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RESUMO 

Uma torre de telecomunicações é uma estrutura de grande porte cujo dimensionamento não deve ser 

negligenciado devido à importância para determinadas atividades do dia-a-dia, o seu elevado número e 

os elevados danos que a sua rutura poderá provocar. 

Assim, neste trabalho realizou-se um estudo e análise sobre o dimensionamento de um tipo de fundações 

pouco usual para este tipo de estruturas, fundações superficiais em grelha metálica. Inicialmente expôs-

se de uma forma resumida as regras que permitem determinar as ações que irão provocar esforços na 

base de uma torre de telecomunicações e que serão condicionantes para o dimensionamento da fundação. 

Depois tratou-se de definir todas as regras e verificações necessárias realizar segundo o Eurocódigo 3 

para o cálculo estrutural dos elementos metálicos da fundação e segundo o Eurocódigo 7 para o cálculo 

geotécnico da mesma. 

Para auxiliar o dimensionamento de uma fundação deste tipo a partir de dados fornecidos por um 

programa de elementos finitos foi desenvolvida uma folha de cálculo em EXCEL com programação em 

Visual Basic que permite efetuar as verificações que são necessárias cumprir de forma a garantir um 

seguro e correto dimensionamento de todos os elementos da fundação assim como o dimensionamento 

geotécnico. 

Por fim, foram dimensionadas fundações metálicas em grelha para cinco casos de estudo distintos 

fornecidos pela empresa Metalogalva de forma a se puder fazer uma análise de custos e tirar conclusões 

acerca da influência de alguns parâmetros geométricos sobre o custo final da fundação metálica, assim 

como, uma comparação entre estas mesmas e fundações de betão também dimensionadas para os cinco 

casos de estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fundações superficiais em grelha metálica, torres de telecomunicações, folha de 

cálculo, EC3, análise de custos 
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ABSTRACT 

A telecommunications tower is a large structure whose design should not be overlooked because of the 

importance to certain day-to-day needs, their high number and high damages that may causes its rupture. 

In this work was carried out a study and analysis on the design of an unusual type of foundations for 

this type of structures, surface steel grillage foundations. Initially were exposed the rules that allows to 

determine the actions that will be responsible for the efforts at the base of a telecommunications tower 

and that will be conditions to the foundation design. Then it were defined all the rules and all the checks 

needed according to Eurocode 3, for the structural design of the steel elements of the foundation, and 

according to Eurocode 7, for geotechnical design. 

To assist the design of a foundation of this type from data provided by a finite elements program, it was 

developed a spreadsheet in EXCEL with programming in Visual Basic that allows to make all the 

necessary checks to ensure a safe and proper design of all elements of the foundation as well as the 

geotechnical design of the foundation.  

Finally, surface steel grillage foundations for five study cases, provided by Metalogalva, were designed 

to allow to do a cost analysis and take some conclusions about the influence of some geometrical 

parameters on the final cost of the foundation, as well as a comparison between these type of foundations 

and concrete foundations also design for the five case studies. 

 

KEYWORDS: Surface steel grillage foundations, telecommunications tower, spreadsheet, EC3, cost 

analysis 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

Uma torre de telecomunicações é uma estrutura de grande altura que se implanta num determinado 

terreno com o objetivo principal da colocação de sistemas de comunicação no seu topo que permitam a 

transmissão de sinais. Ao se olhar para uma paisagem urbana, é impossível não reparar nestes intrusos 

paisagísticos devido sobretudo ao seu elevado número. Esta abundância deve-se sobretudo à importância 

que este tipo de estruturas tem para a realização de muitas atividades da vida humana como a transmissão 

de sinais de televisão e telemóvel. Segundo Sreevidya e Subramanian [1], a utilização cada vez maior 

de telemóveis e de serviços como a televisão faz com que seja necessário aumentar o número de torres 

de telecomunicação já que são precisas mais antenas para garantir um bom serviço prestado. Deste 

modo, de forma a procurar satisfazer a grande procura deste serviço é fundamental que se procure tornar 

este tipo de estruturas o mais competitivas possível de forma a permitir ganhar o maior número de 

concursos possíveis. 

A empresa Metalogalva [2] desenvolve a sua atividade no projeto e fabrico de estruturas metálicas, 

tendo também a capacidade para efetuar ensaios de protótipos, ao nível da montagem e/ou resistência 

estrutural. Dentro do seu leque de produtos desta empresa, destacam-se as torres metálicas de 

telecomunicações e, apesar de o seu dimensionamento procurar ser o mais otimizado possível, para as 

fundações deste tipo de estruturas é geralmente usado betão armado, um material diferente do usado no 

resto das mesmas. Devido a grande concorrência existente neste mercado é fundamental que as 

propostas de projeto destas estruturas por parte desta empresa sejam o mais competitivo possível de 

forma a que sejam as escolhidas no final. O tema desta dissertação proposto pela Metalogalva e 

desenvolvido em ambiente empresarial surge com o intuito de se procurar desenvolver um modelo de 

fundação usando o mesmo material da torre, o aço, em vez do material habitual, o betão armado, de 

forma a verificar se esta alteração de material permite aumentar a competitividade deste tipo de 

estruturas. O estudo, análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres 

de telecomunicação são as razões que levaram à elaboração desta dissertação. 
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1.2. OBJETIVOS DA TESE 

O objetivo principal do presente trabalho é a análise e dimensionamento de fundações superficiais em 

grelha metálica que permita obter as dimensões otimizadas dos perfis da mesma em função dos diversos 

requisitos geométricos e regulamentares. A partir das caraterísticas físicas das torres de 

telecomunicações, como a sua forma em planta na base e a distância entre montantes, e dos regulamentos 

atuais de dimensionamento de estruturas metálicas e de fundações deverá ser proposto um método de 

dimensionamento que permita obter a solução mais otimizada da fundação. 

Assim, deverá ser elaborado um método de dimensionamento e análise deste tipo de estruturas com o 

desenvolvimento de uma folha de cálculo que permita auxiliar na escolha da solução final. O objetivo 

da folha de cálculo será o de retirar toda a informação necessária para modelar os dois elementos 

constituintes das fundações propostas a estudar num programa de elementos finitos assim como, a partir 

dos valores obtidos nesse programa, efetuar todas as verificações necessárias cumprir de forma a garantir 

um correto e seguro dimensionamento da fundação. Para além disso também vai ser exposto um método 

de dimensionamento das ligações aparafusadas a realizar na grelha metálica e que permitam a ligar os 

perfis que se cruzam na mesma. 

Serão ainda analisadas e estudadas quais as melhores configurações para a grelha metálica a instalar na 

fundação e a utilizar na folha de cálculo assim como estudado o processo de dimensionamento da chapa 

metálica, o outro elemento da fundação. 

Por fim, de forma a validar o método de dimensionamento proposto na folha de cálculo desenvolvida, 

serão ainda dimensionadas para cinco torres de telecomunicações distintas, os casos de estudo 

fornecidos pela empresa Metalogalva, cinco fundações superficiais em grelha metálica. A partir das 

cinco soluções de fundação superficial em grelha metálica obtidas a partir do método proposto será feita 

uma análise sobre a influência das caraterísticas físicas e das forças provenientes da torre de 

telecomunicações nas dimensões dos vários elementos da fundação metálica e será feita uma 

comparação entre os custos das várias soluções de fundações metálicas em grelha que se vai dimensionar 

pelo método proposto para cinco casos de estudo distintos. Por último, será feita uma análise entre os 

custos das fundações metálicas obtidas e otimizadas e cinco fundações de betão dimensionadas para os 

mesmos casos de estudo. 

 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

O presente trabalho encontra-se dividido em vários capítulos, sendo que no capítulo 2 é feito um resumo 

das caraterísticas das torres de telecomunicações, as estruturas para as quais as fundações metálicas 

estudadas vão ser analisadas e dimensionadas. Aspetos relacionados com o dimensionamento e o seu 

impacto na vida social assim como os tipos de torres que existem são alguns dos temas expostos neste 

capítulo. Descrever-se-ão também os vários tipos de fundações de betão que existem para torres de 

telecomunicações e as suas caraterísticas principais assim como a descrição dos vários tipos de 

fundações metálicas que existem, os vários problemas que impedem a sua utilização regular para este 

tipo de estruturas assim como o modelo proposto de fundação metálica em grelha para análise e estudo 

neste trabalho.  
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O capítulo 3 é dedicado exclusivamente à exposição das ações e verificações regulamentares que são 

necessárias realizar de forma a garantir um correto dimensionamento dos vários elementos estruturais 

da fundação. Inicialmente vão ser descritas as ações regulamentares que vão atuar nas torres e que irão 

provocar os esforços na base da mesma e que serão transmitidos à fundação condicionando o seu 

dimensionamento. Depois serão explicadas as verificações que são necessárias cumprir de acordo com 

o EC3 e o EC7 de forma a garantir que a grelha e a chapa metálica estão bem dimensionadas e que a 

fundação cumpre os critérios mínimos para um bom dimensionamento geotécnico. Também será 

explicado uma forma de se proceder ao dimensionamento de ligações aparafusadas a realizar nos nós de 

ligação entre perfis na grelha metálica. 

A análise das fundações em grelha inicia-se no capítulo 4 onde são descritos os vários modelos de 

configuração da grelha propostos para a fundação. Também vai ser exposto o modo como se vai modelar 

a grelha e a chapa metálica assim como as particularidades dessas mesmas modelações. Por fim vão ser 

descritos os cinco casos de estudo que serão usados para fazer as análises e conclusões finais. 

No capítulo 5 serão descritas as particularidades da folha de cálculo assim como o seu modo de 

funcionamento. Inicialmente será ainda realizado o dimensionamento de sapatas de betão para os cinco 

casos de estudo de modo a se poder comparar com o dimensionamento de fundações metálicas que será 

realizado no capítulo seguinte, e, posteriormente com o auxílio da ferramenta desenvolvida, serão 

dimensionadas as fundações metálicas em grelha para os cinco casos de estudo e apresentadas as 

soluções otimizadas para cada um dos casos de estudo. Serão ainda dimensionadas, para cada caso de 

estudo, as ligações aparafusadas a realizar no cruzamento de perfis para o nó condicionante de cada 

caso. 

A análise dos resultados finais do dimensionamento das fundações superficiais em grelha metálica será 

realizado no capítulo 6. Procurar-se-á determinar quais os condicionalismos iniciais, como altura de 

torre, forma da base da mesma ou esforços a atuar na base, que poderão interferir no custo final das 

soluções obtidas assim como será feita uma análise da influência de cada um dos elementos da fundação 

no custo final deste tipo de fundações propostas. Por último, também se fará uma comparação entre os 

resultados obtidos para as fundações metálicas e os das sapatas de betão. 

As conclusões do presente trabalho assim como sugestões para futuros trabalhos dentro desta área 

científica estão expostas no capítulo 7. 
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2 
TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES 

E FUNDAÇÕES        

 

 

2.1. ASPETOS GERAIS 

No presente capítulo será feito um resumo das caraterísticas das estruturas para as quais as fundações 

estudadas vão ser analisadas e dimensionadas. Aspetos relacionados com o dimensionamento e o seu 

impacto na vida social assim como os tipos de torres que existem são alguns dos temas expostos neste 

capítulo. 

Também será feita uma descrição dos vários tipos de fundações existentes para torres de 

telecomunicações, no subcapítulo 4. Numa primeira fase serão descritos os principais tipos de fundações 

de betão armado usados para torres de telecomunicações visto que são o tipo de sapatas praticamente 

utilizadas para este tipo de estruturas, com particular ênfase para as mat foundations.  

No subcapítulo 5 serão apresentadas as fundações metálicas. Apesar de ser uma solução muito pouco 

usual, serão expostas as suas caraterísticas, alguns exemplos de utilização, principais problemas que 

impedem sua utilização, algumas técnicas de proteção e casos em que é vantajoso o seu uso em relação 

às sapatas de betão. 

 

 

2.2. CARATERÍSTICAS DAS TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES 

Uma torre de telecomunicações é uma estrutura de grande altura instalada no terreno cujo objetivo 

principal passa pela incorporação de um conjunto de sistemas de comunicação, geralmente no seu topo, 

que permitam a realização de uma série de serviços. Os sistemas mais colocados no topo destas 

estruturas são antenas de comunicação de ondas UHF (ondas de frequência ultra alta), VHF (ondas de 

frequência muito alta) ou micro-ondas que permitem a transmissão dos sinais de telemóvel, de televisão 

e rádio, sendo estes os serviços que mais usam estas antenas. 

Segundo Sreevidya e Subramanian [1], o aumento exponencial do uso de telemóvel, cada vez mais 

utilizado por todas as faixas etárias da população nos países desenvolvidos e o aumento do número de 

rádios locais e comerciais e de canais de televisão faz com que seja necessário a construção de mais 

torres, devido à necessidade de serem precisas mais antenas para garantir a transmissão dos sinais sem 

qualquer problema.  
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Figura 2.1 – Torres de telecomunicações [3] 

 

Segundo Smith [4], a opinião geral da população é a de que o serviço fundamental destas torres de 

comunicação passa apenas pelo funcionamento das antenas desprezando, por vezes, a necessidade de 

garantir a estabilidade e segurança da estrutura da torre. Estas estruturas, devido à sua importância, têm 

o estatuto de serem os únicos intrusos do aspeto visual do mundo moderno de hoje aceites pela 

população, visto que o impacto na vida das mesmas é fulcral.  

A necessidade crescente de instalação destas estruturas, sobretudo nos grandes aglomerados 

populacionais e o seu impacto negativo na paisagem de uma cidade fazem com que o desenho destas e 

a sua influência paisagística sejam cada vez olhadas com mais atenção por parte de setores que 

anteriormente não lhes davam a devida atenção. Segundo Sreevidya e Subramanian [1], num passado 

recente, apenas os edifícios habitáveis como habitações residenciais, de trabalho, teatros, etc., é que 

mereciam a atenção para os aspetos estéticos por parte dos agentes responsáveis pela sua edificação. 

Mais recentemente, pontes e outro tipo de edifícios já merecem o devido cuidado e análise sobre o 

impacto da sua integração na paisagem existente. Segundo Stottrup-Andersen [5], é de esperar que no 

futuro arquitetos e engenheiros trabalhem lado a lado de forma a obter as estruturas que satisfaçam as 

necessidades de forma eficaz com um aspeto mais adequado a cada situação. Estudos pormenorizados 

e a experiência adquirida e partilhada são fundamentais para garantir a continuidade do funcionamento 

destas estruturas sem qualquer problema. Segundo Smith [4], atualmente estão a ser desenvolvidas 

novas formas, mais agradáveis do ponto de vista estético, com a utilização de novos materiais como 

fibras de vidro, Kevlar ou betão leve, que permitam obter formas mais esbeltas e reduzir deste modo o 

impacto visual das mesmas. 

Segundo Smith [4], a localização destas estruturas deve corresponder ao local que lhes permitam cobrir 

a maior área de transmissão e onde seja possível instalar todos os componentes auxiliares necessários. 

Também existem outros fatores como as condições meteorológicas, proximidade de aeroportos, 

preservação de ambiente natural, que devem ser atendidos na escolha da localização de uma torre de 

comunicações. Na Figura 2.2 é visível que torres de diferentes dimensões e alturas podem ter uma área 

de cobertura idêntica sendo a topografia, neste caso, um fator que se torna útil para permitir um alcance 

maior por parte da torre de pequenas dimensões. O estudo cuidadoso das condições do terreno onde se 

vai implantar uma torre deste tipo pode permitir uma grande redução do custo das torres de 

telecomunicações. 



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

7 
 
 

 

Figura 2.2 – Análise da cobertura de sinal de duas torres de diferentes dimensões (adaptado de [4]) 

 

Para se obter a forma final de uma torre deste tipo deve-se atender a três parâmetros importantes que 

passam por um dimensionamento que garanta segurança estrutural e seja obtido de forma económica, 

permita assegurar que as antenas instaladas garantam o serviço para o qual foram projetadas e que este 

processo seja capaz de se adaptar e de introduzir novas tecnologias. As ações de dimensionamento que 

podem ser consideradas neste tipo de estruturas são a ação do vento, ação do vento combinada com a 

ação do gelo e ainda a ação dos sismos. Contudo, segundo Smith [4], verifica-se que a ação de um sismo 

neste tipo de estruturas pode ser desprezável pois origina esforços muito menores quando comparados 

com os provocados pela ação do vento ou ação do vento combinada com a ação do gelo. 

O dimensionamento destas estruturas é muito importante sobretudo nas zonas densamente povoadas 

pois a queda ou rutura de uma estrutura deste porte e altura pode originar graves danos nas estruturas 

envolventes e mesmo mortes. Para as torres localizadas nas zonas rurais e montanhosas também deve 

haver um cuidado especial no seu dimensionamento devido há inexistência de proteção face às fortes 

rajadas de vento, gelo e neve pois não existem edifícios de porte semelhante na envolvência para reduzir 

o impacto destes fenómenos meteorológicos. 

Apesar de num dimensionamento se procurar obter a forma mais económica para uma estrutura, que 

passa geralmente por uma maior flexibilidade da mesma, para o caso das torres de telecomunicações 

este conceito cada vez mais necessário no projeto de estruturas pode ser prejudicial e trazer maior 

dificuldade de resolução do problema. A análise dinâmica que se tem de fazer da estrutura será mais 

complexa e difícil de obter contrariando o que se tem procurado com a elaboração de normas como o 

EC3 que é a obtenção de métodos mais simplificados de resolução do problema de dimensionamento. 

Um grande estigma que se apresenta às torres de comunicações enquanto estruturas é o de que são o 

tipo que é líder no número de acidentes e ruturas estruturais. Contudo, o dimensionamento destas 

estruturas atualmente já é reconhecido como seguro e viável, mas não se livram de perguntas como, 

segundo Smith [4], se são fortes o suficiente para resistir às forças máximas expectáveis ou se são 

robustas o suficiente para manter um contínuo funcionamento de serviço visto estarem sob condições 

meteorológicas adversas.  
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Figura 2.3 – Rutura estrutural de uma torre reticulada [6] 

 

As condições de serviço devem também ser tidas em conta pelo projetista. Deve haver reuniões com o 

dono da obra para que o projetista disponha de todos os dados necessários sobre as condições de 

funcionamento da torre, sobretudo do serviço prestado pelas antenas. A rigidez da estrutura, a natureza 

das forças e a resposta da estrutura a estas mesmas vão condicionar os movimentos que a mesma irá 

experimentar em serviço. Logo, sabendo as condicionantes de funcionamento das antenas é possível ao 

projetista saber se é necessário dimensionar uma estrutura mais rígida caso os movimentos 

experimentados pela estrutura face às forças atuantes sejam superiores aos necessários, por exemplo. 

A manutenção das torres é outro aspeto fundamental para manter as condições de serviço e também 

evitar a rutura das mesmas prolongando-lhes a vida. Os problemas de vandalismo, condições 

meteorológicas e acidentes são as principais causas de manutenção e reparação. Contudo, orçamentos 

limitados e problemas relacionados com a grande concentração de radiação associada aos elevados 

tempos de exposição a que os trabalhadores são sujeitos para efetuar essas tarefas fazem com que a 

reparação e manutenção sejam esquecidas. 

 

 

Figura 2.4 – Torre de telecomunicações em fase de construção [7] 
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2.3. TIPOS DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES EXISTENTES 

O tipo de torre de telecomunicações a instalar numa determinada localização, a sua forma em planta e o 

material usado vão depender de uma série de fatores. As condições técnicas necessárias para garantir a 

segurança da estrutura face às ações expectáveis são o fator principal a considerar no dimensionamento. 

O projetista não deve descurar a estética e a economia. 

Os materiais mais usados atualmente para a edificação de uma estrutura de telecomunicações são o betão 

e o aço. Contudo, segundo Smith [4], antes do aparecimento das estruturas metálicas, a madeira era o 

material usado para criar a estrutura de suporte aos equipamentos de comunicações. A madeira face aos 

dois materiais mais usados tem a grande vantagem de não interferir nos sinais transmitidos entre torres. 

Este material tem a desvantagem de ser muito frágil e suscetível de ser alterado o que pode provocar a 

rutura da estrutura, caso as suas propriedades se alterem, por exemplo, nos casos em que se tiver 

elementos metálicos acoplados que sofram corrosão. 

Verifica-se que, para a maioria das torres de telecomunicações instaladas atualmente, o aço é o material 

mais utilizado devido às suas propriedades o que as torna mais flexíveis, mais baratas e mais fáceis de 

instalar. De forma a cobrir uma área de influência maior, que se traduz depois numa diminuição do 

número de torres necessárias para cobrir a área do território, quanto mais alta for uma torre, maior será 

a altura onde poderão ser instaladas as antenas e portanto maior será a área de cobertura da ação dessas 

antenas. Pelas questões de estética referidas anteriormente, torna-se imperativo que as estruturas sejam 

o mais esbeltas possível e tenham um impacto visual mínimo, só alcançável pelas estruturas em aço. 

Uma estrutura de aço, como a torre da Figura 2.5 b), tem também a vantagem de ser mais fácil e mais 

rápida de montar do que uma torre de betão. Enquanto que na estrutura de aço, em que as ligações entre 

os diferentes troços metálicos são soldadas ou aparafusadas, de fácil e rápida execução, numa estrutura 

de betão, como a torre da Figura 2.5 a), é necessário proceder à colocação e montagem das cofragens e 

é preciso esperar vários dias antes de se realizar a descofragem. A descofragem só deve ocorrer após o 

betão ganhar presa, que corresponde ao tempo de cura, durante o qual o betão vai aumentando a sua 

resistência. Este intervalo de tempo demora vários dias, tornando o processo muito moroso quando 

comparado com a instalação de uma estrutura metálica, daí a preferência por estas últimas. 

 

      

Figura 2.5 – Estrutura de telecomunicações de betão (a) [8] e mastro de telecomunicações metálico (b) [9] 
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Em relação às estruturas de telecomunicações metálicas existem dois tipos principais, os mastros e as 

torres. Relativamente às torres de telecomunicações, os tipos de torres mais usados são as torres 

reticuladas metálicas e as torres estaiadas. Este trabalho vai-se focar nas torres reticuladas metálicas que 

são estruturas que podem variar entre os 10 e os 200 metros de altura, variam a largura da secção desde 

a base até ao topo, podem ter uma forma em planta triangular, quadrangular ou podem ser torres mistas, 

isto é, uma parte do corpo ser quadrangular e a outra triangular. As torres têm a particularidade de serem 

as estruturas mais usadas para alturas superiores a 150 metros, sendo preteridos os mastros a partir dessa 

altura por questões estruturais. A variação média da proporção entre a largura da base e a largura do 

topo da estrutura pode variar entre de 8:1 a 5:1, segundo Smith [4]. Este tipo de torres apresenta uma 

série de vantagens, como boa rigidez à torção e redução da área de implantação já que não necessita de 

locais de instalação dos cabos que garantem a estabilidade das torres estaiadas. Os princípios de 

dimensionamento já são amplamente conhecidos e fiáveis, apresentando a desvantagem da inclusão de 

um grande número de elementos secundários na estrutura para reduzir o comprimento efetivo dos 

membros principais da mesma.  

As torres de pequena altura podem ser dimensionadas com montantes tubulares e com perfis tubulares 

para os outros membros e a sua forma em planta pode ser triangular ou quadrangular. As torres até 50 

metros de altura são geralmente usadas em estações como suporte de antenas de transmissão e receção 

de sinais e, apesar do seu peso ser relativamente elevado, a sua instalação é mais barata do que a de uma 

torre estaiada metálica, como a representada na Figura 2.6. A menor área de implantação e o reduzido 

volume de escavação permite que o maior peso e custo de material seja compensado e torne as torres 

reticuladas mais favoráveis do que as torres estaiadas do ponto de vista económico. A colocação de 

antenas no topo destas estruturas vai criar cargas excêntricas provocadas pela ação do vento que podem 

afetar os deslocamentos sofridos pela estrutura durante o seu serviço e afetar a transmissão de sinal entre 

antenas. De forma a garantir um bom serviço por parte destes sistemas de comunicação é necessário que 

as estruturas de suporte sejam capazes de absorver estas cargas adicionais. As torres reticuladas, graças 

à boa rigidez à torção garantem um melhor serviço, segundo Smith [4], quando comparados com as 

torres estaiadas. Este tipo de torres de telecomunicações é geralmente usado em zonas montanhosas para 

permitir a transmissão de sinais entre regiões, onde a exposição ao vento é maior e a topografia é mais 

irregular, logo a área para a implantação das torres estaiadas é mais complexa e os efeitos provocados 

pelo vento são maiores, sendo estas torres preteridas em favor das torres reticuladas.  

 

 

Figura 2.6 – Torre estaiada [10] 
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As formas geométricas usadas em planta na maioria das torres reticuladas de comunicações e que vão 

ser alvo de estudo neste trabalho, são a quadrangular e a triangular. Ambas as formas têm vantagens e 

inconvenientes sendo que, segundo Smith [4], no caso das torres triangulares o custo, associado há 

existência de menos um montante do que nas quadrangulares, torna as primeiras mais económicas. Já 

as quadradas apresentam a vantagem de ser mais fácil realizar o seu dimensionamento graças aos seus 

dois eixos de simetria que torna mais simples a determinação de esforços sob a ação do vento, mas são 

mais caras de dimensionar quando comparadas com as triangulares. Existem ainda torres mistas em que 

o corpo principal, correspondente à parte inferior da estrutura, apresenta a forma triangular e a parte 

superior, onde vão estar instaladas as antenas, tem a forma quadrangular.   

 

      

Figura 2.7 – Torre reticulada triangular (a) [11] e torre reticulada quadrangular (b) [12] 

 

Segundo Smith [4], o tipo de perfil adotado para os montantes vai depender de uma série de fatores tais 

como a forma da torre em planta, a natureza das cargas internas e sobretudo o custo final da estrutura. 

Os perfis tubulares usados sobretudo em torres triangulares são um dos melhores que se pode escolher 

para resistir às cargas de compressão que surgem nos montantes das torres pois têm uma rigidez elevada 

face à reduzida área de aço utilizada para os perfis. Contudo, estes perfis são geralmente mais caros de 

produzir quando comparados com os outros, como as cantoneiras usadas sobretudo para os montantes 

das torres quadrangulares ou nos elementos secundários de torres triangulares ou quadrangulares, 

tornando por vezes impossível a utilização destes últimos. Os perfis tubulares apresentam ainda a 

desvantagem de as ligações com os elementos secundários terem de ser realizadas através da soldadura 

direta dos perfis secundários a estes, um processo bastante mais dispendioso comparativamente com o 

aparafusamento, ou da colocação de goussets, que também implicam soldadura e uma chapa extra, para 

permitir o aparafusamento dos elementos secundários a estes. Existe ainda outro problema relacionado 

com os perfis tubulares que é o de não ser fácil a deteção da corrosão quando ocorre no interior do perfil, 

podendo esta ser responsável por danos graves na estrutura apesar dos perfis serem galvanizados e 

pintados.  
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2.4. FUNDAÇÕES DE BETÃO 

 CARATERÍSTICAS 

Uma sapata de betão é um elemento que faz parte da estrutura cujo objetivo estrutural passa por garantir 

que os esforços gerados pela superestrutura são descarregados no terreno de implantação da forma mais 

eficaz possível. Este tipo de sapatas é composta por dois materiais, betão e aço. O betão é um material 

com uma boa capacidade de resistência à compressão enquanto que o aço resiste bem à tração e à 

compressão. O material principal é o betão já que uma sapata gera esforços internos de compressão. 

Contudo, na zona inferior da sapata geram-se trações no betão daí ser necessário a utilização do aço que 

permite uma redução deste tipo de esforços no betão, evitando a sua fendilhação e problemas de 

funcionamento. Na zona superior da sapata, por uma questão construtiva, também se utiliza armadura, 

contudo, a maior percentagem de armadura usada continua a estar localizada na parte inferior da sapata.  

Outro pormenor construtivo importante para este elemento estrutural é o da colocação de uma pequena 

camada de betão na base da sapata antes da betonagem da mesma, com cerca de 5 a 10 centímetros de 

altura, a que se dá o nome de betão de limpeza, cuja função passa por impedir um contacto direto entre 

a base da sapata e o solo. Caso a base da sapata se fendilhasse, o contacto direto com o solo poderia 

permitir a entrada de água e sais minerais que poderiam propiciar o início da corrosão das armaduras e 

criar problemas estruturais graves para a estrutura. Um esquema representativo de uma sapata de betão 

encontra-se na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Sapata de betão (adaptado de [13]) 

 

O dimensionamento de uma fundação de betão de uma torre de telecomunicações segue o padrão 

convencional de dimensionamento deste tipo de elementos para os edifícios comuns. Segundo Costa 

[14], o elevado grau de incerteza relativamente aos parâmetros do solo, como módulo de elasticidade 

(E) e ângulo de atrito (Ø), a grande heterogeneidade dessas mesmas propriedades no solo onde se vai 

implantar a fundação e a própria determinação das ações provocadas na estrutura e que devem ser 

descarregadas no solo fazem com que o dimensionamento da fundação tenha que ser feito recorrendo a 

simplificações e à utilização de coeficientes de segurança de forma a garantir um correto 

dimensionamento e segurança da estrutura.  
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 TIPOS DE FUNDAÇÕES PARA TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES 

Os esforços que se estabelecem numa torre de telecomunicações são geralmente diferentes dos esforços 

das estruturas regulares, grandes momentos fletores, provocados pelo vento e baixas cargas verticais, 

devido ao reduzido peso da estrutura, em contraste com as elevadas cargas verticais e momentos 

reduzidos dos edifícios habitacionais. Assim, poderão surgir três tipos de problemas segundo Smith [4]: 

 Uplifting (levantamento); 

 Derrubamento; 

 Cargas verticais.  

 

Relativamente ao primeiro problema do levantamento uma solução proposta por Smith [4] está 

representada na Figura 2.9. Carateriza-se pela construção de tantas fundações quanto o número de 

montantes que existam na estrutura, em que cada uma se estabiliza face às elevadas cargas de 

levantamento através dos fustes de pirâmide invertida de terra que se coloca no lugar da escavação da 

fundação com inclinações entre os 20º e os 30º, dependendo do ângulo de atrito do solo. A fundação de 

betão vai-se traduzir num cone vertical ou inclinado ligado a uma base quadrada, como está representado 

na Figura 2.9, em que o objetivo do cone passa pela proteção dos elementos metálicos face aos seus 

agressores que existem no solo e o objetivo da base é o da transmissão dos esforços da estrutura ao solo 

da forma mais segura. 

 

 

Figura 2.9 – Fundação de betão proposta para torres com cargas atuantes de levantamento (adaptado de [4]) 

 

Para o problema do derrubamento existem várias soluções, Figura 2.10, onde a primeira se assemelha à 

solução proposta para o problema de uplifting com sapatas individuais para cada montante da torre mas 

sem a inclinação no cone e com esforços provocados pela estrutura diferente, Figura 2.10 a). A segunda 

solução é bastante diferente das soluções já anunciadas, uma vez que temos uma só fundação para os 

vários montantes da estrutura, não havendo necessidade de enterrar tanto a fundação nem da construção 

dos cones de proteção dos montantes até à base das sapatas individuais, sendo todos os esforços gerados 

pela estrutura resistidos pela laje, Figura 2.10 b). 
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Figura 2.10 – Fundação de betão proposta para torres com cargas atuantes de derrubamento (adaptado de [4]) 

 

Segundo Smith [4], quando as cargas verticais são superiores às forças de corte na base dos pilares e aos 

momentos fletores, sendo estas as forças condicionantes no dimensionamento das fundações, está-se 

perante um terceiro problema em que a solução proposta passa por uma fundação do tipo da Figura 2.11 

em que se tem uma sapata individual para cada montante da estrutura e cada uma é constituída por uma 

base e um cone de dimensões superiores aos obtidos para os dois problemas anteriores, devido ao 

aumento das cargas verticais. A forma da sapata quer horizontalmente como também verticalmente é 

muito mais regular do que as soluções anteriores e os efeitos provocados pela fundação no solo são 

também diferentes. Este tipo de sapata para torres de telecomunicações é aquele que mais se aproxima 

das sapatas dos edifícios habitacionais visto que a natureza das cargas induzidas pela estrutura é muito 

semelhante a esses edifícios, caraterizando-se por elevadas cargas verticais. O problema central do 

dimensionamento é a capacidade de carga dos terrenos face aos esforços verticais como será explicado 

em 3.3.2.1. 

 

 

Figura 2.11 – Fundação de betão proposta para torres com elevadas cargas verticais (adaptado de [4]) 
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2.4.2.1. MAT FOUNDATIONS 

As mat foundations, ensoleiramentos em português, são um tipo de fundações usadas quando o solo 

sujeito a cargas verticais muito concentradas apresenta uma baixa capacidade de carga. Segundo 

Winterkorn e Fang [15], as mat foundations são fundações de betão armado de grandes dimensões em 

planta, em que se colocam juntas construtivas de 9 metros em 9 metros (cerca de 30 pés) em cada direção 

e preferencialmente nos locais onde o esforço transverso é mínimo. Para o caso de uma torre de 

telecomunicações, uma solução inicial de fundações poderia passar por colocar uma sapata individual 

em cada montante da torre. Contudo, caso as cargas descarregadas por cada montante sejam superiores 

às cargas que o solo pode suportar, deve-se optar por uma mat foundation que não é mais do que uma 

laje de betão armado de espessura regular ao longo de toda a sua largura e comprimento. Existem casos 

em que por vezes poderá ser necessário aumentar a espessura nalgumas seções onde os momentos 

atuantes são maiores, em particular na zona de contacto com os pilares ou montantes. Outras soluções 

adotadas são as mat foundations aligeiradas ou com caixas onde os momentos positivos se verificam. 

