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RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objetivo a compreensão do comportamento de fundações 
indiretas de um aerogerador em onshore. O estudo em causa envolve uma investigação numérica, com 
recurso ao programa computacional tridimensional, baseado no Método dos Elementos Finitos, 
MIDAS GTS NX, com vista à perceção das vantagens advindas da contribuição do maciço de 
fundação para a estabilidade da estrutura e do funcionamento das fundações por estacas enquanto 
grupo.  

Apresenta-se uma introdução sobre a atual situação da indústria da energia eólica e uma breve 
explanação acerca dos principais componentes dos aerogeradores.  

No domínio da engenharia civil, as fundações das torres eólicas são um elemento fundamental, uma 
vez que é através destas que os esforços induzidos, em grande escala pelo vento, são transmitidos ao 
maciço de fundação. 

Por conseguinte, apresenta-se uma breve abordagem sobre as tipologias de fundações existentes, 
dando uma maior ênfase às fundações por estacas e ao comportamento destas, enquanto grupo, 
solidarizadas por um maciço de encabeçamento. 

Embora, conforme supracitado, o software usado para as análises efetuadas assuma um papel 
preponderante, devido à falta de aplicação do mesmo a casos semelhantes ao objeto de estudo desta 
dissertação, foi fundamental a comparação de resultados de alguns problemas geotécnicos cuja 
solução analítica é já conhecida, com a obtida do programa, de forma a validar os obtidos no presente 
estudo. 

Após este processo, foram realizados alguns estudos do comportamento da fundação em alguns 
cenários. A modelação foi feita tendo em conta os parâmetros fornecidos pela empresa, SENVION, 
em colaboração com a presente dissertação. Apesar do modelo genérico ser composto por dois anéis 
de estacas, apresenta-se ainda o mesmo estudo para estacas dispostas num anel periférico: um 
composto por estacas verticais e outro para estacas inclinadas. 

O referido estudo envolve a determinação dos esforços nas estacas (axiais e momentos fletores) e a sua 
comparação com as soluções analíticas; o cálculo da percentagem de solicitação transferida para o 
maciço de fundação e as verificações de estabilidade global necessárias à verificação de segurança. 

Por fim, foi concebido um processo de otimização do modelo genérico, de forma a estudar a 
possibilidade de minimizar o diâmetro do maciço de encabeçamento e o número e comprimento das 
estacas. Confirmado o referido processo, é feita ainda uma comparação de custos entre o modelo 
otimizado e o modelo genérico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aerogeradores, onshore, estacas, MIDAS GTS NX, interação solo-estaca. 
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ABSTRACT  

This dissertation will adress the substructure behavior of an onshore wind turbine. The study in 
question involves a numerical research in a three-dimensional software - MIDAS GTS NX, based on 
the Finite Element Method, for the perception of the benefits arising from the soil foundation 
contribution to the stability of the structure and the behaviour of pile foundation as a group. 

It presents an introduction to the current situation of the wind energy industry and a brief explanation 
of some of the main components of wind turbines. 

In the field of civil engineering, the foundations of wind turbines are a key element, since it is through 
the foundation that the forces are mainly transmitted to the foundation soil. 

Therefore, will be made a brief explanation of some of the types of foundations, giving greater 
emphasis to the case of pile foundation and the behavior such as a group of piles with a rigid 
connection to the pile cap. 

The software used for the analysis performed is recent. So, due to lack of analysis of similar cases in 
the same, it was essential to compare results of some geotechnical problems whose analytical solution 
is already known to the obtained in the software. 

After this study, will be made analysis on some models to understand the behaviour of piles. The 
modeling was made taking into account the parameters provided by the company (SENVION) in 
collaboration with this work. The generic model is composed of two piles rings. However, it presents 
still the same study to piles arranged in a peripheral ring, composed of vertical piles and another for 
battered piles. 

The study involves the determination of forces in piles (axial and bending moments) and its 
comparison with analytical solutions; calculating the percentage request transferred to the soil and 
global stability checks necessary for the security. 

And subsequently performed a generic model optimization process. This was done in order to 
understand if there was a possibility to minimize the cap pile diameter and the number and length of 
the piles. Confirmed that case, it is still a comparison of costs between the optimized model and the 
generic model. 

 

KEYWORDS: Wind turbines, onshore, piles, MIDAS GTS NX, pile-soil interaction. 
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1 

INTRODUÇÃO 
	

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A sociedade moderna é, cada vez mais, alvo de uma tentativa de formatação ideológica de uma forma 
quase invasiva, mas necessária, acerca da sustentabilidade e das atitudes que esta acarreta. Sendo o 
acesso à energia um ponto fulcral e considerando que se trata de um fator de desenvolvimento 
económico, social e tecnológico, o modo como esta é obtida deve ser alvo de particular atenção. 

O objetivo assenta na construção de um futuro sustentável, tendo em conta o aumento da população 
mundial e a amplificação da escassez dos recursos fósseis, com a diminuição do uso de energias não 
renováveis. Consequentemente, observa-se uma quebra das desvantagens associadas a este tipo de 
fonte de energia, com o foco nas alterações climáticas. Com vista ao alcance deste intento, a aposta 
nas energias renováveis é cada vez maior, com a sua grande vantagem na possível renovação depois 
de usada para consumo. 

Com vista à resolução deste desafio, Paris acolheu a 21ª sessão da Conferência das Partes (COP21) na 
Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) e a 11ª sessão da Reunião 
das Partes no Protocolo de Quioto (CMP11), da qual surgiu um novo acordo mundial, “Este é um dia 
de que nos podemos orgulhar. Alcançámos o primeiro acordo universal e juridicamente vinculativo 
sobre as alterações climáticas, que coloca o mundo na via para evitar alterações climáticas perigosas.”, 
Carole Dieschbourg, Ministra do Ambiente do Luxemburgo, Presidente do Conselho.  

Os principais elementos deste novo acordo passam, a longo prazo, por manter o aumento da 
temperatura média mundial abaixo dos 2ºC em relação aos níveis pré-industriais e empenhar esforços 
para limitar este valor a 1,5ºC. Foram ainda apresentados planos de ação nacionais para a redução das 
emissões, no domínio das alterações climáticas e o compromisso para o estabelecimento de metas 
mais ambiciosas a cada 5 anos. 

Assim sendo, um dos grandes estímulos passa pela descoberta e aposta em novas formas de produção 
de energia com base em fontes renováveis. No âmago desta questão encontra-se o aproveitamento da 
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energia eólica e, com isto, o aumento da construção e otimização de parques eólicos. Insere-se, neste 
ponto, o estudo da subsestrutura com vista à melhoria das soluções já adotadas e à perceção do seu 
funcionamento como um conjunto estrutura-solo.  

Adicionado ao ponto anterior, o principal objetivo do presente trabalho é a compreensão do 
comportamento das fundações indiretas de uma turbina eólica, em termos estruturais e de interação 
com o maciço de fundação e, por sua vez, das estacas entre si. Usando para o efeito um programa 
computacional baseado no Método dos Elementos Finitos tridimensional. Merecendo destaque 
encontra-se a ação do vento, que é a mais importante solicitação para o dimensionamento da 
subestrutura. Com isto, pretende-se efetuar uma análise comparativa entre as soluções analíticas que 
não consideram a contribuição do maciço de fundação e as obtidas no programa numérico que tem em 
linha de conta esta parcela. O objetivo final passa pela otimização de uma solução já preconizada 
considerando a contribuição do solo. 
 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação é composta por seis capítulos, seguindo uma ordem que permita uma 
compreensão adequada dos assuntos tratados ao longo da mesma. 

