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Dois professores do Departamento
de Engenharia Civil e Arquitectura
do Instituto Superior Técnico recebe-

ram um prémio científico pela
investigação que fizeram da apli-
cação da fibra de vidro ao betão

A história de... JoãoGomesFerreira
eFernandoBranco

O
desafio foi-lhes lançado
pela indústriae, semhe-
sitações, João Gomes
Ferreira e Fernando
Branco, professores no

departamento de Engenharia Ci-
vil do Instituto Superior Técnico
(IST),emLisboa,aceitaramapro-
posta da Pavicentro, uma empre-
sa sedeada na zona de Aveiro. O
desafio era estudar e testar a apli-
caçãoestruturaldobetãoreforça-

do com fibras de vidro (GRC) e a
experiência não podia ter sido
mais bem sucedida: a investiga-
çãoculminoucomaprodução in-
dustrial em larga escala de torres
para antenas de telecomunica-
ções, com alturas superiores a 30
metros, e com a distinção da So-
cietyforExperimentalMechanics
(SEM), nos Estados Unidos.

Até então, o betão reforçado
comfibrasdevidroeraprincipal-

mente utilizado em elementos
não estruturais, como mobiliário
urbano, barreiras acústicas e pai-
néisdefachadadeedifícios,como
os do Centro Comercial Colom-
bo, em Lisboa. O desafio dos en-
genheiros era perceber se o GRC
podia ser utilizado em elementos
estruturais, vencendo algumas li-
mitações do betão, como o facto
de ser “muito frágil e de criar fen-
das muito facilmente”.

Ainvestigaçãomostrouqueera
possível. O GRC passou a ser uti-
lizado na construção das antenas
de telecomunicações e até moti-
vou a abertura de uma fábrica es-
pecífica, em Samora Correia. “É
muito mais leve e consome mui-
to menos materiais”, explicam
João Gomes Ferreira e Fernando
Branco, adiantando que a utiliza-
ção do GRC permitiu ultrapassar
algunsproblemasdautilizaçãodo
açonestasestruturas, comoofac-
to de ser corrosivo, requerer ma-
nutençãoregulare ter interferên-
ciasnasondaselectromagnéticas.

Após a conclusão do projecto,
em 2006, a batalha dos professo-
res foi divulgar a sua descoberta
em revistas da especialidade, o
maior reconhecimento para
quemsededicaàvidaacadémica.
Conseguirampublicarartigosem
três conceituadas revistas norte-
americanase,nomêspassado, fo-
ram galardoados com o prémio
que distingue o melhor artigo do
ano publicado na “Experimental
Techniques”, uma das revistas
científicas mais prestigiadas do
mundo. A entrega do prémio
“2009 Harting Award”, atribuído
pela SEM, ocorreu no dia 2 de Ju-
nho, em Albuquerque, no Novo
México, e para os investigadores
foi uma boa surpresa visto que os
prémios na engenharia civil são
“bastante raros”. ■

Professores do Técnico descobriram que era possível aplicar o GRC à produção de torres de telecomunizações
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H
áquemestejacon-
vencido de que
Portugalnãoexis-
te,queoqueexiste
de há uns tempos

para cá é uma coisa, como
O’Neilldiria,emformadeas-
simmaiseólicas,centraisso-
lares,PlanoTecnológico,No-
vasOportunidadeseumafal-
tadepudormaiorqueodéfi-
ce público. O Governo do
mesmopartidoqueaindahá
poucofaziaprovadevidaso-
cialista anunciando para a
próxima legislatura, se Deus
quiser, o casamento homos-
sexualcontraoqualunsme-
sesantesvotara,proíbeagora
oshomossexuaisde…darem
sangue. A crer no Governo,
estaria“cientificamentepro-
vado” que os homossexuais
homens têm comportamen-
tosderisco,coisaqueoshete-
rossexuaiseaslésbicas–tam-
bém deve estar cientifica-
mente provado – não têm.
Bem podem o bom senso, a
Coordenação Nacional para
a Infecção VIH/sida e a Am-
nistia Internacional, falar de
disparateedediscriminação
e os números provar que
57,6% dos novos casos de
SIDAemPortugalsãodehe-
terossexuaisesó16,8%deho-
mossexuais. Além de nas
energias renováveis, o país,
ou lá o que é, faz questão de
estaràfrentedoseutempoe
do Mundo também nas dis-
criminaçõesrenováveis.
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