Algumas das soluções existentes estão apresentadas na Figura 2.12. Com a construção desta laje em vez 

das sapatas individuais, vão-se reduzir as pressões de contacto da fundação com o solo na zona dos 

montantes onde se descarregam as cargas e assim garante-se que o solo resiste aos esforços a que vai 

estar sujeito. 

 

 

Figura 2.12 – Esquemas de vários tipos de mat foundations [15] 

 

Segundo Winterkorn e Fang [15], este tipo de fundações apresenta um vasto número de vantagens. 

Quanto maior for a largura da fundação e quanto mais profunda estiver, maior será a capacidade de 

carga do terreno. Outra vantagem muito importante destas fundações, para o caso das torres de 

telecomunicações, é a de que os assentamentos provocados no solo são menores quando comparados 

com os assentamentos das sapatas individuais, o que para as condições de serviço das antenas das torres 

se torna essencial. Para solos muito irregulares ou quando é difícil a determinação das suas 

características, como os assentamentos vão ser praticamente iguais ao longo de toda a sapata, não irão 

aparecer assentamentos diferenciais que possam provocar alterações ou desvios dos sinais transmitidos 

pelas torres. Essa vantagem também se verifica naturalmente para solos com boas características 

geotécnicas onde mesmo com sapatas individuais, a probabilidade de os assentamentos diferenciais 

serem grandes é muito menor. Uma última vantagem a salientar é a de que as mat foundations devem 

ser usadas quando a fundação se encontrar abaixo do nível freático. 

Apesar de apresentar um grande número de vantagens, tal como todas as fundações, uma mat foundation 

deve garantir que os assentamentos são aceitáveis e haja um fator de segurança relativamente elevado 
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face à rutura e à capacidade de carga do terreno, segundo Winterkorn e Fang [15]. Mesmo para este tipo 

de fundações a determinação do assentamento é difícil de se realizar pois depende de vários fatores 

como a rigidez da laje (efetivamente deveria ser da laje mais da superestrutura mas a sua determinação 

é complexa), o tipo e características do solo, a estratificação e a profundidade das camadas do solo e os 

métodos de construção.  

Para a conceção deste tipo de fundações existem vários métodos de dimensionamento sendo de relevar 

três: o método rígido, o método simplificado elástico e o método dos elementos finitos. Segundo 

Winterkorn e Fang [15], no método elástico simples, o solo comporta-se como um número infinito de 

molas em que o comportamento de cada uma não é afetado pelas outras. A constante de rigidez da mola 

corresponde ao valor da reação do solo em baixo, sendo que as molas resistem à tração e à compressão, 

como é possível observar na Figura 2.13.  

 

 

Figura 2.13 – Representação de modelos e distribuição das pressões para os três métodos de análise (adaptado 

de [15]) 

 

Relativamente ao método rígido segundo Winterkorn e Fang [15], considera-se que na modelação e no 

dimensionamento a fundação é infinitamente rígida, ou seja, é muito mais rígida que o solo onde vai ser 

implantada sendo que a distribuição da pressão de contacto com o solo se assume como planar. O ponto 

correspondente ao centro de contacto entre ambos é o local geométrico onde estão instaladas todas as 

cargas. O peso próprio da fundação pode não ser contabilizado no dimensionamento. Cada ponto da mat 

é suportado diretamente no solo à medida que o betão é colocado. O peso do betão não vai gerar esforços 

nem tensões adicionais após o endurecimento, caso as pressões de contacto do solo se mantenham 

constantes. Segundo Teng [16], em solos compressíveis poderá haver alterações a longo prazo na 

distribuição da pressão de contacto devido às características do solo. A pressão de contacto é dada pela 

expressão (2.1). 

 

 
q =

∑Q

A
∓ ∑Q

ey

x
y ∓ ∑Q

ex

y
x 

(2.1) 

em que, 

Q – carga total na mat foundation; 

A – área total da mat foundation; 

x , y – coordenadas de um ponto determinadas ao longo do eixo definido; 

ex , ey – coordenadas da força resultante. 
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A determinação das forças de corte e dos momentos fletores pode ser calculado de forma estática. Já a 

distribuição da pressão de contacto é um problema mais complexo, que se simplifica com a análise por 

bandas nas duas direções perpendiculares quando a largura dos pilares não varia mais do que 20% do 

espaçamento dos mesmos. Assume-se que cada banda atua como uma viga independente das bandas 

adjacentes e sujeita a pressões de contacto e forças dos pilares conhecidas. Contudo, verifica-se que os 

centróides de cada banda numa direção não coincidem devido à variação das cargas dos pilares. A razão 

por detrás deste problema é o de que as bandas não funcionam efetivamente de forma independente, 

como se assume no dimensionamento. Na Figura 2.14 tem-se um exemplo da divisão de uma fundação 

por bandas para um edifício. 

 

 

Figura 2.14 – Representação de uma banda de uma mat foundation [15] 

 

Ao fazer-se o dimensionamento pelo método rígido, com uma espessura adequada, a fundação não terá 

problemas de esforços de corte. Contudo, deverá ser feita uma verificação para cada banda para estes 

esforços, especialmente em cada pilar onde as forças de corte são geralmente maiores. 

Segundo Winterkorn e Fang [15], o método dos elementos finitos é um método de cálculo que 

transforma o problema da placa elástica que compõe a fundação num procedimento computacional de 

análise de matrizes estruturais. A placa (mat) é idealizada como uma mescla de elementos finitos 

interligados apenas nos nós (cantos de cada submalha) e o solo é modelado como um conjunto de molas 

isoladas, como no método elástico simples.  

 

 

Figura 2.15 – Malha de elementos finitos representativa de uma mat foundation [15] 
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A matriz estrutural poderá ser modelada de forma a incluir a interligação entre a superestrutura (torre), 

a fundação e o solo. Em cada nó de ligação da malha existem três graus de liberdade, a carga vertical, o 

momento em x e o momento em y, sendo que a rigidez da placa corresponde à soma da rigidez de cada 

um dos subelementos. Já o solo será dividido numa malha idêntica à da placa, em que em cada ponto 

onde se vai representar o solo se coloca uma mola em que a rigidez (Kfi) se calcula pela expressão (2.2). 

 

 
Kfi = ∑

Ae

4
×

e

kfe 
(2.2) 

em que, 

Ae – área de influência do ponto i; 

kfe – coeficiente da reação do solo para o elemento em consideração. 

 

O sistema estrutural consiste no conjunto superestrutura, fundação e solo, sendo que o equilíbrio do 

sistema é expresso pela expressão (2.3). 

 

 F = Ks × Us (2.3) 

em que, 

F – forças externas; 

Us – vetor de deformação nodal; 

Ks – matriz de rigidez do sistema estrutural. 

 

Já a pressão de contacto calcula-se pela seguinte expressão (2.4). 

 

 Qi = Kfi × wi (2.4) 

em que, 

kfi – coeficiente de reação no subsolo no ponto i; 

wi – deflexão do ponto i. 

 

Quando a pressão é negativa está-se perante trações no terreno e visto que o solo não reage a esforços 

de tração das fundações, é necessário na modelação dar valor de 0 nos nós onde a pressão é negativa e 

correr o programa para deste modo se verificarem novamente as pressões. Caso na iteração seguinte 

ocorram sinais negativos em pontos onde antes se tinha pressão positiva, dever-se-á realizar uma nova 

iteração e alterar os valores negativos para 0 até se ter apenas valores nulos ou positivos. 

A distribuição das pressões no contacto com o solo, para uma mesma sapata, vai depender das condições 

do terreno. Segundo Winterkorn e Fang [15], se a torre for instalada em terrenos rochosos, a distribuição 

de pressões no solo será idêntica ao caso a) da Figura 2.16 em que a pressão se concentra nos locais 
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onde se situam os montantes da torre, não havendo uma distribuição das pressões pela restante área. 

Para solo duros, não rochosos, a distribuição de pressões já ocorre, como se pode verificar no caso b) da 

Figura 2.16, contudo apenas nos solos moles é que se verifica uma distribuição planar das pressões de 

contacto da fundação com o solo, caso c) da Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 – Distribuição das pressões do solo numa fundação para diferentes tipos de solo (adaptado de [15]) 

  

Assim, segundo Winterkorn e Fang [15], para solos do tipo c) como argilas moles, orgânicos, solos com 

lamas ou mesmo para solos com argilas medianamente duras, o dimensionamento das fundações deve 

recorrer ao método rígido. Nos solos mais compactos do tipo a) e b), as tensões desenvolvidas no solo 

são menores sendo mais vantajoso recorrer-se ao método elástico para o dimensionamento de fundações 

pois conduzem a soluções economicamente mais rentáveis. 

Independentemente do método escolhido para se proceder ao dimensionamento das fundações, irão 

aparecer problemas entre as tensões do terreno calculadas e o valor que efetivamente irá surgir devido 

às seguintes razões, segundo Winterkorn e Fang [15]: 

 Se há uma grande camada de solo compressível até uma profundidade elevada ou há uma 

camada de espessura reduzida que provoca grandes compressão na zona central da sapata, 

originando diferentes assentamentos; 

 Num solo aparentemente uniforme após a realização de ensaios, poderá haver depósitos com 

características diferentes que provocam assentamentos diferentes; 

 As mat foundations não estão sujeitas a pressões iguais ao longo de toda a área de contacto com 

o solo. Em fundações assentes em terrenos arenosos, nas bordas a areia tende a movimentar-se 

levando a uma redução da capacidade de carga do solo nesses locais quando a pressão exercida 

pela fundação é aí maior. Em solos argilosos as condições do terreno podem-se alterar com o 

tempo, sendo que o dimensionamento é incerto e deve ser feito para as piores situações que 

podem nunca ocorrer. 
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2.5. FUNDAÇÕES METÁLICAS 

 CARATERÍSTICAS E TIPOS EXISTENTES 

Um dos tipos de fundações metálicas que existem e que vão ser alvo de estudo neste trabalho são as 

fundações em grelha. Segundo a bibliografia [17], uma fundação em grelha é usada quando grandes 

cargas provenientes da superestrutura têm de ser transferidas para um solo com baixa capacidade de 

carga. O peso excessivo de uma fundação de betão pode agravar essa condição geotécnica que deve ser 

cumprida de forma a garantir um correto dimensionamento e segurança para a estrutura. Geralmente 

uma fundação em grelha apresenta-se como a solução mais leve e económica quando comparada com 

uma sapata de betão. Isto permite que não seja necessário proceder-se à escavação nem à colocação de 

estacas de forma a implantar a sapata em solos com melhores condições geotécnicas, já que fornecem 

uma área suficiente para reduzir a grandeza da pressão de contacto do solo e deste modo permite cumprir 

com maior margem a verificação à capacidade de carga. Existem dois tipos principais de fundações em 

grelha cuja distinção depende do tipo de material. Os materiais usados para este tipo de fundação são o 

aço e a madeira. 

Um dos tipos de fundação em grelha metálica usados atualmente inclui a utilização de betão. Segundo 

a bibliografia [17], a escavação deve ser realizada até à profundidade necessária e o seu fundo deve ser 

corretamente nivelado. Coloca-se depois uma camada de betão não inferior a 15 centímetros de 

espessura e após a sua compactação, deve-se formar uma camada homogénea e impermeável. Serão 

depois colocadas as vigas metálicas (perfis), também designados como vigas da grelha, numa primeira 

camada de vigas. As vigas deverão ser colocadas com os espaçamentos pretendidos, com um mínimo 

de 2 centímetros e com o auxílio de espaçadores. O espaçamento ideal deverá ser os 8 centímetros pois 

permite que se realize uma correta vibração do betão que será colocado entre a primeira camada de vigas 

metálicas e o máximo admissível serão 30 centímetros ou uma vez e meia a largura do perfil nas abas. 

Este máximo deve ser cumprido pois se a distância entre perfis for grande, corre-se o risco de cada um 

passar a funcionar individualmente perdendo-se o efeito de resistência dos perfis em grupo, que é a 

grande característica destas fundações. Antes desse passo, é necessário fixar as vigas na cama de betão 

já realizada. Este processo é efetuado com o auxílio de cimento que se coloca na superfície inferior das 

flanges inferiores das vigas, fixando-as e impedindo o seu deslocamento durante a betonagem e a 

vibração do betão que vai cobrir as vigas. Se as fundações tiverem apenas uma camada de vigas são 

designadas por fundações com camada simples. 

 

Figura 2.17 – Fundação metálica em grelha (adaptado de [17]) 

 

Contudo, no caso de uma fundação com dupla camada, o nível superior (2ª camada) será colocado com 

um angulo de 90º em relação à anterior. As regras de espaçamento usadas na primeira camada também 
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devem ser cumpridas nesta pois vai ser coberta por betão tal como a anterior e o comportamento 

estrutural deve ser idêntico à camada inferior. A Figura 2.17 representa o esquema estrutural de uma 

fundação metálica em grelha de dupla camada. 

A caixa de betão para além da camada inferior de 15 centímetros deve também ter um mínimo de 15 

centímetros de recobrimento de betão em cada lado da fundação, a partir de cada um dos bordos dos 

perfis, para evitar a corrosão dos mesmos. No topo também terá de haver recobrimento idêntico ao 

anterior de forma a impedir a corrosão da parte superior dos banzos dos perfis.   

Existe ainda outro tipo de fundações metálicas em grelha que se podem designar por fundações 

flutuantes cuja forma é semelhante a uma caixa larga metálica que por vezes se usa para reforçar certas 

estruturas de betão. Segundo a bibliografia [18], esta fundação não é mais do que uma base que se coloca 

como fundação para a construção de estruturas metálicas como pórticos rodoviários, de sinalização e 

torres de telecomunicações ou elétricas, que têm grandes momentos fletores e necessitam de ser 

instalados de forma rápida e com o menor custo possível. A configuração da grelha vai depender do 

tamanho e peso da superestrutura que vai suportar assim como a profundidade a que vai ser instalada, 

já que esta vai ser colocada à profundidade onde o peso de solo removido é idêntico ao peso da estrutura. 

Assim, o peso da estrutura não terá um efeito muito grande no solo, verificando-se a capacidade de carga 

do terreno. Um exemplo deste tipo de estruturas está representado na Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18 – Fundação metálica em grelha [19] 

 

Ao contrário das fundações metálicas anteriores, em que é necessário a utilização de betão e a colocação 

de uma camada inferior de betão para permitir a instalação da grelha, a fixação desta no terreno será 

feita recorrendo a pequenas estacas metálicas helicoidais, geralmente entre quatro a oito dependendo da 

estrutura a suportar, segundo a bibliografia [20]. Este tipo de fundação vai ter uma série de vantagens e 

benefícios como: 

 Maior velocidade de instalação - não é necessário esperar pelo endurecimento do betão; 

 Não utilização do betão - implica uma simplificação da instalação e despreocupação 

relativamente ao betão que se estraga e se perde; 

 Redução de custos - associado à maior velocidade de instalação e à menor interrupção do 

serviço das infraestruturas rodoviárias quando é necessário instalar um pórtico que atravessa as 

vias; 

 Versatilidade – este tipo de tecnologia pode ser usado para muitas aplicações. 
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 CARATERÍSTICAS DAS FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS EM GRELHA METÁLICA PROPOSTAS 

O tipo de fundação metálica em que se vai estudar e desenvolver um processo de dimensionamento que 

culminará com a folha de cálculo criada não faz parte de nenhum dos dois tipos de fundações em grelha 

metálica discutidos no ponto anterior pois serão constituídas apenas por um material, o aço e não serão 

fixadas no solo com o auxílio de estacas metálicas helicoidais.  

Contudo, estas fundações apresentam algumas das caraterísticas das referidas no ponto anterior. As 

fundações propostas vão ser constituídas por dois elementos principais, a grelha metálica e a chapa 

metálica como demonstra a Figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 – Representação em planta e em alçado da fundação metálica proposta 

 

Tal como nas fundações já apresentadas, a grelha metálica vai ser constituída por perfis metálicos, da 

família UB, mas neste caso serão colocados perfis em duas direções perpendiculares entre si apenas 

numa camada, ao contrário das primeiras fundações em grelha descritas em que se houver apenas uma 

camada, só há perfis numa direção. A justificação para esta diferença passa pela dimensão das 

fundações. Enquanto que nas fundações em estudo os vários montantes vão ser instalados a partir do 

cruzamento de perfis e a fundação final será equivalente a uma mat foundation de betão, ou seja, uma 

fundação única para a estrutura toda onde vão ser instalados todos os montantes da torre, nas fundações 

já discutidas no ponto anterior é necessário instalar uma para cada montante, ou seja, para uma torre de 

telecomunicações existirão tantas fundações quanto o número de montantes. Assim, as fundações que 

vão ser estudadas terão dimensões em planta bastante maiores do que as fundações individuais sendo 

possível a consideração de uma grelha de perfis em duas direções numa só camada, pois a distância 

entre perfis na mesma direção é bastante maior do que o máximo de 30 centímetros propostos 

anteriormente para as primeiras fundações metálicas em grelha. Para este tipo de fundações a distância 

mínima andará por volta de 1 metro. A grelha da fundação metálica proposta será o elemento estrutural 

da mesma com a função de resistir aos esforços que vão ser descarregados pelos montantes da torre de 
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telecomunicações, daí se considerar na modelação e determinação dos esforços das barras críticas as 

cargas atuantes pela torre. 

Já a chapa metálica tem como função principal a fixação dos perfis nas duas direções e impedir o seu 

movimento e deslocamento que possa afetar o funcionamento em serviço, atuando como a primeira 

camada de betão que se coloca para as primeiras fundações descritas anteriormente. Também vai 

permitir que a pressão de contacto com o solo seja muito menor, quando comparada com uma fundação 

apenas com a grelha, pois a superfície de contacto será muito maior e com esta caraterística será possível 

a utilização e implantação de fundações em grelha metálica para torres de telecomunicações em solos 

com menor qualidade geotécnica, permitindo ainda um tempo de instalação menor e a não necessidade 

de utilização de estacas ou fundações profundas.  

Uma das caraterística destas fundações é a de que são fundações superficiais, ou seja, serão instaladas à 

superfície ou até uma profundidade de cerca de 2 metros, não necessitando de grande trabalho 

geotécnico, como grandes volumes de escavação e custos. Contudo, é aconselhável enterrar ligeiramente 

este tipo de fundações e recolocar a terra removida no local escavado após a instalação da fundação, 

para impedir que ocorra deslizamento devido às forças horizontais e/ou derrubamento da fundação 

provocado pelos momentos fletores que se desenvolvem na base da torre devido à ação do vento. Sem 

esta altura mínima de terra existirá apenas o atrito da base da fundação com o solo que depende do peso 

próprio da estrutura para servir de forças resistentes ao deslizamento e o peso da estrutura para funcionar 

como força resistente face aos momentos fletores. Como já foi descrito para este tipo de estruturas o 

peso próprio das mesmas é muito reduzido face aos momentos que se geram devido ao vento. 

As fundações que se vão dimensionar com o auxílio da folha de cálculo desenvolvida e de um programa 

de elementos finitos podem assumir três tipos de configuração que serão estudados no capítulo 4 do 

presente trabalho. Para cada uma dessas configurações, existe a possibilidade de se escolher a forma da 

torre de telecomunicações em planta, ou seja, no final podem-se obter seis configurações diferentes. As 

configurações gerais são o “caso 0”, o “caso 1” e o “caso 2” enquanto que cada um destes pode ter uma 

torre com forma triangular ou quadrangular. De salientar que independentemente da forma da torre em 

planta, a grelha que se formará para cada fundação vai ter o centro geométrico em planta coincidente 

com o centro geométrico da grelha, daí que para duas fundações em planta com as mesmas dimensões, 

se a forma da torre for diferente, a configuração e tamanho de algumas barras da grelha também o serão. 

Um exemplo de uma grelha gerada para o “caso 2” para uma torre quadrangular no programa ROBOT, 

obtida a partir de inputs provenientes da folha de cálculo desenvolvida e que servirá para a determinação 

dos esforços nas barras críticas e posterior validação dos perfis escolhidos para a grelha, pode ser 

observado na Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 – Modelação da grelha metálica de uma fundação no programa ROBOT 
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2.5.3. CORROSÃO E SOLUÇÕES 

Para além das várias verificações necessárias no dimensionamento de forma a garantir a segurança da 

estrutura e dos problemas associados a erros de dimensionamento impedindo o correto funcionamento 

da mesma, existe um problema que se designa por corrosão. Este problema ocorre em todas as estruturas 

que são constituídas por metais, ou seja, as fundações de betão também irão sofrer do mesmo problema 

nas armaduras. Contudo, a gestão do recobrimento de betão da armadura em função da agressividade 

do meio permite um melhor controlo do que nas fundações metálicas. 

 

 

Figura 2.21 – Corrosão atmosférica do aço [21] 

 

Segundo Amaral et al. [22], define-se corrosão como a deterioração de um material, geralmente 

metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos. 

Essa deterioração química irá provocar alterações prejudiciais aos elementos metálicos da estrutura que 

não se pretende que ocorram, tais como desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, as 

quais podem ser relevantes numa torre metálica que integra um sistema de telecomunicações. A 

corrosão, vulgarmente designada por ferrugem, ocorre naturalmente e carateriza-se por ser um fenómeno 

de superfície que se alastra depois para o interior dos elementos metálicos e que ocorre devido à troca 

de eletrões entre duas espécies químicas e que se traduz em dois fenómenos: 

 Oxidação: perda de eletrões por parte de uma espécie química; 

 Redução: ganho de eletrões por parte de uma espécie química. 

 

Estas reações químicas que provocam a corrosão dos metais são designadas por oxi-redução ou REDOX. 

Segundo a bibliografia [23], neste tipo de reações existe um agente oxidante que corresponde à 

substância ou ião que contém o elemento redutor e existe também o agente oxidante que contém o 

elemento oxidante. O elemento oxidado age como agente redutor e perde eletrões enquanto que o 

elemento reduzido, que recebe eletrões, funciona como agente oxidante. Apesar de parecer contraditório 

ser o elemento reduzido a ganhar eletrões, o termo “reduzido” corresponde à carga elétrica dos eletrões 

que se reduz devido ao ganho de carga negativa vinda dos eletrões. 



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

25 
 
 

No caso das fundações metálicas, o aço inoxidável é o material mais utilizado e sofre oxidação na 

presença de iões de cloro, que apesar de não serem afetados por esta troca de eletrões, criam as condições 

ambiente ideais para o início deste processo. Os átomos de ferro do aço irão perder eletrões para os 

átomos de oxigénio, levando à formação do óxido de ferro, vulgarmente designada por ferrugem. As 

equações químicas que explicam este fenómeno, segundo a bibliografia [24], estão traduzidas pelas 

expressões (2.5), (2.6) e (2.7). 

 

 Fe → Fe2+ + 2e− (oxidação do ferro) (2.5) 

   

 O2 + 2H2O + 4e− → 4HO− (redução do oxigénio) (2.6) 

   

 2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(HO)2 (equação global) (2.7) 

 

Segundo Hoffmann e Silva [25], uma proteção anticorrosiva compatível com o meio envolvente é 

fundamental para permitir que as torres metálicas possam operar durante longos períodos. A fundação 

poderá estar sujeita a dois meios totalmente distintos, a atmosfera e o solo onde a torre assenta, cada um 

apresentando uma agressividade e propriedades químicas diferentes, devendo os elementos suscetíveis 

de sofrer corrosão serem dotados de proteção adequada, geralmente um revestimento obtido por imersão 

de zinco.  

Na atmosfera, a maior parte da corrosão atmosférica opera lentamente visto que o metal não é corroído 

por uma grande quantidade de eletrólitos e, por isto, toda a superfície metálica funciona como cátodo e 

ânodo ao mesmo tempo. 

No caso do solo, a presença de iões que induzem a corrosão, como os iões de cloro, em determinada 

profundidade pode proporcionar a formação de um gradiente iónico ao longo da superfície da fundação, 

fazendo com que as regiões onde não existem sais se tornem anódicas permitindo que com o passar do 

tempo possa ocorrer a total corrosão das fundações metálicas.  

Desta forma, segundo Hoffmann e Silva [25], os solos arenosos são aqueles onde há pouca probabilidade 

de ocorrer corrosão, visto serem pobres nos iões que poderão potenciar o iniciar do processo de 

deterioração do metal, enquanto que solos agrícolas facilitam, em princípio, o processo corrosivo por 

serem ricos nesse tipo de substâncias. A percentagem de oxigénio na atmosfera, que varia em função da 

altura, também influencia o maior ou menor grau de probabilidade de ocorrer o fenómeno. Quanto mais 

elevada for a instalação de uma torre em termos de altitude, mais rarefeito será o ar e portanto existe 

menor quantidade de oxigénio para iniciar o processo. Contudo, estas teorias não invalidam que não 

possa ocorrer corrosão num solo arenoso a alta altitude e a melhor forma de prevenir este problema 

passa pela proteção do material. 

Um dos processos de proteção dos elementos metálicos é designado por galvanização e carateriza-se 

por criar uma ligação metálica entre o aço de uma determinada peça a galvanizar e o zinco, através da 

imersão a quente da peça num banho de zinco fundido a 450ºC, conferindo às futuras peças de aço uma 

resistência superior à corrosão, tal como está demonstrado na Figura 2.22. Este é, segundo a bibliografia 

[26], o processo que confere às peças a maior resistência possível à corrosão, garantindo qualidade e 

durabilidade para todas as peças e evitando assim futuros danos à torre de telecomunicações a instalar. 
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De salientar que mesmo os elementos estruturais e os não estruturais metálicos da torre são galvanizados, 

não só apenas os elementos da fundação. 

 

 

Figura 2.22 – Galvanização de perfis metálicos [27] 

 

2.5.4. PORQUÊ ADOTAR ESTE TIPO DE FUNDAÇÕES? 

A pergunta que define este subcapítulo tem todo o sentido de existir sobretudo devido ao problema da 

corrosão do aço, descrito no subcapítulo anterior. Apesar de a galvanização e, por vezes, a pintura 

fornecerem uma proteção extra aos elementos metálicos, a solução de fundações metálicas em grelha 

não é uma solução muito usada. O custo de uma fundação metálica na Europa é relativamente elevado 

quando comparado com o do betão daí que esta solução não seja adotada pois mesmo nas situações em 

que os custos são idênticos, a menor segurança das fundações metálicas devido à corrosão face às 

fundações de betão, fazem com que a decisão final seja sempre a mesma. 

Contudo, para algumas estruturas, a solução de uma fundação metálica em grelha pode-se tornar mais 

conveniente devido a uma série de vantagens que estas apresentam face às fundações de betão e que já 

foram anunciadas em 2.5.1. como maior velocidade de instalação pois não há que esperar pelo 

endurecimento do betão. Também se simplifica a instalação da mesma já que não é necessário a 

produção de betão e há redução de custos devido ao menor tempo de mão-de-obra necessária e a 

impedimentos de certas infraestruturas que a instalação da estrutura poderá envolver, como fecho 

provisório de circulação de estradas. Esta solução poderá ser implantada sobretudo em estruturas 

metálicas como torres de telecomunicações e de distribuição elétrica assim como para equipamentos de 

sinalização rodoviária já que são feitas do mesmo material, podendo ser produzidas na mesma fábrica 

que os elementos da superestrutura e evitando a necessidade de se recorrer a empresas especializadas na 

utilização de betão armado.   

Estas fundações metálicas poderão ser utilizadas em locais onde a produção de betão se torna muito 

insustentável do ponto de vista económico e tecnológico. Em certos países menos desenvolvidos, a 

obtenção dos materiais necessários para a criação de betão como água, areia ou cimento assim como 

todas as máquinas necessárias para a sua produção pode tornar essa mesma produção incomportável do 

ponto de vista não só económico como também logístico sobretudo se se pretender construir muitas 

fundações para, por exemplo, uma linha de rede elétrica. Ao contrário do betão, uma fundação metálica 

pode ser preparada numa fábrica na Europa, levada por barco para esses países e montada no lugar 

http://www.galvaza.pt/pt/servicos/galvanizacao/
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escolhido. Os custos de produção correspondem ao custo da produção de uma fundação na Europa e o 

que aumenta o custo final será o transporte. Já o custo da fundação de betão será muito maior neste tipo 

de países devido à escassez e dificuldade de obtenção dos materiais e máquinas necessárias para a 

produção de betão, tornando esse custo de produção muito maior o que pode ser o suficiente para 

permitir que as fundações metálicas se tornem mais económicas pois os custos de transporte serão 

praticamente idênticos para as barras de aço e para os materiais necessários para o betão.  
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3 
AÇÕES E VERIFICAÇÕES 

REGULAMENTARES 

 

 

3.1. ASPETOS GERAIS  

No presente capítulo vão ser descritas as ações regulamentares a considerar para torres reticuladas de 

telecomunicações assim como as verificações regulamentares a realizar de forma a garantir um correto 

dimensionamento da estrutura pretendida. 

A ação do vento é a principal ação regulamentar que se considera para o dimensionamento de uma torre 

de telecomunicações. Como o âmbito deste trabalho não é a determinação das ações externas necessárias 

para a modelação da torre, esta ação será abordada de forma simplificada. Será também descrita outra 

ação regulamentar que por vezes deve ser considerada, a ação do gelo e quais as combinações de ações 

que se deve adotar de forma a obter-se a combinação de ações que traduza de forma mais real todas as 

ações externas a atuar na torre e que vão ter impacto na determinação dos esforços que serão 

descarregados para a fundação da estrutura. 

As verificações a realizar para o dimensionamento de uma fundação superficial em grelha metálica vão 

dividir-se em dois grupos: as verificações do dimensionamento da estrutura metálica em que se segue o 

Eurocódigo 3 e as verificações geotécnicas segundo o Eurocódigo 7, já que se está a dimensionar uma 

fundação. O dimensionamento estrutural vai-se dividir em duas partes pois a fundação será constituída 

por dois elementos distintos, a grelha e a chapa metálica. Das verificações para o cálculo metálico da 

grelha devem-se salientar as verificações de estabilidade e resistência da estrutura aos diferentes 

esforços e ainda as verificações à encurvadura e encurvadura lateral. Relativamente ao EC3 será ainda 

descrita a forma como as ligações entre os diferentes elementos da grelha serão consideradas e será 

proposto um método de dimensionamento dessas mesmas. Será feito ainda o dimensionamento da chapa 

metálica com o auxílio de um programa de elementos finitos. Por fim, para o cálculo geotécnico a 

capacidade de carga do terreno face ao carregamento vertical, o deslizamento da estrutura e o 

derrubamento da estrutura serão as verificações a destacar do EC7 necessárias para garantir um correto 

dimensionamento. 
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3.2. AÇÕES REGULAMENTARES 

 AÇÃO DO VENTO SEGUNDO A EN 1991-1-4 [28] 

Segundo Davenport [29], sem a ação do vento, as estruturas, principalmente as maiores, seriam mais 

fáceis de dimensionar e seriam também mais baratas de edificar. Assim sendo, torna-se necessário 

quantificar este tipo de ação para o dimensionamento de uma torre de telecomunicações e das suas 

fundações. Este tipo de ação segue um conjunto de diretrizes que permitem a sua determinação, que se 

encontram na norma EN 1991-1-4 [28].  

A resposta da estrutura, que traduz o efeito desta ação na mesma, vai-se traduzir no aparecimento de 

uma série de esforços que serão posteriormente transmitidos para as fundações e destas para o solo. A 

EN 1991-1-4 [28] apenas permite obter todos os dados e variáveis necessários para a quantificação da 

ação do vento como a pressão de pico, a área de referência do vento, os coeficientes de força e de pressão 

e o coeficiente estrutural sendo necessário depois a realização de um modelo da estrutura onde se 

colocam, da forma mais precisa, as ações determinadas e com o auxílio de um programa de cálculo 

automático, obtêm-se os esforços que serão transmitidos às fundações.  

 

3.2.1.1. VENTO MÉDIO 

A ação do vento vai depender de duas parcelas, a velocidade do vento (componente média) e a pressão 

dinâmica (componente flutuante). A primeira parcela, a velocidade média do vento (vm) vai depender 

de três fatores, como está traduzido na equação (3.1). 

 

 vm (z) =  cr (z) × co (z) × vb (3.1) 

em que,  

cr (z) – coeficiente de rugosidade; 

c0 (z) – coeficiente de orografia; 

vb – velocidade de referência do vento (m/s).  

 

Segundo a EN 1991-1-4 [28], o valor básico da velocidade de referência do vento é o valor característico 

da velocidade média do vento referente a períodos de 10 min, independentemente da direção do mesmo 

e da época do ano, a uma altura de 10 m acima do nível do solo, em terreno do tipo campo aberto, com 

vegetação rasteira, tal como erva e obstáculos isolados, com separação entre si de, pelo menos, vinte 

vezes a altura. Por defeito, este valor corresponde à velocidade de referência do vento para um terreno 

de Categoria II. O valor básico da velocidade de referência do vento é definido em função da sua 

localização no contexto nacional, obtendo-se a partir do Quadro 3.1. 