Em primeiro lugar, é feita uma breve introdução com vista à perceção, por parte do leitor, para a 
importância atual das energias renováveis e da adequada utilização destas. Em particular da energia 
eólica, originando um considerável aumento dos parques eólicos. Posto o objetivo principal, as 
turbinas eólicas, o seu funcionamento básico e os tipos de fundações destas, as temáticas abordadas 
estarão de alguma forma relacionadas com as mesmas. 

O propósito do segundo capítulo é, de certa forma, introduzir o leitor na temática da energia eólica, da 
sua evolução e do modo como esta é aproveitada no aerogerador. Para tal, são abordados os vários 
componentes deste e o respetivo funcionamento, desde a subestrutura à estrutura em si. 

O capítulo 3, no seguimento do anterior, destina-se à explanação mais aprofundada das fundações por 
estacas, uma vez que as fundações profundas são o alvo do presente trabalho. Como tal, a perceção 
dos diferentes casos, dos respetivos funcionamentos e do modo como é feito o dimensionamento 
assume uma importância vital na compreensão do funcionamento das estacas, quando usadas na 
fundação da turbina eólica. 

No capítulo quarto, é feita uma breve explanação acerca do programa computacional usado e de 
alguns exemplos verificativos de problemas geotécnicos simples. A realização destes permitiu a 
validação de resultados no programa numérico, uma vez que a experiência por outros utilizadores 
neste é escassa.  

Por sua vez, no quinto capítulo é descrito, num primeiro ponto, o problema em causa. Posto isto, é 
realizada toda a parametrização necessária à sua modelação. Posteriormente, foram estudados três 
casos práticos, diferindo a posição das estacas no grupo ou a sua orientação, mantendo o número das 
mesmas. Estas soluções surgem de um projeto já realizado pela empresa em colaboração, sendo o 
objetivo principal a perceção do comportamento das estacas como um grupo e da sua interação com o 
maciço de fundação, por forma a permitir uma otimização em termos estruturais para futuros projetos. 

Por fim, no capítulo 6 são expostas as conclusões retiradas das análises realizadas, referenciando 
posteriores desenvolvimentos futuros acerca do tema tratado.  
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AEROGERADORES 
 

 

2.1. ENQUADRAMENTO E EVOLUÇÃO 

O vento, com origem na radiação solar, não é mais do que a circulação de ar ao longo da superfície da 
Terra. A radiação solar incide com diferente intensidade nas diferentes zonas do planeta, sendo maior 
nas zonais equatoriais e mais baixa nas zonas polares, levando a um desequilíbrio de pressões devido 
ao movimento de rotação do planeta e às irregularidades da sua superfície. A tentativa de corrigir estas 
pressões díspares, resulta no movimento de ar, vulgo vento, (Lopes, 2013). 

A explicação para a direção do vento ser predominantemente horizontal, prende-se com as variações 
espaciais de transferência de calor que criam diferenciais de pressão e que estão na origem do 
movimento do ar, sendo que na direção vertical, as referidas pressões anulam-se devido à força da 
gravidade, soprando os ventos, fundamentalmente, no plano horizontal, (Oliveira, 2012). 

O uso do vento para a produção de energia não é um fenómeno recente, historicamente não há uma 
definição temporal precisa. Sabe-se que foi usado pelos marinheiros como força motriz para mover os 
barcos impulsionados por velas, seguindo-se os moinhos de vento, nos quais a energia eólica era 
transformada em energia mecânica, utilizada para a bombagem de água, com o primeiro registo 
histórico por volta de 2000 A.C., na China, ou na moagem de cereais, na Pérsia, há 2200 A.C., (Lopes, 
2013). 

Em 1888, foi gerada eletricidade a partir de uma turbina eólica pela primeira vez, por Charles F. 
Brush, contudo não foi parte do início de um processo evolutivo, uma vez que a presença do petróleo 
como combustível fácil de armazenar, com custos reduzidos e uma alta capacidade energética, 
impossibilitou o desenvolvimento da energia eólica. Não obstante, em 1931, na Rússia, foi realizada a 
primeira tentativa de ligação de uma turbina de corrente alternada a uma central termoelétrica. Poucos 
anos depois, a Segunda Guerra Mundial permitiu um considerável desenvolvimento das turbinas, 
numa tentativa de economizar combustíveis fósseis pelos países envolvidos, com os Estados Unidos 
da América a projetar o maior gerador eólico até então desenvolvido, enquanto na Europa, a 
Dinamarca se tornara pioneira no crescimento deste tipo de energia. 

No entanto, por volta dos anos 70, o processo mudou com a possibilidade de financiamento partindo, 
sobretudo dos EUA, para a aposta na investigação e, consequentemente, no desenvolvimento 
tecnológico dos aerogeradores. 
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No início do século XXI, o aquecimento global e a possibilidade do esgotamento dos combustíveis 
fósseis conduziu a um interesse crescente nas energias renováveis, com a energia eólica a liderar, 
primariamente nos EUA, isto porque é considerada uma energia com capacidade de competir com as 
fontes de energia não renováveis.  

Durante o ano de 2015, a taxa de crescimento global de produção de energia eólica foi de 17,2%, 
comparativamente com 16,4% referente ao ano de 2014. Como líder mundial de produção encontra-se 
a China, representando 51,8% da quota de mercado, com adição de 33 GW de capacidade. Os EUA 
detiveram o crescimento mais forte desde o ano de 2012, com 8,6 GW de capacidade adicional. 
Seguiu-se a Alemanha, com 4,9 GW, com um recorde de 13% de demanda energética. Como primeiro 
grande mercado na América Latina e quarto a nível mundial, encontra-se o Brasil com um volume de 
2,8 GW. Ultrapassando Espanha, a Índia apresentou 2,3 GW de novas instalações, notando que o país 
espanhol foi alvo de uma paralisação completa em termos de capacidade adicionada, (WWEA, 2016). 

Com base em dados preliminares, durante os dois primeiros meses do ano de 2016, o mundo atingiu 
um novo recorde em instalações eólicas, com 63.690 MW acrescentados relativamente ao ano de 2015 
no mesmo período, com uma capacidade total de 435 GW. A evolução da capacidade instalada global 
durante o período 2011-2015 encontra-se representada na figura 2.1, (WWEA, 2016). No quadro 1.1 é 
possível verificar quais os países que lideram em termos de capacidade instalada de energia eólica no 
ano de 2015 e fim de 2014. 

 

Fig.2.1 – Capacidade total instalada (energia eólica) entre 2011-2015 [MW] (WWEA, 2016) 
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Quadro 2.1 – Representação dos primeiros 15 países com maior capacidade instalada (energia eólica) no ano de 
2015 e fim de 2014 (WWEA, 2016) 

 
 

Relativamente a Portugal, em 2014 a potência instalada nos parques eólicos em funcionamento 
aumentou 176MW, totalizando 4541MW, como se pode verificar na figura 2.2, (REN, 2015). 

 

Fig.2.2 – Evolução anual da potência total ligada e novos parques em Portugal no período 2005-2014 (REN, 
2015) 

 

2.2. OS AEROGERADORES 

Um gerador eólico converte a energia do vento em energia cinética. Este processo dá-se quando a 
força do vento empurra as pás, gerando o seu movimento de rotação em torno do eixo do rotor, que 
alimenta um gerador que produz a energia elétrica. A eletricidade produzida é, posteriormente, 
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incorporada na rede elétrica e disponibilizada aos consumidores. Isto só é possível se esta for gerada 
em corrente contínua, diretamente ou após ser convertida por um retificador, (Oliveira, 2012). 

