16,564 35,397 2,137 

43 9,416 0,016 0,034 16,067 34,270 2,133 

44 9,635 0,016 0,033 15,596 33,204 2,129 

45 9,854 0,015 0,032 15,148 32,196 2,125 

 

 

 

Quadro B. 2 – Valores de pressão para acção de explosão definida de acordo com [AASTP; 2005]: R=3 a R=45 m. 
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R [m] Z [m/kg
1/3

] Ps0 [MPa] Pr0 [MPa] Ps0 [kPa] Pr0 [kPa] Factor de reflexão 

46 10,073 0,015 0,031 14,723 31,242 2,122 

47 10,292 0,014 0,030 14,318 30,336 2,119 

48 10,511 0,014 0,029 13,933 29,476 2,116 

49 10,730 0,014 0,029 13,566 28,659 2,113 

50 10,949 0,013 0,028 13,215 27,880 2,110 

51 11,168 0,013 0,027 12,880 27,139 2,107 

52 11,387 0,013 0,026 12,560 26,432 2,104 

53 11,606 0,012 0,026 12,254 25,757 2,102 

54 11,825 0,012 0,025 11,961 25,112 2,100 

55 12,044 0,012 0,024 11,680 24,495 2,097 

56 12,263 0,011 0,024 11,410 23,905 2,095 

57 12,482 0,011 0,023 11,152 23,339 2,093 

58 12,701 0,011 0,023 10,903 22,797 2,091 

59 12,920 0,011 0,022 10,664 22,277 2,089 

60 13,139 0,010 0,022 10,435 21,777 2,087 

61 13,358 0,010 0,021 10,214 21,297 2,085 

62 13,577 0,010 0,021 10,001 20,836 2,083 

63 13,796 0,010 0,020 9,795 20,391 2,082 

64 14,015 0,010 0,020 9,598 19,964 2,080 

65 14,234 0,009 0,020 9,407 19,552 2,079 

66 14,453 0,009 0,019 9,222 19,155 2,077 

67 14,672 0,009 0,019 9,045 18,772 2,076 

68 14,891 0,009 0,018 8,873 18,403 2,074 

69 15,110 0,009 0,018 8,706 18,046 2,073 

70 15,329 0,009 0,018 8,546 17,701 2,071 

71 15,548 0,008 0,017 8,390 17,368 2,070 

72 15,767 0,008 0,017 8,239 17,046 2,069 

73 15,986 0,008 0,017 8,093 16,734 2,068 

74 16,205 0,008 0,016 7,952 16,433 2,067 

75 16,424 0,008 0,016 7,815 16,141 2,065 

76 16,643 0,008 0,016 7,682 15,857 2,064 

77 16,862 0,008 0,016 7,553 15,583 2,063 

78 17,081 0,007 0,015 7,428 15,317 2,062 

79 17,300 0,007 0,015 7,306 15,059 2,061 

80 17,519 0,007 0,015 7,188 14,808 2,060 

81 17,738 0,007 0,015 7,073 14,565 2,059 

82 17,957 0,007 0,014 6,962 14,329 2,058 

83 18,176 0,007 0,014 6,853 14,100 2,057 

84 18,395 0,007 0,014 6,748 13,877 2,057 

85 18,613 0,007 0,014 6,645 13,660 2,056 

86 18,832 0,007 0,013 6,545 13,449 2,055 

87 19,051 0,006 0,013 6,448 13,244 2,054 

88 19,270 0,006 0,013 6,353 13,044 2,053 

89 19,489 0,006 0,013 6,261 12,850 2,052 

90 19,708 0,006 0,013 6,171 12,660 2,052 

91 19,927 0,006 0,012 6,083 12,476 2,051 

92 20,146 0,006 0,012 5,997 12,296 2,050 

93 20,365 0,006 0,012 5,914 12,121 2,050 

94 20,584 0,006 0,012 5,833 11,950 2,049 

95 20,803 0,006 0,012 5,753 11,784 2,048 

96 21,022 0,006 0,012 5,676 11,621 2,048 

97 21,241 0,006 0,011 5,600 11,463 2,047 

98 21,460 0,006 0,011 5,526 11,308 2,046 

99 21,679 0,005 0,011 5,454 11,157 2,046 

100 21,898 0,005 0,011 5,383 11,010 2,045 

Quadro B. 3 – Valores de pressão para acção de explosão definida de acordo com [AASTP; 2005]: R=46 a R=100 m. 
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R [m] Z [m/kg
1/3