 

 

 

  



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

31 
 
 

Quadro 3.1 – Velocidade de referência do vento (adaptado de [28]) 

Zona 
vb,0 

(m/s) 

Zona A - a generalidade do território, exceto as regiões pertencentes à zona B 27 

Zona B - os arquipélagos dos Açores e da Madeira e as regiões do continente 
situadas numa faixa costeira com 5 km de largura a altitudes superiores a 600 m 

30 

 

A determinação do valor de referência da velocidade do vento, obtém-se a partir do valor retirado do 

Quadro 3.1, dos coeficientes de direção e de sazão e ainda de um coeficiente de probabilidade. Contudo, 

apenas condições especiais vão influenciar o valor destes três coeficientes, podendo o seu valor ser 

determinado no Anexo Nacional da EN 1991-1-4 [28]. Assim, a consideração como unitários conduz a 

um dimensionamento pelo lado da segurança, sendo que o valor de referência da velocidade do vento 

pode ser considerada pela expressão (3.2). 

 

 vb = cdir × cseason × vb,0 (3.2) 

em que, 

cdir – coeficiente de direção; 

cseason – coeficiente de sazão; 

vb,0 – valor básico da velocidade de referência do vento (m/s), obtido no Quadro 3.1.  

 

O coeficiente de rugosidade do terreno é um parâmetro que depende da variabilidade da velocidade 

média do vento no local onde se vai implantar a estrutura assim como a altura acima do nível do solo e 

a rugosidade do terreno a barlavento da construção, considerando a direção do vento escolhida. Este 

coeficiente pode ser calculado pelas expressões (3.3) ou (3.4). 

 

 cr(z) = kr × ln (
z

z0
)   para   zmin ≤ z ≤ zmax (3.3) 

   

 cr(z) = cr(zmin)   para   z ≤ zmin (3.4) 

em que, 

z0 – comprimento de rugosidade; 

kr – coeficiente de terreno dependente do comprimento de rugosidade z0, que se obtém pela expressão 

(3.5). 

 

 
kr = 0,19(

z0

z0,II
)

0,07

 
(3.5) 
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em que, 

z0,II – 0,05 m, retirado do Quadro 3.2; 

zmin – altura mínima definida em função da categoria do terreno, em metros, retirado do Quadro 3.2; 

zmax – considerar 200 m. 

 

Quadro 3.2 – Parâmetros z0 e zmin em função da categoria do terreno (adaptado de [28]) 

Categoria do terreno 
z0 

(m) 

zmin 

(m) 

0 - Mar ou zona costeira exposta aos ventos do mar 0,003 1 

I - Lagos ou zona plana e horizontal com vegetação negligenciável e livre de 
obstáculos 

0,01 1 

II - Zona de vegetação rasteira, tal como erva, e obstáculos isolados (árvores, 
edifícios) com separação entre si de pelo menos, 20 vezes a sua altura 

0,05 2 

III - Zona com uma cobertura regular de vegetação ou edifícios, ou com 
obstáculos isolados com separação entre si de no máximo 20 vezes a sua 
altura (por exemplo: aldeias, zonas suburbanas, florestas permanentes) 

0,3 5 

IV - Zona na qual pelo menos 15 % da superfície está coberta por edifícios 
com uma altura média superior a 15 m 

1,0 10 

 

Para se definir a categoria do terreno para o cálculo da ação do vento numa dada direção, tem que se 

considerar a rugosidade do solo e a extensão com rugosidade de terreno uniforme dentro dum sector 

angular de 15º para cada lado em relação à direção do vento escolhida. Se existirem pequenas áreas com 

rugosidade diferente (inferiores a 10% da área considerada), estas poderão ser desprezadas. A Figura 

3.1 demonstra o que acabou de ser exposto. 

 

 

Figura 3.1 – Determinação da rugosidade num terreno (adaptado de [28]) 
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Relativamente ao coeficiente de orografia, este pode ser considerado unitário se for tido em conta no 

valor de referência da velocidade do vento, tal como preconizado na nota 1 da cláusula 4.3.1 da EN 

1991-1-4 [28]. Quando as velocidades do vento têm de ser aumentadas em 5% por causa da orografia 

(nos casos em que se tem colinas, falésias, etc.), é necessário calcular o coeficiente de orografia para se 

obterem os efeitos correspondentes, segundo o anexo A.3 da EN 1991-1-4 [28], através das expressões 

(3.6), (3.7) ou (3.8). 

 

 co = 1   para   φ < 0,05 

 

(3.6) 

 co = 1 + 2 × s × φ   para   0,05 < φ < 0,3 

 

(3.7) 

 co = 1 + 0,6 × s   para  φ > 0,3 (3.8) 

em que, 

φ – inclinação, na direção do vento, da vertente virada a barlavento, H/Lu; 

s – coeficiente obtido através da figura A.2 ou A.3 da EN 1991-1-4 [28] (Figura 3.2), considerando a 

relação com Le; 

Le – comprimento efetivo da vertente virada a barlavento. 

 

 

Figura 3.2 – Coeficiente s para colinas isoladas ou em cadeia (a) e coeficiente s para falésias e escarpas (b) 

(adaptado de [28]) 

 

Se a nova construção tem altura superior ao dobro da média dos edifícios circundantes, esta poderá ficar 

exposta a ventos com velocidades acrescidas nalgumas direções devendo ser tido em conta no cálculo 

final. A proximidade de edifícios também influencia o cálculo da velocidade do vento no caso de 

edifícios muito próximos da nova construção. 

 

 



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

34 
 
 

3.2.1.2. TURBULÊNCIA DO VENTO 

A intensidade de turbulência do vento é considerada no cálculo da ação deste sendo traduzida pelo 

quociente entre o padrão da turbulência e a velocidade média do vento. O seu cálculo é definido nas 

fórmulas (3.9), (3.10) e (3.11). 

 

 σv = kr × vb × kI 
 

(3.9) 

   

 Iv(z) =
σv

vm(z)
=

kI

co×ln(
z

z0
)
   para   zmin ≤ z ≤ zmax (3.10) 

   

 Iv(z) = Iv(zmin)   para   z < zmin 
 

(3.11) 

em que, 

kI – coeficiente de turbulência cujo valor recomendado é 1,0; 

kr - coeficiente de terreno dependente do comprimento de rugosidade z0, que se obtém pela expressão 

(3.5); 

σv – desvio padrão da turbulência. 

 

3.2.1.3 PRESSÃO DINÂMICA DE PICO 

A determinação da pressão dinâmica de pico à altura z, qp(z), resulta da velocidade média e das 

flutuações de curta duração da velocidade do vento, correspondendo à parcela flutuante do cálculo da 

ação do vento e pode ser determinada pela expressão (3.12). 

 

 
qp(z) = [1 + 7Iv(z)] ×

1

2
× ρ × vm

2 (z) = ce(z) × qb 
(3.12) 

em que, 

ce (z) – coeficiente de exposição calculado pela expressão (3.13) ou pela Figura 3.3 (para co=1 e kI=1); 

qb – pressão dinâmica de referência calculada pela expressão (3.14). 

 

 
ce(z) = cr

2(z) × co
2(z) × [1 + 7 × Iv(z)] =

qp(z)

qb
 

(3.13) 

   

 qb =
1

2
× ρ × vb

2   com   ρ = 1,25kg/m3 (3.14) 
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Figura 3.3 – Coeficiente de exposição para c0=1 e kI=1 [28] 

 

3.2.1.4 AÇÃO DO VENTO 

A ação que o vento exerce sobre a estrutura vai depender de uma série de parâmetros e coeficientes não 

só característicos do vento como também da forma da própria estrutura. Esta força será determinada 

pela expressão (3.15). 

 

 Fw = cscd × cf × qp(z) × Aref (3.15) 

em que, 

cscd – coeficiente estrutural; 

cf – coeficiente de força relativo à construção; 

qp(z) – pressão dinâmica de pico (kN/m2); 

Aref – área de referência da construção ou do elemento de construção (m2). 

 

Para uma torre de telecomunicações, deve-se dividir a estrutura em vários painéis para calcular a ação 

do vento. Deste modo, a altura z corresponderá à cota máxima de cada um dos painéis. 

 

 COEFICIENTE ESTRUTURAL 

Este coeficiente resulta do produto de duas parcelas, uma que corresponde à ocorrência das pressões de 

pico sobre a superfície (cs) e outra que corresponde ao efeito das vibrações da estrutura devido ao efeito 

dinâmico da turbulência (cd). Contudo, para o cálculo do efeito do vento estas duas parcelas não ocorrem 

simultaneamente. Para o caso da torre considerada este coeficiente pode ser determinado pela expressão 

(3.16). 
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cscd =

1 + 2 × kp × Iv(zs) × √B2 × R2

1 + Iv(zs)
 

(3.16) 

em que, 

zs – altura de referência para a determinação do coeficiente estrutural. No presente caso em análise, zs =

0,6 × h ≥ zmin como está definido na Figura 3.4; 

kp - fator de pico, definido como o quociente entre o valor máximo da parte flutuante da resposta e o 

desvio padrão desta; 

Iv (zs) – intensidade de turbulência; 

B2 - coeficiente de resposta quase-estática, relacionado com a falta de correlação das pressões sobre a 

superfície da construção; 

R2 - coeficiente de resposta em ressonância, relacionado com o efeito da turbulência em ressonância 

com o modo de vibração. 

 

 

Figura 3.4 – Formas gerais das estruturas cobertas por este procedimento de cálculo (adaptado de [28]) 

 

Cada um destes coeficientes pode ser determinado de forma independente segundo as seguintes 

expressões (3.17) e (3.18). 

 

 
cs =

1 + 7 × Iv(zs) × √B2

1 + 7 × Iv(zs)
 

(3.17) 

   

 
cd =

1 + 2 × kp × Iv(zs) × √B2 + R2

1 + 7 × Iv(zs) × √B2
 

(3.18) 
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Para o cálculo dos parâmetros B2 e R2 existem dois procedimentos de cálculo. Contudo, segundo a EN 

1991-1-4 [28], as diferenças entre procedimentos não excede os 5% e por isso pode-se optar pelo 

procedimento recomendado que está definido no anexo B dessa mesma norma. A determinação destes 

dois parâmetros é um processo bastante moroso e complexo que foge do âmbito do presente trabalho, 

daí a não descrição do procedimento acima proposto. 

 

 COEFICIENTE DE FORÇA 

Este coeficiente, que é necessário calcular para se determinar a ação do vento definida na expressão 

(3.15), é sem margem de dúvidas aquele que apresenta uma maior complexidade de obtenção do seu 

valor. No capítulo 7 da EN 1991-1-4 [28] é possível determinar o coeficiente de acordo com o tipo de 

estrutura onde se pretende determinar a ação do vento. Comparadamente com os outros capítulos da 

mesma norma, este capítulo é consideravelmente maior, demonstrando a complexidade da determinação 

do seu real valor que varia em função da forma da estrutura. Contudo, na EN 1993-3-1 [30] existe uma 

secção onde é possível a determinação do coeficiente de força para torres e mastros metálicos, daí que 

todo o procedimento de cálculo que vai ser descrito resumidamente se vá basear nos procedimentos 

provenientes desta norma. O coeficiente de força na direção do vento, segundo a EN1993-3-1 [30], será 

calculado pela expressão (3.19). 

 

 cf = cf,S × cf,A (3.19) 

em que, 

cf,S – coeficiente de força do vento sobre uma dada seção da estrutura, calculado na seção B.2.2 da 

EN1993-3-1 [30]; 

cf,A – coeficiente de força do vento sobre os acessórios da estrutura calculado na seção B.2.3 e B.2.4 da 

EN1993-3-1 [30]. 

 

Tal como para os parâmetros B2 e R2, necessários para a determinação do coeficiente estrutural, estes 

dois parâmetros do coeficiente de força têm um procedimento de cálculo complexo e bastante moroso 

que se afasta dos objetivos do trabalho, daí não se desenvolver mais o procedimento de cálculo dos 

mesmos. 

 

 AÇÃO DO VENTO SEGUNDO A EN 1993-3-1 [30] 

Para além da ação do vento determinada pela EN 1991-1-4 [28], existe um complemento para o cálculo 

da força do vento para torres e mastros metálicos que corresponde ao anexo B.2 da EN 1993-3-1 [30]. 

Para o cálculo desta força, esta norma propõe a divisão desta estrutura numa serie de secções (painéis), 

que deverão ter uma forma semelhante entre si. Nessa mesma cláusula está definido que devem ser 

omitidos na determinação da área projetada da estrutura os membros localizados em faces paralelas à 

direção do vento e em planta. Para se obterem resultados mais precisos numa modelação fazendo uma 

análise global da estrutura deve dividir-se a estrutura num número suficiente de painéis que traduzam 

da forma mais correta a ação do vento.  
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A força do vento deverá ser calculada pela expressão (3.15), definida anteriormente e deve calcular-se 

ainda esta força combinada com a ação do gelo, que aumentará a área de exposição dos elementos 

estruturais, devido ao aumento da espessura das secções com a formação do gelo. 

Nesta norma, é proposto o método da estática equivalente que inclui uma tolerância para a amplificação 

dinâmica da resposta que é comum na maioria das torres que são construídas segunda a norma. Para a 

possível aplicação deste método é necessário que se cumpra o seguinte critério traduzido pela expressão 

(3.20). 

 

 7 × mt

ρs × cfT × AT × √db × τ0

(
5

6
−

ht

h
)
2

< 1 
(3.20) 

em que, 

cf,T × AT - soma das forças do vento do painel, incluindo elementos não estruturais, com início a partir 

do topo da torre e de modo que cfT × AT seja menor do que um terço do somatório global para o conjunto 

da torre;  

ρs - densidade do material da estrutura (kg/m3);  

mT - massa total dos painéis que compõem cf,T (kg);  

h - altura da torre (m);  

hT - altura total dos painéis que compõem a estrutura, mas não superior a h/3, (m);  

τ0 - constante dada pela relação volume/resistência, dada pelo valor 0.001 m;  

db - profundidade na direção do vento e que poderá ser tomada com os seguintes valores:  

 Base d para torre de base quadrangular/retangular (m);  

 0.75 × largura da base para torres de base triangular (m).  

 

A força média do vento na direção da torre deve ser determinada pela expressão (3.21) e multiplicada 

pelo fator Smax calculado na expressão (3.22) permite o cálculo da força equivalente da rajada do vento 

na direção da torre, expressa na expressão (3.23).   

 

 Fm,W(z) =
qp

1 + 7 × Iv(ze)
∑cf × Aref 

(3.21) 

   

 
Smax = Sm,W [1 + (1 + 0,2 × (

zm

h
)
2

)
[1 + 7 × Iv(ze)] × cscd − 1

c0(zm)
] 

(3.22) 

   

 
FT,W(z) = Fm,W(z) × [1 + (1 + 0,2 × (

zm

h
)
2

) ×
[1 + 7 × Iv(ze)] × cscd − 1

c0(zm)
] 

(3.23) 
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em que, 

Iv - intensidade de turbulência;  

cscd - coeficiente estrutural;  

zm - altura acima da base em que o efeito da carga é necessário (m);  

h - altura total da torre (m);  

co - coeficiente de orografia. 

 

Os casos de carga que devem ser considerados para a ação do vento vão depender da forma da estrutura. 

No caso em que a intersecção projetada das pernas da estrutura é superior à altura do montante da 

mesma, Figura 3.5 a), a força máxima deve ser determinada pela expressão (3.23) acima calculada, ou 

seja, a força equivalente da rajada do vento na direção da torre. Nos casos em que a intersecção ocorre 

a uma cota inferior ao topo da estrutura, vão-se considerar dois casos de carga. Num primeiro considera-

se a força média do vento, calculada pela expressão (3.23), abaixo da intersecção e a força equivalente 

da rajada do vento na direção da torre acima da intersecção, Figura 3.5 b1). No segundo caso há uma 

inversão da posição das forças e abaixo da intersecção usa-se a força equivalente da rajada do vento na 

direção da torre e acima a força média do vento como está definido na Figura 3.5 b2). 

Quando está presente o caso de uma torre com várias inclinações ao longo do seu corpo, deve-se analisar 

painel a painel, como está definido na Figura 3.5 c). 

 

 

Figura 3.5 – Casos de cargas (adaptado de [30]) 
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 DIREÇÕES DO VENTO 

As torres reticuladas podem assumir duas configurações em planta, a triangular e a quadrangular. A 

configuração da torre vai influenciar a forma como se vão definir as direções condicionantes da ação do 

vento, a ação mais desfavorável para este tipo de estruturas e que vai ser usada para dimensionar as 

mesmas. Segundo Smith [4] existem duas direções condicionantes do vento que se podem considerar 

para uma torre de base triangular sendo a direção que origina os maiores esforços perpendiculares à 

linha imaginária que liga dois montantes, coincidente com o eixo de simetria da base, como demonstrado 

na Figura 3.6 a). Existe ainda outra direção que se pode considerar, Figura 3.6 b), em que a direção do 

vento coincide com o eixo geométrico da base mas perpendicular ao eixo de simetria da base. 

 

 

Figura 3.6 – Direções condicionantes do vento [4] 

 

Para as torres de base quadrangular também se devem considerar duas direções segundo Smith [4]. A 

direção condicionante coincide com o vento a atuar na diagonal, ou seja, a ação a considerar que está 

representada na Figura 3.6 c). A outra direção que se pode considerar para o dimensionamento dos 

montantes, mas que geralmente não é condicionante, é a direção representada com a Figura 3.6 d).  

Contudo, a assimetria das estruturas, devido à posição não regular e ao tamanho diferente que as várias 

antenas podem ter, poderá fazer com que as direções acima descritas não sejam as mais críticas, ou seja, 

que conduzam aos maiores esforços. A diferença não é considerável daí que muitas vezes apenas se 

considera a área de exposição das antenas para a ação do vento, mantendo-se a análise dos esforços com 

as direções do vento já descritas. 
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 AÇÃO DO GELO 

O gelo corresponde ao estado sólido da água, que se verifica quando a temperatura da mesma se situa 

abaixo dos 0 °C, que é a temperatura de fusão. O aparecimento do gelo numa torre metálica de 

comunicações corresponde a um aumento da massa da estrutura e o volume da superfície do gelo 

significa um aumento da área de superfície da estrutura. Assim, quando ocorrer vento, os esforços 

provocados por este serão maiores porque a área de superfície da estrutura será maior. Quanto maior for 

a espessura do gelo, maior será o efeito do vento na estrutura. 

A caracterização da ação do gelo combinada com a ação do vento está definida no Anexo C da EN 1993-

3-1 [30] e na ISO 12494 [31]. Ambas as normas referem que a principal interferência da formação do 

gelo no dimensionamento de uma estrutura é a de aumentar consideravelmente a espessura da estrutura 

e a respetiva área de exposição à ação do vento, aumentando-a significativamente. 

As condições meteorológicas e a topografia vão influenciar a formação e acumulação do gelo assim 

como a forma da estrutura. O fenómeno de formação do gelo pode ser classificado dependendo do 

processo de formação: 

 Gelo formado nas nuvens; 

 Gelo de precipitação. 

 

Apesar de a EN 1993-3-1 [30] referir que se podem formar vários tipos de gelo com propriedades físicas 

diferentes como densidade, adesão, cor ou forma, a ISO 12494 [31] fornece o Quadro 3.3, onde estão 

descritas as propriedades físicas de cada tipo de gelo que se pode formar. A densidade típica varia entre 

200 kg/m3 até 900kg/m3. 

 

Quadro 3.3 – Propriedades dos vários tipos de gelo (adaptado de [31]) 

Tipo de gelo Densidade 

(Kg/m3) 

Adesão e coesão Cor 

Esmalte 900 Forte Transparente 

Neve molhada 300 a 600 Fraca (formação) 

Forte (congelada) 

Branca 

Geada dura 600 a 900 Forte Opaca 

Geada suave 200 a 600 Fraca a média Branca 

 

Para efeitos de dimensionamento de uma estrutura deste tipo, assume-se que a espessura do gelo que se 

forma é constante em toda a estrutura, e combinada com a densidade do mesmo pode ser usada para 

cálculo do peso próprio de gelo formado assim como para o cálculo da força do vento. Este conceito 

pode ser aplicado em zonas onde se prevê a formação de esmalte ou neve molhada, mas nas regiões 

onde se prevê a formação de geada verifica-se que a consideração de uma espessura constante não é 

uma boa aproximação da realidade para o dimensionamento de uma torre. Apenas nos locais onde se 

forma geada em pequenas quantidades é que se assume a simplificação mas deve haver um cuidado 

especial de forma a dimensionar-se de forma conservativa. 
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No capítulo 7 da ISO 12494 [31] existem uma série de sub-capítulos com várias tabelas onde se define 

o parâmetro classe de gelo (IC), que expressa a quantidade de gelo que se poderá formar num dado local 

para cada um dos quatro tipos de gelo acima referidos. O Quadro 3.4 traduz a massa que se poderá 

formar na estrutura para um dos tipos de gelo, neste caso o esmalte com densidade de 900 kg/m3. 

 

Quadro 3.4 – Classes do tipo de gelo Esmalte (adaptado de [31]) 

Classe do gelo 

(IC) 

Espessura do 
gelo 

(mm) 

Massa para o esmalte, m (Kg/m) 

Diâmetro do cilindro (mm) 

10 30 100 300 

G1 10 0,6 1,1 3,1 8,6 

G2 20 1,7 2,8 6,8 18,1 

G3 30 3,4 5,1 11,0 28,0 

G4 40 5,7 7,9 15,8 38,5 

G5 50 8,5 11,3 21,2 49,5 

G6 Usar para acréscimos extremos de gelo 

 

Para o cálculo do peso do gelo formado na estrutura, deve-se assumir que este se vai formar em todos 

os membros (estruturais e não estruturais como escadas) e que vai ter uma espessura constante em cada 

um desses membros tal como está representado na Figura 3.7 para várias formas geométricas. 

 

 

Figura 3.7 – Modelo da acumulação do gelo para diferentes seções [30] 

 

 COMBINAÇÕES DE AÇÕES 

As combinações de ações que devem ser consideradas para o cálculo dos esforços na torre, que vão ser 

descarregadas na fundação, estão definidas na EN 1993-3-1 [30] e na ISO 12494 [31], onde se define 

que devem ser consideradas duas combinações, as expressões (3.24) e (3.25). 

 Ação dominante do gelo acompanhada pelo vento 

 γGGk + γiceQk,ice + γwkψwQk,w (3.24) 
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 Ação dominante do vento acompanhada pelo gelo 

 γGGk + γwkQk,w + γiceψiceQk,ice (3.25) 

em que, 

Ψw = Ψice = 0,5 – valor recomendado, contudo o Anexo Nacional pode sugerir outro valor; 

ϒi – depende da ação, classe de fiabilidade , definidas no Quadro 3.5, e carácter da ação (permanente ou 

variável), como está definido no Quadro 3.6; 

k - fator de redução da pressão do vento, que depende do tipo de gelo e da classe de gelo (IC) e que está 

definido no Quadro 3.7, para o caso do esmalte. 

 

Quadro 3.5 – Classes de fiabilidade [30] 

Classes Descrição 

Classe 3 Torres erigidas em locais urbanos onde a sua queda poderá causar danos ou perda 
de vidas humanas; Torres com funções fundamentais de telecomunicação; Outras 
torres cujas consequências de queda poderão ser graves 

Classe 2 Todas as torres que não se encontram definidas nas classes 1 e 3 

Classe 1 Torres construídas em locais abertos; Torres cuja queda não trará danos a pessoas 

 

Quadro 3.6 – Coeficientes parciais de segurança [30] 

Tipo de efeito Classe de 
fiabilidade 

Ações permanentes Ações Variáveis 

Desfavoráveis 3 1,2 1,6 

2 1,1 1,4 

1 1,0 1,2 

Favoráveis Todas as classes 1,0 0,0 

Situações Acidentais 1,0 1,0 

 

Quadro 3.7 - Fator de redução da pressão do vento para o tipo de gelo Esmalte [31] 

IC k 

G1  0,40  

G2  0,45  

G3  0,50  

G4  0,55  

G5  0,60  
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3.3. VERIFICAÇÕES REGULAMENTARES 

 VERIFICAÇÕES METÁLICAS SEGUNDO O EC3 (EN 1993) 

Para o dimensionamento de estruturas metálicas é necessário o uso do Eurocódigo 3, que inclui todas as 

disposições regulamentares necessárias para este tipo de estruturas, contendo as regras, sugestões e 

verificações necessárias para um correto dimensionamento. As partes usadas desta vasta norma neste 

trabalho foram a EN 1993-1-1 [32], onde estão referidas as regras gerais para edifícios metálicos, a EN 

1993-1-8 [33], para as ligações entre os elementos e a EN 1993-3-1 [30], com regras específicas para 

torres e chaminés. 

A partir dessas normas, é assim possível efetuar a análise, dimensionamento e verificação da segurança 

da estrutura, neste caso a fundação metálica em grelha. A torre de telecomunicações também segue todos 

os passos de dimensionamento e verificação que a fundação, mas como foge ao âmbito do presente 

trabalho, não vai ser detalhada tão exaustivamente. Alguns dos passos necessários que um projetista não 

pode ignorar no dimensionamento de uma estrutura metálica e que vão ser aplicados no 

dimensionamento da fundação metálica são, segundo Camotim [34] são os seguintes. 

 Classificação da estrutura  

o Contabilização dos efeitos de 2ª ordem  

 Suscetível aos efeitos de 2ª ordem  

 Não suscetível aos efeitos de 2ª ordem  

o Classificação das secções das barras  

 Classe 1  

 Classe 2  

 Classe 3  

 Classe 4  

o Classificação das ligações  

 Rigidez  

 Resistência  

 Escolha do método de análise  

o Análise elástica  

o Análise plástica  

 Cálculo de esforços de dimensionamento  

o Análise de 1ª ordem (geometricamente linear)  

 Verificação de segurança das barras  

o Secções (tensões diretas)  

o Barras (fenómenos de instabilidade)  
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3.3.1.1. CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA 

 EFEITOS DE 2ª ORDEM 

Os efeitos de 2ª ordem podem dividir-se em dois tipos, os P-δ para elementos individuais e os P-Δ para 

a estrutura global. A existência e consideração destes efeitos leva a que os deslocamentos e esforços 

calculados para uma determinada estrutura sejam maiores que os obtidos por uma análise considerando 

apenas os esforços de 1ª ordem e portanto é preciso saber se é necessário a sua consideração pois podem 

alterar o equilíbrio da estrutura. Os efeitos de 2ª ordem, para o presente trabalho, apenas seriam 

considerados no dimensionamento da torre, caso fosse necessário. A fundação não vai ficar sujeita a 

estes efeitos pois toda ela se encontra apenas num plano horizontal. Na norma EN 1993-1-1 [32], está 

definido que para uma análise elástica das torres, os efeitos de 2ª ordem podem ser desprezados se se 

verificar a condição na expressão (3.26). 

 

 
αcr

Fcr

FED
≥ 10 

(3.26) 

em que, 

αcr – fator de carga 

Fcr – carga crítica de instabilidade global da estrutura que pode ser estimada com base na rigidez elástica 

inicial; 

FED – carga de cálculo (depende do carregamento e da combinação escolhida). 

 

Para o cálculo de uma estrutura metálica é usual efetuar uma análise de 1ª ordem, estimando-se depois 

os efeitos de 2ª ordem. Se se verificar que o agravamento provocado por estes efeitos adicionais é 

relevante e alterar efetivamente a estrutura, calculam-se depois os deslocamentos e esforços por eles 

causados. 

Na cláusula 5.1.(5) da EN 1993-3-1 [30] está escrito que este efeito pode ser desprezado para as torres 

treliçadas, logo para o presente trabalho não é necessário a consideração dos efeitos de 2ª ordem. 

 

 CLASSIFICAÇÃO DE SECÇÕES 

A classificação de uma secção transversal de uma estrutura metálica é um passo fundamental no 

dimensionamento pois identifica o comportamento de um elemento face à resistência e à capacidade de 

rotação visto que estas podem ser influenciadas por fenómenos de encurvadura local. O Quadro 3.8 

traduz a forma como a EN 1993-1-1 [32] classifica as diferentes secções. 
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Quadro 3.8 – Classificação das seções [35] 

Classes Descrição 

Classe 1  Elementos em que se pode formar uma rótula plástica, com uma capacidade de 
rotação superior à mínima exigida para a utilização de métodos plásticos de análise.  

Classe 2  Elementos em que é possível atingir o momento plástico, mas que possuem uma 
capacidade de rotação limitada.  

Classe 3  Elementos em que a tensão na fibra externa mais comprimida do elemento de aço, 
assumindo uma distribuição elástica, pode atingir o valor da tensão de cedência, mas 
em que o momento plástico poderá não ser atingido, devido à encurvadura local.  

Classe 4  Elementos onde a encurvadura local impede que seja atingida a tensão de cedência 
nas zonas mais comprimidas da secção.  

  

Uma secção esbelta de classe 4 é uma peça onde as zonas comprimidas podem não ter a capacidade de 

plastificar, devido à compressão e a fenómenos de encurvadura local. Assim, o momento resistente dessa 

secção será menor que o momento de uma peça de classe 1, tal como está definido na Figura 3.8.    

 

 

Figura 3.8 – Momentos resistentes máximos para as diferentes classificações de seções [36] 

 

Para a avaliação da classe de um perfil UB que se vai utilizar na fundação, vai-se dividir essa secção em 

vários elementos, sendo estes classificados como internos ou externos. A alma dos perfis será 

considerada como um elemento interno e cada um dos banzos será divido em duas partes, ambas 

classificadas como elementos externos. A classificação de cada um destes elementos será efetuada 

consultando a tabela 5.2 da EN 1993-1-1 [32] e que se pode observar nas Figura 3.9 e Figura 3.10. Os 

perfis usados nas torres quadrangulares são geralmente cantoneiras, podendo-se considerar a Figura 3.10 

para a classificação desses perfis. Já para os perfis usados nas torres triangulares também se podem 

classificar na mesma tabela, mas como são tubulares, tem que se recorrer à seção dos perfis tubulares, 

cujos valores limites para cada classe variam. Para a fundação vai-se utilizar perfis UB, logo vai-se ter 

um elemento interno e quatro externos e utilizar as duas figuras para a classificação de cada um dos 

elementos. A classe de uma secção vai depender da esbelteza de cada elemento, da sua posição na secção 

transversal (interno ou externo), da tensão de cedência do aço usado e da natureza das tensões atuantes 

– compressão (N), flexão (M) ou flexão composta (N+M). 
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Figura 3.9 – Classificação dos elementos internos segundo o EC3 [32] 

 

 

Figura 3.10 – Classificação dos elementos externos segundo o EC3 [32] 
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Para uma secção transversal UB os cálculos necessários para obter a relação c/t são traduzidos pelas 

expressões (3.27) e (3.28), caso o elemento seja interno (alma) ou externo (metade de um banzo), 

respetivamente. 

 

 c

t
=

h − 2 × tf − 2 × r

tw
 

(3.27) 

   

 c

t
=

b − tw − 2 × r

2 × tf
 

(3.28) 

em que, 

tw – espessura da alma (m); 

tf – espessura do banzo (m); 

h – altura do perfil (m); 

b – largura do perfil (m); 

r – raio de soldadura (m). 

 

Depois de determinada a classe de cada um dos elementos individuais de uma secção transversal, a 

classe final da secção transversal será a maior de todas as classes dos vários elementos, isto é, se se 

verificar que existe um elemento de classe 3 e os outros são de classe 1, a classe final do perfil será 3. 

Em caso de a secção final transversal ser de classe 4, é necessário a determinação da sua secção efetiva 

uma vez que fenómenos de encurvadura local na zona comprimida impedem a consideração de toda a 

área transversal para o cálculo. Contudo, a determinação das propriedades efetivas ocorrerá apenas nos 

elementos onde se verificou a classe 4, geralmente devido a almas esbeltas, podendo depois realizar-se 

os cálculos considerando a secção de classe 3 mas com as propriedades efetivas. 

Segundo Caetano [17], as larguras efetivas dos elementos comprimidos são calculadas através de um 

fator de redução ρ definido em função da esbelteza normalizada da chapa, a qual depende da distribuição 

de tensões e das condições fronteira desta última, ou seja, também depende de os elementos serem 

externos ou internos, como está exemplificado nas expressões (3.30), (3.31) e (3.32) para elementos 

internos e externos respetivamente. A expressão (3.29) corresponde à esbelteza normalizada. 

 

 
λp
̅̅ ̅ = (

fy

σcr
)

0,5

= (
c/t

28,4 × ε × √kσ

) 
(3.29) 

   

 
ρ = (

(λp
̅̅̅̅ )−0,188

(λp
̅̅̅̅ )

2 )   para   λp
̅̅ ̅ > 0,748 

(3.30) 

   

 ρ = 1   para   λp
̅̅ ̅ ≤ 0,748 (3.31) 
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ρ = (

(λp
̅̅̅̅ )−0,055(3+ψ)

(λp
̅̅̅̅ )

2 ) ≤ 1   e   λp
̅̅ ̅ > 0,673   e   3 + ψ ≥ 0 

(3.32) 

em que, 

ρ – fator de redução; 

λp – esbelteza normalizada; 

ε = √
fy

235
;  

ψ =
σ2

σ1
, em que σ1 e σ2 se definem a partir das Figura 3.11 e Figura 3.12; 

kσ – fator de encurvadura. 

 

 

Figura 3.11 – Área efetiva de uma seção interna de classe 4 [37] 
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Figura 3.12 – Área efetiva de uma seção externa de classe 4 [37] 

 

As Figura 3.11 e Figura 3.12 permitem a determinação das áreas dos elementos de classe 4 que devem 

ser retiradas para o correto cálculo verificando que estas dependem da posição dos elementos na secção 

e da distribuição de tensões. Estas tabelas permitem ainda retirar o fator de encurvadura. 