A energia que qualquer tipo de aerogerador produz é totalmente dependente da velocidade do vento, 
sendo que quanto maior a velocidade, maior a quantidade de energia gerada. Assim sendo, a eficiência 
aumenta com o incremento da altura da torre, já que a velocidade do vento é afetada pelo relevo e 
aumenta com a altura acima do solo. 

A tecnologia das turbinas eólicas tem sido alvo de uma constante evolução devido aos avanços 
tecnológicos de um conjunto de áreas envolvidas na construção dos vários componentes constituintes 
da turbina, desde a engenharia eletrotécnica e mecânica à engenharia civil. Contudo, existe ainda um 
problema passível de futura resolução, ou seja, a produção de forma descontínua devido à 
instabilidade do vento é bastante frequente, o que levaria a uma solução ideal se fosse possível 
armazenar este recurso para usar quando conveniente, o que não sendo ainda exequível, a eficiência 
das turbinas fica dependente do estado do vento em cada instante. 

Cada turbina é classificada por uma curva de eficiência energética, cujo exemplo se encontra 
representado na figura 2.3, tendo como indicador a velocidade do vento. Com este elemento gráfico é 
possível prever a energia a produzir sem ter em conta os vários componentes. Nesta curva, é possível 
identificar três pontos caraterísticos tendo como base a velocidade do vento: 

• A velocidade mínima necessária para que haja rotação e, consequentemente, geração de 
energia (cut-in speed); 

• A velocidade nominal (rated output speed), a qual corresponde à máxima produção com o 
gerador a produzir na sua capacidade máxima (rated output power) 

• A velocidade máxima do vento a que a turbina pode trabalhar (cut-out speed) por razões de 
segurança. À medida que a velocidade do vento aumenta acima da taxa de produção, os 
esforços a que a estrutura fica sujeita são de tal forma elevados, que podem levar a danos no 
rotor. Como resultado, é ativado um sistema de travamento que faz com que o rotor fique 
paralisado. 

 

Fig.2.3 – Representação da curva de eficiência energética de um aerogerador (Manwell et al., 2009) 
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2.2.1. AEROGERADORES DE EIXO VERTICAL 

Existem dois tipos de turbinas, as que usam o movimento de rotação em torno de um eixo vertical e 
aquelas onde as pás rodam em torno de um eixo horizontal. 

As turbinas de eixo vertical surgiram em meados do século XX, desenvolvidas para produzir energia 
de acordo com a direção do vento, um exemplar deste tipo pode ser observado na figura 2.4. O registo 
deste tipo de turbinas é residual comparativamente às de eixo horizontal, sendo que as primeiras têm 
uma grande vantagem associada ao fato de o gerador ser facilmente acessível, uma vez que se 
encontra junto ao solo, o que faz com que não haja necessidade de orientar o rotor com a direção do 
vento. Este fato acarreta a vantagem da redução da complexidade do projeto devido aos esforços 
envolvidos apresentarem valores mais reduzidos. No entanto, neste tipo de turbinas, é de notar um 
grande inconveniente, a altura do rotor é relativamente baixa, o que as torna pouco eficientes, já que o 
vento a baixa altitude é escasso e apresenta velocidade reduzida. 

Apenas referir que os principais tipos de rotores deste tipo de turbinas são: Darrieus, Savonius e 
turbina com torre de vórtices, sendo o primeiro tipo o mais usado. 

 

Fig.2.4 – Turbina eólica de eixo vertical (Manwell et al., 2009) 

 

2.2.2. AEROGERADORES DE EIXO HORIZONTAL 

As turbinas mais comuns são as de eixo horizontal, nas quais já é necessário um mecanismo de 
orientação com a direção do vento. Neste modelo, as pás operam perpendicularmente e o eixo 
encontra-se no plano paralelo em relação ao vento. 

Um gerador eólico horizontal é constituído, fundamental, por seis partes distintas: a torre, a nacelle, as 
pás, o rotor, o transformador e a fundação (figura 2.5). 

A nacelle é conetada à torre por rolamentos para a sintonização desta com a direção do vento, é neste 
elemento que se encontra a caixa de velocidades, para que a aceleração do movimento das pás se dê à 
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velocidade devidamente adequada; o gerador, onde é produzida a energia, onde se encontra ainda um 
sistema de travamento que força a paragem do movimento de rotação em caso de ventos de alta 
intensidade ou outro tipo de falha. 

As pás possuem um perfil similar às asas de um avião, uma vez que segue o mesmo princípio da 
sustentação aerodinâmica. 

O transformador modifica a potência de saída para a potência adequada, aqui reúne-se todo o sistema 
de transformação de energia, desde cabos, retificadores e outros aparelhos. 

 

Fig.2.5 – Principais componentes de um aerogerador de eixo horizontal (Manwell et al., 2009) 

 

O rotor, neste tipo de turbinas, pode diferir a sua posição em relação ao vento, isto é, pode ser 
colocado a favor ou contra este, como se pode verificar na figura 2.6. O rotor posicionado a favor do 
vento, acarreta algumas desvantagens, como o fato do momento fletor criado pela força do vento levar 
a maiores tensões de compressão, uma vez que o momento criado pelo peso do rotor soma ao criado 
pelo vento. Para além disto, alia-se o fato da própria torre se tornar uma barreira para o vento, 
originando a chamada “sombra do vento”, zona onde a sua velocidade reduz significativamente, 
comprometendo a eficiência.  

Quanto ao rotor posicionado contra o vento, neste caso o problema estrutural que se coloca no ponto 
anterior não se verifica, uma vez que o peso próprio do rotor auxilia no equilíbrio das tensões a que a 
torre está sujeita. 
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Fig.2.6 – Aerogeradores de eixo horizontal com rotor a contravento e a favor deste (Manwell et al., 2009) 

 

Dependendo do fabricante dos aerogeradores, estas assumem uma determinada nomenclatura, no caso 
da SENVION, estas são identificadas segundo a sua potência nominal, a unidade de potência 
associada e, por último, o diâmetro do rotor. A título de exemplo, uma turbina 3.0M122 (figura 2.7) 
atinge uma potência de 3 Megawatts e possui um rotor com 122 metros de diâmetro. Na figura 2.8 é 
possível verificar a linha de evolução das turbinas eólicas fabricadas pela empresa SENVION e no 
quadro 2.2 as caraterísticas básicas das turbinas fabricadas pela mesma. 

 

Fig. 2.7 – Aerogerador 3.0M122 (SENVION) 
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Fig.2.8 – Evolução dos aerogeradores (SENVION) 

 

Quadro 2.2 – Portfolio turbinas onshore SENVION 

 Comentário 
Potência nominal 

(MW) 

Série MM 

 

MM82 

Rendimento máximo de energia em 
localizações com alta velocidade de 

vento, também adequadas para 
situações de altura restrita 

 
MM92 

Modelo mais adequado para locais com 
velocidade de vento baixas a médias 

MM100 

Para locais onde a velocidade do vento 
é baixa – apresenta um fator de alta 
capacidade nos sistemas de energia 

eólica 

Série 3.XM 

 

3.4M104 
Turbina avançada para velocidades de 

vento baixas a médias 

 

3.4M114 

Com um melhor desempenho para 
velocidades médias (disponível para 

torres de aço e soluções híbridas, 
mesmo acima dos 100 metros). 

