
Resumo  

O presente trabalho constitui uma análise dos efeitos práticos da introdução do Eurocódigo 7 (EC7) 

no dimensionamento de estruturas de suporte flexíveis, nomeadamente cortinas autoportantes e 

monoapoiadas.  

Diversos métodos de dimensionamento são aplicados para permitir a comparação dos resultados 

obtidos com a aplicação do EC7 com os fornecidos pela prática tradicional.  

No Capítulo 1 apresenta-se este trabalho, abordando algumas questões ligadas à implementação do 

EC7 na prática geotécnica.  

No Capítulo 2 aborda-se o dimensionamento de estruturas de Engenharia Civil e as diversas 

metodologias de consideração da segurança no dimensionamento. Descreve-se os conceitos 

europeu e norte-americano de dimensionamento de estruturas com base no conceito de estados 

limites últimos e de utilização.  

No Capítulo 3 procede-se a uma breve apresentação do EC7, com particular destaque para a Secção 

8 dedicada às estruturas de suporte de terras. Abordam-se as questões relacionadas com o 

dimensionamento geotécnico utilizando coeficientes parciais de segurança e discute-se algumas 

críticas e propostas alternativas que têm vindo a ser apresentadas a propósito da fase actual de 

implementação a título experimental do EC7.  

No Capítulo 4 avalia-se a influência no nível de segurança da aplicação do EC7 ao dimensionamento 

de cortinas monoapoiadas, isto é, dotadas de uma apoio estrutural perto do topo, em relação aos 

métodos de cálculo tradicionais. É apresentada a simulação numérica de escavações suportadas por 

estruturas daquele tipo com um modelo de cálculo baseado no método dos elementos finitos, 

comparando-se a prática tradicional com a introdução de coeficientes de segurança parciais. Efectua-

se um estudo paramétrico com o objectivo de comparar diferentes métodos de dimensionamento.  

No Capítulo 5 analisa-se o dimensionamento de cortinas autoportantes (tipo cantilever) e a aplicação 

do EC7 a este tipo de estruturas. Apresenta-se resultados relativos a simulações numéricas e 

efectua-se um estudo paramétrico para clarificar a influência da aplicação do código referido na 

prática corrente.  

No Capítulo 6 são incluídas considerações sobre o dimensionamento estrutural propriamente dito, 

também por vezes designado por dimensionamento interno, do tipo de estruturas estudadas.  

Por último, são feitas algumas considerações gerais sobre o presente trabalho, enunciadas as 

conclusões mais relevantes nele obtidas e apresentadas algumas linhas para prosseguimento da 

investigação neste domínio.  



Abstract  

The present work is an analysis of the practical effects of the introduction of EuroCode 7 (EC7) in the 

design of flexible retaining walls, namely cantilever and single propped retaining walls.  

Several methods of design are applied to allow confrontation of the results obtained according to EC7 

and to conventional practice.  

Chapter 1 presents this study, treating some issues connected to the implementation of EC7 in 

geotechnical practice.  

Chapter 2 contains a presentation of the distinct methods used by civil engineers to consider the 

safety in the design of the structures. A description of the European and North American structural 

design concepts is made based on the philosophy of Ultimate Limit States and Serviceability Limit 

States.  

In Chapter 3 the geotechnical design using partial factors according EC7 is introduced together with 

the discussion of some controversial aspects and alternative proposals which are being considered in 

the present stage of preparing the conversion of the code into an european norm. At the end of this 

chapter a brief presentation of Section 8, dedicated to earth retaining structures, is included.  

Chapter 4 evaluates the influence on the leveI of safety, supplied by the application of EC7 to the 

design of single propped retaining walls in comparison with conventional calculation methods. The 

numerical simulation of excavations supported by single propped walls using a finite element model is 

presented and the performance of the structures designed by conventional practice and by using 

partial safety factors is compared. A parametric study is done in order to compare different design 

methods.  

Chapter 5 analyses the design of cantilever retaining walls and the application of the EC7 to this kind 

of structures. Numerical simulation results are presented and a parametric study is performed to clarify 

the comparison between results of conventional design practice and of the code.  

In Chapter 6 the design of structural elements to resist internal forces and moments is discussed 

taking account the provisions of Eurocodes 2 and 3 dedicated to concrete and steel structures, 

respectively.  

Finally, general considerations about the present study are made, the most relevant conclusions 

obtained are extracted and some lines to the future developments in this domain are presented.  