Então, é possível o cálculo da área efetiva, Aeff, do módulo de inércia efetiva, Ieff, e do módulo elástico 

efetivo, Weff, que serão usados para cálculos de resistência da secção. 

 

 LIGAÇÕES 

A parte 8 do Eurocódigo 3, a EN1993-1-8 [33], permite realizar a análise e dimensionamento das 

ligações que se vão estabelecer entre os diferentes perfis da estrutura, quer seja na torre ou na fundação 

metálica.  

Segundo Silva e Gervásio [38], as ligações metálicas exibem um comportamento que pode variar entre 

o muito rígido e o extremamente flexível. A forma como estas serão solicitadas vai influenciar a sua 

deformabilidade dependendo portanto dos esforços a que estão sujeitas. As ligações podem-se classificar 

segundo duas categorias e dentro de cada uma vão ter uma classificação diferente consoante as suas 

propriedades, segundo a EN1993-1-8 [32]: 

 Rigidez 

o Articulada em que se verifica total liberdade de rotação entre as barras que se encontram 

no nó onde se vai realizar a ligação, não havendo portanto transmissão de momentos de 

umas barras para as outras; 

o Semi-rígida em que a rotação é parcialmente impedida, não é totalmente livre, havendo 

assim transmissão parcial de momentos; 

o Rígida em que a rotação é impedida entre barras que convergem num nó, havendo total 

transmissão de momentos; 

 Resistência 

o Articulada, onde o momento fletor da ligação é nulo, devido à liberdade total de rotação 

das barras, sendo este momento inferior ao momento resistente das barras; 
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o Resistência parcial, onde o momento fletor da ligação é não nulo e inferior ao momento 

resistente das barras; 

o Resistência total, onde o momento fletor da ligação é não nulo e superior ao momento 

resistente das barras. 

 

A forma mais correta de representar uma ligação metálica na modelação da estrutura seria a 

consideração de uma mola tridimensional com seis graus de liberdade (três translações e três rotações), 

contudo só é adequada se for possível “desacoplar o comportamento de uma ligação em seis esforços 

independentes (dois momentos fletores, um momento torsor, dois esforços transversos e um esforço 

axial)” como está representado na Figura 3.13 a). Contudo, este tipo de ligações tem o problema de ser 

necessário proceder ao cálculo de interações entre esforços.  

 

 

Figura 3.13 – Esforços atuantes numa ligação (a) e curva momento fletor-rotação de uma ligação (b) (adaptado 

de [38]) 

 

Devido à curva momento fletor-rotação de uma ligação típica representada na Figura 3.13 b) dever-se-

ia considerar a utilização de molas não lineares na modelação o que levaria a uma complexa análise 

estrutural não linear, já que a ligação apresenta numa fase inicial comportamento elástico seguindo-se 

um comportamento plástico. Contudo, segundo Silva e Gervásio [38] é possível efetuar uma 

simplificação que passa pela consideração de molas lineares que permitem por isso efetuar uma análise 

linear elástica, representativas do comportamento das ligações para níveis de carregamento 

correspondentes aos estados limite último, caracterizados por uma rigidez elástica equivalente, 

denominada de rigidez secante. A EN 1993-1-8 [18] define este conceito através da expressão (3.33). 

 

 
Sj =

Sj,ini

η
 

(3.33) 

em que: 

Sj – rigidez secante; 

Sj,ini – rigidez inicial da ligação; 

𝜂 – coeficiente de modificação da rigidez. 

 

Para a modelação de uma ligação metálica, quer seja na torre ou na fundação, é comum a consideração 

de uma ligação com um comportamento rígido, onde há transmissão total de momentos entre barras 
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adjacentes, visto que não se conhece a rigidez das ligações. Contudo, analisando o comportamento real 

destas ligações, quando finalizada a estrutura, verifica-se que não é rígido nem flexível, é semi-rígido. 

Assim sendo, para um correto dimensionamento, dever-se-ia considerar numa primeira modelação as 

ligações rígidas, dimensionando a estrutura e as ligações, calculando-se depois a rigidez nas ligações e 

introdução destas no modelo, repetindo-se este processo iterativo até uma solução de dimensionamento 

onde as novas rigidezes não trariam modificações na estrutura. Este processo torna-se contudo muito 

moroso e dispendioso pois é necessário efetuar os cálculos para cada ligação, que existem em grande 

número quer na torre de telecomunicações quer na fundação e a consideração de ligações rígidas leva a 

um sobredimensionamento das mesmas, contribuindo para uma maior segurança da ligação. 

Para além disso, segundo Dias [39], a consideração de ligações semi-rígidas nas ligações entre elementos 

da estrutura poderá levar ao aparecimento dos efeitos de 2ª ordem já que a estrutura se torna mais flexível 

quando comparada com uma estrutura com ligações rígidas, levando à necessidade da determinação dos 

efeitos de 2ª ordem e tornando o dimensionamento mais complexo. 

Na EN 1993-3-1 [30], cláusula 5.2.2, está escrito que a ligação entre elementos de estruturas treliçadas 

pode considerar-se como ligação articulada onde existe liberdade total de rotação dos elementos e não 

transmissão de momentos entre eles mesmos. Esta consideração pode ser assumida no dimensionamento 

da torre pois os momentos que existirão nesses elementos são muito reduzidos e assim vai existir apenas 

transmissão de esforços axiais. Mas um modelo com estas ligações não traduz da melhor maneira a 

realidade pois existe sempre rigidez e resistência nessas ligações por mais pequenos que sejam os 

esforços.  

Pela complexidade e problemas na modelação de ligações, para a fundação vão-se considerar ligações 

rígidas, por permitirem um dimensionamento mais simples e mais seguro. 

 

3.3.1.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

A EN 1993-1-1 [32] define que a resistência de uma secção transversal sujeita a esforços axiais de 

compressão deverá cumprir a seguinte condição da expressão (3.34). 

 

 NEd

NRd
≤ 1,0 

(3.34) 

em que, 

NEd – valor de cálculo do esforço axial de compressão atuante; 

NRd – valor de cálculo do esforço axial de compressão resistente, que pode ser calculado pelas expressões 

(3.35) ou (3.36) dependendo da classe da secção. 

 

 Nc,Rd =
A×fy

γM0
   para   classe 1, 2 e 3 (3.35) 

   

 Nc,Rd =
Aeff×fy

γM0
   para   classe 4 (3.36) 
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em que, 

A – área da secção transversal para classe 1, 2 ou 3; 

Aeff – área efetiva da secção transversal de classe 4; 

fy – tensão de cedência do aço; 

ϒM0 – coeficiente parcial de segurança de 1,00. 

 

3.3.1.3. RESISTÊNCIA AO ESFORÇO TRANSVERSO 

Tal como para o esforço axial é necessário verificar que o esforço de corte atuante é inferior ao esforço 

transverso resistente. Assim, a seguinte condição da expressão (3.37) deve ser verdade para se verificar 

a segurança no dimensionamento. 

 

 VEd

VRd
≤ 1,0 

(3.37) 

em que, 

VEd – valor de cálculo do esforço transverso atuante; 

VRd – valor de cálculo do esforço transverso resistente, que pode ser calculado pelas expressões (3.38) 

ou (3.39) dependendo da classe da secção. 

 

 Vc,Rd = Vpl,Rd = Vel,Rd =
Av×fy

γM0×√3
   para   classe 1, 2 e 3 (3.38) 

   

 Vc,Rd =
Av,eff×fy

γM0×√3
   para   classe 4 (3.39) 

em que, 

Av – área de corte; 

Av,eff – área efetiva de corte de classe 4; 

fy – tensão de cedência do aço; 

ϒM0 – coeficiente parcial de segurança de 1,00. 

 

3.3.1.4. RESISTÊNCIA À FLEXÃO SIMPLES 

No caso de um elemento da estrutura estar sujeito apenas à flexão simples, é necessário verificar a 

condição seguinte na expressão (3.40).    

 

 MEd

MRd
≤ 1,0 

(3.40) 
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em que, 

MEd – valor de cálculo do momento fletor atuante; 

MRd – valor de cálculo do momento fletor resistente, que pode ser calculado pela expressão (3.41), (3.42) 

ou (3.43) dependendo da classe da secção. 

 

 Mc,Rd =
Wpl×fy

γM0
   para   classe 1 e 2 (3.41) 

   

 Mc,Rd =
Wel×fy

γM0
   para   classe 3 (3.42) 

   

 Mc,Rd =
Weff×fy

γM0
   para   classe 4 (3.43) 

em que, 

Wpl - módulo plástico, para peças de classe 1 e 2; 

Wel – módulo elástico, para peças de classe 3; 

Weff – módulo elástico efetivo, para peças de classe 4; 

fy – tensão de cedência do aço; 

ϒM0 – coeficiente parcial de segurança de 1,00. 

 

No caso da flexão se dar com esforço transverso é necessário verificar se este não influencia o valor do 

momento resistente, reduzindo o seu valor no caso de a seguinte condição expressa na expressão (3.44) 

não se verificar. 

 VEd ≤ 0,5 × Vpl,Rd (3.44) 

 

Nos casos em que não se verifica a expressão (3.44) é necessário reduzir o momento resistente seguindo 

os passos da expressão (3.45) e expressão (3.46), (3.47) ou (3.48) dependendo da classe do perfil. 

 

 
ρ = (

2 × VEd

Vpl,Rd
− 1)

2

 
(3.45) 

   

 
My,V,Rd =

(Wpl,y−
ρ×Aw

2

4×tw
)

γM0
× fy ≤ Mc,Rd   para   classe 1 e 2 

(3.46) 

   

 
My,V,Rd =

(Wel,y−
ρ×Aw

2

4×tw
)

γM0
× fy ≤ Mc,Rd   para   classe 3 

(3.47) 
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My,V,Rd =

(Weff,y−
ρ×Aw

2

4×tw
)

γM0
× fy ≤ Mc,Rd   para   classe 4 

(3.48) 

em que, 

tw – espessura da alma (m); 

𝜌 – fator de redução da tensão de cedência; 

Aw – hw x tw (m2); 

hw – altura da alma (m). 

 

O esforço axial atuante também pode influenciar o momento máximo resistente caso este seja superior 

a um determinado limite e haverá uma redução do momento resistente se se verificar a seguinte condição 

da expressão (3.49), levando ao cálculo do momento resistente pela expressão (3.50). 

 

 
NEd ≥ min (0,25 × Npl,y,Rd;

0,5hwtwfy

γM0
) 

(3.49) 

   

 

MNy,Rd = Mpl,y,Rd [

1 − (
NEd

Npl,Rd
)

1 − 0,5 × a
] 

(3.50) 

em que, 

a – min(hw × tw;0,5). 

 

Se a condição (3.51) se verificar, a interação com o esforço axial não é desprezável segundo zz e é 

necessário reduzir o momento resistente, calculado pela expressão (3.52). 

 

 
NEd ≥

hwtwfy

γM0
 

(3.51) 

   

 

MNz,Rd = Mpl,z,Rd

[
 
 
 
 1 − (

NEd
Npl,Rd

− a)
2

(1 − a)2

]
 
 
 
 

 

(3.52) 

 

Por fim, o momento resistente poderá ser reduzido e calculado pela expressão (3.53) caso se verifiquem 

as condições das expressões (3.44) e (3.49). 
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MNy,Rd =
(Wpl,y −

ρ × Aw
2

4 × tw
)

γM0
× fy × [

1 − (
NEd

Npl,Rd
)

1 − 0,5 × a
] ≤ Mc,Rd 

(3.53) 

 

3.3.1.5. RESISTÊNCIA À FLEXÃO COMPOSTA 

Está-se numa situação de flexão composta quando existem momentos fletores e esforço axial. A 

condição (3.54) deve-se verificar para garantir que a peça está corretamente dimensionada e cumpre os 

critérios de segurança. Os valores a colocar em cada esforço resistente vão depender da classe da secção 

e da existência ou não de interação do momento resistente com os outros esforços. Por simplificação, 

pode-se utilizar a expressão (3.55) que conduz a um cálculo mais conservativo. 

 

 
(

MEd,y

MNy,Rd
)

α

+ (
MEd,z

MNz,Rd
)

β

≤ 1 
(3.54) 

   

 
(

MEd,y

MNy,Rd
) + (

MEd,z

MNz,Rd
) + (

NEd

Mpl,Rd
) ≤ 1 

(3.55) 

em que, 

α – 2 para secções em I; 

β – max (5 x Ned/Npl,Rd;1). 

 

3.3.1.6. RESISTÊNCIA À ENCURVADURA 

Segundo Almeida [40], a encurvadura é um fenómeno de instabilidade que surge nas peças esbeltas 

quando sujeitas a grandes esforços de compressão, originando grandes deformações transversais. A 

existência destes fenómenos desestabilizadores nas estruturas metálicas, quando sujeitas à compressão, 

faz com que os esforços acima descritos tenham de ser minorados, sendo necessário o cálculo de certos 

coeficientes redutores para se determinar de forma correta os esforços resistentes finais e assegurar um 

correto e seguro dimensionamento da estrutura.  

 

 COMPRESSÃO SIMPLES 

Para além da verificação da expressão (3.34) existe uma outra, a expressão (3.56), na EN 1993-1-1 [32] 

para a compressão simples que passa pela inclusão dos fatores de encurvadura descritos a partir da 

expressão (3.59) até à expressão (3.63), sendo que esta última geralmente é mais condicionante pois 

considera os efeitos da encurvadura reduzindo a resistência da peça. 

 

 NEd

Nb,Rd
≤ 1,0 

(3.56) 
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 Nb,Rd =
χ×A×fy

γM1
   para   classe 1, 2 ou 3 (3.57) 

   

 Nb,Rd =
χ×Aeff×fy

γM1
   para   classe 4 (3.58) 

em que, 

χ – fator de redução de encurvadura obtido pelo método de cálculo abaixo explicitado; 

ϒM1 – coeficiente parcial de segurança de 1,00. 

 

 
λ// =

Ley

iy
 

(3.59) 

   

 
λ⏊ =

Lez

iz
 

(3.60) 

   

 
λ�̅� = 

max (λ⏊; λ//)

λcr
=

max (λ⏊; λ//)

93,9 × ε
 

(3.61) 

   

 ϕ = 0,5 × [1 + α × (λ̅ − 0,2) + λ̅2] (3.62) 

   

 
χ =

1

ϕ + √ϕ2 − λ̅2
 

(3.63) 

em que, 

α – fator de imperfeição obtido a partir das curvas europeias de encurvaduras traduzidas na Figura 3.14 

e no Quadro 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Curva de encurvadura [37] 
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Quadro 3.9 – Fator de imperfeição (adaptado de [37]) 

Curva de encurvadura a0 a b c d 

Fator de imperfeição (α) 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 

 

 FLEXÃO SIMPLES 

Para o caso de termos apenas momentos fletores numa direção, na EN 1993-1-1 [32] existe também 

outra verificação, expressão (3.64), tal como na compressão, que é necessário confirmar. Esta 

verificação passa pela inclusão dos fatores de encurvadura que podem ser determinados a partir da 

expressão (3.68) até à (3.71), sendo que esta verificação geralmente é mais condicionante, tal como na 

compressão simples. 

 

 MEd

Mb,Rd
≤ 1,0 

(3.64) 

   

 Mb,Rd =
χLT×Wpl×fy

γM1
   para   classe 1 e 2 (3.65) 

   

 Mb,Rd =
χLT×Wel×fy

γM1
   para   classe 3 (3.66) 

   

 Mb,Rd =
χLT×Weff×fy

γM1
   para   classe 4 (3.67) 

em que, 

χLT – fator de redução de encurvadura lateral obtido pelo método de cálculo abaixo explicitado; 

ϒM1 – coeficiente parcial de segurança de 1,00. 

 

 

λ̅LT = √
MEd

Mcr
 

(3.68) 

   

 
Mcr = C1

π2EIz
L2

× {[
Iw
Iz

+
(k × L)2GIt

π2EIz
+ (C2zg − C3zj)

2
]

1/2

− [C2zg − C3zj]} 
(3.69) 

   

 ϕLT = 0,5 × [1 + αLT × (λ̅LT − 0,2) + λ̅LT
2
] (3.70) 
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χLT =

1

ϕLT + √ϕLT
2 − λ̅LT

2

 
(3.71) 

em que, 

αLT – fator de imperfeição obtido a partir das curvas europeias de encurvadura lateral traduzidas na 

Figura 3.15 e no Quadro 3.10. 

C1, C2 e C3 – fatores de correção que dependem do diagrama de momentos como está definido na Figura 

3.16; 

Iz – módulo de inércia na direção zz; 

It – módulo de inércia de torção; 

Iw – módulo de inércia da alma; 

G – módulo de distorção. 

 

 

Figura 3.15 – Curva de encurvadura [37] 

 

Quadro 3.10 – Fator de imperfeição [37] 

Curva de encurvadura a0 a b c d 

Fator de imperfeição - α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 

 

 

Figura 3.16 – Fatores C1, C2 e C3 para diferentes carregamentos [37] 
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 FLEXÃO COMPOSTA 

Tal como nas verificações individuais à flexão simples e compressão simples, para a flexão composta 

existe outra verificação da EN 1993-1-1 [32] para a inclusão dos efeitos da encurvadura, que se traduz 

nas expressões (3.72) e (3.73) para as peças de classe 1, 2 e 3 e nas expressões (3.74) e (3.75) para as 

peças de classe 4. 

 

 NEd

(
χy×A×fy

γM1
)
+ kyy

My,Ed

(
χLT×Wy×fy

γM1
)
+ kyz

Mz,Ed

(
Wz×fy

γM1
)
≤ 1   -   Eixo forte 

para classe 1, 2 e 3 

(3.72) 

   

 NEd

(
χz×A×fy

γM1
)
+ kzy

My,Ed

(
χLT×Wy×fy

γM1
)
+ kzz

Mz,Ed

(
Wz×fy

γM1
)
≤ 1   -   Eixo fraco 

para classe 1, 2 e 3        

(3.73) 

   

 NEd

(
χy×Aeff×fy

γM1
)
+ kyy

My,Ed

(
χLT×Weff,y×fy

γM1
)
+ kyz

Mz,Ed

(
Weff,z×fy

γM1
)
≤ 1   -   Eixo forte                                                                                                                            

para classe 4 

(3.74) 

   

 NEd

(
χz×Aeff×fy

γM1
)
+ kzy

My,Ed

(
χLT×Weff,y×fy

γM1
)
+ kzz

Mz,Ed

(
Weff,z×fy

γM1
)
≤ 1   -   Eixo fraco   

para classe 4 

(3.75) 

em que, 

χy, χz e χLT – coeficientes de redução para encurvadura já calculados em (3.63) e (3.71); 

kyy, kyz, kzy e kzz – fatores de integração em flexão composta. 

 

Para o cálculo dos fatores de interação em flexão composta existem dois métodos na EN1993-1-1 [32]. 

Para este trabalho vai-se recorrer ao método 2, presente no Anexo B da norma acima descrita, seguindo 

a Figura 3.18 e Figura 3.17 que permitem o cálculo dos quatro fatores. 
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Figura 3.17 – Fatores de integração em flexão composta [37] 

 

 

Figura 3.18 – Fatores de integração em flexão composta [37] 

 

3.3.1.7. DIMENSIONAMENTO DA CHAPA METÁLICA 

Para o dimensionamento da chapa metálica, onde vão assentar os perfis metálicos que fazem parte da 

grelha metálica, é necessário garantir que as tensões do aço da chapa não ultrapassem a tensão de 

cedência do aço escolhida para esse elemento. Assim, a expressão (3.76) deve ser cumprida de forma a 

garantir um correto dimensionamento da chapa metálica. 

 

 σmax,chapa < fy (3.76) 

 



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

62 
 
 

em que, 

σmax,hapa – tensão máxima verificada na chapa; 

fy – tensão de cedência do aço, que depende da classe de aço escolhida para a chapa. 

 

As cargas a considerar no dimensionamento deste elemento estrutural da fundação sem funções de 

resistência a esforços deveriam ser todas as ações atuantes verticais que se mobilizam por cima da 

mesma e que levam ao aparecimento de uma força de reação no solo que provocará esforços e tensões 

na chapa.  Como a sapata vai estar ligeiramente enterrada, para evitar o derrube desta face aos momentos 

basais que se vão criar na base da torre, o peso da terra que se vai colocar no topo da fundação seria uma 

carga a considerar no dimensionamento da chapa metálica. Para além desta carga, é necessário não 

esquecer as cargas verticais provenientes da torre e peso próprio da grelha metálica, que se podem 

traduzir numa carga concentrada vertical descendente no centro da chapa. Contudo, destas cargas 

verticais atuantes na chapa metálica, o peso próprio das terras não vai ser considerado no cálculo pois 

esta força está sempre presente e é automaticamente equilibrada pelo solo que se encontra por baixo da 

fundação, assim como o peso próprio da grelha mas por uma questão de segurança, esta última força vai 

ser considerada. Ignora-se o peso próprio do solo no dimensionamento da espessura da chapa metálica 

porque num estado de repouso onde não há cargas externas a atuar na estrutura, a chapa poderia ser 

dimensionada para qualquer espessura pois não haveria esforços a atuar e a gerar tensões que pudessem 

provocar tensões e num limite extremo rutura deste elemento. Quando as cargas externas atuam, vai 

haver alterações no equilíbrio da estrutura e da reação do solo que provocarão esforços de tração na 

chapa, gerando tensões no material que vão depender da espessura da chapa. Para uma determinada 

reação do solo, quanto mais pequena for a espessura da chapa, maiores serão as tensões geradas nesse 

elemento. 

Assim, para a modelação da chapa no programa de elementos finitos vai-se considerar uma força 

distribuída triangular ao longo da superfície da chapa, que procurará traduzir da maneira mais realista a 

tensão de contacto que irá surgir na base da fundação devido à ação das cargas externas. Esta tensão 

será localizada nas zonas comprimidas da fundação, aquelas que estarão em contacto com o solo no 

momento da atuação das cargas externas. Este valor poderá ser calculado a partir da expressão (3.77). 

 

 
σsolo =

PEd

Area
 

(3.77) 

em que, 

σsolo – tensão de cálculo do solo; 

PEd – cargas verticais provocadas pela torre e peso próprio da fundação; 

Area – área da base da fundação comprimida. 

 

Após este passo, é necessário arbitrar a espessura da chapa, obter as dimensões dos painéis 

condicionantes para se poder iniciar a modelação e definir as condições fronteira de cada um dos lados 

dos painéis para se colocar o tipo mais correto de apoio. O tipo de apoios a definir nos painéis serão 

dois: 
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 Encastramentos, que correspondem aos lados dos painéis condicionantes que estão em contato 

com outros painéis e com um perfil da grelha metálica colocado por cima que impede as rotações 

do mesmo; 

 Apoios em que se libertam as rotações e se impedem apenas os deslocamentos verticais na 

direção oposta à direção da tensão do solo. Estes apoios colocam-se nos lados dos painéis que 

não fazem fronteira com outros, logo é permitido haver rotações nesses mesmos apoios. 

 

Com a definição destes painéis e dos apoios lineares em cada um dos seus lados pode-se fazer assim 

uma análise individual de cada um, já que as fronteiras de cada um dos lados representam de uma forma 

muito aproximada o seu comportamento na estrutura real. Na Figura 3.19 é possível observar os dois 

tipos de cortes que são possíveis observar nos vários painéis e que traduzem as duas condições fronteira 

acima descritas. 

 

 

Figura 3.19 – Condições fronteira para os dois tipos de cortes [31] 

 

Assim, com o auxílio do ROBOT as tensões obtidas na chapa vão-se aproximar das tensões que se vão 

mobilizar na realidade quando as cargas externas atuarem na estrutura e provocarem os esforços de 

tração que poderão levar à rutura da chapa. A consideração do peso próprio da fundação no cálculo da 

tensão do solo fornece ao modelo uma margem de segurança que permite garantir um dimensionamento 

da espessura da chapa correto e seguro. 

De forma a confirmar os valores obtidos na modelação, vai-se recorrer à Teoria das Placas e das Cascas 

Finas e verificar os valores das tensões geradas no modelo. Como a forma da fundação em planta poderá 

ser diferente, assim como a forma da torre, poder-se-ão gerar dois momentos principais diferentes já que 

as curvaturas máximas em cada uma das duas direções podem ser desiguais como demonstram as 

expressões (3.76) e (3.77), segundo Ventsel e Krauthammer [41]. 

 

 Mx
m⁄ = −D × (

d2w

dx2
+ ν

d2w

dy2 ) 
(3.78) 

   

 My
m⁄ = −D × (

d2w

dy2
+ ν

d2w

dx2 ) 
(3.79) 

 

 



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

64 
 
 

em que, 

D – rigidez flexional da placa, calculado pela expressão (3.80); 

d2w

dx2 – – curvatura na direção X; 

d2w

dy2 – – curvatura na direção Y; 

ν – coeficiente de Poisson, igual a 0,3 para o aço. 

 

 
D =

E × t3

12 × (1 − ν2)
 

(3.80) 

em que, 

t – espessura da chapa; 

E – módulo de elasticidade do aço da chapa equivalente a 200GPa. 

 

Para o cálculo dos momentos será necessário determinar as curvaturas máximas para cada uma das duas 

direções principais. Como os programas de cálculo não fornecem essa informação, será necessário 

recorrer ao Método das Diferenças Finitas (MDF) para a determinação destes valores. Segundo Ventsel 

e Krauthammer [41], este método permite obter a solução de problemas que incluam equações 

diferenciais. Para a solução do problema das curvaturas vão ser propostas duas expressões que permitem 

o cálculo das curvaturas a partir dos valores dos deslocamentos obtidos no programa de elementos 

finitos. A expressão (3.81) pode ser usada para todas as situações em que se obtêm três valores de 

deslocamentos já que a relação entre os dois afastamentos está definido na expressão, ao contrário da 

expressão (3.82) em que a distância dos deslocamentos extremos tem de ser a mesma em relação ao 

ponto central. A Figura 3.20 permite uma melhor interpretação das duas expressões e dos valores a 

utilizar para cada uma delas, sendo de salientar que para a expressão (3.81) quando a distância entre os 

pontos é igual, α=1 e as expressões (3.81) e (3.82) são idênticas. 

 

 d2w

dx2
=

2 × [α × wi−1 − (1 + α) × wi + wi+1]

α × (1 + α) × ∆2
 

(3.81) 

   

 d2w

dx2
=

wi−1 − 2 × wi + wi+1

∆2
 

(3.82) 

em que, 

wn – deslocamento na posição n; 

α – relação entre as distância dos pontos extremos ao central; 

Δ – distância entre o ponto i-1 e o i. 
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Figura 3.20 – Método das Diferenças Finitas para distâncias diferentes [41] 

 

Para se proceder à verificação das tensões da chapa metálica, é necessário introduzir a espessura para a 

determinação da rigidez flexional da placa. No programa de elementos finitos onde se dimensionou e 

determinou a espessura mínima, é possível obter-se os valores dos deslocamentos em X e Y que vão ser 

usados para a determinação dos Mx e My. De salientar que os valores obtidos no programa serão dois 

conjuntos de valores. O primeiro corresponde a três deslocamentos em X que permitam obter a curvatura 

máxima em X e três valores de deslocamentos em Y que obtenham a curvatura máxima nesta direção 

nesta seção em que a curvatura de X é máxima. Já o segundo conjunto deverá ser formado por três 

valores de deslocamentos em Y que conduzam à curvatura máxima nessa direção e três valores de 

deslocamentos em X que permitam determinar o respetivo valor da curvatura em X. Para o cálculo de 

Mx e My devem usar-se os valores das curvaturas que conduzam ao valor máximo para cada um destes 

momentos, ou seja, o par de valores pode ser diferente para cada momento, ou ser o mesmo para os dois 

momentos se se verificar que numa seção as curvaturas são maiores que na outra seção crítica. De 

salientar que os momentos obtidos são por metro, ou seja, a unidade final de cada um será kN.m/m que 

dará kN. Para se obter a tensão normal em cada direção, expressões (3.83) e (3.84), os dois momentos 

calculados terão de ser multiplicados pela largura da respetiva direção. 

 

 Mx =
Mx

m⁄ × Bx (3.83) 

   

 My =
My

m⁄ × By 
(3.84) 

em que, 

Bx – largura do painel na direção X; 

By – largura do painel na direção Y. 

 

Após o cálculo de Mx e My é necessário verificar que as tensões provocadas por estes momentos não 

sejam superiores à tensão de cedência do aço de forma a garantir segurança e confiança no 

dimensionamento e que não ocorram problemas durante o funcionamento da estrutura. As verificações 

das tensões normais da chapa a realizar são, segundo Timoshenko e Woinowsky-Krieger [42], as 
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demonstradas nas expressões (3.85) e (3.86). A Figura 3.21 permite uma interpretação melhor das 

tensões que são necessárias verificar. 

 

 (σx)max =
6 × Mx

h2
≤ fy 

(3.85) 

   

 
(σy)max

=
6 × My

h2
≤ fy 

(3.86) 

em que, 

h – espessura da chapa, igual a t; 

fy – tensão de cedência do aço. 

 

  

Figura 3.21 – Tensões atuantes numa placa [42] 

 

Para o cálculo da tensão tangencial, também presente na Figura 3.21 a fórmula de cálculo pode variar 

consoante o sinal das tensões normais σx e σy, segundo Timoshenko e Woinowsky-Krieger [42]. Se as 

duas tiverem sinais diferentes, ou seja, uma ser positiva e outra negativa, a expressão (3.87) deverá ser 

usada. Se ambas tiverem o mesmo sinal, dever-se-á usar a expressão (3.88). 

  

 
τmax =

1

2
× (σx − σy) =

3 × (Mx − My)

h2
≤ fy 

(3.87) 

   

 
τmax =

1

2
× max ((σx)max ; (σy)max

) ≤ fy 
(3.88) 

 

Para concluir, a segurança do dimensionamento está assegurada se as verificações às três tensões geradas 

na chapa forem cumpridas. 
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3.3.1.8. DIMENSIONAMENTO DAS LIGAÇÕES NOS NÓS DA GRELHA METÁLICA 

O dimensionamento de uma ligação aparafusada para a grelha metálica a estudar será realizado de uma 

forma idêntica a qualquer estrutura metálica. Será realizado com o auxílio de duas chapas metálicas de 

espessura inferior ou no máximo idêntica à dos perfis escolhidos para a grelha. Apesar de os esforços 

nos diferentes nós da grelha serem diferentes, o dimensionamento será feito para o pior nó, sendo que 

as ligações nos outros nós serão idênticas. Um esquema das ligações a realizar pode ser idealizado na 

Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22 – Esquema das ligações aparafusadas a realizar na grelha metálica (adaptado de [43]) 

 

O primeiro passo deste dimensionamento passa pela determinação do intervalo ideal do diâmetro dos 

parafusos deverá ter e deve ser obtidos através de duas expressões empíricas, expressão (3.90) e (3.91). 

Também é necessário arbitrar a espessura das chapas metálicas que vão permitir realizar a ligação e a 

transmissão de esforços entre as diferentes barras. A espessura destes elementos deverá variar entre os 

valores obtidos pela expressão (3.89) e a espessura do perfil da grelha metálica. Posteriormente será 

confirmada se a espessura que se considerou é suficiente para garantir segurança na ligação 

dimensionada. 

 

 
tchapa =

2

3
× talma 

(3.89) 

   

 

d ≤ √40 × (
t

1 + 0,3
) − 1 

(3.90) 

   

 

d ≥ √40 × (
t

1 − 0,3
) − 1 

(3.92) 

em que, 

talma – espessura da alma; 

tchapa – espessura da chapa; 

t – min(espessura da alma ; espessura do chapa). 
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Após a definição do diâmetro da ligação é necessário definir os espaçamentos que devem ser definidos 

no nó de ligação entre os parafusos. As expressões (3.92), (3.93), (3.94) e (3.95) traduzem o modo como 

se deve calcular estes espaçamentos e a Figura 3.23 permite obter uma melhor compreensão das 

diferentes dimensões que acabaram de ser definidas. 

 

 1,2 × d0 ≤ e1 ≤ max(12t ; 150mm) (3.92) 

   

 1,5 × d0 ≤ e2 ≤ max(12t ; 150mm) (3.93) 

   

 2,2 × d0 ≤ p1 ≤ min(14t ; 200mm) (3.94) 

   

 3,0 × d0 ≤ p2 ≤ min(14t ; 200mm) (3.95) 

em que, 

d0 – diâmetro do furo; 

t - min(espessura da alma ; espessura do chapa). 

 

 

Figura 3.23 – Representação esquemática das distâncias a considerar numa ligação aparafusada (adaptado de 

[43]) 

 

Depois de determinadas as distâncias acima descritas é necessário calcular qual o esforço máximo que 

um parafuso resiste. Vai-se admitir para a fundação que a ligação será de classe A, resistente ao 

esmagamento. Deste modo, as duas forças que poderão condicionar o dimensionamento da ligação em 

relação ao parafuso serão a resistência ao corte, definido na expressão (3.96), e a resistência ao 

esmagamento da chapa em torno do parafuso. Como para cada parafuso irão haver duas chapas, o corte 

será duplo e, assim, para o cálculo da resistência final do parafuso, definido na expressão (3.98), a 

resistência ao corte terá de ser multiplicada por 2. 
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Fb,Rd =

2,5 × α × fu × d × t

1,25
 

(3.96) 

   

 α = min(
e1

3 × d0
;

p1

3 × d0
− 0,15) (3.97) 

   

 FEd = min(2 × Fv,Rd; Fb,Rd) (3.98) 

em que, 

Fv,rd – resistência ao corte de 1 parafuso, que depende da classe do parafuso e do seu diâmetro; 

Fb,rd – resistência ao esmagamento da chapa em torno do parafuso; 

FEd – resistência final do parafuso. 