3.2M114V
G 

Disponível para torres híbridas até uma 
altura de 143 metros com elevado 

rendimento, mesmo em terrenos difíceis 

3.0M122 
Apresenta a máxima eficiência em 

locais com velocidade de vento baixa 
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Com o intuito de fornecer uma ideia mais clara e percetível do ponto de vista do quotidiano, uma 
turbina da série 3. XM, por exemplo uma 3.0M122 é capaz de fornecer energia a cerca de 2000 
habitações (processo de cálculo apresentado na figura 2.9), o que representa um valor bastante 
considerável tendo em conta apenas uma única turbina. 

 

Fig.2.9 – Exemplo do cálculo do fornecimento de energia de uma turbina de 3 MW – 3.0M122 (SENVION) 

 

2.2.3. TIPOS DE TORRES  

A torre é o elemento intermédio de toda a estrutura, faz a ligação entre a fundação e a parte superior da 
turbina (nacelle, rotor e pás). Trata-se de uma componente estrutural de extrema importância e com 
uma parcela de custo associada significativa. A sua altura é dependente da potência requerida para 
determinado tipo de objetivo e, consequentemente, da velocidade do vento, sendo esta maior quanto 
maior a altura da torre. 

O material da torre normalmente varia entre aço e betão, contudo o mais usado atualmente é o aço 
pelo fato do betão ser um material com menor resistência, maior peso e a construção exige mais tempo 
do que se a opção recair sobre o aço. 

Para além do material usado, as torres podem ainda ser tubulares, reticuladas, espiadas ou mistas, 
sendo as espiadas requeridas para alturas menores e as mistas uma combinação entre espiadas e 
tubulares, como as torres tripé (figura 2.10). 

 

2.2.3.1. TORRES TUBULARES 

A maioria dos aerogeradores modernos possui torres tubulares tronco-cónicas de aço, as quais são 
moldadas a partir de várias sub-secções menores, posteriormente, unidas por soldas. Estas são 
projetadas por cada fabricante, uma vez que todo o aerogerador tem de ser homologado como um 
todo. 

A vantagem deste tipo de torres passa pelo conforto e segurança com que o acesso à nacelle e ao rotor 
é efetuado, já que é possível a entrada na torre e a subida até ao seu topo através de escada ou, em 
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alguns casos, de elevador. É neste tipo de turbinas com torres tubulares em aço que assenta a presente 
dissertação. 

2.2.3.2. TORRES RETICULADAS 

Este tipo de torres não é usado correntemente devido ao seu modelo pouco apelativo e impactante com 
o meio envolvente. São torres constituídas por perfis de aço, geralmente com secções em L, o que 
diminui a quantidade de aço em cerca de 50% relativamente às torres tubulares. 

 

2.2.3.3. TORRES ESPIADAS 

O recurso a este tipo de torres, como já citado, é feito apenas para alturas mais reduzidas. Estas são 
constituídas por um mastro equilibrado por cabos de aço ancorados ao maciço de fundação. São torres 
com um custo reduzido, devido à sua altura reduzida e, consequentemente, à menor quantidade de 
material necessária para a sua construção o que, leva a um menor peso, que se mostra como uma das 
poucas vantagens deste tipo de torres. 

 

Fig.2.10 – Tipos de torres para aerogeradores: a) torre tubular aço; b) torre tubular betão, c) torre reticulada, d) 
torre em tripé, e) torre espiada (Veritas, 2002) 

 

2.2.4. LIGAÇÃO TORRE - FUNDAÇÃO  

A torre é conetada à fundação por uma interface que permite a transmissão das cargas entre estes dois 
elementos. Atualmente, os dois tipos de soluções mais usadas são: o anel de aço e a gaiola. 

O anel de aço, representado na figura 2.11, é colocado imediatamente após a aplicação do betão de 
regularização, antes da colocação da armadura. É constituído por diversos orifícios situados entre as 
flanges deste, utilizados para permitir a passagem dos varões de aço da camada superior da fundação. 
Note-se que os varões não devem estar em contato direto com o anel, de forma a impedir a 
concentração de tensões elevadas. A flange superior é utilizada para fazer a ligação à torre, enquanto 
que a flange inferior, embebida no betão, é responsável pela transmissão das tensões à fundação. 
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Fig.2.11 – Anel de aço (SENVION) 

 

Como se pode observar na figura 2.12, a gaiola é constituída por varões roscados ligados a uma flange 
inferior. Após a betonagem, o primeiro segmento de torre é fixado à fundação por intermédio desses 
varões roscados. 

 

Fig.2.12 – Gaiola (SENVION) 

 

2.2.5. AEROGERADORES EM OFFSHORE 

Apesar da presente dissertação ser direcionada para as turbinas implementadas em onshore é 
pertinente fornecer uma perceção, ainda que diminuta, dos aerogeradores em offshore (figura 2.13). 
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A definição offshore para este tipo de turbinas, tal como a própria indica, sugere a localização destas 
fora da plataforma continental, todavia há ainda um outro conceito aliado a este tipo de aerogeradores, 
as solicitações a que estão sujeitas são hidrodinâmicas. 

O primeiro modelo deste tipo de turbinas surgiu na Alemanha na década de 30 e o primeiro parque nos 
EUA nos anos 70.  

Comparativamente às turbinas eólicas em onshore, em offshore os aerogeradores acarretam custos 
mais elevados, uma vez que todo o processo de conceção/construção é muito mais específico, 
tornando as condições de trabalho mais exigentes, não esquecendo o fato da manutenção difícil, 
devido aos acessos. Contudo, a facilidade da implementação dos parques eólicos em maiores áreas 
pode ser maior e, estruturalmente, os momentos provocados pelo vento são menores, uma vez que a 
velocidade do vento é mais constante. 

 

Fig.2.13 – Parque eólico offshore (SENVION) 

 

2.3. FUNDAÇÕES DE AEROGERADORES EM ONSHORE 

A subestrutura é o elemento que assegura a ligação entre o maciço de fundação e o aerogerador, 
suportando todas as solicitações estáticas e dinâmicas que advêm à estrutura.  

As fundações são, normalmente, condicionadas pelas ações verticais. Contudo, as fundações para 
turbinas eólicas são projetadas tendo em conta importantes momentos fletores originados pela ação 
variável do vento. 

Tipicamente, os tipos de fundações dividem-se em dois grupos: as fundações diretas e as fundações 
indiretas (ou fundações por estacas).  

 

2.3.1. FUNDAÇÕES DIRETAS  

Este tipo de fundação é usado quando o maciço de fundação em causa tem boas caraterísticas de 
resistência e deformabilidade, o que faz com que seja usada em solos de elevada resistência ao corte e, 
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certamente, não é utilizada em casos onde o módulo de elasticidade é reduzido. Quando o maciço 
rochoso se encontra a profundidade reduzida, este tipo de fundação é uma solução viável e 
recomendável. 

Neste caso, é tirado partido da área da sapata para distribuir as pressões pelo solo, para além de que a 
dimensão deve ser tal que impeça o derrube da torre, o que leva a fundações com um diâmetro 
elevado. A secção mais usual é a circular (figura 2.14), uma vez que a distribuição das forças é 
idêntica, independentemente da direção do vento, e o volume de betão e a quantidade de aço são 
menores comparando com secções retangulares. 