] Ps0 [MPa] Pr0 [MPa] Ps0 [kPa] Pr0 [kPa] Factor de reflexão 

101 22,117 0,005 0,011 5,314 10,866 2,045 

102 22,336 0,005 0,011 5,247 10,725 2,044 

103 22,555 0,005 0,011 5,181 10,587 2,044 

104 22,774 0,005 0,010 5,116 10,453 2,043 

105 22,993 0,005 0,010 5,053 10,321 2,042 

106 23,212 0,005 0,010 4,992 10,193 2,042 

107 23,431 0,005 0,010 4,931 10,067 2,041 

108 23,650 0,005 0,010 4,872 9,944 2,041 

109 23,869 0,005 0,010 4,814 9,824 2,040 

110 24,088 0,005 0,010 4,758 9,706 2,040 

111 24,307 0,005 0,010 4,702 9,591 2,040 

112 24,526 0,005 0,009 4,648 9,478 2,039 

113 24,745 0,005 0,009 4,595 9,367 2,039 

114 24,964 0,005 0,009 4,543 9,259 2,038 

115 25,183 0,004 0,009 4,492 9,153 2,038 

116 25,402 0,004 0,009 4,441 9,049 2,037 

117 25,621 0,004 0,009 4,392 8,947 2,037 

118 25,840 0,004 0,009 4,344 8,847 2,037 

119 26,059 0,004 0,009 4,297 8,749 2,036 

120 26,278 0,004 0,009 4,251 8,653 2,036 

121 26,497 0,004 0,009 4,205 8,559 2,035 

122 26,716 0,004 0,008 4,161 8,467 2,035 

123 26,935 0,004 0,008 4,117 8,376 2,035 

124 27,154 0,004 0,008 4,074 8,287 2,034 

125 27,373 0,004 0,008 4,032 8,200 2,034 

126 27,592 0,004 0,008 3,990 8,114 2,034 

127 27,811 0,004 0,008 3,950 8,030 2,033 

128 28,030 0,004 0,008 3,910 7,948 2,033 

129 28,249 0,004 0,008 3,870 7,867 2,033 

130 28,468 0,004 0,008 3,832 7,787 2,032 

131 28,687 0,004 0,008 3,794 7,709 2,032 

132 28,906 0,004 0,008 3,757 7,632 2,032 

133 29,125 0,004 0,008 3,720 7,557 2,031 

134 29,344 0,004 0,007 3,684 7,483 2,031 

135 29,563 0,004 0,007 3,649 7,410 2,031 

136 29,782 0,004 0,007 3,614 7,338 2,030 

Quadro B. 4 – Valores de pressão para acção de explosão definida de acordo com [AASTP; 2005]: R=101 a R=136 m. 
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C – DIAGRAMAS DE ESFORÇOS PARA A COMBINAÇÃO COM 

VARIÁVEL-BASE VENTO A 0º 
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-100 -85 -69 -54 -38 -23 -8 8 23 38 54 69 85 100 

 

Figura C. 1 – Esforço de membrana nx [kN/m]. 

Figura C. 2 – Esforço de membrana nθ [kN/m]. 

Figura C. 3 – Esforço de membrana nθx=nxθ [kN/m]. 
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-5,00 -4,23 -3,46 -2,69 -1,92 -1,15 -0,38 0,38 1,15 -1,92 -2,69 -3,46 -4,23 -5,00 
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Figura C. 4 – Momento flector mx [kNm/m]. 

Figura C. 5 – Momento flector mθ [kNm/m]. 

Figura C. 6 – Momento torsor mθx=mxθ [kNm/m]. 
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Figura C. 7 – Esforço transverso vx [kN/m]. 

Figura C. 8 – Esforço transverso vθ [kN/m]. 
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