 

Após o cálculo da resistência de um parafuso é necessário definir a disposição dos parafusos no nó de 

ligação. O número máximo de parafuso por fiada irá depender do diâmetro do parafuso, assim como os 

espaçamentos mínimos definidos anteriormente. Depois, com a disposição definida, é necessário 

comprovar se a essa configuração permite verificar a expressão (3.102) que vai ser condicionante neste 

dimensionamento. 

 

 Ip = ∑xi
2 + yi

2 (3.99) 

   

 
Hmax =

HEd

n
+

MEd

Ip
× yi,max 

(3.100) 

   

 
Vmax =

VEd

n
+

MEd

Ip
× xi,max 

(3.101) 

   

 
Tmax = √Hmax

2 + Vmax
2

≤ FEd 
(3.102) 

em que 

Ip – inércia polar; 

Hed – esforço axial atuante; 

Ved – esforço transverso atuante; 

Med – momento atuante 
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Caso a expressão (3.102) se verifique, pode-se afirmar que por parte dos parafusos, a ligação aparafusada 

dimensionada é segura. Ainda é necessário verificar se as chapas tem espessura suficiente para resistir 

aos esforços que vão atuar no local da ligação. Para isso é necessário que as expressões (3.103), (3.104) 

e (3.105) verifiquem.  

 

 Npl,rd = A × fy ≥ NEd (3.103) 

   

 
Vpl,rd =

Av × fy

√3
≥ VEd 

(3.104) 

   

 Mpl = wpl × fy ≥ MEd (3.105) 

 

Caso o resultado seja positivo destas verificações, o dimensionamento também é seguro para as chapas 

de ligação e o nó de ligação está corretamente dimensionado. 

 

 VERIFICAÇÕES SEGUNDO O EC7 

3.3.2.1. CAPACIDADE RESISTENTE AO CARREGAMENTO VERTICAL 

A capacidade resistente ao carregamento vertical de uma fundação é uma das verificações que é 

necessária realizar no cálculo geotécnico de uma estrutura e corresponde à razão entre a carga de rutura 

pela área da base dessa fundação, como está definido na expressão (3.106). 

 

 
qult =

Qult

B × L
 

(3.106) 

em que, 

Qult – carga limite da fundação; 

B – largura da sapata; 

L – comprimento da sapata. 

 

Para a resolução deste problema é necessário recorrer-se à Teoria da Plasticidade, segundo Fernandes 

[44]. Apesar de não existir uma solução exata, podem ser usados métodos de análise limite baseados 

nos teoremas da região superior, que fornecem dados por excesso (insegurança) e nos teoremas da região 

inferior, que fornecem dados por defeito (mais segurança).  

Assim, segundo Fernandes [44], uma solução que é muito aceite e usada para o dimensionamento de 

fundações superficiais corresponde ao modelo da Figura 3.24 onde se tem uma fundação de largura B, 

que se encontra a uma profundidade D sobre um solo homogéneo de superfície horizontal e peso 

volúmico ϒ com uma carga vertical centrada e admite-se ainda que: 
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 o solo obedece ao critério de rutura de Mohr-Coulomb; 

 a sapata tem desenvolvimento infinito; 

 é nula a resistência ao corte do solo acima da base da sapata, isto é, o solo atua sobre a superfície, 

ao nível da base da sapata como uma sobrecarga uniformemente distribuída;  

 são nulos o atrito e a adesão entre a sapata e o solo de fundação. 

 

 

Figura 3.24 – Zonas de corte e forças que se opõem à rutura [44] 

 

Após a consideração do modelo acima explicitado, foi proposta a expressão (3.107), por Terzaghi [45], 

onde a capacidade resistente ao carregamento da fundação é composta por três parcelas, uma relacionada 

com a coesão, outra com a sobrecarga lateral e a última com o peso. 

 

 
qult = c′ × Nc + q′ × Nq +

1

2
× B′ × γ × Nγ 

(3.107) 

em que, 

c′ – coesão do solo onde vai assentar a fundação (kPa); 

q′ – tensão efetiva do solo (kPa); 

B′ – largura efetiva da fundação (m); 

γ – peso próprio médio do solo onde vai assentar a fundação (kN/m3); 

Nc , Nq , Nϒ – coeficientes adimensionais obtidos a partir do ângulo de resistência ao corte obtendo-se 

através das expressões (3.108), (3.109) e (3.110). 

 

 
Nq = eπ×tg∅tg2 (

π

4
+

∅

2
) 

(3.108) 

   

 Nc = (Nq − 1) × cotg∅ (3.109) 
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 Nγ = 2 × (Nq − 1) × tg ∅ (3.110) 

em que, 

Ø – ângulo de atrito do solo. 

 

De forma a simplificar este problema complexo e tornar a expressão (3.107) mais realista, vão ser 

introduzidos mais parâmetros adimensionais na expressão anterior obtendo-se a expressão (3.111). Na 

Figura 3.25 estão representados os significados de cada parâmetro adicionado e as condições em que o 

seu valor é unitário. De salientar que quando se adiciona um parâmetro, terá de ser calculado para cada 

uma das três parcelas da expressão (3.107). 

 

 qult = c′ × Nc × sc × ic × bc × gc × fc + q′ × Nq × sq × iq × bq × gq × fq 

+
1

2
× B′ × γ × Nγ × sγ × iγ × bγ × gγ × fγ 

(3.111) 

 

 

Figura 3.25 – Fatores corretivos e condições de neutralidade [29] 

 

As expressões seguintes (3.112) a (3.123) e a Figura 3.26 permitem obter o cálculo de cada um destes 

coeficientes. 
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sc =

sqNq − 1

Nq − 1
 

(3.112) 

   

 
sq = 1 +

B

L
sen(∅′) 

(3.113) 

   

 
sγ = 1 − 0,3 ×

B

L
 

(3.114) 

   

 
ic = iq −

1 − iq

Nc × tg(∅′)
 

(3.115) 

   

 
iq = (1 −

H

V + B × L × c′ × cotg(∅′)
)
m

 
(3.116) 

   

 
iq = (1 −

H

V + B × L × c′ × cotg(∅′)
)
m+1

 
(3.117) 

   

 
bc = bq −

1 − bq

Nc × tg(∅′)
 

(3.118) 

   

 bq = (1 − ξ × tg(∅′))2 (3.119) 

   

 bγ = (1 − ξ × tg(∅′))2 (3.120) 

   

 
gc = gq −

1 − gq

Nc × tg(∅′)
 

(3.121) 

   

 gq = (1 − tg(β))2 (3.122) 

   

 gγ = (1 − tg(β))2 (3.123) 

em que, 

m = mb =
2+(B/L)

1+(B/L)
  quando H é paralelo a B; 

m = ml =
2+(L/B)

1+(L/B)
   quando H é paralelo a L. 
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Figura 3.26 – Fatores fc, fq e fγ [29] 

 

Para além destes coeficientes, caso se verifique que para além da carga vertical V existem momentos 

Mx e/ou My, a qult será calculada numa área reduzida, obtendo-se essa área a partir das expressões 

(3.124), (3.125) e (3.126). As excentricidades são calculadas pelas expressões (3.111) e (3.112) sendo 

ainda relevante afirmar que nas expressões (3.107) e (3.111) do qult se deve substituir o valor de B por 

B’. Este fenómeno está exemplificado na Figura 3.27: 

 

 B′ = B − 2 × ex (3.124) 

   

 L′ = L − 2 × ey (3.125) 

   

 Aeff = B′ × L′ (3.126) 

   

 
ex =

My

V
 

(3.127) 

   

 
ey =

Mx

V
 

(3.128) 
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Figura 3.27 – Área efetiva comprimida de uma sapata [44] 

 

Assim sendo, a carga final de rutura da fundação será dado pela expressão (3.129). 

 

 Qult = qult × B′ × L′ (3.129) 

 

 VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 

Para se fazer a verificação de segurança segundo a EN 1997-1 [46], pode-se recorrer a uma de duas 

abordagens possíveis. Em Portugal usa-se a “Abordagem de cálculo 1”, dividida em duas combinações 

possíveis, a combinação 1 em que se majoram as cargas que vão atuar na fundação, e outra, a 

combinação 2, em que se usam as cargas de serviço majorando apenas as cargas variáveis mas aplicam-

se fatores de segurança de redução das propriedades físicas do solo onde se vai instalar a fundação. O 

Quadro 3.11 retirado do EC7 contém os fatores a aplicar para as duas combinações, sendo que a 

combinação 2 é aquela que geralmente é condicionante no cálculo geotécnico. Para se verificar a 

segurança da fundação face aos carregamentos verticais é necessário cumprir a condição da expressão 

(3.130). 

 

 Qult ≥ VEd (3.130) 

em que, 

Qult – capacidade última vertical do terreno; 

VEd – esforço vertical de cálculo, que inclui cargas verticais da torre, peso do volume de terra que se 

encontram em cima da fundação, peso próprio da torre e peso próprio da fundação. 
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Quadro 3.11 – Fatores de segurança para a “Abordagem de calculo 1” [46] 

Combinação Ações Propriedades do terreno 

Permanentes (ϒG) Variáveis 
(ϒQ) 

tg Ø’ 

(º) 

c’ 

(kPa) 

cu 

(kPa) Desfavoráveis Favoráveis 

1 1,35 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 

2 1,00 1,00 1,30 1,25 1,25 1,40 

 

3.3.2.2. DESLIZAMENTO DA BASE 

Para além da verificação à capacidade de carga, é necessário verificar que não ocorre deslizamento da 

fundação, ou seja, os esforços horizontais induzidos pela estrutura na fundação, devido às ações 

externas, não são superiores aos esforços resistentes que impedem o deslizamento da fundação. Estes 

esforços resistentes mobilizam-se devido ao atrito que se estabelece entre o solo e a base da sapata e ao 

impulso passivo sísmico que se mobiliza na face lateral da fundação que vai ser comprimida devido ao 

movimento da fundação. Para se cumprir esta verificação de segurança, a seguinte condição deve 

confirmar-se e é traduzida pela expressão (3.131). 

 

 HEd ≤ Rd + Rp,d (3.131) 

   

 Rd = Vsd × tg(δd) (3.132) 

   

 VSd = PPsolo + NEd (3.133) 

   

 PPsolo = hsolo × Afundação × γsolo (3.134) 

   

 
Rp,d,X ou Y = Ipe × lX ou Y =

Kpe × γsolo × (1 ∓ kv) × h2 × cos(δd) × lX ou Y

2
 

(3.135) 

   

 Kpe

=
cos2(ϕ′ + λ − θ)

cos (θ)cos2(λ)cos (δ − λ + θ) [1 − (
sen(ϕ′ + δ)sen(ϕ′ + β − θ)
cos(β − λ)cos(δ − λ + θ)

)

1
2⁄

]

2 

(3.136) 

em que, 

HEd – esforço de corte desenvolvido pelas forças externas na estrutura; 

Rd – reação horizontal provocada pelo atrito na base da fundação devido às cargas verticais; 
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Rp,d – reação horizontal provocada pela mobilização do impulso passivo sísmico numa face lateral da 

fundação; 

NEd – cargas de cálculo verticais atuantes ao nível da base da fundação, que inclui cargas verticais da 

torre, peso próprio da torre e peso próprio da fundação; 

hsolo – altura entre a superfície e a face superior da fundação; 

Ipe – impulso passivo sísmico do terreno; 

lX ou Y – largura da sapata na direção X ou Y; 

δd - ângulo de atrito entre a base da sapata e a superfície do terreno de fundação. Como a sapata vai ser 

metálica, corresponde a uma sapata pré-fabricada em que δd =
2

3
×ϕd’ (dois terços do ângulo de atrito 

do solo); 

h – profundidade da sapata, que corresponde à soma da hsolo com a altura dos perfis da fundação; 

γ – peso volúmico do solo; 

kv – coeficiente sísmico vertical. 

 

Para o cálculo do impulso passivo vai-se utilizar o coeficiente de impulso passivo sísmico, expressão 

(3.136), proposta pela teoria de Mononobe-Okabe. Os ângulos a utilizar nessa expressão poderão ser 

interpretados pela Figura 3.28. Já o ângulo θ poderá ser calculado pela expressão (3.137), dependendo 

dos coeficientes sísmicos horizontal e vertical. 

 

 
θ = tg−1 (

kh

1 ∓ kv
) 

(3.137) 

em que, 

kh – coeficiente sísmico vertical. 

 

 

Figura 3.28 – Definição dos ângulos para o cálculo do impulso passivo sísmico do terreno (adaptado de [44]) 

 

Por simplificação vai-se também admitir que como a sapata será praticamente superficial, o nível 

freático estará abaixo da base da sapata. Assim, não é necessário descontar a parcela da água no peso 

volúmico do solo reduzindo assim a força de impulso resistente, nem acrescentar depois o impulso da 

água para estas forças que impedem o deslizamento. 
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3.3.2.3. DERRUBAMENTO DA BASE 

O facto de a sapata se encontrar ligeiramente enterrada serve para impedir que ocorra o derrubamento 

da sapata, que acontece quando os momentos atuantes, ou seja, os provocados pela estrutura na interface 

torre-fundação são superiores aos momentos resistentes que se mobilizam graças ao impulso passivo 

sísmico que se mobiliza numa face lateral da fundação e às cargas verticais provenientes do peso próprio 

da torre e da terra. Como os momentos provocados pelas ações externas podem atuar segundo duas 

direções e a sapata não ser quadrada, é necessário fazer a verificação para as duas direções principais, 

X e Y. Assim, o terceiro conjunto de verificações geotécnicas é cumprido caso se verifique a condição 

da expressão (3.138). 

 

 MEd ≤ MRd (3.138) 

   

 
MRd =

Vsd × lX ou Y

2
+

Rp,d × h

3
 

(3.139) 

em que, 

MEd – momento fletor de cálculo desenvolvido pelas forças externas na estrutura, na direção X ou Y; 

MRd – momento fletor resistente desenvolvido pelas cargas VSd e Rp,d; 

VSd – carga vertical que se desenvolve devido às cargas verticais provocadas pela torre e pela terra no 

topo da fundação, calculada pela expressão (3.133); 

Rp,d – reação horizontal provocada pela mobilização do impulso passivo sísmico numa face lateral da 

fundação, calculado pela expressão (3.135); 

h – profundidade da sapata, que corresponde à soma da hsolo com a altura dos perfis da fundação. 

 

Tal como na verificação ao deslizamento, por simplificação vai-se admitir que como a sapata será 

praticamente superficial, o nível freático estará abaixo da base desta. Então, não é necessário descontar 

a parcela da água no peso volúmico do solo nem acrescentar depois o impulso da água para as forças 

resistentes que impedem o derrubamento.  
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4 
MODELAÇÃO E CASOS DE ESTUDO 

 

 

4.1. ASPETOS GERAIS 

O presente capítulo surge devido à necessidade de se verificar através de um programa de métodos de 

elementos finitos qual será a melhor solução base para a configuração da fundação que se irá 

dimensionar e verificar a mesma com o auxílio da folha de cálculo desenvolvida no presente trabalho. 

Para isso vão-se descrever os vários casos base de estudo para dois tipos de torres, triangulares e 

quadrangulares e para diferentes naturezas de cargas dessas mesmas torres, para se poder depois 

proceder ao dimensionamento das fundações de vários casos de estudo de torres no capítulo 6. Ainda 

vão ser descritos os vários problemas detetados na fase de modelação e quais as soluções propostas para 

a sua resolução. Vai ser ainda explicado como realizar a modelação da chapa metálica através do 

programa de elementos finitos, assim como todos os problemas e simplificações desse processo. 

No último subcapítulo vão ser descritos todos os casos de estudo que irão ser abordados nos próximos 

capítulos assim como as caraterísticas geotécnicas do solo onde se vão implantar as fundações.  

 

 

4.2. MODELAÇÃO 

 CARATERIZAÇÃO DAS VÁRIAS CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS PARA A GRELHA METÁLICA 

Para o dimensionamento de uma fundação superficial em grelha metálica usando a folha de cálculo 

desenvolvida, em que o cálculo estrutural passa por uma análise não-linear, é necessário pré-definir 

quais serão os vários modelos que depois se poderão escolher para a solução final da fundação. Depois 

de definido o modelo e obtidos os esforços finais a partir de um programa de elementos finitos, a folha 

de cálculo irá realizar as verificações necessárias para garantir o correto dimensionamento não só 

relativo à parte estrutural (grelha e chapa) como também à parte geotécnica. 

Numa primeira fase vai-se escolher uma das duas configurações base que estão definidas nas Figura 4.1 

a) e Figura 4.1 b). A única diferença entre ambas passa pela inclusão na segunda configuração de mais 

dois alinhamentos, um em cada direção principal, que passam pelo centro geométrico da grelha, 

independentemente da forma da torre (triangular ou quadrangular). Vai-se definir como “caso simples” 

a grelha sem os alinhamentos centrais e como “caso normal” a grelha com os alinhamentos. 
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Figura 4.1 – “Caso simples” quadrangular (a) e “Caso normal” triangular (b) 

  

Depois de definida a configuração base, que posteriormente se vai confirmar que corresponde ao “caso 

normal” em que se obtêm menores esforços internos nas barras para os mesmos esforços provenientes 

de forças externas, quer para o caso da torre triangular quer para o caso da torre quadrangular, vão-se 

ainda fazer mais duas análises para duas novas configurações. O “caso 1”, que corresponde à Figura 4.2, 

uma fundação para uma torre quadrangular com mais dois alinhamentos em cada direção (X e Y) em 

relação ao “caso normal”, em que, em cada direção, se vai colocar um alinhamento extra em cada uma 

das duas zonas exteriores. Assim, em vez dos cinco alinhamentos em cada direção do caso da Figura 

4.1 b), vão-se obter sete alinhamentos. A configuração das barras para uma torre triangular é idêntica à 

da Figura 4.2 e apenas o comprimento de algumas é que difere. 

 

 

Figura 4.2 – “Caso 1” quadrangular 

 

O “caso 2”, correspondente à Figura 4.3, tem a mesma base do “caso 1”, para torres quadrangulares, 

mas adicionam-se quatro alinhamentos em cada direção, em que, para cada uma, se dividem os 

alinhamentos para cada uma das partes exteriores, dois para cada uma das zonas numa direção. Deste 

modo, no “caso 2” obtêm-se nove alinhamentos em cada direção. Tal como no caso anterior, a 

configuração para uma torre quadrangular é igual à da Figura 4.3, correspondente a um caso triangular. 
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Figura 4.3 – “Caso 2” triangular 

 

 DESCRIÇÃO DA MODELAÇÃO DA GRELHA METÁLICA NO ROBOT E PROBLEMAS DETETADOS 

Para a análise das várias soluções propostas no ponto anterior vai-se recorrer ao programa de elementos 

finitos Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. Este foi o programa de cálculo estrutural 

escolhido pois é o usado pela Metalogalva, empresa onde foi desenvolvido este trabalho. 

A utilização deste programa de cálculo vai permitir uma análise mais rápida e precisa das várias 

configurações base possíveis da fundação para diferentes naturezas de carregamentos, visto que a 

estrutura da fundação é hiperestética. O fato de na realidade a fundação se apoiar no solo ao longo de 

toda a superfície inferior deveria obrigar à consideração de um apoio contínuo ao longo de todos os 

elementos da fundação. Uma simplificação do modelo será a consideração dos mesmos apenas nos 

cruzamentos de barras, pois o que se verifica é que toda a superfície inferior das barras se encontra em 

contacto com o solo. Deste modo, os apoios definidos serão unidirecionais na direção vertical, ou seja, 

vão permitir apenas o levantamento das barras nesses pontos mas impedem o afundamento desses 

mesmos pontos. Nos quatro cantos das fundações, vão-se considerar apoios encastrados nas três direções 

e bloqueados nas direções X e Y com o pormenor de na direção vertical se permitir apenas o 

levantamento como nos outros apoios. Assim vai-se evitar o aparecimento de erros devido à 

instabilidade do modelo mas surge outro problema que é o da não linearidade da estrutura e vai ser 

necessário na folha de cálculo desenvolvida criar os “inputs” de entrada do ROBOT como os nós, barras 

e forças para, após a introdução no ROBOT, permitir uma rápida e correta realização do modelo para 

depois se determinarem os esforços das barras críticas para o dimensionamento. Após a modelação no 

programa externo à folha de cálculo desenvolvida é preciso apenas introduzir os esforços das barras 

mais críticas (que em muitos casos corresponde sempre à mesma) e todas as verificações estruturais 

descritas no capítulo 3 serão verificadas.  

Outro problema detetado e que vai ser alvo de um estudo mais aprofundado passa pela definição de um 

apoio duplo em vez do apoio unidirecional no local onde se prevê que a estrutura se encontre 

comprimida, pois quando se analisa a estrutura apenas com os esforços provocados pelas forças externas 

e nas condições descritas no parágrafo anterior, o facto de se permitir o levantamento da mesma em 

todos os nós (com apoios unidirecionais verticais a estrutura torna-se hipostática na direção vertical), 

conduz a resultados absurdos quando se analisam os deslocamentos provocados apenas pelas forças 

externas como mostra a Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Deformada para o “caso 0” apenas com apoios unidirecionais para as cargas externas atuantes 

 

Com as caraterísticas dos apoios definidos, nos locais destes não deveria haver deslocamentos 

correspondentes ao afundamento da fundação, apenas levantamento. Quando se seleciona a opção de se 

visualizarem os deslocamentos provocados pelas cargas atuantes que correspondem, neste exemplo, a 

dois momentos de 300 kN.m, um para cada direção principal, verifica-se o afundamento da fundação no 

apoio central e com um assentamento de 2.15 metros. Mas quando se escolhe a opção da combinação 1, 

que corresponde ao peso próprio da sapata, combinada com o peso do solo que se encontra por cima da 

mesma e que impede o derrubamento da fundação e combinada ainda com as cargas atuantes externas, 

os erros da Figura 4.4 relativos aos deslocamentos desaparecem e tornam-se a aceitáveis como se 

verifica na Figura 4.5, cujo valor máximo passa a ser de 3.9 cm e deixa de existir o problema do 

levantamento do apoio central.  

 

 

Figura 4.5 – Deformada para o “caso 0” apenas com apoios unidirecionais para a combinação 1 

 

Com a colocação de um apoio duplo num dos cantos da fundação onde se prevê que haja compressões, 

os resultados dos deslocamentos da mesma quando se escolhe a opção de apenas se considerarem as 

cargas atuantes, serão significativamente diferentes dos da Figura 4.4 como se encontra demonstrado na 

Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Deformada para o “caso 0” com apoios unidirecionais e um duplo para as cargas externas atuantes 

 

Nesta figura é visível que o levantamento da fundação é persistente e mais realista e dá-se nos locais 

onde as cargas verticais no sentido ascendente se encontram aplicadas. Também se verifica que o apoio 

duplo foi colocado no local correto, ou seja, onde há deslocamentos nulos. Esta deformada é mais 

realista que a obtida no modelo anterior onde se consideram todos os apoios unidirecionais com 

liberdade na direção vertical ascendente. Contudo, quando se seleciona a opção da combinação 1, a 

deformada final será igual à do modelo anterior, como demonstrado na Figura 4.7, o que permite 

concluir que o erro detetado anteriormente não vai alterar os resultados finais globais do 

dimensionamento, pois para a combinação considerada, o peso do solo que se encontra por cima da 

fundação é condicionante no dimensionamento. 

 

 

Figura 4.7 – Deformada para o “caso 0” com apoios unidirecionais e um duplo para a combinação 1 

 

No Quadro 4.1 estão alguns dados retirados dos dois modelos estudados, os momentos máximos 

positivos e negativos, os esforços transversos máximos positivos e negativos e os deslocamentos 

máximos positivos e negativos para uma torre quadrangular quando sujeita a momentos atuantes de 

My=300 kN.m e Mx=300 kN.m. Já o Quadro 4.2 corresponde às mesmas cargas atuantes mas para uma 

torre quadrangular. 
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Quadro 4.1 – Comparação e diferença entre os dois modelos para uma fundação com torre quadrangular 

Quadrangular Modelo sem 
apoio duplo 

Modelo com 
apoio duplo 

Diferença 
(%) 

Mmax (kN.m) 19,23 -24,67 19,23 -24,67 0,00 0,00 

Fz (kN) 38,96 -38,96 38,96 -38,96 0,00 0,00 

Dmax (cm) 3,9 -0,8 3,9 -0,6 0,00 25 

 

Quadro 4.2 – Comparação e diferença entre os dois modelos para uma fundação com torre triangular 

Triangular Modelo sem 
apoio duplo 

Modelo com 
apoio duplo 

Diferença 
(%) 

Mmax (kN.m) 46,55 -51,27 46,55 -51,27 0,00 0,00 

Fz (kN) 55,68 -63,98 55,68 -63,99 0,00 0,02 

Dmax (cm) 18,7 0,1 18,7 0,1 0,00 0,00 

 

A diferença constatada nos quadros anteriores não é muito relevante, sendo que o mesmo se verifica 

para os restantes modelos a estudar, apenas uma diferença no deslocamento de 25% no Quadro 4.1 mas 

na realidade a diferença é de cerca de 2 mm. Deste modo, para se garantir que toda a análise estrutural 

é avaliada da forma mais correta, toda a modelação posterior realizada neste trabalho irá ser feita com a 

consideração de um apoio duplo, pois é a única que permite fazer uma análise real e correta se se 

pretender considerar apenas as cargas exteriores atuantes. 

Os problemas acima detetados ao usar um programa de cálculo permitem concluir que é sempre 

necessário fazer uma análise crítica dos resultados finais de uma modelação pois problemas na 

elaboração do modelo de cálculo e na definição da natureza dos apoios, poderão levar a resultados um 

pouco diferentes do esperado. Erros na introdução de dados, tais como nós, barras ou cargas e as 

discrepâncias entre a estrutura real e o modelo podem levar a uma distribuição diferente dos esforços 

que, por sua vez, podem resultar num dimensionamento sem segurança e nalguns casos provocar a rutura 

da estrutura. O facto de se estar a dimensionar uma fundação de uma torre de telecomunicações faz com 

que o dimensionamento tenha de ser efetuado de forma correta e que garanta a segurança para todas as 

combinações de carga previstas, pois reparações futuras provenientes de erros de cálculo são impossíveis 

de efetuar já que não se podem substituir peças da fundação da mesma forma que se reparam certos 

elementos da torre. 

 

 ANÁLISE DE RESULTADOS DA MODELAÇÃO NO ROBOT E CONCLUSÕES 

4.2.3.1. CASO SIMPLES OU CASO NORMAL 

A primeira análise a realizar passa pela escolha da solução base da fundação, o “caso 0”, em que se tem 

de optar pelo caso da Figura 4.1a) ou pelo caso da Figura 4.1b). Para garantir uma análise mais realista 

e assertiva, para cada um destes dois casos, vai-se ainda fazer uma análise para o cenário de uma torre 

triangular e quadrangular.  
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A sapata em estudo terá uma forma quadrangular, de 12 metros por 12 metros. Já quando a torre for 

quadrangular vai ter 6 metros por 6 metros assim como a torre triangular que terá a = 6 metros e b = 6 

metros. Entre o “caso simples” triangular e o “caso simples” quadrangular, os troços da grelha numa das 

direções, aquela onde se efetua o eixo de simetria serão diferentes, enquanto que na outra direção será 

idêntico, como se comprova pela análise das Figura 4.8 a) e Figura 4.8 b).  

 

      

Figura 4.8 – “Caso simples” quadrangular (a) e “Caso simples” triangular (b) 

 

Este mesmo pressuposto é verificado para o “caso normal”, onde os troços têm diferentes comprimentos 

na direção do eixo de simetria do caso com a torre triangular pelo facto de se pretender garantir que o 

eixo geométrico da fundação corresponda ao eixo geométrico da torre, levando a um aumento do 

comprimento de alguns troços no caso da torre triangular face ao caso da torre quadrangular. Este 

conceito exposto para o “caso normal” pode ser também verificado pela análise das Figura 4.9 a) e 

Figura 4.9 b). 

 

      

Figura 4.9 – “Caso normal” triangular (a) e “Caso normal” quadrangular (b) 

 

Para a realização da análise comparativa, vão-se definir três casos de carga para as torres triangulares e 

dois casos de carga para as torres quadrangulares. Para as torres triangulares vão-se definir os casos:  

 Mx=300kN.m;  

 My=300kN.m; 

 Mx=300kN.m e My=300kN.m. 
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Para as torres quadrangulares, pelo facto de terem dois eixos de simetria e o caso em estudo ser uma 

sapata quadrangular faz com que os casos de carga em estudo sejam apenas dois: 

 My=300kN.m ou Mx=300kN.m; 

 Mx=300kN.m e My=300kN.m. 

 

Com a ajuda do programa de elementos finitos Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 

após a modelação dos quatro casos de fundação e da correspondente aplicação dos casos de carga 

correspondentes, foi possível obter os esforços máximos positivos e negativos para os momentos, 

esforços transversos e deslocamentos para a posterior análise e escolha do melhor modelo base para os 

restantes modelos mais complexos de grelha. Os resultados apresentados correspondem a modelos onde 

se colocou o apoio duplo numa zona onde se prevê que esteja à compressão para evitar assim problemas 

de hipostaticidade do modelo quando calculado pelo ROBOT. Assim, os valores obtidos no ROBOT 

estão traduzidos nos Quadro 4.3, Quadro 4.4, Quadro 4.5 e Quadro 4.6. 

 

Quadro 4.3 – Esforços para diferentes cargas externas para uma fundação do “caso simples” com torre triangular 

Triangular Simples (mx=300) Simples (my=300) Simples (my=300 e mx=300) 

Mmax (kN.m) 73,86 -95,47 104,65 -123,02 105,52 -123,99 

Fz (kN) 94,27 -89,86 127,89 -105,53 128,6 -105,53 

dmax (cm) 56,6 -0,8 79,8 -0,5 81,3 -0,5 

 

Quadro 4.4 – Esforços para diferentes cargas externas para uma fundação do “caso normal” com torre triangular 

Triangular Normal (mx=300) Normal (my=300) Normal (my=300 e mx=300) 

Mmax (kN.m) 43,66 -44,66 46,55 -51,27 46,55 -51,27 

Fz (kN) 41,13 -62,34 55,68 -63,98 55,68 -63,99 

dmax (cm) 16,9 -0,1 18,7 -0,1 18,7 -0,1 

 

Quadro 4.5 – Esforços para diferentes cargas externas para uma fundação do “caso simples” com torre 

quadrangular 

Quadrangular Simples (mx=300) Simples (my=300) Simples (my=300 e mx=300) 

Mmax (kN.m) 148,86 -133,08 148,86 -133,08 148,86 -133,08 

Fz (kN) 132,36 -132,36 132,36 -132,36 132,36 -132,36 

dmax (cm) 104,3 -4 104,3 -4 104,3 -4 
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Quadro 4.6 – Esforços para diferentes cargas externas para uma fundação do “caso normal” com torre 

quadrangular 

Quadrangular Normal (mx=300) Normal (my=300) Normal (my=300 e mx=300) 

Mmax (kN.m) 19,23 -24,67 19,23 -24,67 19,23 -24,67 

Fz (kN) 38,96 -38,96 38,96 -38,96 38,96 -38,96 

dmax (cm) 3,9 -0,8 3,9 -0,8 3,9 -0,8 

 

Fazendo uma análise dependente da forma da torre, é possível concluir que tanto para as torres 

triangulares como para as torres quadrangulares, quando sujeitas a momentos numa ou nas duas 

direções, o “caso normal” é aquele que permite uma redução significativa dos esforços instalados nas 

barras da grelha metálica. Comparando os Quadro 4.3 e Quadro 4.4, verifica-se que para o caso das 

torres triangulares, as barras mais solicitadas no “caso normal” têm esforços e deslocamentos muito 

inferiores aos do “caso simples”. A inclusão dos dois alinhamentos centrais permite assim uma redução 

de esforços no caso das torres triangulares pela análise dos Quadro 4.5 e Quadro 4.6, onde se podem 

tirar as mesmas conclusões do caso das torres triangulares para as torres quadrangulares. 

Para se verificar qual o melhor caso em estudo recorreu-se à folha de cálculo desenvolvida, que será 

aprofundadamente descrita em capítulos seguintes. Para a análise considerou-se o caso de carga com 

dois momentos atuantes, um momento de 300kN.m em cada uma das direções principais, para o “caso 

normal” e para o “caso simples” e a forma da torre escolhida foi a triangular. Para o “caso simples”, foi 

necessário criar o modelo no ROBOT para a determinação de esforços nas barras críticas enquanto que 

no “caso normal” (“caso 0” na folha de cálculo) após a introdução dos dados da fundação na folha de 

cálculo e da exportação dos dados para o ROBOT foi possível determinar os esforços das barras críticas. 

Após estes passos, introduziram-se na folha de cálculo os esforços para cada um dos casos e verificou-

se que os perfis mínimos que garantem a segurança do dimensionamento quer para o EC3 quer para o 

EC7 foram os apresentados no Quadro 4.7. 