Note-se que o vento é a ação primordial para o dimensionamento desta estrutura, uma vez que o 
momento provocado por este é extremamente elevado. 

Neste tipo de fundação, é necessária uma especial atenção em relação à rotação da fundação, uma vez 
que o seu valor pode condicionar a estabilidade da torre, deixando a sua posição vertical. Adicionado 
ao ponto anterior são ainda de realçar dois aspetos, a consideração dos efeitos de segunda ordem e o 
caráter dinâmico da ação referida.  

Fazendo uma analogia simplificada para uma melhor perceção do primeiro fenómeno, considere-se a 
torre como um pilar. Considere-se um pilar encastrado na base, sujeito a uma carga axial e a uma 
carga horizontal que gera momento fletor na base. Estas solicitações provocam a deformação da 
estrutura. Contudo, após esta deformação, com a aplicação contínua das mesmas ações sobre a 
estrutura já deformada, observa-se a geração do momento de segunda ordem na base deste, isto é, na 
fundação. Ora, este é um processo contínuo devido ao caráter da ação do vento que deve ser 
acautelado para evitar a instabilidade da estrutura. 

No domínio das ações horizontais, o vento assume uma relevância importantíssima neste tipo de 
estruturas, uma vez que da sua interação com a torre do aerogerador surgem forças dinâmicas que 
podem comprometer a integridade estrutural. Assim sendo, a consideração do caráter dinâmico desta 
ação tem um papel preponderante no dimensionamento da fundação de um aerogerador devido ao 
elevado momento fletor que esta provoca. 

 

Fig.2.14 – Fundação superficial circular (SENVION) 
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A fundação direta pode ser assente no terreno com um volume de escavação associado ou o menor 
possível, apenas para remoção do material superficial sem capacidade de suporte (figura 2.15a), sendo 
a sua construção um processo sem grandes dificuldades. Contudo, para evitar o derrube da torre, neste 
tipo de subestrutura, a área é maior, assim como a espessura. O aumento das referidas caraterísticas é 
necessário pelo elevado esforço axial imposto pela turbina eólica devido, fundamentalmente, ao seu 
peso próprio, (Svensson, 2010).  

Por outro lado, pode implicar algum volume de escavação (figura 2.15b), sendo este, posteriormente, 
aterrado. A vantagem associada a este caso é o fato de ser possível, escavar alguns estratos superficiais 
de solos pouco competentes e o peso do solo a substituir contribui para o impedimento do derrube da 
torre, podendo, se significativo, fazer com que a área em planta da sapata venha reduzida, (Svensson, 
2010). 

 

Fig.2.15 – Fundações diretas: a) sem escavação, b) com escavação (Svensson, 2010) 

 

2.3.2. FUNDAÇÕES INDIRETAS 

Se as características resistentes do solo não forem adequadas para a realização de um dos tipos de 
fundação direta, a solução passa pelas fundações por estacas (figura 2.16), nas quais a carga é 
conduzida até um estrato mais resistente e/ou menos deformável. 

Neste género de subestrutura, a fundação é composta por estacas ligadas pelo maciço de 
encabeçamento. A dimensão deste pode ser menor do que a necessária nas fundações diretas, não o 
sendo necessariamente uma vez que a redução da largura faz com que a carga transferida para as 
estacas seja maior. 

 

Fig.2.16 – Fundação por estacas de uma torre eólica (Silva, 2014) 
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2.3.3. MELHORAMENTO DE MACIÇOS E REFORÇO DE FUNDAÇÕES  

As técnicas de melhoramento de solos, sejam estas por efeito físico, efeito químico ou efeito 
mecânico, permitem o melhoramento das caraterísticas naturais de resistência e rigidez do solo. Por 
outro lado, se a opção passar pela inserção de elementos resistentes que permitam ao maciço o suporte 
de determinadas solicitações para as quais não estaria habilitado a resistir, este diz-se reforçado. 

As propriedades a melhorar passam, fundamentalmente, pela resistência, permeabilidade, 
compressibilidade e deformabilidade. 

De acordo com o meio usado, a estabilização de solos pode ser dividida em dois grupos: a 
estabilização mecânica (métodos de compactação) e métodos onde o solo é reforçado por introdução 
de algum tipo de material. 

A estabilização mecânica tem como principal objetivo a diminuição do índice de vazios existente, 
melhorando as caraterísticas do solo em causa. Os principais processos para a sua obtenção são a 
compactação estática e/ou dinâmica e o pré-carregamento. Note-se que os solos granulares devem ser 
melhorados com recurso a técnicas de compactação dinâmica, já que o rearranjo entre as partículas é 
facilitado. Os solos coesivos, por sua vez, devem ser melhorados com recurso à compactação estática. 

Um solo mais compacto apresenta, tendencialmente, menor permeabilidade e compressibilidade e 
maior resistência ao corte.  

Quanto aos métodos que usam material adicional para reforço do terreno, o jet-grouting é um dos mais 
usados, no qual é injetada calda de cimento a alta pressão, misturando o terreno com a calda, obtendo-
se um material com melhores caraterísticas mecânicas. 

Todavia, em alguns casos, posteriormente à construção da fundação, verifica-se a falta de capacidade 
de carga necessária ao seu bom funcionamento por erros ou falhas no projeto estrutural ou devido à 
própria degradação da estrutura. Nestes casos, a melhor solução é o recurso a técnicas de reforço. Uma 
das mais usadas é a utilização de microestacas, as quais também podem ser usadas como um elemento 
estrutural de suporte. Contudo, este tipo de estacas pode ser usado não só como reforço, mas como 
uma solução estrutural inserida no projeto inicial. 

As microestacas, quando usadas como reforço, são frequentemente utilizadas no recalçamento de 
fundações para controlo e prevenção de assentamentos. Esta solução é vantajosa na medida em que 
pode ser empregue em locais de acesso difícil, com espaço reduzido. Contudo, note-se que este fator 
não apresenta um benefício no caso da instalação de turbinas eólicas, uma vez que devem ser evitados 
lugares comuns para a sua instalação. Este tipo de solução não apresenta qualquer restrição 
relativamente ao tipo de solo e o processo de instalação produz vibrações reduzidas na própria 
estrutura e nas vizinhas, (Viana da Fonseca, 2015). 

Existe ainda uma outra solução para reforço de solos moles frequentemente usada, as colunas de brita. 
O seu funcionamento é simples, o solo envolvente confina a brita, conduzindo a um aumento da 
capacidade resistente desta superior à do solo que a confina. A interação desenvolvida entre o solo e a 
coluna permite uma redistribuição de esforços das zonas mais carregadas. Em suma, este processo 
permite que o solo apresente um melhor comportamento em termos de capacidade de carga devido ao 
aumento da resistência, e uma redução dos assentamentos e da permeabilidade, (Viana da Fonseca, 
2015) 
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2.3.4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE SUPORTE PARA TURBINAS EÓLICAS OFFSHORE  

Os geradores eólicos em offshore necessitam de uma estrutura de suporte permanente ou semi-
permanente (em alguns casos a própria fundação é também a estrutura de suporte) para que o seu 
movimento, caso aconteça, não se dê de forma aleatória causando danos irreversíveis. Para evitar esta 
situação são contemplados os principais tipos de fundações: jackets; fundações gravíticas; tripés; 
flutuantes e mono-estacas. 

A escolha do tipo de fundação é feita em função da profundidade do fundo do mar e das suas 
condições geológicas. É notório o fato do custo desta subestrutura representar até 35% do custo total 
da instalação da turbina eólica, o que gera uma pesquisa continuada por soluções económicas e 
inovadoras. 

