
RESUMO  

O modo e a amplitude dos deslocamentos mobilizados numa estrutura enterrada e os deslocamentos 

relativos entre a estrutura e o solo envolvente definem a distribuição e a amplitude das acções sobre 

a estrutura enterrada. Os deslocamentos referidos originam um processo complexo de redistribuição 

de tensões que também depende das características físicas e mecânicas dos materiais constituintes 

do sistema estrutural solo envolvente/estrutura enterrada e do processo de construção utilizado na 

sua execução.  

Na avaliação do comportamento e na determinação da resposta das estruturas enterradas é 

fundamental e imprescindível a consideração dos referidos factores que controlam o processo de 

redistribuição de tensões, sendo recomendável, para a obtenção de respostas rigorosas, a definição 

correcta e a aplicação das leis constitutivas daqueles factores.  

No presente trabalho definem-se as leis constitutivas que identificam os principais factores que 

controlam o processo de redistribuição de tensões e desenvolvem-se procedimentos numéricos que 

permitem as suas aplicações na determinação da resposta de estruturas enterradas. A partir da 

simulação numérica de diversas obras descreve-se o comportamento das estruturas enterradas e 

determina-se a distribuição e a amplitude das acções sobre aquelas estruturas. Avaliam-se técnicas 

de construção conducentes a redução das acções sobre as estruturas e propõe-se uma metodologia 

simplificada para a avaliação da segurança das estruturas enterradas.  

ABSTRACT  

The method and the amplitude of the mobilized displacement in a buried structure and the relative 

displacements between a structure and the envelope ground define the distribution and amplitude of 

the actions on the buried structure. The above mentioned displacements create a complex tensions 

redistributions process which also depends upon the physical and mechanical features of the 

component materiaIs of the structural system enveloped ground /buried structure and upon the 

construction process applied in its execution.  

To evaluate the behaviour and to determine the answer of the buried structures it is indispensable to 

consider the above mentioned factors which control the tensions redistribution process, being highly 

commendable, to the achievement of the accurate answers, the correct definition and the appliance of 

the component laws of those factors.  

In this work it is defined the component laws which identify the main factors which control the tensions 

redistribution process and it is developed numerical procedures which allow their appliances in 

determining the buried structures answer. Starting with the numerical simulation of several works it is 

described the behaviour of the buried structures and it is determined the distribution and amplitude of 



actions on those structures. Constructions techniques conducive to a decrease of the actions on the 

structures are evaluated and a simplified methodology to the evaluation of the buried structures 

security is suggested.  