 

Quadro 4.7 – Informações sobre os perfis escolhidos para as duas fundações com as torres triangulares 

estudadas 

Caso Perfil Área transversal 

(m2) 

Comprimento 

(m) 

Simples UB 406 x 178 x 60 0.007652 72 

Normal UB 305 x 127 x 37 0.004718 96 

 

Como era espectável e já tinha sido concluído anteriormente, o “caso normal” permite a obtenção de 

uma fundação com menor área transversal. Contudo, a inclusão dos dois alinhamentos centrais que 

permitem a redução dos esforços aumentam o volume de aço da fundação para o “caso normal”. Assim, 

o custo total da fundação vai determinar qual o caso mais vantajoso do ponto de vista económico. Para 

se determinar esse custo, é necessário obter o peso total da fundação já que o preço do aço corresponde 

a €/kg. Para a determinação do peso e custo da fundação vai-se recorrer às expressões (4.1) e (4.2). 
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 Peso = l × AT × γaço (4.1) 

   

 Preço final (sem chapa inferior) = Peso × Custo unitário (4.2) 

em que, 

l – comprimento da fundação (m); 

AT – área transversal do perfil da fundação (m2); 

γaço – peso volúmico do aço equivalente a 7850 kg/m3; 

Custo unitário – preço de venda do aço variável consoante os mercados (€/kg). 

 

Para a determinação do custo final sem a consideração da chapa, vai-se considerar um custo unitário 

para o aço de 2 €/kg que inclui o custo de produção dos perfis da grelha e das ligações aparafusadas a 

realizar na mesma. A chapa deveria ser considerada porque os painéis de cada um dos casos estudados 

vão ser diferentes e isso pode levar a espessuras diferentes. Contudo vai-se admitir que terão um custo 

idêntico pois a área de implantação da fundação é igual e os esforços atuantes também. Assim, o custo 

final de cada uma das duas fundações será o calculado no Quadro 4.8. 

 

Quadro 4.8 – Análise económica das duas fundações com as torres triangulares estudadas 

Caso  Comprimento 

(m) 

Área transversal 

(m2) 

γaço 

(kg/m3) 
 Custo unitário 

(€/kg) 
Preço final 

(€) 

Simples 72 0,007652 7850  2,00 8649,82 

Normal 96 0,004718 7850  2,00 7110,97 

 

Assim, pode-se concluir que para as torres triangulares o “caso normal” vai ser o escolhido pois permite 

uma redução significativa da área da secção transversal dos perfis graças aos menores esforços 

instalados. Esta redução da área da secção transversal dos perfis trará um custo menor de produção pois 

o volume de aço necessário será menor, mesmo com a adição dos dois alinhamentos centrais que 

aumentam o comprimento da fundação, como se pode concluir no Quadro 4.8. A mesma conclusão 

também pode ser tirada para as torres quadrangulares pela análise do Quadro 4.9, que obedece aos 

mesmos procedimentos e condições de cálculo que as fundações com torre triangular. 

 

Quadro 4.9 – Análise económica das duas fundações com as torres quadrangulares estudadas 

Caso Comprimento 

(m) 

Perfil Área transversal 

(m2) 

γaço  

(kg/m3) 

 Custo unitário  

(€) 

Preço final  

(€) 

Simples 72 UB 457x152x74 0,009448 7850  2,00 10680,02 

Normal 96 UB 203x102x23 0,002940 7850  2,00 4431,17 
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Assim, o “caso 0” presente na folha de cálculo será o “caso normal” acima escolhido como modelo base 

da fundação e os “caso 1” e “caso 2” também presentes na folha têm a base do “caso normal”. 

 

4.2.3.2. CASO 1 OU CASO 2 

A inclusão destes dois casos na folha de cálculo, baseados no “caso normal” mas com mais um ou dois 

alinhamentos em cada uma das zonas externas da grelha em cada direção, surge para as situações em 

que o projetista se depara com uma largura da fundação relativamente grande face à largura da torre, o 

que faz com que os troços exteriores, a azul na Figura 4.10, sejam maiores do que os troços interiores, 

a vermelho. Essa variação significativa do comprimento pode levar a que, face aos esforços exteriores 

atuantes, seja necessário um aumento da área da secção dos perfis para garantir a estabilidade da 

estrutura face à encurvadura e/ou encurvadura lateral, originando um aumento excessivo do custo da 

fundação. Então, com a inclusão destes alinhamentos adicionais, a verde na Figura 4.10, que vão 

funcionar como contraventamento dos traços problemáticos, vai-se reduzir o tamanho de encurvadura 

desses troços e assim, face aos esforços exteriores atuantes, não será necessário o aumento da área da 

secção dos perfis. 

 

 

Figura 4.10 – “Caso 1” quadrangular 

 

Pela análise do Quadro 4.10, para o caso da torre triangular e do Quadro 4.11, para o caso da torre 

quadrangular, é possível concluir que quanto maior for o número de alinhamentos escolhidos numa 

direção da fundação, menor será a grandeza dos esforços nas barras mais solicitadas. A natureza dos 

esforços atuantes para a realização desta comparação corresponde à situação em que se tem momentos 

nas duas direções de 300 kN.m, tal como nas últimas duas colunas dos Quadro 4.4 e Quadro 4.6, para 

permitir uma melhor análise e tirar conclusões mais precisas e corretas. 

 

Quadro 4.10 – Esforços e deslocamentos obtidos para o “caso 1” e para o “caso 2” com torre triangular 

Triangular Caso 1 (my=300 e mx=300) Caso 2 (my=300 e mx=300) 

Mmax (kN.m) 13,21 -22,34 13,12 -21,78 

Fz (kN) 33,88 -33,88 33,31 -33,53 

dmax (cm) 2,2 0,0 2,2 0,0 
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Quadro 4.11 – Esforços e deslocamentos obtidos para o “caso 1” e para o “caso 2” com torre quadrangular 

Quadrangular Caso 1 (my=300 e mx=300) Caso 2 (my=300 e mx=300) 

Mmax (kN.m) 13,21 -22,34 12,87 -21,75 

Fz (kN) 33,88 -33,88 33,29 -33,29 

dmax (cm) 2,2 0,0 2,1 0,0 

 

Uma primeira conclusão a retirar face aos esforços praticamente idênticos que se verifica entre o caso 1 

e o caso 2 para ambas as formas de torre é a de que as barras condicionantes no dimensionamento 

estrutural são as que têm maior comprimento, neste caso as centrais com três metros. O 

contraventamento imposto pela adição dos alinhamentos nas zonas externas reduz os esforços nessa 

barras já que diminui o comprimento de encurvadura, logo é uma boa solução para quando a torre é de 

pequenas dimensões e a fundação, por motivos geotécnicos, é muito maior, como na Figura 4.9, o que 

faz com que as barras mais extremas sejam grandes e possam ter problemas de estabilidade e 

encurvadura. Outra conclusão a tirar passa pelo Quadro 4.12 em que se compara a solução do “caso 

normal” com a do “caso 1”. Não se vai realizar o estudo de custo do caso 2 pois os esforços e solução 

são idênticos aos do caso 1” mas como o comprimento de fundação é maior, o custo também o será. 

 

Quadro 4.12 – Análise económica de duas fundações estudadas com torre quadrangular 

 

Pela análise do Quadro 4.12 é possível concluir que apenas compensa passar do “caso 0” para o “caso 

1” quando as barras externas são maiores do que as centrais pois a diferença de esforços não é 

significativa para a alteração do perfil transversal.  

Assim, a seleção do caso pretendido para a base da fundação terá de passar por um processo iterativo 

em que o projetista tem de ponderar várias soluções com os diferentes casos, se os esforços nas barras 

forem diferentes mas garantam a segurança do dimensionamento e no final escolher aquela que terá um 

custo menor. Os casos base na folha de cálculo serão seis, três para torres triangulares e três para torres 

quadrangulares. Dentro de cada grupo de três ter-se-á o “caso 0” (o mais básico), o “caso 1” (com quatro 

alinhamentos adicionais no total) e o “caso 2” (com oito alinhamentos adicionais no total). 

 

 DIMENSIONAMENTO DA CHAPA METÁLICA 

Para a modelação da chapa metálica que se colocará por baixo da grelha metálica vai-se novamente 

recorrer a um programa de elementos finitos para ajudar no seu dimensionamento. Ao contrário da 

grelha metálica, a determinação e verificação das tensões que se vão gerar nos diferentes painéis de 

chapa condicionantes vão ser efetuadas no próprio programa de elementos finitos e então vai-se 

Caso Comprimento 

(m) 

Perfil Área transversal 

(m2) 

γaço 

(kg/m3) 
Custo 

unitário (€) 
Preço final 

(€) 

0 96 UB 203 x 102 x 23 0,002940 7850 2,00 4431,17 

1 144 UB 203 x 102 x 23 0,002940 7850 2,00 6646,75 
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alterando a espessura da chapa de forma a obter-se uma espessura final mínima que garanta uma tensão 

máxima admissível inferior à tensão de cedência do aço da chapa. A folha de cálculo desenvolvida 

apenas fornece as coordenadas dos pontos dos painéis que se vão considerar neste dimensionamento e 

também permitirá determinar de uma forma mais exata as tensões em qualquer ponto. Contudo, para 

esse cálculo vai ser necessário obter deslocamentos e distâncias de alguns pontos como definido em 

3.3.1.6. 

O caso que se vai explicar e modelar corresponde a uma sapata com 5 x 5 metros de largura para uma 

torre quadrangular com 2 metros de distância entre montantes e com uma grelha com a configuração do 

“caso 0” com perfis UB 203x102x23 e momentos atuantes de 300kN.m nas duas direções e carga 

vertical de 250kN.  

Através da folha de cálculo foi possível obter-se a tensão de contato do solo de 16,60kPa, que 

corresponde ao quociente entre as cargas verticais atuantes, 291kN, e a área efetiva, 17,56 m2. Com o 

auxílio da tabela dos pontos dos painéis gerada automaticamente pela folha de cálculo, criaram-se no 

ROBOT os painéis que se vão analisar e dimensionar. Inicialmente admitiu-se uma espessura de 10 

milímetros para os painéis, estando estes representados na Figura 4.11. As condições fronteira dos lados 

dos painéis vão ser traduzidas pela consideração de apoios lineares ao longo dos seus bordos e vão 

corresponder a encastramentos quando esses lados estão apoiados num perfil e em contacto com outro 

painel. Para os lados exteriores dos painéis, que correspondem àqueles que não estão em contato com 

outro painel, vão-se considerar apoios com as rotações e com os deslocamentos livres, exceto na direção 

vertical em que se impedem os deslocamentos descendentes em relação ao eixo vertical. 

 

 

Figura 4.11 – Modelação dos painéis representativos da chapa metálica 

 

Após a criação dos painéis, da definição da sua espessura e carga atuante e dos apoios nos lados desses 

mesmos, tratou-se de obter os resultados das tensões geradas em cada um dos painéis. Como a classe de 

aço da chapa é S355 MPa, a tensão máxima admissível será 355 MPa e em nenhum ponto dos painéis a 

tensão pode ultrapassar esse valor. Na Figura 4.12 é possível observar os valores das tensões geradas 

nos quatro painéis modelados. 
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Figura 4.12 – Tensões obtidas para uma chapa de 10mm com uma carga de 16,6kPa 

 

Como a tensão máxima verificada é de 178,32 MPa é possível reduzir a espessura dos painéis para 

valores inferiores a 10 milímetros. Na modelação seguinte, reduziu-se a espessura para 7 milímetros e 

os resultados obtidos estão expostos na Figura 4.13 

 

 

Figura 4.13 – Tensões obtidas para uma chapa de 7mm com uma carga de 16,6kPa 

 

Visto que na Figura 4.13 não existem zonas na chapa sem qualquer cor, não ocorre rutura em nenhuma 

seção da chapa e como as tensões já se encontram próximas do valor máximo admissível, não é 

necessário reduzir a espessura da chapa para 6 milímetros pois irá ocorrer rutura. Contudo, para verificar 

esta afirmação realizou-se a modelação da chapa para uma espessura de 6 milímetros e, tal como foi 

previsto, na Figura 4.14 é possível observar a existência de falhas na distribuição das tensões num dos 

painéis. Como se impôs um limite máximo de 355 MPa, quando o programa obtém tensões superiores 

ao limite estabelecido, este não as representa e portanto a chapa não pode ser dimensionada para essa 

espessura escolhida. 
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Figura 4.14 – Tensões obtidas para uma chapa de 6mm com uma carga de 16,6kPa 

 

Apesar de não ser o método ideal de modelar e dimensionar uma chapa metálica, como esta não é um 

elemento da fundação com função de resistência das ações da torre mas sim um elemento que permite 

o aumento da superfície de contacto da fundação com o solo, optou-se por este método mais simples de 

determinação da espessura.  

Para validar a folha de cálculo e o método de dimensionamento da chapa vai-se recorrer à folha de 

cálculo desenvolvida para se determinarem as tensões num ponto e verificar se estas são idênticas às 

obtidas no modelo de cálculo. Após a obtenção dos deslocamentos no ROBOT, Figura 4.15, foi possível 

calcular a tensão no ponto onde o deslocamento corresponde a 8,2 centímetros e a tensão é superior a 

300 MPa. 

 

 

Figura 4.15 – Tensões e deslocamentos obtidos para uma chapa de 6mm com uma carga de 16,6kPa 

 

Após a introdução dos dados na folha de cálculo, como está definido na Figura 4.16, obteve-se uma 

tensão de 329 MPa para esse ponto. Esta tensão calculada é próxima da obtida pelo ROBOT, o que 

permite comprovar que os valores do ROBOT e o modelo definido são uma boa aproximação da 

realidade e que podem ser usados para o dimensionamento da chapa. 
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Figura 4.16 – Distâncias e deslocamentos introduzidos para o cálculo da tensão da chapa num ponto 

 

 

4.3. CASOS DE ESTUDO 

 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO E DO SOLO 

No presente trabalho irão ser estudados cinco casos reais, ou seja, no final vão ser dimensionadas cinco 

fundações em grelha metálica, uma para cada torre, a partir da ferramenta de cálculo desenvolvida. Os 

casos de estudo foram gentilmente fornecidos pela empresa Metalogalva onde o presente trabalho foi 

realizado e são torres já existentes e instaladas. No Quadro 4.13 estão descritos os nomes dados às torres 

e as suas características geométricas necessárias para depois se determinar a configuração da fundação 

e no Quadro 4.14 estão descritos os esforços que foram determinados e vão ser usados para o 

dimensionamento estrutural das fundações de betão do capítulo 5 e das fundações metálicas do capítulo 

6. De salientar que os esforços apresentados são esforços em Estado Limite Último, globais e 

determinados para a base das torres. No Quadro 4.15 estão presentes os esforços em Estado Limite de 

Serviço que serão usados para a verificação do dimensionamento geotécnico segundo a Combinação de 

Cálculo 2, como explicado em 3.3.2.1. 

 

Quadro 4.13 – Características geométricas dos cinco casos de estudo 

 

 

 

 

Caso Altura 

(m) 

Forma em planta a 

(m) 

b 

(m) 

Torre 1 30 Triangular 1,8 1,55 

Torre 2 25 Quadrangular 1,6 1,6 

Torre 3 40 Quadrangular 4,5 4,5 

Torre 4 60 Triangular 5,5 4,76 

Torre 5 62 Triangular 3,71 3,21 



Análise e dimensionamento de fundações superficiais em grelha metálica para torres de grande altura com baixas cargas 

verticais e momentos fletores elevados 

 
 
 

95 
 
 

Quadro 4.14 – Esforços em ELU determinados na base para os cinco casos de estudo 

 

Quadro 4.15 – Esforços em ELS determinados na base para os cinco casos de estudo 

 

Optou-se por cinco casos de estudo para se poderem fazer comparações e retirar conclusões acerca das 

fundações que se vão dimensionar. As duas primeiras torres têm sensivelmente a mesma altura mas 

forma em planta diferente, logo vai ser possível fazer a comparação entre uma fundação para uma torre 

triangular de pequenas dimensões e outra para uma torre quadrangular pequena. Já as torres 3 e 4 

apresentam uma altura bastante maior que as duas torres anteriores. Como para estes dois casos se têm 

as duas formas em planta, para torres maiores, vai ser possível fazer a comparação entre as fundações 

das torres 1 e 4 e as fundações das torres 2 e 3, podendo ser feita uma análise do aumento de custo que 

implica uma torre de maior altura. Existe ainda outro caso, a torre 5, triangular com uma altura idêntica 

à da torre 4. Contudo, a distância entre montantes é menor, logo haverá esforços na base diferentes o 

que implica à partida uma fundação diferente. Assim, vai ser possível avaliar a influência da distância 

dos montantes para o custo da fundação. 

Fazendo uma primeira análise aos esforços obtidos a partir dos modelos fornecidos, para as duas torres 

mais pequenas, que correspondem às torres 1 e 2, os momentos basais são muito parecidos. O esforço 

transverso é maior na torre mais pequena porque a área de exposição é maior devido aos quatro lados 

que possui. O esforço axial, que corresponde sobretudo ao peso próprio da estrutura, é maior na torre de 

maiores dimensões. 

Relativamente às outras torres, de salientar que apesar de ter menos de 20 metros de altura do que as 

outras, a torre quadrangular 3 é a que apresenta o maior momento basal e o maior esforço transverso. Já 

a torre 5, a mais alta, é aquela que apresenta um maior esforço axial. 

Caso Esforço axial 

(kN) 

Esforço transverso 

(kN) 

Momento Basal 

(kN.m) 

Torre 1 50,29 57,33 1262,11 

Torre 2 31,62 72,78 1221,02 

Torre 3 106,44 218,00 5703,04 

Torre 4  42,55 80,14 2596,05 

Torre 5 274,55 136,54 4692,30 

Caso Esforço axial 

(kN) 

Esforço transverso 

(kN) 

Momento Basal 

(kN.m) 

Torre 1 32,62 16,59 365,12 

Torre 2 23,43 48,52 814,00 

Torre 3 78,84 159,32 4103,81 

Torre 4 31,52 53,43 1730,70 

Torre 5 235,71 85,34 2932,69 
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As caraterísticas consideradas para o solo onde vão ser implantadas as diversas soluções estudadas estão 

representadas no Quadro 4.16. 

 

Quadro 4.16 – Caraterísticas do solo em estudo 

γ 

(kN/m3) 

H 

(m) 

c’k 

(kPa) 

Ø’k 

(º) 

18,00 20,00 0,00 33,00 
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5 
PROGRAMAÇÃO E 

DIMENSIONAMENTO DOS CASOS 
DE ESTUDO 

 

 

5.1. ASPETOS GERAIS 

Neste capítulo será feita uma descrição da folha de cálculo desenvolvida em EXCEL para o 

dimensionamento de fundações metálicas. Todas as funcionalidades e possibilidades de cálculo vão ser 

escrutinadas, assim como os problemas e soluções que foram surgindo durante a sua elaboração. 

Será também descrito o modo como se procede ao dimensionamento de uma sapata de betão para uma 

torre de telecomunicações e serão ainda determinadas as dimensões e volumes de betão necessários para 

os cinco casos de estudo, para permitir depois fazer uma comparação económica no capítulo 6 com as 

fundações metálicas dimensionadas nesse capítulo.  

Posteriormente, será feito o dimensionamento final das fundações metálicas para os cinco casos de 

estudo que vai permitir uma melhor interpretação e funcionamento da folha de cálculo desenvolvida. A 

solução final obtida para cada um dos casos de estudo será a mais otimizada possível e a que permite 

obter um custo final global da estrutura menor face aos condicionalismos geométricos da torre de 

telecomunicações e das forças provenientes da mesma. Serão ainda dimensionadas as ligações 

aparafusadas a realizar para cada uma das grelhas dos casos de estudo para o nó condicionante. 

 

 

5.2. DESCRIÇÃO DA FOLHA DE CÁLCULO DESENVOLVIDA 

 APRESENTAÇÃO E CARATERÍSTICAS 

A folha de cálculo desenvolvida no presente trabalho para o dimensionamento de uma fundação metálica 

em grelha foi realizada no programa MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013 com o auxílio da linguagem 

de programação VBA (Visual Basic for Applications).  

O programa está dividido em treze páginas, e cada uma em seis categorias, como demonstrado na Figura 

5.1. A primeira página, denominada por “Início”, corresponde à interface inicial da folha de cálculo 

desenvolvida onde estão presentes os botões que permitem iniciar todo o processo de dimensionamento. 

Cada um dos dezassete botões presentes na folha inicial está legendado permitindo assim uma 

compreensão mais fácil da sua funcionalidade. Os botões estão também agrupados e divididos em seis 

categorias, sendo estas: 
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 Pré-dimensionamento da altura mínima de terra; 

 Informações sobre as dimensões da fundação, casos de carga com introdução dos esforços 

globais provenientes da estrutura, perfis a adotar na grelha, classe de aço escolhida, classe do 

perfil mais desfavorável e escolha da análise a efetuar; 

 Adicionar esforços e verificações segundo o EC3 para a grelha; 

 Dimensionamento da chapa metálica; 

 Verificações geotécnicas segundo o EC7; 

 Confirmação de todas as verificações e análise económica da fundação dimensionada. 

 

 

 

Figura 5.1 – Páginas da folha de cálculo, divididas por categorias 

 

Nesta página existem uma série de tabelas onde se pode, ao longo do processo de introdução de dados, 

verificar que toda a informação introduzida é a correta e avaliar os resultados das diferentes verificações 

que se vão efetuando. As tabelas azuis correspondem ao dimensionamento da fundação (informações, 

cálculos e verificações) ao passo que a tabela laranja serve apenas como pré-dimensionamento da altura 

mínima do solo. Na Figura 5.2 é possível observar os dezassete botões assim como as duas categorias 

de tabelas. 

 

Figura 5.2 – Página “Início” da folha de cálculo 
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A segunda categoria de páginas é constituída por quatro destas. Estas quatro páginas encontram-se 

incluídas no mesmo grupo, o amarelo da Figura 5.1, pois nestas é possível recolher informação e realizar 

cálculos sobre os perfis a adotar na grelha metálica. Na primeira página, “Perfis”, está presente a tabela 

de perfis UB com todas as informações para cada um dos perfis desta lista e que vão ser usadas nas 

restantes páginas da folha de cálculo estando esta página demonstrada na Figura 6.2. A página “Aços” 

é a página mais simples do programa e apresenta apenas a tensão de cedência para a classe de aço 

escolhida. Neste trabalho apenas se vão considerar aços de resistência normal, daí a utilização de apenas 

cinco categorias. Na página seguinte “Classe do perfil” é determinada qual a classe do perfil face aos 

esforços externos. Como os perfis vão ser “UB”, é necessário fazer a análise dos banzos e da alma. Para 

a análise da alma, os esforços externos vão ter influência daí se escolher previamente, ao carregar no 

botão “Classe do perfil”, como a alma vai estar solicitada e caso seja necessário informação adicional, 

existem as caixas de texto que se abrem automaticamente para a introdução dessa informação. Nesta 

página, a classe da peça obtida será a maior entre a calculada para o banzo e a alma. Por fim, a última 

página “Classe 4”, apenas será usada se na página anterior a classe da peça for de classe 4. Nesta página 

vai ser calculada a área a excluir caso a alma e/ou os banzos sejam de classe 4 e será efetuada a 

determinação da área efetiva (Aeff), inércia efetiva (Ieff) e módulo de inércia efetivo (Weff).  

No terceiro conjunto de páginas, a verde, estão incorporadas duas páginas. Ambas servem para realizar 

as verificações geotécnicas necessárias de forma a que o dimensionamento geotécnico seja feito de 

acordo com todos os requisitos obrigatórios que o EC7 obriga a cumprir. A primeira página, “Qult” e 

representada na Figura 5.3, permite fazer a verificação da capacidade de carga para as duas direções, X 

e Y. Os inputs desta página podem ser adicionados a partir do botão da página inicial para este cálculo 

ou podem ser mudados na própria folha. Já a página “Out. verific. EC7” permite realizar os cálculos das 

outras verificações que são necessárias efetuar, o deslizamento e o derrubamento, para as duas direções 

principais. 

 

 

Figura 5.3 – Página para a verificação da capacidade de carga “Qult” 
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O grupo roxo é constituído por três páginas chamadas “Caso 0”, “Caso 1” e “Caso 2”. No botão 

“Dimensões da sapata” seleciona-se a configuração da grelha que se pretende e depois na página 

correspondente à escolha está toda a informação necessária a introduzir no ROBOT para se efetuar a 

modelação da grelha, de forma a se obterem os valores dos esforços das barras críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quinto grupo é constituído por duas páginas onde é permitido realizar as verificações da grelha 

segundo o EC3 na página “Verificações EC3”. Nesta página é possível realizar as verificações de 

resistência, estabilidade, encurvadura e encurvadura lateral para quatro tipos de barras críticas que 

surgem na grelha metálica e que podem condicionar o dimensionamento estrutural: a barra com maior 

momento positivo, a barra com maior momento negativo, a barra com maior esforço transverso e a barra 

com maior comprimento. A outra página que constitui o grupo chama-se “Chapa” e, como o nome 

indica, permite encontrar as informações necessárias para se modelar a chapa no ROBOT, onde se vai 

confirmar se a espessura da chapa arbitrada é suficiente para garantir um correto dimensionamento deste 

elemento que se colocará debaixo da grelha. Também vai permitir calcular a tensão num determinado 

ponto, sendo para isso necessário introduzir valores do coeficiente de Poisson, da espessura da chapa, 

do módulo de elasticidade, dos deslocamentos de três pontos assim como a distância entre eles. 

Por último, após todo o dimensionamento e verificações efetuadas, existe uma página final denominada 

“Análise económica” onde é possível obter o preço final expectável de cada um dos elementos da 

fundação (grelha e chapa) e o preço final da fundação, após a introdução do custo do aço. Não é efetuado 

qualquer custo das terraplanagens necessárias para a implantação da fundação nem custos de 

expropriações. O layout final da última página da folha de cálculo está demonstrado na Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Informação obtida na página “Caso 0” 
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Figura 5.5 – Análise económica de um caso de estudo 

 

 MODO DE FUNCIONAMENTO DA FOLHA DE CÁLCULO 

Para começar o dimensionamento de uma fundação metálica usando a folha de cálculo desenvolvida, é 

necessário abrir a primeira página, “Início”. O primeiro passo a realizar passa pela determinação da 

altura mínima do solo de forma a impedir que ocorra derrubamento provocado pelos elevados momentos 

fletores. Este passo não é obrigatório, é meramente opcional, para impedir que a verificação ao 

derrubamento dê KO numa fase muito avançada do processo de dimensionamento. Para isso existe um 

botão “Pré-dimensionamento da altura mínima de terra” em que se vão introduzir os valores dos dois 

momentos nas direções principais, os comprimentos de cada um dos lados da fundação onde estes 

momentos vão atuar e o peso volúmico do solo. Por fim, a altura mínima calculada será apresentada 

numa janela, assim como toda a informação introduzida e calculada, que estarão disponíveis numa tabela 

na página inicial como demonstra a Figura 5.6. Neste cálculo não se vai considerar a influência do 

impulso passivo, que se mobiliza numa das zonas laterais da fundação, assim como as cargas verticais 

e o peso da estrutura para contrariar os momentos atuantes, daí que esta verificação possa obrigar à 

consideração de uma profundidade elevada. Contudo, o utilizador pode escolher uma profundidade 

menor pois, apesar de se obter inicialmente KO para esta verificação, a consideração de outras forças 

resistentes permite assegurar a verificação ao derrubamento.  

 

 

Figura 5.6 – Pré-dimensionamento da altura mínima do solo 
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Os seis botões do segundo grupo permitem definir a configuração e todas as propriedades geométricas 

da fundação. No primeiro botão, “Casos de carga” é possível definir as cargas globais que vão atuar na 

base da torre e que vão ser transmitidas à fundação. Neste botão podem-se escolher três configurações 

da direção da ação do vento, onde se vão restringir os esforços a introduzir. Para a direção α=0 apenas 

se vão introduzir os valores para o esforço axial (cargas verticais), esforço transverso na direção X 

(cargas horizontais) e momento na direção Y, sendo que o esforço transverso na direção Y e momento 

na direção X ficam automaticamente com valor nulo para depois no segundo botão, “Dimensões da 

sapata”, se introduzirem as dimensões da fundação como largura, comprimento, altura de terra, peso 

volúmico do solo e dimensões da torre. É ainda necessário definir a forma da torre em planta assim 

como a configuração escolhida como modelo de fundação, como demonstra a Figura 5.7. No terceiro 

botão “Classe do aço” pode-se escolher qual a classe pretendida, e após este passo a tensão de cedência 

escolhida é mudada automaticamente em todas as células definidas para esta propriedade. O botão 

seguinte permite a escolha do perfil sendo que, tal como no botão anterior, a mudança das propriedades 

geométricas ocorre de forma automática. Com o botão “Classe do perfil” é possível determinar qual a 

classe final do perfil e em caso de se obter classe 1 ou 2 permite a escolha da análise plástica ou elástica. 

Já quando se verifica que a classe obtida é a 3, não é possível escolher a análise a realizar pois apenas a 

elástica é permitida. Para os casos em que as peças são de classe 4, na página “Classe 4” vão ser 

determinadas todas as novas caraterísticas e propriedades que vão ser necessárias para cálculos futuros. 

Existe por fim um botão, “Alterar análise”, em que se pode alterar a análise a realizar, entre a plástica e 

a elástica. Contudo, esta troca só se dá se a peça for de classe 1 ou 2. 

 

 

Figura 5.7 – Dimensões da fundação 

 

Assim, caso os passos acima descritos sejam cumpridos, já é possível consultar a página do caso 

escolhido para se introduzirem os inputs no ROBOT e proceder-se à modelação para a determinação dos 

esforços nas barras críticas, pois já foram definidas as propriedades geométricas da estrutura e obtidos 

os esforços globais da mesma que irão provocar esforços em cada uma das barras da grelha e condicionar 

o seu dimensionamento. Na página da configuração escolhida, tem-se uma tabela inicial com o 

comprimento de cada barra da fundação, o que permite fazer uma avaliação inicial acerca das dimensões 

de cada barra e, em caso de insatisfação devido, por exemplo, à existência de barras muito compridas 

quando comparadas com outras, permite recomeçar o processo ainda antes da modelação e do potencial 

surgimento de problemas no dimensionamento. As restantes tabelas, presentes na Figura 5.7, permitem 

que a introdução de dados no ROBOT seja feita de forma rápida e eficaz, com a particularidade de só 
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ser necessário copiar as tabelas de nós e de barras pois têm o layout no EXCEL. As tabelas geradas são 

idênticas às do ROBOT onde se armazenam as informações desses elementos do modelo de cálculo. 

Para as cargas e apoios e para a superfície que vai representar o solo que vai estar por cima da fundação, 

a introdução de dados não é tão rápida como a das barras e nós mas a página EXCEL tem toda a 

informação necessária para a sua correta modelação.  

Após a modelação no ROBOT e a determinação de esforços para as barras críticas, existem quatro botões 

que se seguem e que permitem confirmar que a configuração de grelha e perfis escolhidos garantem um 

dimensionamento correto e seguro do ponto de vista estrutural. O primeiro botão permite a introdução 

do valor dos momentos negativos nas pontas e do positivo máximo no centro, do esforço transverso 

máximo e do esforço axial de cada uma dessas barras, como demonstrado na Figura 5.8. As barras 

escolhidas para este procedimento serão a barra mais comprida, a barra com maior esforço transverso, 

a barra com maior momento positivo e a barra com maior momento negativo. Mesmo que seja a mesma 

barra para os quatros acima descritos, é necessário a introdução dos valores dos esforços em todos os 

campos, com a particularidade de ser o único menu onde se vão introduzir valores de esforços, ou seja, 

qualquer erro na introdução dos dados vai afetar as restantes verificações do cálculo estrutural. Depois 

da adição destes esforços, vai ser feita automaticamente uma primeira verificação à resistência. Mesmo 

se se der o caso de os momentos terem de ser minorados devido ao esforço transverso e/ou esforço axial, 

a folha de cálculo está programada para minorar e verificar os momentos resistentes face aos momentos 

atuantes. Se der “OK” deve-se continuar o processo, senão tem de se aumentar a seção do perfil até se 

confirmar que a verificação à resistência dá “OK”. A vantagem das tabelas das verificações na primeira 

página se alterarem de forma automática quando se muda a seção dos perfis, é permitir que seja apenas 

necessário mudar a seção sem que seja preciso introduzir novamente os esforços. Contudo, é 

aconselhável que se altere também a seção no modelo do ROBOT para se verificar que os esforços 

introduzidos anteriormente são iguais ou próximos dos novos esforços. No segundo botão, “Verificação 

à encurvadura”, faz-se a introdução dos valores dos comprimentos de encurvadura para cada uma das 

quatro barras críticas. Tal como no botão anterior, se a mesma barra corresponder a mais que um caso, 

é necessário a introdução dessa informação em todos os campos. Esta verificação acaba por ser a menos 

condicionante pois os esforços axiais nesta estrutura são praticamente nulos ou muito baixos quando 

comparados com os esforços axiais resistentes das barras. O terceiro botão, “Verificação à encurvadura 

lateral”, permite a adição de todos os parâmetros que vão ser necessários para o cálculo dos momentos 

resistentes face a este fenómeno. Os parâmetros Ci’s vão depender da forma dos diagramas de momentos 

que se obtêm no ROBOT para as barras críticas, enquanto que os outros parâmetros, à exceção do 

comprimento (L), são idênticos para todas as barras e assumem o valor de 1 ou 0. Ao carregar no botão 

de adicionar, vai ser realizada a verificação para cada uma das barras críticas já que os esforços atuantes, 

neste caso os momentos, já foram adicionados previamente. Por fim confirma-se uma última verificação, 

a verificação à estabilidade, que se realiza automaticamente após a introdução dos dados dos três botões 

anteriores. Se se carregar no botão “Verificação à estabilidade”, apenas é preciso carregar no botão 

“Verificar” para se obter o resultado final. De salientar que aparece uma janela de aviso que alerta para 

a necessidade de se fazerem as verificações anteriores primeiro. 
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Figura 5.8 – Introdução de dados dos esforços das barras 

 

Após a confirmação de que a grelha metálica da fundação está bem dimensionada segundo o EC3, vai-

se proceder ao dimensionamento da chapa metálica que se vai colocar entre a grelha e o solo. Como o 

dimensionamento da chapa e as verificações necessárias a realizar vão ser realizadas com a ajuda do 

ROBOT, o botão “Introduzir espessura” serve para se introduzir a espessura da chapa, coeficiente de 

Poisson, módulo de elasticidade do aço e definição da classe de aço da chapa e para gerar 

automaticamente a tabela dos pontos extremos de cada um dos painéis que se vão modelar, assim como 

os apoios, cargas e espessura a considerar na modelação. Introduzidos estes dados no programa de 

elementos finitos, a distribuição de tensões nos vários painéis será gerada e com a limitação da tensão 

na chapa à tensão máxima admissível para a classe de aço escolhida, será possível verificar se a 

espessura arbitrada para a chapa é a correta, ou se é necessário alterar. Se as tensões obtidas para a chapa 

forem inferiores ao limite máximo pode-se diminuir a espessura da mesma e calcular novamente as 

tensões. Caso se obtenham falhas na distribuição de tensões ao limitar a tensão máxima, é necessário 

aumentar a espessura até essas mesmas desaparecerem. O botão “Verificar espessura da chapa” servirá 

para confirmar os valores de tensão num determinado ponto obtidos no ROBOT. Para isso é necessária 

a introdução da informação como deslocamento de três pontos e a distância entre eles para se 

determinarem essas mesmas tensões. O valor calculado por esta função não é necessariamente o ponto 

crítico onde a tensão é máxima. 