Como no caso dos aerogeradores em onshore, em offshore existem, fundamentalmente, dois tipos de 
subestruturas: as fundações gravíticas e as fundações por estacas. Recentemente, surgiu um novo 
grupo, os baldes de fundação (bucket foundations) que se considera estar entre os dois grupos descritos 
em primeiro lugar.  

As soluções por estacas são as mais utilizadas para este tipo de estruturas, sendo a maior percentagem 
referente a mono-estacas. 

A estrutura de suporte é o elemento que faz a transição entre a fundação e a torre e podem dividir-se 
em cinco principais grupos: mono-estaca; tripé; jacket, gravítica e flutuante (figura 2.17). Este 
elemento depende fundamentalmente da profundidade à qual a estrutura é fundada. 

Note-se que, por exemplo, no caso das mono-estacas, a fundação e a estrutura de suporte são o mesmo 
elemento, adicionando-se apenas um elemento de ligação entre estas, o mesmo acontece com as 
fundações por gravidade. 

 

Fig.2.17 – Tipos de torres (Malhotra, 2007) 
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2.4. AÇÕES 

2.4.1. ENQUADRAMENTO 

As ações a que a fundação está sujeita podem ser divididas em dois grupos. O primeiro engloba as 
cargas dependentes da geometria do maciço de encabeçamento, sendo o peso próprio deste e o peso 
próprio do material necessário para o aterro. O segundo diz respeito às cargas dependentes do tipo de 
turbina a usar em cada caso e são provisionadas pelo fabricante da mesma. 

No primeiro grupo, as cargas consideradas apresentam um caráter permanente, enquanto no segundo 
estas dividem-se em permanentes e variáveis (externas). 

A título de explanação, as cargas provenientes no documento fornecido pelo fabricante do aerogerador 
dizem respeito a: estados limite último de resistência; estados limite de utilização e estado limite de 
fadiga (estado não considerado no presente trabalho). As ações fornecidas no documento supracitado 
não incluem fatores de segurança. 

 

2.4.2. AÇÕES PERMANENTES 

As ações permanentes neste tipo de problemas correspondem ao peso próprio da torre, do rotor com as 
pás, e da nacelle (sem o rotor). Para além do peso próprio da torre e do equipamento (segundo grupo 
de cargas) considerados para o dimensionamento da sapata, para as estacas é necessário considerar o 
peso próprio da sapata e do aterro (primeiro grupo de cargas). 

 

2.4.3. AÇÕES VARIÁVEIS 

As ações variáveis são um dos pontos mais importantes a ter em consideração no dimensionamento de 
uma turbina eólica, referindo-se às condições ambientais a que estão sujeitas, tendo como principal 
foco a ação do vento. Seria ainda necessário ter em conta, a ação sísmica. 

As cargas variáveis são divididas em dois grupos: as ações consideradas normais e as ações extremas. 
As primeiras enquadram-se em condições de carga recorrentes, enquanto as extremas dizem respeito a 
ações raras. Para o dimensionamento são estudados vários casos de carga, correspondentes a variadas 
combinações dos diversos tipos de ações. 

 

2.4.3.1. CLASSES DE VENTO – NORMA IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 

A ação do vento é dependente do local para o qual é pretendida a instalação de um parque eólico, 
assim sendo as diferentes classes de turbinas são determinadas através das diferentes velocidades do 
vento e dos respetivos parâmetros de turbulência. 

São definidas quatro classes de vento, sendo: I, II, III e S (quadro 2.3). As três primeiras dependem 
apenas da velocidade de referência do vento, aumentando a classe com a diminuição da velocidade. 
Porém, podem não abordar todos os cenários, para estas situações é definida uma classe específica, 
para a qual o projetista tem um papel preponderante na escolha dos valores a adotar, de acordo com 
um estudo cuidadoso e específico para cada caso (classe S). 

Com as classes de vento definidas e a altura da torre do aerogerador, o fabricante das mesmas 
desenvolve um documento que especifica quais os casos de carga a considerar para efetuar o 
dimensionamento da fundação. 
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Quadro 2.3 – Definição das classes de vento - norma IEC 61400-1:1999(E) 

 

No qual, 

Vref representa a velocidade média de referência do vento durante 10 minutos; 

A designa a categoria para turbulência elevada; 

B designa a categoria para turbulência média; 

C designa a categoria para turbulência baixa e, 

Iref é o valor expectável da turbulência a 15 m/s. 

 

2.4.4. COMBINAÇÕES DE AÇÕES 

2.4.4.1. GENERALIDADES 

Os códigos estruturais usados atualmente consideram a verificação da segurança devido à incerteza 
inerente às variáveis associadas aos materiais e ações, à modelação e às possíveis aproximações 
associadas, à estatística e às que resultam da intervenção humana (Lopes, 2013). 

A verificação de segurança é feita de acordo com a seguinte condição: 

 

F!  ≤  R! (2.1) 

Sendo, 

F!, o valor de cálculo do efeito das ações; 

R!, o valor de cálculo da resistência. 

As ações são combinadas de acordo com as expressões 2.2 e 2.3, para os diferentes estados limite: 

• Estado limite último 

F! =  γ!,!G!,!
!

+  γ!,!Q!,!
!

  (2.2) 

 

• Estado limite de serviço 

F! =  G!,!
!

+  Q!,!
!

  (2.3) 

Sendo, 

γ!,!, o coeficiente parcial de segurança relativo à ação permanente j; 
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G!,!, o valor caraterístico da ação permanente j; 

γ!,!, o coeficiente parcial de segurança relativo à ação variável i; 

Q!,!, o valor caraterístico da ação variável i. 

 

2.4.4.2. COEFICIENTES PARCIAIS DE SEGURANÇA – NORMA IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION) 

As cargas a que um aerogerador está sujeito dependem de caso para caso, sendo necessário a 
introdução de coeficientes parciais de segurança (quadro 2.4) e atender a alguns aspetos que podem ser 
condicionantes à estabilidade da mesma. A título de exemplo, as perturbações induzidas na turbina 
para casos de velocidade do vento fora do previsto; a influência da rotação das pás; efeitos 
aerodinâmicos instáveis. 

Quadro 2.4 – Coeficientes parciais de segurança especificados pela Norma IEC  

 
 

2.4.4.3. COEFICIENTES PARCIAIS DE SEGURANÇA - EUROCÓDIGO 7 

Quando a norma IEC não é adotada, uma outra solução é a utilização do Eurocódigo 7 que adota os 
coeficientes parciais de segurança para as diferentes combinações de ações segundo o quadro 2.5. 

Quadro 2.5 – Coeficientes parciais de segurança especificados pela Eurocódigo 7 

Estado limite Ações 

 
Permanentes Variáveis 

 
Desfavorável Favorável Desfavorável Favorável 

STR 1,35 1,00 1,50 0,00 

GEO 1,00 1,00 1,30 0,00 

 

2.4.4.4. COEFICIENTES PARCIAIS DE SEGURANÇA EM ESTACAS  

O fabricante das turbinas eólicas especifica que os valores máximos para os esforços na cabeça das 
estacas, em compressão e tração, são dados pelas expressões 2.4 e 2.5, repetivamente: 
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Q!"# =  
(Q!" + Q!")

1,4
  (2.4) 

 

  Q!"# =  
Q!"
1,4

  (2.5) 

Sendo,  

Q!"#, força máxima na cabeça de estaca em compressão; 

Q!"#, força máxima na cabeça de estaca em tração; 

Q!", força última na ponta da estaca; 

Q!", força última lateral da estaca. 

