
Resumo 

 

Com o presente projecto pretende-se criar uma ferramenta informática capaz de 

realizar o dimensionamento de estruturas de suporte flexíveis. Esta ferramenta, 

concebida com o propósito de auxiliar os projectistas deste tipo de estruturas, visa 

o dimensionamento estrutural de estruturas autoportantes e monoapoiadas 

instaladas em solos não coesivos. 

O trabalho consistiu na criação de uma folha de cálculo usando como suporte o 

programa informático Microsoft Office Excel® e em particular o seu módulo 

integrado de programação em Visual Basic for Aplications – VBA. 

O programa é composta por quatro módulos principais. Inicia-se com a Introdução 

de Dados, em que são inseridos diversos parâmetros indispensáveis ao cálculo, 

tais como, geometria do problema, características geológico-geotécnicas dos 

solos e metodologias de cálculo. Procede-se ao Cálculo dos Impulsos resultantes 

das pressões de terras, das sobrecargas e da água. Tais impulsos geram esforços 

na estrutura de contenção cujo cálculo é apresentado em Diagramas de Esforços, 

nomeadamente de esforços transversos e momentos flectores. Segue-se o 

Dimensionamento Estrutural que visa dimensionar cortinas de estacas e paredes 

moldadas. Na concepção de estruturas monoapoiadas, o programa permite o 

dimensionamento de escoras e vigas de repartição materializadas em perfis 

metálicos HEB. 
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Abstract 

 

The aim of the present project is to create a program for the design of flexible earth 

retaining structures. This software, developed with the purpose of helping the 



designers of such structures, can calculate and design both cantilever and braced 

walls in non cohesive soils. 

The program was built using Microsoft Office Excel™, incorporating algorithms 

mainly developed in Visual Basic for Aplications – VBA. 

This tool is divided into four major modules. It begins with Data Input, where the 

user inserts several parameters essential for the calculations, such as geometrical 

problem data, geological-geotechnical soil characteristics and calculation methods. 

Then, the software calculates the forces generated by the soil, the surcharges and 

water. Such forces generate stresses in the structure which are displayed in the 

form of bending moment and shearing force diagrams. The next stage deals with 

the structural design of bored piles or diaphragm walls. If there is a structural 

support next to the top, the software is capable of designing it as a steel HEB 

beam. 
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