Concluído e verificado o dimensionamento metálico da grelha e da chapa, os dois botões que se seguem 

permitem validar o dimensionamento geotécnico da fundação. No primeiro botão faz-se a verificação à 

capacidade de carga da fundação nas duas direções principais, com a introdução de todos os dados 

necessários para este cálculo. De salientar que o primeiro valor a introduzir, relativo ao peso próprio do 

solo acima da base da sapata, assim como as dimensões da sapata são os únicos valores que já foram 

introduzidos em botões anteriores. Contudo, os valores que irão aparecer são iguais aos introduzidos no 

início do dimensionamento das dimensões da fundação. A única razão para estes campos de introdução 

de dados repetidos existirem, é permitir que o projetista possa fazer uma verificação inicial de pré-

dimensionamento da área da fundação tal como é feita para a altura mínima de terra, de forma a que esta 

verificação não seja condicionante no dimensionamento da estrutura final e dê “KO” após todo o 

dimensionamento, o que implicaria a repetição da definição de novas dimensões para a fundação, uma 

nova modelação e novas verificações estruturais, ou seja, obrigaria ao início de todo o processo. O outro 

botão relativo às verificações que são necessárias realizar de forma a cumprir o dimensionamento da 

fundação de acordo com o EC7, “Verificação ao derrubamento e deslizamento” permite, como o próprio 
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nome indica, verificar se as cargas globais atuantes que foram introduzidas anteriormente não são 

suficientemente grandes de forma a criar deslizamento e/ou derrubamento. Para o cálculo das forças 

resistentes, nomeadamente para o cálculo do impulso passivo que é mobilizado, é necessário a 

consideração de uma série de ângulos como já foi explicado em 3.3.2.2 e por isso é possível a introdução 

desses mesmos ângulos. É ainda possível definir as condições sísmicas com a introdução dos 

coeficientes horizontal e vertical. 

Existem ainda mais dois botões adicionais que podem ser usados como apoio a todo o processo acima 

descrito. O primeiro “Confirmar verificações” serve para, após a mudança manual de uma variável, se 

poder ter a certeza que todas as verificações continuam a ter uma resposta positiva, ou seja, dão “OK”. 

As verificações serão realizadas com a mudança mas o utilizador pode não se aperceber da alteração de 

resultado. Assim, com a utilização deste botão, é possível confirmar quais as verificações em que o 

resultado final foi alterado. O outro botão, “Análise económica”, permite calcular o preço final da 

fundação com a atribuição de um custo do ferro por quilo. Para isso, é calculado automaticamente o 

peso de toda a fundação e com o custo introduzido pelo utilizador, é calculado o custo final. Esta 

funcionalidade permite gravar até dez fundações, como se pode comprovar na Figura 5.9, podendo deste 

modo o utilizador fazer alterações nos perfis e adotar outras configurações ou medidas e fazer no final 

uma comparação de custos entre as várias soluções criadas. 

 

 

Figura 5.9 – Introdução de dados para análise económica 

 

 PROBLEMAS NA ELABORAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA FOLHA DE CÁLCULO 

O principal problema que surgiu na elaboração desta folha foi a necessidade da utilização do ROBOT 

para a determinação de forma mais correta e precisa dos esforços nas barras críticas assim como para o 

dimensionamento da espessura da chapa e da verificação das tensões máximas instaladas. A folha de 

cálculo ideal deveria implicar a necessidade de apenas se introduzirem as dimensões da fundação, as 

dimensões da torre, altura de terra, gama do solo e a configuração da grelha e a folha calcular sozinha 

qual o perfil ideal e a espessura de chapa mínima, de forma a obter-se a solução que conduzisse ao 

menor custo de produção. Este problema é minorado com o fornecimento de toda a informação 

necessária a introduzir no ROBOT, reduzindo o tempo e trabalho gasto fora da ferramenta que permite 

confirmar o dimensionamento. Contudo, mesmo com o dimensionamento automático seria sempre 
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necessário confirmar pelo ROBOT ou outro programa de elementos finitos, que os resultados obtidos 

seriam confiáveis.  

Outro problema que poderá surgir com a utilização deste programa sem o conhecimento prévio do modo 

de funcionamento é o da grande quantidade de botões, dezassete no total e da necessidade de por vezes 

se repetirem cálculos quando se pretende alterar algum valor durante o processo de dimensionamento. 

Por exemplo, no caso de se verificar que o perfil escolhido inicialmente não satisfaz uma verificação do 

EC3, não é necessário recomeçar todo o processo, basta alterar o perfil, introduzir os valores dos 

esforços e carregar nos botões destinados às verificações do EC3. Contudo, para a verificação da 

resistência é necessário introduzir sempre os esforços, mesmo que sejam iguais aos adicionados na 

última caixa de texto, porque como o momento pode ser reduzido devido à influência dos outros 

esforços, é preciso efetuar o cálculo deste nos casos em que o momento vai ser reduzido. 

Um problema que poderia também surgir e condicionar os resultados finais e que foi possível evitar, foi 

o de impedir de se colocar nas caixas de introdução de dados de letras ou de valores que são inválidos 

ou impossíveis de ocorrer como demonstrado na Figura 5.10. No exemplo dado, verifica-se que o 

programa impede que se introduza um valor negativo para um dos lados da fundação. Neste caso o 

programa também não aceita valores inferiores à variável “a” nem ao valor 0, assim como letras. Todas 

as caixas estão programadas de forma a impedir que estes erros naturais de introdução de valores 

ocorram. Contudo, o programa apenas avisa o utilizador que o erro surge, sendo necessário carregar 

novamente no botão e corrigir o valor onde o programa detetou o erro. 

 

      

Figura 5.10 – Erros de introdução de dados 

 

 

5.3. DIMENSIONAMENTO DAS SAPATAS DE BETÃO PARA OS CASOS DE ESTUDO 

O método de dimensionamento de uma sapata de betão para uma torre de comunicações que se vai expor 

é aquele que é praticamente usado por todos os projetistas para este tipo de estrutura. A solução final da 

fundação consistirá na construção de uma laje de betão armado que permite a transmissão de todas as 

cargas geradas na estrutura para o solo, sem que ocorram problemas de estabilidade devido às novas 

cargas induzidas no terreno da fundação. Para os casos em estudo, vai-se optar pela solução de sapata 

única do tipo da Figura 2.10 b) em que todos os montantes da torre vão descarregar na sapata geral. 
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Para o auxílio deste dimensionamento muito simplificado vai-se recorrer à folha de cálculo 

desenvolvida, nomeadamente à página da verificação da capacidade de carga, pois vai ser a verificação 

condicionante para o dimensionamento deste tipo de fundações. O objetivo final deste dimensionamento 

não é apresentar uma solução final detalhada de armaduras mas sim obter de uma forma mais 

aproximada os volumes de betão que serão necessários para a solução final e comparar o custo destas 

soluções com as que serão dimensionadas no capítulo 6 para os mesmos casos de estudo. 

A combinação usada para este dimensionamento será a que conduzirá a um volume de betão a utilizar 

maior. Será escolhida entre a combinação 1 da abordagem de cálculo 1 da EN 1997-1 [31], onde as 

cargas externas transmitidas pela torre à fundação serão majoradas e estarão em Estado Limite Último, 

definidas no Quadro 4.14, enquanto que as caraterísticas do solo não serão minoradas e serão as 

definidas em 4.3.1., e a combinação 2 da abordagem de cálculo 1 da EN 1997-1 [31], onde as cargas 

externas transmitidas pela torre à fundação serão as usadas para o Estado Limite de Serviço, definidas 

no Quadro 4.15, enquanto que as caraterísticas do solo serão minoradas pelos fatores de segurança 

minorativos do Quadro 3.11. A verificação à capacidade de carga do terreno, explicada em 3.3.2.1. e a 

condição de sapata rígida, traduzida na expressão (5.1), vão ser as verificações que terão de ser 

cumpridas, ou seja, vão ser as condicionantes neste dimensionamento. 

 

 h ≥
a0

2
 (5.1) 

em que, 

a0 – distância entre a face do pilar e a face da sapata, onde a0 =
Bo−bo

2
; 

b0 – largura do pilar. 

 

Para se iniciar o dimensionamento usando a folha de cálculo modificada, é necessário introduzir-se os 

esforços globais da torre pelo botão correspondente na página “Início”, como está definido na Figura 

5.11. Após a introdução desses esforços, tem de se arbitrar uma altura da sapata de betão, com um 

mínimo de 1 metro, que será tanto maior quanto maior for a altura da torre, pois quanto maior for esta, 

maior terá de ser o embebimento da parte inferior dos montantes na fundação e, portanto, mais alta terá 

de ser a sapata. Após a definição da altura da sapata, têm de se definir as dimensões em planta da 

fundação. Como a sapata vai ser quadrangular, as duas dimensões adicionadas serão iguais. Depois de 

introduzidos estes três valores, a folha de cálculo efetua a verificação à capacidade de carga do terreno 

face aos esforços adicionados, características do terreno e dimensões da sapata. Caso a diferença entre 

o qact e o qult seja elevada, pode-se reduzir a altura e/ou as dimensões em planta de forma a aproximar 

esses valores mas garantindo sempre a verificação à capacidade de carga, ou seja, este processo de 

dimensionamento é iterativo e a solução final deverá ser a que conduz à solução com menor volume. 

Para além disso, a altura da sapata deve sempre verificar a expressão (5.1).  
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Figura 5.11 – Introdução de esforços globais da torre para o caso de estudo 4 

 

Assim sendo, as dimensões finais das sapatas para os cinco casos de estudo serão as definidas no Quadro 

5.1. 

 

Quadro 5.1 – Caraterísticas das fundações de betão dimensionadas para os cinco casos de estudo 

 

Para se determinar o custo final destas fundações dimensionadas, vai-se usar a expressão (5.2), sendo 

que o custo unitário de betão armado será de 110 €/m3. Apesar de não se terem dimensionado as 

armaduras das fundações, este preço unitário é um valor aproximado do custo de produção do betão 

armado, ou seja, está incluído o custo aproximado do aço das armaduras que vão ser necessárias. 

 

 Preço final = Volume × Custo unitário (5.2) 

em que, 

Custo unitário – preço de venda do betão variável consoante os mercados (€/m3). 

 

Assim, o preço final de cada uma das sapatas para os cinco casos de estudo está determinado no Quadro 

5.2. 

 

 

 

Caso Altura 

(m) 

B 

(m) 

L 

(m) 

h 

(m) 

hmin 

(sapata rígida) 

Volume 

(m3) 

Torre 1 30 4,5 4,5 1,1 0,725 22,275 

Torre 2 25 4,5 4,5 1,1 0,80 22,275 

Torre 3 40 7,0 7,0 1,4 0,625 68,600 

Torre 4 60 7,5 7,5 1,0 0,250 56,250 

Torre 5 62 6,5 6,5 1,5 1,37 63,375 
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Quadro 5.2 – Custo estimado de produção das cinco fundações dimensionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES METÁLICAS PARA OS CASOS DE ESTUDO 

 CASO DE ESTUDO 1 

A primeira fundação que vai ser dimensionada pertence ao caso de estudo 1 que corresponde a uma torre 

com 30 metros de altura, de base triangular com um espaçamento entre montantes de 1,8 metros. Para 

se começar este dimensionamento vai-se recorrer aos esforços obtidos já apresentados em 4.3.1. e 

também às dimensões obtidas em 5.3. para sapatas de betão, com demonstra o Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 – Esforços atuantes na base da torre 1 

 

Utilizando o momento do Quadro 5.3 e o primeiro botão da folha de cálculo desenvolvida é possível 

comprovar que a altura mínima de solo necessária para garantir que a sapata não sofria derrubamento 

seria 6,925 metros. Contudo, neste procedimento de cálculo não se considera o contributo do solo nem 

das cargas verticais transmitidas pela torre, daí que se considerou uma profundidade do solo de 1 metro. 

Já para a capacidade de carga do terreno, verificou-se antes de se iniciar o cálculo de que como o peso 

da estrutura e da sapata reduziram muito, mesmo com o contributo de 1 metro de solo, as dimensões da 

sapata com 4,5 x 4,5 não garantiam segurança à capacidade de carga pelo EC7 na direção do momento 

atuante. Foi necessário aumentar a sapata para 5 x 5 de forma a garantir esta condição necessária para o 

dimensionamento.  

Assim sendo, o passo seguinte foi a introdução das novas dimensões da sapata e das caraterísticas da 

torre como estão definidas na Figura 5.12, ou seja, uma fundação do caso 0 com 5 x 5 m2 para uma torre 

triangular de 1,8 metros de distância entre montantes. 

 

Caso Altura 

(m) 

Volume 

(m3) 

Custo unitário 

(€/m3) 

Preço final  

(€) 

Torre 1 30 22,275 110,00  2450,25 

Torre 2 25 22,275 110,00 2450,25 

Torre 3 40 68,600 110,00 7546,00 

Torre 4 60 56,250 110,00 6187,50 

Torre 5 62 63,375 110,00 6971,25 

Combinação Esforço axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento Basal 

(kN.m) 

Base da sapata  

(m2) 

1 50,29 57,33 1262,11 4,5 x 4,5 

2 32,62 16,59 365,12 4,5 x 4,5 
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Figura 5.12 – Introdução dos dados das dimensões da fundação para a torre 1 

 

A modelação no ROBOT a partir dos dados fornecidos pela página “Caso 0” permitiu obter os valores 

dos esforços de cada uma das quatros barras condicionantes da grelha metálica da fundação. Os valores 

obtidos podem ser consultados no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 – Esforços obtidos para a barra crítica da solução final escolhida para a torre 1 

 

Depois de adicionados os esforços na folha de cálculo desenvolvida e de introduzir todos os dados 

necessários para as verificações do EC3, obteve-se o primeiro perfil que foi o UB356x171x57+. 

Contudo, existem perfis com altura e largura superiores que devido à sua área menor se tornam mais 

económicos pois o custo da fundação vai depender do peso desta. Assim, foi possível verificar que os 

perfis UB 406x178x54+, UB 457x152x52+ e UB 533x210x82+ também cumpriam todas os requisitos 

mínimos para garantir a segurança da estrutura. Assim, a solução final escolhida será aquela que, 

juntamente com a chapa, conduza à solução com menor custo. Para as verificações segundo o EC3, os 

dados introduzidos para cada uma das barras estão traduzidos no Quadro 5.5. 

 

 

 

 

 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 0,90 10,50 214,91 -96,11 94,02 0 

Barra com M-
max 0,78 3,20 427,39 -7,25 -28,89 -139,80 

Barra mais comprida 1,98 0,51 484,30 0 -7,46 5,53 

Barra com Vmax 1,98 0,51 484,30 0 -7,46 5,53 
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Quadro 5.5 – Informação e parâmetros introduzidos para as verificações do EC3 

 

Com a introdução destes dados foi possível comprovar que os esforços de cada uma das barras são 

suportados pelos quatros perfis escolhidos anteriormente. O passo que se segue é o dimensionamento 

da chapa metálica. Como já foi explicado em 4.2.4., com o auxílio do ROBOT, foi possível determinar 

a espessura mínima da chapa que para este caso de estudo permitisse garantir que as tensões geradas 

pelas cargas atuantes da torre e do peso da fundação não ultrapassassem as tensões máximas admissíveis. 

Como o aço escolhido para a chapa foi um S355, a tensão máxima admissível neste elemento é 355MPa. 

Inicialmente teve-se de arbitrar uma espessura da chapa correspondendo a 10 milímetros. Na Figura 

5.13 é possível comprovar que para o painel do canto, aquele que se encontra à esquerda, as tensões para 

esta espessura ultrapassam os 355 Mpa.  

 

 

Figura 5.13 – Modelação da chapa metálica com 10 milímetros 

 

Então, foi necessário aumentar a espessura até aos 17 milímetros de forma a verificar uma tensão 

máxima na chapa inferior ao máximo admissível. Na Figura 5.14 é possível confirmar que a espessura 

Dado introduzido Barra com M+max Barra com M-max Barra mais comprida Barra com Vmax  

Análise Elástica Elástica Elástica Elástica 

Classe do aço S275 S275 S275 S275 

Ley 0,90 0,78 1,98 0,78 

Lex 0,90 0,78 1,98 0,78 

C1 2,60 1,35 1,12 1,35 

C2 1 0,59 0,45 0,59 

C3 1 0,411 0,525 0,411 

L 0,90 0,78 1,98 0,78 

k 1 1 1 1 

kw 1 1 1 1 

zg 0 0 0 0 

zj 0 0 0 0 
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definida já verifica a tensão máxima do aço já que é possível observar a ausência de falhas na 

distribuição de tensões, ao contrário do que é possível observar na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.14 – Modelação da chapa metálica com 17 milímetros 

 

Verificada a espessura da chapa introduzida, que corresponde à espessura mínima necessária para as 

quatro grelhas já dimensionadas, o procedimento que se segue é a confirmação de que o 

dimensionamento geotécnico cumpre os requisitos do EC7. Para as três verificações que é necessário 

verificar para cada uma das direções introduziram-se os valores do Quadro 5.6 para a Combinação 1 e 

os valores do Quadro 5.7 para a Combinação 2. 

 

Quadro 5.6 – Dados geotécnicos introduzidos para as verificações do EC7 para a Combinação 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dado introduzido Valor do dado introduzido 

Gama do solo acima da base 18 

Gama do solo abaixo da base 18 

H – profundidade ao bedrock 20 

Coesão do solo 0 

Coeficiente de segurança da coesão 1 

Ângulo de atrito do solo 33º 

Coeficiente de segurança do ângulo de atrito do solo 1 

Profundidade do nível freático 2 

ζ 0 

β 0 
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Quadro 5.7 - Dados geotécnicos introduzidos para as verificações do EC7 para a Combinação 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi previsto no início do dimensionamento, a capacidade de carga para a direção onde estava a 

atuar o momento deu “OK” assim como na outra direção para as duas combinações a considerar no 

dimensionamento geotécnico. As outras duas verificações, com particular interesse para o 

derrubamento, já que a altura considerada de terra foi inferior à obtida no pré-dimensionamento, também 

deram “OK”, ou seja, as quatro fundações obtidas cumprem os requisitos do EC3 e do EC7, podendo já 

ser estimado o custo de cada uma. Para isso, admitiu-se um custo unitário do aço para a grelha de 2€/kg, 

que inclui o custo dos perfis e das ligações a realizar, e de 3€/kg para o aço da chapa já que é de classe 

superior. Assim, o custo final de cada uma das fundações está demonstrado na Figura 5.15. 

 

 

 

Figura 5.15 – Análise económica das várias soluções para a torre 1 

 

Como é possível observar, não é o perfil com a menor altura que conduz à solução mais barata da grelha 

já que a área transversal do terceiro perfil escolhido, o UB 457x152x52+, é a mais reduzida e portanto 

conduz a uma solução mais leve e mais barata. Como a espessura das chapas é idêntica e a área em 

Dado introduzido Valor do dado introduzido 

Gama do solo acima da base 18 

Gama do solo abaixo da base 18 

H – profundidade ao bedrock 20 

Coesão do solo 0 

Coeficiente de segurança da coesão 1,25 

Ângulo de atrito do solo 33º 

Coeficiente de segurança do ângulo de atrito do solo 1,25 

Profundidade do nível freático 2 

ζ 0 

β 0 
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planta também o é, o custo da chapa é igual para as quatro fundações, tendo a grelha um papel 

preponderante na escolha final. 

Para além destes quatro casos estudaram-se ainda mais três soluções para esta torre. Primeiro aumentou-

se cada um dos lados da sapata para o “caso 0” para 5,5 metros para verificar qual a variação dos esforços 

com o aumento das dimensões da fundação. Depois dimensionaram-se mais duas fundações recorrendo-

se à configuração da fundação “caso 1”, com um contraventamento adicional, para uma sapata com 5 

metros de largura e outra com 5,5 metros com o intuito de se obter uma solução que pudesse utilizar um 

perfil mais reduzido, já que estas duas teriam um comprimento superior às anteriores. Em caso de 

utilização dos mesmos perfis, estas duas fundações e a de 5,5 metros de largura para o “caso 0” seriam 

mais pesadas e mais caras que a fundação escolhida anteriormente e que usava o perfil UB 

457x152x52+.  

Depois de introduzidas as dimensões de cada uma destas três novas fundações foi possível obter os 

esforços para as barras condicionantes de cada uma das fundações traduzidas nos Quadro 5.8, Quadro 

5.9 e Quadro 5.10. 

 

Quadro 5.8 – Esforços para a fundação 5,5 x 5,5 para o “caso 0” 

 

Quadro 5.9 – Esforços para a fundação 5,5 x 5,5 para o “caso 1” 

 

 

 

 

 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 0,90 48,20 241,38 -102,32 111,68 0 

Barra com M-
max 0,78 3,06 353,24 1,40 -77,70 169,33 

Barra mais comprida 2,23 0,42 474,00 -24,59 -36,48 86,65 

Barra com Vmax 2,23 0,42 474,00 -24,59 -36,48 86,65 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 0,78 2,19 493,51 -25,83 -45,52 82,78 

Barra com M-
max 0,78 1,95 417,52 19,91 -19,03 -127,59 

Barra mais comprida 1,11 0,57 27,66 1,11 5,46 -25,18 

Barra com Vmax 0,78 2,19 493,51 -25,83 -45,52 82,78 
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Quadro 5.10– Esforços para a fundação 5 x 5 para o “caso 1” 

 

A partir dos esforços obtidos nos quadros anteriores com o auxílio do ROBOT, os perfis que se obtiveram 

para cada uma das fundações acima descritas e que cumprem as verificações do EC3 para estruturas 

metálicas são os demonstrados no Quadro 5.11, onde é possível também obter o custo final da grelha 

metálica de cada uma das fundações. De salientar que estas fundações também cumprem as verificações 

do EC7. 

 

Quadro 5.11 – Soluções finais para três fundações estudadas do caso de estudo 1 

 

As espessuras obtidas para cada uma das chapas das sapatas consideradas e que verificam as tensões 

máximas admissíveis estão obtidas no Quadro 5.12 onde também está calculado o custo da chapa, sendo 

que o custo unitário do aço utilizado foi de 3€/kg. 

 

Quadro 5.12 – Custo da chapa metálica para três fundações estudadas do caso de estudo 1 

 

 

 

 

 

 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 0,78 2,07 483,92 -27,80 -38,52 87,19 

Barra com M-
max 0,78 1,82 430,43 20,68 -7,04 -118,73 

Barra mais comprida 3,14 0,70 35,55 3,14 -27,75 -12,43 

Barra com Vmax 0,78 2,07 483,92 -27,80 -38,52 87,19 

Fundação Comprimento 
da fundação 

(m) 

Configuração Perfil Custo da grelha 

(€) 

5,5 x 5,5 para o “caso 0” 55 Geral UB 356 x 171 x 57+ 6265,56 € 

5,5 x 5,5 para o “caso 1” 77 +1 contraventamento UB 457 x 152 x 52+ 8056,11 € 

5 x 5 para o “caso 1” 70 +1 contraventamento UB 356 x 171 x 57+ 7974,34 € 

Fundação Espessura 

(m) 

Custo da chapa metálica 

 

5,5 x 5,5 para o “caso 0” 0,014 9973,43 € 

5,5 x 5,5 para o “caso 1” 0,014 9973,43 € 

5 x 5 para o “caso 1” 0,014 8242,50 € 
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Para se dimensionar os nós de ligação entre perfis que se cruzam vai-se seguir o método e verificações 

apresentadas em 3.3.1.8. As ligações que se vão realizar para a grelha metálica do caso de estudo 1 

deveriam ser diferentes já que os esforços vão ser diferentes ao longo dos nós. Contudo, por uma questão 

de uniformidade e segurança, estas irão ser dimensionadas de forma igual para o nó condicionante. Estas 

ligações vão ser aparafusadas e serão realizadas com o auxílio de 2 chapas. No Quadro 5.13 estão todas 

as informações relativas a este dimensionamento como caraterísticas das chapas, parafusos e esforços 

condicionantes, assim como, as forças resistentes dos parafusos e das chapas que impedem a rutura da 

ligação. A Figura 5.16 corresponde a um esquema representativo da ligação idealizada. 

 

Quadro 5.13 – Nó de ligação entre perfis perpendiculares para o caso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Valor 

NEd 10,50 kN 

VEd 214,91 kN 

MEd 96,11 kN.m 

Nº de parafuso 20 

Nº de fiadas 4 

Parafusos por fiadas 5 

Diâmetro dos parafusos (mm) 20 mm 

Classe dos parafusos 4.6 

Classe do aço S355 

Espessura da chapa 7 mm 

Fv,Rd 60,30 kN 

FB,Rd 79,97 kN 

FEd 79,97 kN 

Hmax 49,81 kN 

Vmax 47,71 kN 

Tmax 68,99 kN 

NPl,Rd 1491,00 kN 

VPl,Rd 860,00kN 

MPl,Rd 111,85 kN.m 
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Figura 5.16 – Ligação aparafusada para o caso de estudo 1, em milímetros 

 

De salientar que as espessuras da chapa obtidas para estas fundações são menores do que as obtidas nos 

quatros casos anteriores e mesmo com o aumento da área da chapa em planta em dois dos casos o custo 

final da chapa é mais reduzido, mas o custo da grelha impede a escolha destes casos. O custo final e 

todas as características destas três fundações estão presentes na Figura 5.17. 

 

 

 

 

Depois de obtidos os custos de sete fundações distintas para o caso de estudo 1, a solução final será a 

que permite um custo de produção menor já que todas as fundações garantem um correto 

dimensionamento geotécnico e metálico. Assim, a fundação final escolhida terá uma dimensão em 

planta de 5 x 5 metros, do “caso 0”, perfil UB 457x152x52+, espessura de chapa de 17 milímetros e um 

custo final de 15239,99 €. 

 

 

 

Figura 5.17 – Análise económica para as três fundações estudadas para a torre 1 
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 CASO DE ESTUDO 2 

O segundo caso de estudo corresponde a uma torre com 25 metros de altura, de base quadrangular de 

1,6 metros de largura. O procedimento de cálculo será idêntico ao do caso de estudo 1, daí que se vão 

colocar apenas os quadros com os valores da fundação final escolhida. Também vão ser mostradas as 

caraterísticas e calculados os custos de produção de cada uma das sete fundações que se consideraram 

neste dimensionamento. Todas elas cumprem as verificações do EC3 e do EC7 e a solução final 

escolhida foi a que conduziu a um custo menor. 

As dimensões em planta da solução final escolhida, tal como no caso de estudo 1, tiveram de ser 

aumentadas porque o peso próprio da nova sapata é muito inferior à da sapata de betão, reduzindo a área 

efetiva em contacto com o solo para a verificação da capacidade de carga e impedindo esta de obter um 

valor favorável. Assim, partiu-se de um valor de 5 x 5 para as dimensões em planta da fundação e os 

esforços obtidos para esta solução de fundação para o “caso 0” foram os demonstrados no Quadro 5.14, 

sendo que neste caso, a barra com maior momento positivo também tem o maior esforço transverso. 

 

Quadro 5.14 – Esforços obtidos para a barra crítica da solução final escolhida para a torre 2 

 

Com a introdução dos esforços do Quadro 5.14 foi possível determinar qual o perfil que permitisse 

garantir o correto dimensionamento da grelha metálica obtendo-se o perfil UB 406 x 140 x 39+ como 

sendo o mais económico para a grelha metálica. Relativamente ao dimensionamento da chapa metálica, 

obteve-se a espessura de 16 milímetros para a fundação final escolhida. Esta espessura de chapa, assim 

como as restantes para as outras soluções escolhidas, garantem que a tensão máxima verificada na chapa 

metálica devido às cargas atuantes e ao peso próprio da fundação não ultrapassa os 355MPa. Após este 

passo, é necessário garantir que a fundação cumpre os requisitos do EC7. Para as três verificações que 

são necessárias confirmar de forma a se obter um correto dimensionamento geotécnico para cada uma 

das direções introduziram-se os valores dos Quadro 5.6 e Quadro 5.7 para cada uma das combinações 

já que o solo estudado para os vários casos de estudo é idêntico. 

Relativamente às ligações metálicas nos nós de ligação, estas foram dimensionadas a partir do nó 

condicionante e com o auxílio de parafusos e duas chapas metálicas. As informações relativas a este 

dimensionamento estão contidas no Quadro 5.15 e a Figura 5.18 é um esquema representativo da ligação 

dimensionada. 

 

 

 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 0,8 71,50 292,20 -115,23 118,53 0 

Barra com M-
max 0,8 0,23 212,80 38,70 -131,53 -55,90 

Barra mais comprida 1,7 71,50 292,20 -115,23 118,53 0 

Barra com Vmax 1,7 71,50 292,20 -115,23 118,53 0 
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Quadro 5.15 – Nó de ligação entre perfis perpendiculares para o caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Valor 

NEd 71,50 kN 

VEd 292,20 kN 

MEd 118,53 kN.m 

Nº de parafuso 24 

Nº de fiadas 4 

Parafusos por fiadas 6 

Diâmetro dos parafusos (mm) 20 mm 

Classe dos parafusos 4.6 

Classe do aço S355 

Espessura da chapa 8 mm 

Fv,Rd 60,30 kN 

FB,Rd 91,39 kN 

FEd 91,39 kN 

Hmax 43,09 kN 

Vmax 44,24 kN 

Tmax 61,75 kN 

NPl,Rd 1704,00 kN 

VPl,Rd 983,80 kN 

MPl,Rd 127,80 kN.m 
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Figura 5.18 – Ligação aparafusada para o caso de estudo 2, em milímetros 

 

Por fim, visto que todas as fundações cumprem os requisitos necessários, tratou-se de calcular o custo 

final de cada uma e verificar aquela que conduzia a um menor custo de produção sendo a solução final 

uma fundação com a configuração do “caso 0”. Na Figura 5.19 estão presentes todas as fundações para 

este caso de estudo, as suas dimensões, propriedades, perfis escolhidos e custos da grelha, chapa e custo 

total. 

 

  

 

Figura 5.19 – Análise económica para as várias soluções obtidas para a torre 2 

 

Assim, a solução final terá dimensões em planta de 5 x 5 metros, configuração da grelha do “caso 0” 

com perfis UB406x140x39+, espessura de chapa de 16 milímetros e um custo final de 13317,53 €. 
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 CASO DE ESTUDO 3 

Para o caso de estudo 3, a fundação final será determinada para uma torre quadrangular de 40 metros 

com 4,5 metros de espaçamento entre montantes e com os esforços na base da torre em ELU do Quadro 

5.16. O procedimento de cálculo desta fundação é idêntico ao dos dois casos já realizados. 

 

Quadro 5.16 – Esforços atuantes na base da torre 3 

 

Ao contrário dos casos de estudo 1 e 2 não se vão dimensionar fundações para dimensões superiores à 

mínima necessária para garantir a capacidade de carga pois nos casos anteriores verificou-se que quando 

se aumentavam as dimensões, as soluções ficariam com custos demasiado elevados quando comparados 

com fundações mais pequenas em planta. Ainda assim vão-se dimensionar fundações para o “caso 0” e 

para o “caso 1” com dimensões em planta de 8,5 x 8,5 metros. Os esforços finais obtidos para as barras 

críticas da grelha que vai ser escolhida como solução final estão representados no Quadro 5.17. 

 

Quadro 5.17 – Esforços obtidos para a barra crítica da solução final escolhida para a torre 3 

 

Depois de cumpridas as verificações para o EC3, procedeu-se ao dimensionamento da chapa metálica. 