 

Note-se que esta verificação é feita para estado limite de utilização para a combinação caraterística de 
ações e que não é totalmente compatível com o Eurocódigo 7. Contudo, o fabricante da turbina em 
causa adota os coeficientes de segurança indicados. 

 

2.5. REQUISITOS DE PROJETO - ESTABILIDADE GLOBAL 

Com vista à garantia da segurança da estrutura há requisitos que devem ser cumpridos, sendo: 

• Derrube: 

A verificação é feita de acordo com a seguinte condição: 

 

M!"#  ≥  1,5 M!"#$ (2.6) 

Em que, 

Mest, representa os momentos com função estabilizadora (resultantes da ação do peso próprio da 
fundação, do aterro e da força vertical advinda da torre); 

Mdest, os momentos desestabilizadores (resultado do momento produzido pela ação do vento e da ação 
horizontal). 

 

• Deslizamento: 

Para que a fundação verifique a segurança ao deslizamento é necessária que a seguinte condição seja 
cumprida: 

 

F!"# = W tan δ!  ≥ 1,5  F!"#$ (2.7) 

Onde, 

Fest, representa as forças estabilizantes; 
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W, o peso próprio da sapata e a força vertical resultante da torre e dos restantes componentes do 
aerogerador; 

δ!, o ângulo de resistência ao corte entre o maciço de encabeçamento e o solo; 

Fdest, as forças destabilizantes (momento torsor e força horizontal). 

 

• Assentamentos Diferenciais: 

O maciço de encabeçamento está sujeito a um momento fletor devido à ação do vento com um 
significado bastante relevante, originando a rotação deste. Com vista à introdução de segurança, foi 
definido um limite máximo para este fenómeno. O referido limite é especificado pelo fabricante da 
turbina eólica e é considerado para todos os estados limite, sendo o seu valor de 3 mm/m. Posto isto, a 
verificação é feita para estado limite último, visto que sendo mais gravoso que os de utilização, 
cumprindo o primeiro, cumpre os restantes. 

 

• Rigidez rotacional da fundação: 

A rigidez rotacional do maciço de encabeçamento é definida de modo a que a frequência natural da 
torre não seja atingida, já que caso aconteça o risco de derrube da torre é muito elevado. Assim sendo, 
o fabricante do aerogerador define os limites para os quais a rigidez rotacional da torre deve obedecer. 
Constam no documento em causa, dois limites para a rigidez rotacional, o primeiro para simulações 
dinâmicas e um segundo quando é assumido que as propriedades do solo têm um caráter estático. O 
caso analisado é o último enunciado e o seu valor é de 9 GNm/rad. Note-se ainda que a verificação é 
feita em estado limite de utilização para a combinação de ações caraterística. 

 

• Capacidade resistente do solo de fundação: 

 

q!"#!$"% ≤  qú"#$%& (2.8) 

Sendo, 

qult, a carga máxima que o solo pode suportar e, 

qatuante, o valor de carga máximo verificado no solo sob a base da fundação. 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A energia eólica é uma realidade cada vez mais presente. Este fator conduz a uma maior preocupação 
com o desenvolvimento tecnológico da indústria associada. Consequentemente, deve existir um maior 
foco nas fundações dos aerogeradores. Isto porque uma investigação acerca da solução adequada para 
cada tipo de cenário geotécnico, permite uma otimização no processo de dimensionamento.  

A escassez da utilização de modelos numéricos que consideram a utilização do solo como modelo 
contínuo é uma lacuna no que respeita ao estudo do comportamento da fundação. É portanto, relevante 
o presente trabalho, na medida em que considera um método numérico para o estudo do 
comportamento da tipologia de fundação usada. 
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Ressalva-se ainda o fato de que a consideração de um método como o referido poder permitir uma 
otimização das soluções e um estudo para a evolução das mesmas. Isto porque a crescente procura e 
investimento no setor das energias renováveis e, cada vez mais, na energia eólica leva a um aumento 
da altura das torres para uma maior produção de energia. E, consequentemente, a um maior foco na 
subestrutura associada, sujeita a momentos fletores cada vez mais elevados. 
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3 

FUNDAÇÕES POR ESTACAS 
 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

As fundações profundas não são um tipo de subestrutura recente. O Homem introduziu este tipo de 
estruturas com a perceção de que o uso de fundações diretas não se adequava a solos pouco 
competentes. Contudo, a sua construção era efetuada sem seguir qualquer princípio teórico, apenas 
com base na pouca experiência que iam adquirindo. A título de exemplo, no Reino Unido, encontram-
se inúmeras estacas de madeira utilizadas em pontes construídas pelos romanos. Não obstante, em 
meados do século XIX, a investigação nesta área levou a importantes desenvolvimentos no que 
respeita ao dimensionamento deste tipo de estrutura e da sua interação com o terreno, (Tomlinson. 
1997). 

As estacas são elementos estruturais alongados, nas quais a extremidade superior ligada ao maciço de 
encabeçamento se denomina cabeça da estaca e a inferior ponta da estaca, na parte intermédia 
encontra-se o fuste. A sua função passa pela transferência de carga da superestrutura para um terreno 
com capacidade resistente considerável. 

As estacas são usadas, na sua maioria, quando as camadas de terreno com capacidade portante 
suficiente se encontram a profundidade considerável. Todavia, este tipo de fundação pode ser 
empregue em outras situações, sendo: presença de camadas superficiais muito deformáveis, 
possibilidade das camadas imediatamente abaixo da superestrutura sofrerem erosão interna ou 
instabilização devido às forças de percolação; particular sensibilidade da estrutura aos deslocamentos 
diferenciais e solicitação elevada em termos de cargas concentradas (verticais e/ou horizontais). 

No projeto de uma estrutura é usual efetuar a divisão desta em duas partes: a subestrutura (fundação) e 
a superestrutura. Se analisadas separadamente, é frequente a assunção de que as fundações apenas têm 
a função de suportar as cargas impostas pela superestrutura. Porém, na realidade, as cargas impostas à 
fundação e a forma como esta se comporta determinam o comportamento da estrutura, o que se torna 
necessário ter em linha de conta o fato de a fundação interagir com o solo envolvente e tirar partido 
deste. 

Usualmente, as estacas são instaladas em posição vertical. No entanto, podem ser executadas com uma 
certa inclinação. A classificação destas é feita tendo em conta o material constituinte e o método de 
instalação. 

Na escolha do tipo de estaca devem ser considerados alguns fatores fundamentais, sendo: as condições 
do solo e a correspondente posição do nível freático; o tipo de estrutura e a sua localização e o custo 
total. 

 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

26 
 

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DE ESTACAS 

O British Standard Code of Practice for Foundations divide as estacas em três grupos: estacas 
instaladas com grande deslocamento do terreno; estacas instaladas com pequeno deslocamento do 
terreno e, por fim, estacas executadas com extração do terreno, (B.S., 1986).  

As estacas instaladas com deslocamento do terreno são instaladas sem extração do mesmo, enquanto 
as instaladas sem deslocamento do terreno são construídas após furação e extração do solo. 