Para as cinco propostas finais de fundação obteve-se a mesma espessura ao contrário do que sucedeu 

em algumas das fundações dos casos de estudo anterior. A espessura obtida foi de 14 milímetros sendo 

que a tensão máxima admissível era de 355 MPa. 

Para o dimensionamento das ligações dos nós onde os perfis se cruzam, vai-se considerar ligações 

aparafusadas com duas chapas a auxiliar. As informações relativas a este procedimento estão presente 

no Quadro 5.18 e são referentes ao nó condicionante. Na Figura 5.20 é possível observar a disposição 

dos parafusos da ligação assim como todos os espaçamentos e dimensões da chapa metálica. 

 

 

Combinação Esforço axial 

(kN) 

Esforço transverso 

(kN) 

Momento Basal 

(kN.m) 

1 106,44 218,00 5703,04 

2 78,84 159,32 4103,81 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 2,25 0,07 185,92 -71,34 282,33 105,45 

Barra com M-
max 2,25 217,43 437,43 -703,84 201,94 -251,95 

Barra mais comprida 2,25 217,43 437,43 -703,84 201,94 -251,95 

Barra com Vmax 2,25 217,43 437,43 -703,84 201,94 -251,95 
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Quadro 5.18 – Nó de ligação entre perfis perpendiculares para o caso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Valor 

NEd 217,43 kN 

VEd 437,43 kN 

MEd 201,94 kN.m 

Nº de parafuso 24 

Nº de fiadas 3 

Parafusos por fiadas 8 

Diâmetro dos parafusos (mm) 20 mm 

Classe dos parafusos 4.6 

Classe do aço S355 

Espessura da chapa 10 mm 

Fv,Rd 60,30 kN 

FB,Rd 114,24 kN 

FEd 114,24 kN 

Hmax 84,31 kN 

Vmax 33,59 kN 

Tmax 90,75 kN 

NPl,Rd 4047,00 kN 

VPl,Rd 2336,50 kN 

MPl,Rd 576,70 kN.m 
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Figura 5.20 – Ligação aparafusada para o caso de estudo 3, em milímetros 

 

As soluções propostas, após o dimensionamento metálico da grelha e da chapa e do dimensionamento 

geotécnico da fundação, com os dados introduzidos iguais ao dos Quadro 5.6 e Quadro 5.7 para as 

combinações 1 e 2, estão presentes na Figura 5.21. A solução final proposta é constituída por uma grelha 

com a configuração do “caso 0” com perfis UB686x254x125+, chapa com espessura de 14 milímetros 

e com um custo final de 45106,10 €.  

 

 

 

Figura 5.21 – Análise económica para as várias soluções obtidas para a torre 3 
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 CASO DE ESTUDO 4 

A torre que corresponde ao caso de estudo 4 tem 60 metros de altura, base triangular e uma distância 

entre montantes de 5,5 metros. Tal como no caso de estudo 3, não se vão dimensionar fundações para 

dimensões superiores à mínima necessária para garantir a capacidade de carga pois nos casos 1 e 2 

verificou-se que quando se aumentavam as dimensões da fundação, as soluções ficariam com custos 

demasiado elevados quando comparados com fundações mais pequenas em planta, mesmo com a 

redução da espessura da chapa metálica. Assim, as dimensões da fundação em planta serão de 7,5 x 7,5 

metros. Os esforços finais obtidos para as barras críticas da grelha que vão ser escolhidas como solução 

final estão presentes no Quadro 5.19. Apenas se dimensionaram fundações para o “caso 0” já que como 

se tem uma distância entre montantes relativamente elevada quando comparada com a largura da 

fundação, algumas das barras onde se podem colocar os contraventamentos já são bastantes pequenas, 

logo o efeito de contraventamento não provocará qualquer redução de esforços, apenas aumentará o 

volume de aço usado bem como o custo da fundação. 

 

Quadro 5.19 – Esforços obtidos para a barra crítica da solução final escolhida para a torre 4 

 

Cumpridas todas as verificações para o EC3 necessárias para garantir um correto dimensionamento, 

procedeu-se ao dimensionamento da chapa metálica e verificação das tensões máximas admissíveis. 

Para as duas fundações propostas para este caso de estudo, a espessura que garante tensões na chapa 

inferiores a 355 MPa tem de ser igual ou superior a 8 milímetros. Assim, o custo da chapa não terá 

influência na escolha final já que este é idêntico para as duas fundações.  

Relativamente à ligação metálica entre perfis perpendiculares que se cruzam, a ligação será aparafusa e 

será realizada também com o auxílio de 2 chapas. Para este caso de estudo, o Quadro 5.20 traduz toda a 

informação relativa ao nó condicionante da grelha metálica para o dimensionamento desta ligação e a 

Figura 5.18 é um esquema representativo da forma e dimensões dos diferentes elementos e 

espaçamentos da mesma. 

 

 

 

 

 

 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 2,38 3,83 470,99 -97,89 -150,96 209,75 

Barra com M-
max 2,38 3,63 470,49 38,14 17,26 -201,99 

Barra mais comprida 2,75 25,27 137,57 -148,53 78,22 -35,37 

Barra com Vmax 2,38 3,83 470,99 -97,89 -150,96 209,75 
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Quadro 5.20 – Nó de ligação entre perfis perpendiculares para o caso 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Valor 

NEd 3,83 kN 

VEd 470,99 kN 

MEd 97,89 kN.m 

Nº de parafuso 21 

Nº de fiadas 3 

Parafusos por fiadas 7 

Diâmetro dos parafusos (mm) 16 mm 

Classe dos parafusos 5.6 

Classe do aço S355 

Espessura da chapa 7 mm 

Fv,Rd 48,30 kN 

FB,Rd 68,54 kN 

FEd 68,54 kN 

Hmax 56,05 kN 

Vmax 39,35 kN 

Tmax 68,48 kN 

NPl,Rd 1938,3 kN 

VPl,Rd 1119,1 kN 

MPl,Rd 188,98 kN.m 
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Figura 5.22 – Ligação aparafusada para o caso de estudo 4, em milímetros 

 

Para este caso de estudo são propostas duas fundações que cumprem todos os requisitos para um correto 

dimensionamento metálico da grelha e da chapa e do dimensionamento geotécnico da fundação para as 

duas combinações condicionantes. Na Figura 5.23 estão presentes as caraterísticas e os custos de cada 

um dos elementos das duas fundações, ambas do “caso 0”. A proposta de fundação final para este caso 

de estudo é constituída por uma grelha com a configuração do “caso 0” com perfis UB 457x152x52+, 

chapa de espessura de 8 milímetros e com um custo final de 18444,36 €. 

 

 

 

Figura 5.23 – Análise económica para as várias soluções obtidas para a torre 4 

 

 CASO DE ESTUDO 5 

O último caso de estudo corresponde a uma torre triangular de 62 metros de altura com uma distância 

entre montantes de 3,71 metros. Ao contrário da solução de betão obtida em 5.2.3. com 6,5 x 6,5 metros, 

as soluções obtidas neste caso de estudo vão ter uma configuração em planta de 8 x 8 metros. Obtiveram-
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se cinco fundações para esta torre e no Quadro 5.21 estão presentes os esforços obtidos nas barras críticas 

para a fundação final escolhida. 

 

Quadro 5.21 – Esforços obtidos para a barra crítica da solução final escolhida para a torre 5 

 

Todas as verificações para o EC3 necessárias foram garantidas de forma a obter-se um correto 

dimensionamento procedendo-se depois ao dimensionamento da chapa metálica e verificação das 

tensões máximas admissíveis. A espessura mínima da fundação final escolhida que garante uma tensão 

na chapa inferior a 355Mpa, o máximo admissível para a classe de aço escolhida para este elemento, é 

14 milímetros. As outras quatro soluções também apresentam a mesma espessura mínima, logo o preço 

vai ser condicionado pelo custo da grelha já que todas têm a mesma dimensão em planta. 

Em relação à ligação metálica dos perfis nos nós onde estes se cruzam, tal como nos casos anteriores, 

esta será dimensionada para o nó mais condicionante e será realizada com parafusos e duas chapas 

metálicas. As informações relativas à mesma estão dispostas no Quadro 5.22 e na Figura 5.24. 

 

 

Figura 5.24 – Ligação aparafusada para o caso de estudo 5, em milímetros 

 

Caso Comprimento 

(m) 

Esforço 
axial 

(kN) 

Esforço 
transverso 

(kN) 

Momento 
esquerda 

(kN.m) 

Momento 
direita 

(kN.m) 

Momento 
centro 

(kN.m) 

Barra com M+
max 1,85 10,37 374,05 -320,81 304,17 0 

Barra com M-
max 2,93 0,86 48,11 0,56 -140.39 -71,21 

Barra mais comprida 2,93 0,86 48,11 0,56 -140.39 -71,21 

Barra com Vmax 1,61 2,24 452,10 -140,31 42,99 -201,14 
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Quadro 5.22 – Nó de ligação entre perfis perpendiculares para o caso 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, para este último caso de estudo são propostas cinco fundações que cumprem todos os requisitos 

para um correto dimensionamento metálico da grelha e da chapa e do dimensionamento geotécnico da 

fundação para as duas combinações condicionantes. Na Figura 6.24 estão presentes as caraterísticas e 

os custos de cada um dos elementos das duas fundações, uma do “caso 0” e outra do “caso 1”. A proposta 

de fundação final para este caso de estudo é constituída por uma grelha com a configuração do “caso 0” 

com perfis UB457x152x82+, chapa com espessura de 14 milímetros e com um custo final de 34226,00 

€.  

 

Dados Valor 

NEd 10,37 kN 

VEd 374,05 kN 

MEd 320,81 kN.m 

Nº de parafuso 35 

Nº de fiadas 5 

Parafusos por fiadas 7 

Diâmetro dos parafusos 20 mm 

Classe dos parafusos 4.6 

Classe do aço S355 

Espessura da chapa 12 mm 

Fv,Rd 60.3 kN 

FB,Rd 114,24 kN 

FEd 114,24 kN 

Hmax 88,74kN 

Vmax 64,29 kN 

Tmax 109,58 kN 

NPl,Rd 3322,80 kN 

VPl,Rd 1918,42 kN 

MPl,Rd 323,98 kN.m 
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Figura 5.25 – Análise económica para as várias soluções obtidas para a torre 5 
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6 
ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

 

6.1.  ASPETOS GERAIS 

Neste capítulo será feita uma análise entre as soluções metálicas finais obtidas no capítulo 6 para os 

cinco casos de estudo. Vai-se procurar aferir se os parâmetros e caraterísticas geométricas das torres de 

telecomunicações e as forças descarregadas pelas torres na sua base vão ter influência no resultado e 

custo final global das cinco fundações metálicas dimensionadas assim como nos dois elementos 

constituintes da fundação, a grelha metálica e a chapa metálica. Será ainda estudada qual a influência de 

cada um destes elementos da fundação no seu custo final global da fundação. 

Por último, será feita uma comparação entre os resultados obtidos para as fundações superficiais em 

grelha metálicas e as fundações de betão dimensionadas em 5.3. para os cinco casos de estudo sendo 

que esta análise vai-se basear essencialmente no custo final de cada uma das soluções encontradas. 

 

 

6.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS FUNDAÇÕES METÁLICAS 

Após o dimensionamento das fundações em grelha metálica para os cinco casos de estudo é necessário 

fazer uma análise e comparação entre as várias soluções encontradas. No Quadro 6.1 estão dispostas as 

soluções finais para cada um dos casos de estudo enquanto que no Quadro 6.2 estão representados os 

custos de cada um dos elementos da fundação e o custo final de cada uma das soluções. 

 

Quadro 6.1 – Caraterísticas das fundações dimensionadas para os casos de estudo 

Caso Altura da 
torre 

(m) 

Distância entre 
montantes 

(m) 

Forma da torre 
em planta 

Base da 
sapata  

(m2) 

Perfil escolhido Espessura 
da chapa 

(m) 

Torre 1 30 1,8 Triangular 5 x 5 UB 457x152x52+ 0,017 

Torre 2 25 1,6 Quadrangular 5 x 5 UB 406x140x39+ 0,016 

Torre 3 40 4,5 Quadrangular 8,5 x 8,5 UB 686x254x125+ 0,014 

Torre 4 60 5,5 Triangular 7,5 x 7,5 UB 457x152x52+ 0,008 

Torre 5 62 3,71 Triangular 8 x 8 UB457x152x82+ 0,014 
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Quadro 6.2 – Análise de custos das fundações dimensionadas 

 

Numa primeira análise e olhando apenas para o custo final das soluções, é possível verificar que a torre 

2, que corresponde à torre mais baixa, é aquela que terá uma fundação mais barata, assim como a torre 

1 que apesar de ser ligeiramente mais elevada que a torre 2, tem um custo praticamente idêntico à torre 

mais baixa. A fundação mais cara corresponde à sapata da torres 3 apesar de esta ter menos 20 metros 

de altura do que as torres 4 e 5. Já entre as torres triangulares mais elevadas, torre 4 e 5, os valores finais 

das soluções encontradas são muito diferentes apesar de estas terem praticamente a mesma altura. 

Também se observa que em todos os casos de estudo o custo da chapa é sempre superior ao da grelha, 

não existindo uma proporção clara de custo entre si. 

Para explicar melhor estas duas anomalias encontradas quando se comparam os custos finais das 

fundações com a altura das torres, é necessário fazer uma análise dos resultados finais dos custos com 

os esforços atuantes ao nível da base da torre. Assim, no Quadro 6.3 estão dispostos os esforços finais 

em ELU que serviram para dimensionar não só a grelha metálica como também a chapa metálica. 

 

Quadro 6.3 – Esforços atuantes dos cinco casos de estudo 

 

Visto que algumas das soluções finais das sapatas metálicas tiveram que ter um aumento da sua 

superfície em planta devido aos elevados momentos basais ao nível da base que impediam a verificação 

à capacidade de carga do terreno, vai-se fazer uma análise da influência dos momentos obtidos do 

Quadro 6.3 no custo final das fundações. Assim, é possível comprovar que quanto maior for o momento 

basal atuante mais elevado será o custo das fundações, em particular da grelha metálica. A torre 2 é a 

torre mais baixa e aquela que contém os menores momentos basais e, por isso, vai ser a torre com a 

Caso Custo da grelha Custo da chapa Custo final Relação custo grelha / custo chapa 

Torre 1 5231,24 € 10008,75 € 15239,99 € 0,523 

Torre 2 3897,53 € 9420,00 € 13317,53 € 0,414 

Torre 3 21285,28 € 23820,83 € 45106,10 € 0,894 

Torre 4 7846,86 € 10597,50 € 18444,36 € 0,740 

Torre 5 13125,20 € 21100,80 € 34226,00 € 0,622 

Caso Esforço axial 

(kN) 

Esforço transverso 

(kN) 

Momento Basal 

(kN.m) 

Torre 1 50,29 57,33 1262,11 

Torre 2 31,62 72,78 1221,02 

Torre 3 106,44 218,00 5703,04 

Torre 4  42,55 80,14 2596,05 

Torre 5 274,55 136,54 4692,30 
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fundação mais barata. A torre 1 tem momentos muito idênticos à torre 1, mas esforço axial superior, o 

que torna a grelha mais cara do que a da torre 2. Quando se comparam agora as torres 3, 4 e 5 apenas 

pelos esforços atuantes as duas anomalias verificadas anteriormente deixam de fazer sentido pois o custo 

reduzido da fundação da torre 4 com 60 metros de altura quando comparado com a da torre 3 de 40 

metros de altura deve-se à diferença significativa de momentos basais que foram considerados no 

dimensionamento. A torre 4 tem esforços atuantes muito reduzidos quando comparados com os das 

torres 3 e 5, levando a uma redução dos esforços internos na grelha e na chapa e, por isso, vão ser 

necessários perfis com áreas transversais menores e uma espessura de chapa menor que se vai traduzir 

no final num custo menor da fundação. A torre 3, apesar de ter menos 20 metros que as torres 4 e 5, tem 

um momento basal atuante bastante superior às duas torres triangulares o que se traduz na necessidade 

da consideração de uma área maior de superfície em planta, perfis maiores para a grelha metálica e 

espessura de chapa superior ou no limite igual à das torres 4 e 5. No Quadro 6.4 faz-se uma análise do 

custo da fundação por cada kN.m de momento basal atuante. 

 

Quadro 6.4 – Análise de custos das fundações dimensionadas 

 

Pela análise do Quadro 6.4 é possível interpretar que o custo da grelha é muito dependente dos esforços 

provocados pela torre e que são condicionantes para o dimensionamento deste elemento da fundação. 

Esta constatação é suportada pelo fato de o custo da grelha por kN.m ser muito idêntico para os cinco 

casos de estudo. Já relativamente à chapa, a mesma constatação não poderá ser tirada pois o custo da 

chapa por kN.m para os dois primeiros casos corresponde ao dobro do necessário para a chapa dos outros 

três casos de estudo. A explicação para este fato poderá ser dado pelo aumento considerável da área de 

superfície da chapa das fundações das torres 3, 4 e 5 que reduz a pressão de contato do solo com a chapa. 

Assim, os esforços internos das chapas e as tensões geradas serão menores com a consequência de se 

obterem espessuras menores que verificam a tensão máxima admissível de 355 MPa, pois para o 

dimensionamento destes elementos vai-se considerar uma pressão de contacto do solo calculada pelo 

quociente entre uma carga vertical correspondente ao peso do solo que se encontra por cima da fundação, 

idêntico nos cinco casos, mais as cargas verticais atuantes, muito idênticas também, e a área de superfície 

efetiva usada para estimar a capacidade de carga. Mesmo nos casos em que a largura da área efetiva é 

igual, caso o comprimento da sapata seja maior, maior será a área efetiva e portanto para cargas idênticas 

a pressão de contacto do solo será menor. Assim se explica o fato de o custo da chapa por kN.m ser 

menor para os casos com maior área de fundação, neste caso as torres 3, 4 e 5, e de se poder afirmar que 

o custo final da fundação por kN.m ser menor quanto mais alta for a torre, pois o custo da grelha por 

Caso Momento 
Basal 

(kN.m) 

Custo da 
grelha 

Custo da 
chapa 

Custo final Custo da 
grelha por 

kN.m 

Custo da 
chapa 

por kN.m 

Custo final 
por kN.m 

Torre 1 1262,11 5231,24 € 10008,75 € 15239,99 € 4,14 € 7,93 € 12,08 € 

Torre 2 1221,02 3897,53 € 9420,00 € 13317,53 € 3,19 € 7,71 € 10,91 € 

Torre 3 5703,04 21285,28 € 23820,83 € 45106,10 € 3,73 € 4,18 € 7,91 € 

Torre 4 2596,05 7846,86 € 10597,50 € 18444,36 € 3,02 € 4,08 € 7,10 € 

Torre 5 4692,30 13125,20 € 21100,80 € 34226,00 € 2,80 € 4,50 € 7,29 € 
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kN.m não depende da altura e o da chapa depender da área de superfície da fundação e esta, por sua vez, 

da altura. 

Relativamente à influência da forma da torre em planta e da distância entre os montantes no custo final 

das fundações, é possível retirar algumas conclusões. Se se fizer uma comparação entre o custo final da 

fundação da torre 4 e o da torre 5, ambas com cerca de 60 metros e base triangular, pode-se afirmar que 

quanto maior for a distância entre os montantes das torres, menor será o custo da fundação porque os 

esforços gerados neste tipo de estrutura serão menores, neste caso os momentos basais. Esta redução do 

custo vai-se traduzir numa redução do custo da grelha pois os momentos atuantes são menores e os 

perfis finais escolhidos serão menores, assim como no custo final da chapa pois a pressão de contacto 

do solo será menor já que as cargas verticais serão menores e a área efetiva maior devido a um momento 

basal menor, tornando a espessura mínima necessária para garantir uma tensão máxima atuante na chapa 

de menos de 355 MPa. No Quadro 6.5 é possível observar a diferença de custos para cada elemento da 

fundação para as fundações das torres 4 e 5.  

 

Quadro 6.5 – Comparação entre os custos das fundações 4 e 5 

 

Assim, pela análise do Quadro 6.5 pode-se concluir que a distância entre montantes para torres com a 

mesma altura e a mesma forma da base em planta, vai afetar o custo final da fundação, já que este 

depende dos momentos gerados pela torre e os momentos dependem por seu lado da distância entre 

montantes. Quanto à influência da forma da base da torre no custo das fundações, não é possível retirar 

uma conclusão clara. Se se comparar o custo final do Quadro 6.2 entre as torres 1 e 2, muito idênticas 

em termos de altura e distância entre montantes, verifica-se que para a torre quadrangular se obtém uma 

fundação mais barata. Contudo, comparando a torre 3, quadrangular e mais baixa do que as torres 4 e 5, 

com as torres 4 e 5, triangulares e mais altas que a torre 3, verifica-se que se obtêm soluções mais baratas 

para as torres mais elevadas, o que impossibilita obter qualquer relação entre o custo final de uma 

fundação em grelha e a forma da torre em planta. A área de exposição da torre ao vento explica este 

aumento do custo da fundação da torre 3 mas não depende diretamente da forma da base da torre mas 

sim da configuração e da quantidade das barras que constituem a torre, assim como as antenas e outros 

equipamentos. 

Em suma, pode-se concluir que para fundações em grelha metálica não é possível verificar de um modo 

afirmativo que a forma da base da torre vai ter influência no custo final da fundação. Já a altura da torre 

poderá também não ter muita influência, mas com o aumento da altura da torre, a área de exposição ao 

vento é maior, geram-se maiores momentos basais e o custo final da torre será maior. A distância entre 

montantes para torres idênticas terá muita preponderância porque quanto maior for essa distância, menor 

serão os esforços basais e, como consequência, menores serão os custos não só da grelha como também 

Caso Distância entre 
montantes 

(m) 

Momentos 
atuantes 

(kN.m) 

Custo da 
grelha 

Custo da chapa Custo final 

Torre 5 3,71 4692,30 13125,20 € 21100,80 € 34226,00 € 

Torre 4 5,50 2596,05 7846,86 € 10597,50 € 18444,36 € 

Diferença -1,79 2096,25 5278,34 € 10503,3 € 15781,64 € 
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da fundação. Também é possível verificar que o custo da grelha nos casos estudados é sempre menor do 

que o da chapa, e que depende sobretudo dos momentos atuantes. O custo da chapa depende das cargas 

verticais e dos momentos assim como da área da superfície em planta da fundação. Quanto maior for a 

área da fundação em planta, menor será a espessura da chapa bem como o custo da chapa por kN.m. 

 

 

6.3. COMPARAÇÃO ENTRE AS FUNDAÇÕES METÁLICAS E AS FUNDAÇÕES DE BETÃO  

A última análise a realizar dos resultados obtidos ao longo deste capítulo relativamente às fundações 

metálicas dimensionadas para os cinco casos de estudo passa pela comparação dos custos finais destas 

últimas com o custo obtido pelas sapatas de betão dimensionadas em 5.2.3. Para ajudar nesta análise, o 

Quadro 6.6 contém os custos finais de cada fundação de betão para os cinco casos de estudo e a área 

respetiva em planta enquanto que o Quadro 6.7 contém a mesma informação para as sapatas metálicas. 

 

Quadro 6.6 – Custos das sapatas de betão para os cinco casos de estudo 

 

Quadro 6.7 – Custos finais das fundações metálicas para os cinco casos de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação do Quadro 6.6 e Quadro 6.7 é possível verificar que os custos das fundações metálicas 

para os mesmos casos de estudo são muito maiores do que os obtidos para as sapatas de betão. Apesar 

de o custo de produção do betão parecer maior, as unidades dos custos unitários para os dois tipos de 

sapatas são diferentes, podendo apenas comparar-se o custo final de cada uma das soluções. Também é 

de salientar que as áreas de implantação das fundações metálicas são maiores para os cinco casos, 

Caso B 

(m) 

L 

(m) 

Área 

(m2) 

h 

(m) 

Volume 

(m3) 

Custo 
unitário  

Preço final  

 

Torre 1 4,5 4,5 20,25 1,1 22,275 110,00 € 2450,25 € 

Torre 2 4,5 4,5 17,64 1,1 22,275 110,00 € 2450,25 € 

Torre 3 7,0 7,0 49,00 1,4 68,600 110,00 € 7546,00 € 

Torre 4 7,5 7,5 56,25 1,0 56,250 110,00 € 6187,50 € 

Torre 5 6,5 6,5 42,25 1,5 63,375 110,00 € 6971,25 € 

Caso B 

(m) 

L 

(m) 

Preço final  

 

Torre 1 5 5 15239,99 € 

Torre 2 5 5 13317,53 € 

Torre 3 8,5 8,5 45106,10 € 

Torre 4 7,5 7,5 18444,36 € 

Torre 5 8 8 34226,00 € 
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tornando os custos de expropriação mais elevados e como consequência o custo final da fundação. 

Contudo, este valor, por ser muito variável, não vai ser considerado na análise de custos. No Quadro 6.8 

é efetuada uma relação entre os custos de produção de uma sapata de betão com o custo de uma sapata 

metálica. 

 

Quadro 6.8 – Comparação entre os custos finais de fundações de betão e metálicas 

 

Em todos os casos de estudo dimensionados verifica-se que as sapatas de betão são mais vantajosas do 

ponto de vista económico quando comparadas com as sapatas metálicas. A facilidade de obtenção dos 

materiais para a produção do betão nos países mais desenvolvidos torna este material muito apetecível 

para a produção de sapatas já que o seu custo é bastante reduzido quando comparado com o do aço. 

Também os problemas associados a sapatas metálicas fazem com que esta opção seja preterida face às 

sapatas de betão. No Quadro 6.9 está presente um estudo que passa pela determinação do custo mínimo 

de betão por m3 de forma a se obter um custo final idêntico entre os dois tipos de fundações.  

 

Quadro 6.9 – Análise do custo de produção de betão para se obter sapatas com o mesmo preço final 

 

Depois de analisado o Quadro 6.9, é necessário pelo menos um aumento de três vezes o custo de 

produção de betão armado de forma a que no caso de estudo 4 se torne mais económico utilizar a 

fundação metálica. O caso mais extremo é a torre 1 onde esse aumento terá de ser superior a seis vezes 

o custo de 110 €/m3. Assim pode-se afirmar que as sapatas metálicas apenas são economicamente viáveis 

em países onde o custo de produção de betão é muito elevado. 

 

Caso Preço final da 
sapata de betão 

Preço final da 
sapata metálica 

Relação custo betão / custo aço 

Torre 1 2450,25 € 15239,99 € 0,161 

Torre 2 2450,25 € 13317,53 € 0,184 

Torre 3 7546,00 € 45106,10 € 0,167 

Torre 4 6187,50 € 18444,36 € 0,335 

Torre 5 6971,25 € 34226,00 € 0,204 

Caso Preço final da 
sapata metálica 

 

Volume 

(m3) 

Custo de 
produção 

(€/m3) 

Preço final da 
sapata de betão 

Torre 1 15239,99 € 22,275 684,17 15239,99 € 

Torre 2 13317,53 € 22,275 597,87 13317,53 € 

Torre 3 45106,10 € 68,600 657,52 45106,10 € 

Torre 4 18444,36 € 56,250 327,90 18444,36 € 

Torre 5 34226,00 € 63,375 540,06 34226,00 € 
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7 
CONCLUSÃO E TRABALHOS 

FUTUROS 

 

 

7.1. CONCLUSÕES 

As torres de telecomunicações são estruturas fundamentais para as atividades do dia-a-dia daí existir um 

número elevado destas ao longo de todo o território. Devido à sua grande envergadura e aos elevados 

danos que a sua rutura poderá provocar, o dimensionamento destas torres não deve ser desprezado assim 

como o das fundações que as sustentam. 

Dos vários tipos de materiais que podem ser usados para as fundações deste tipo de estruturas, o aço foi 

o material escolhido para as fundações estudadas neste trabalho. Assim, o presente trabalho incidiu no 

desenvolvimento de uma folha de cálculo que permitisse obter o perfil ideal para uma fundação metálica 

em grelha. Esta otimização deveria garantir que todos os requisitos mínimos de dimensionamento 

provenientes do EC3 e do EC7 são cumpridos face a cargas externas provenientes da torre de 

telecomunicações e a condicionantes geométricas. Para além disso, a ferramenta de cálculo deveria 

permitir o auxílio na tomada da decisão final da fundação a usar. 

Para além do desenvolvimento da ferramenta de cálculo, era necessário criar uma metodologia de 

cálculo que permitisse o dimensionamento destas fundações e servisse de base da folha de cálculo 

desenvolvida. O método seguido para o dimensionamento estrutural da grelha metálica foi idêntico ao 

usado para as estruturas metálicas normais: depois de definida a configuração da grelha e, feita a 

avaliação das barras críticas face aos esforços externos, determinaram-se os valores dos esforços dessas 

mesmas barras, obtendo-se no final um perfil que permitisse assegurar as verificações necessárias de 

acordo com o EC3. O dimensionamento da chapa metálica não foi profundamente desenvolvido porque 

esta não apresenta uma função estrutural resistente, serve apenas para aumentar a superfície de contato 

da fundação com o solo de modo a garantir um correto dimensionamento de acordo com o EC7 para as 

várias verificações a realizar, cálculos que podem ser efetuados na folha de cálculo desenvolvida. A 

análise económica que pode ser efetuada no final de todo o processo de cálculo auxilia na tomada da 

decisão final face às várias soluções que se podem obter. 

Para permitir a validação da folha de cálculo e verificar se as fundações desenvolvidas neste trabalho 

seriam economicamente viáveis face às de betão, realizou-se o dimensionamento de cinco casos de 

estudo, gentilmente fornecidos pela empresa Metalogalva, para sapatas convencionais de betão e para 

as sapatas metálicas desenvolvidas. 

Da análise dos dados obtidos no dimensionamento dos cinco casos de estudo, foi possível concluir que 

o dimensionamento da grelha metálica e o seu custo final depende da grandeza dos esforços a atuar na 
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base da torre, no caso deste tipo de estruturas, dos momentos basais. Para o dimensionamento da chapa 

metálica, a área de implantação da fundação e a grandeza dos esforços são os fatores mais condicionantes 

para o dimensionamento e custo da chapa. Ao contrário do expetável, a altura da torre não vai ter uma 

influência direta no dimensionamento da fundação metálica como foi comprovado na comparação entre 

os casos de estudo 4 e 5, em que para torres de altura igual, os custos finais dos vários elementos da 

fundação tinham custos diferentes. A área de exposição ao vento, que depende do número e da 

configuração das barras que constituem a torre, é o fator que condiciona a grandeza dos momentos basais 

maiores. Para ajudar nesta constatação, a torre intermédia de altura, caso de estudo 3, foi aquela que 

necessitou de uma fundação maior e mais cara já que os momentos atuantes eram maiores. A forma em 

planta das torres também não vai ter grande influência como se constatou pela análise dos resultados 

finais das sapatas das torres 1 e 2. 

Na comparação entre fundações metálicas e fundações de betão foi possível concluir que uma fundação 

metálica em grelha não constitui uma boa alternativa do ponto de vista económico às fundações 

convencionais de betão nos países onde o custo de produção de betão não é elevado. Dos cinco casos de 

estudo efetuados, mesmo para a sapata metálica da torre 4, que corresponde àquela cujo custo final mais 

se aproximava da sapata de betão, tinha um custo de produção três vezes superior ao da sapata de betão. 

Para as sapatas metálicas estudadas serem economicamente viáveis, o custo de produção do betão teria 

que ser, no mínimo, três vezes superior ao custo geralmente considerado para a produção de betão 

armado. 

 

 

7.2. TRABALHOS FUTUROS 

Apesar de a folha de cálculo desenvolvida cumprir a sua função principal, que é permitir obter uma 

solução otimizada para uma fundação metálica em grelha face a esforços externos e caraterísticas 

geométricas definidas, existe uma série de problemas detetados na elaboração da folha que poderão ser 

usados para a realização de novos trabalhos e que devido ao tempo limitado deste não puderam ser 

solucionados. 

A não necessidade de se recorrer a um programa de elementos finitos para a determinação dos esforços 

das barras da grelha metálica poderia ser um trabalho futuro a desenvolver. O estudo de métodos de 

determinação de esforços em estruturas hiperestáticas e estruturas fechadas e a sua aplicação na folha 

de cálculo desenvolvida tornariam esta muita mais independente face a programas externos de elementos 

finitos como foi necessário no presente trabalho. Assim, após a definição da grelha metálica a folha de 

cálculo poderia determinar de forma instantânea os esforços nas barras, identificar as críticas e efetuar 

as verificações necessárias de modo a garantir um correto e seguro dimensionamento para o perfil 

escolhido. A programação do processo de dimensionamento da chapa metálica recorrendo à Teoria das 

Placas e Cascas em que apenas se introduzia a espessura e caraterísticas resistentes da chapa e a folha 

verificar as tensões máximas na chapa face aos esforços atuantes é outro dos trabalhos que poderá ser 

desenvolvido no futuro.  

Assim, com as propostas de trabalhos futuros, a redução do número de botões e de dados a introduzir 

tornariam a folha de cálculo muito mais intuitiva e simples de usar, reduzindo a probabilidade de 

ocorrência de um erro na sua utilização. 
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ANEXO A2 – PROGRAMA DE CÁLCULO PARA O 2º CASO DE ESTUDO 
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ANEXO A3 – PROGRAMA DE CÁLCULO PARA O 3º CASO DE ESTUDO 
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ANEXO A4 – PROGRAMA DE CÁLCULO PARA O 4º CASO DE ESTUDO 
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ANEXO A5 – PROGRAMA DE CÁLCULO PARA O 5º CASO DE ESTUDO 
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