No primeiro grupo, encontram-se incluídas estacas de secção cheia e estacas tubulares de base 
fechada, cravadas ou injetadas. Nas estacas com pequenos deslocamentos do terreno, encontram-se as 
estacas metálicas de secção H e estacas tubulares de base aberta, também instaladas por injeção ou 
cravação. Por último, nas estacas em que é necessária a retirada do terreno para a colocação da estaca, 
é necessária a utilização de um método de estabilização, temporário ou definitivo, para suportar o solo 
antes da betonagem da estaca. No entanto, a divisão mais comum é feita apenas em dois grandes 
grupos: aquelas que são instaladas sem retirada do terreno e, por outro lado, as executadas com 
extração do maciço. 

Segundo o contributo para a capacidade resistente axial (lateral ou de ponta), estas podem ainda ser 
classificadas como estacas flutuantes ou estacas de ponta, como exposto na figura 3.1. No primeiro 
caso, a componente lateral da resistência é predominante, enquanto que na estaca de ponta, o 
contributo da resistência de ponta é consideravelmente maior que a lateral. Isto acontece quando a 
ponta das estacas é instalada em rocha ou num maciço muito rígido e resistente. 

 

Fig.3.1 – a) estaca flutuante; b) estaca de ponta (Tomlinson, 1997) 

 

3.2.1. ESTACAS INSTALADAS COM DESLOCAMENTO DO TERRENO  

As estacas instaladas com deslocamento do terreno, comprimem-no de modo a criar o espaço 
necessário para a sua penetração. Durante este processo, o solo desloca-se radialmente à medida que a 
estaca é introduzida no maciço de fundação, podendo existir deslocamentos do solo na direção 
vertical, embora em pequena escala.  

Neste grupo pode ainda ser feita uma outra repartição, na qual se consideram estacas cravadas pré-
fabricadas e estacas moldadas sem extração (preenchimento com betão do espaço previamente criado 
pela cravação de um tubo obturado). 

 

3.2.1.1. ESTACAS CRAVADAS PRÉ-FABRICADAS  

O material constituinte das estacas cravadas pré-fabricadas pode variar entre a madeira, o betão, perfis 
metálicos ou as metálicas tubulares com ponta obturada. 
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As estacas tubulares são parcialmente moldadas in situ, uma vez que se procede à cravação do tubo 
obturado que, por sua vez, é preenchido com betão, contudo há deslocamento do terreno. 

As vantagens associadas à escolha das estacas cravadas em detrimento de outro tipo são: 

• Rapidez de execução; 

• Controlo da qualidade na execução da estaca; 

• Estabilidade em terrenos com fraca auto-sustentação (argilas moles); 

• A posição do nível freático não afeta o processo construtivo; 

• Possibilidade do aumento da compacidade relativa de camadas granulares do maciço de 
fundação; 

• As técnicas de cravação são pouco dependentes das condições in situ, (Cortez, s.d.). 

Em relação aos inconvenientes que a opção por este tipo de estacas acarreta, estes são: 

• Ruído e as vibrações associados ao processo construtivo são consideráveis; 

• Deformações no terreno; 

• Probabilidade de danos devido a um excesso de energia de cravação; 

• Custos elevados; 

• Pouco adequadas em solos com blocos muito duros; 

• As estruturas envolventes podem ser alvo de danos; 

• A perturbação no terreno pode levar a reconsolidação do terreno e à formação de atrito negativo 
nas estacas, (Cortez, s.d.). 

 

3.2.1.2. ESTACAS CRAVADAS MOLDADAS “IN SITU”  

Uma das soluções mais comuns das estacas cravadas moldadas “in situ” são as estacas Franki 
(representação na figura 3.2). O processo de execução passa pela cravação de um tubo fechado na base 
com um rolhão mole de betão colocado na posição pretendida por apiloamento. Este procedimento 
provoca um alargamento da base com o consequente aumento da capacidade de carga, sendo colocado 
o betão no interior do tubo ao mesmo tempo que este é retirado. 

 

Fig.3.2 – Processo construtivo das estacas Franki (Cardoso e Costa, 2015) 
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3.2.2. ESTACAS INSTALADAS SEM DESLOCAMENTO DO TERRENO  

As estacas executadas sem deslocamento do terreno são concretizadas através da retirada do mesmo 
com a posterior colocação da estaca. São designadas estacas moldadas, uma vez que esta é geralmente 
betonada in situ. As estacas deste tipo podem ser: estacas moldadas com tubo perdido; estacas 
moldadas com tubo recuperável e estacas betonadas contra o terreno. 

As vantagens associadas a este tipo de estacas são: 

• O risco de levantamento do terreno é nulo; 

• Grande variedade de diâmetros; 

• Possibilidade de recolha de amostras dos solos constituintes do maciço de fundação; 

• Grandes profundidades atingidas; 

• O ruído não é um fator considerável, (Cortez, s.d.). 

Quanto às possíveis desvantagens: 

• Dificuldade em garantir posições verticais; 

• Nos solos arenosos existe a possibilidade de descompressão; 

• As dimensões exatas da secção transversal são difíceis de garantir; 

• Possibilidade de estrangulamento da secção; 

• Probabilidade de arrastamento de finos do betão; 

• Dificuldade de execução quando a posição do nível freático se encontra sobre o estrato 
considerado, (Cortez, s.d.). 

 

3.3. TECNOLOGIA CONSTRUTIVA 

3.3.1. PROCESSOS DE CRAVAÇÃO 

Para a execução de uma estaca cravada as etapas a seguir são: o transporte e armazenamento dos 
elementos pré-fabricados; a cravação destes (normalmente entre os 6 e os 10 metros) e, por último, é 
feita a ligação das juntas e o saneamento da cabeça das estacas. 

No quadro 3.1 encontram-se identificados os distintos processos de cravação, o respetivo equipamento 
utilizado para a sua execução e um breve comentário para a fácil perceção do funcionamento deste. 
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Quadro 3.1 – Processos de cravação 

Processo Equipamento Comentário 

Cravação 
por 

percussão 

Bate-estacas com pilão 
queda livre 

 

Martelo automático 
Pistão é erguido pelo bate-estacas caindo 

devido à ação da gravidade 

Guias de estaca 
Guias de estacas estão associadas aos 

martelos hidráulicos, diesel ou queda livre 

Cravação 
por vibração 

Martelo vibrador Aplicabilidade: estacas metálicas 

Cravação 
por 

prensagem 

Macacos hidráulicos 

Os macacos hidráulicos introduzem uma 
pressão na cabeça da estaca que reagem 

contra a própria estrutura ou uma 
plataforma com sobrecargas 

Estacas-prancha 
O processo de cravação baseia-se na 

reação contra estacas já cravadas 

 

3.3.2. PROCESSOS DE EXECUÇÃO ESTACAS MOLDADAS 

3.3.2.1. SEM TUBO MOLDADOR – TRADO CONTÍNUO 

O processo de execução de uma estaca moldada sem tubo moldador com trado contínuo (o qual pode 
ser analisado na figura 3.3) é executado da seguinte forma: num primeiro momento, é feita a seleção 
do equipamento de furação, procedendo-se com este à furação com o trado até um comprimento limite 
de 20 metros. A partir do fundo do furo (50 cm acima), é feita a betonagem com betão fluido 
bombeado através do tubo do trado, à medida que o betão sobe em direção à superfície, o terreno 
contido na hélice é transportado na mesma direção. Por fim, a camada de betão superior (3 metros) é 
compactada, a armadura é introduzida e efetua-se o saneamento da cabeça da estaca com a posterior 
execução do maciço de encabeçamento. 

 

Fig.3.3 – Sequência construtiva de uma estaca moldada sem tubo moldador – trado contínuo (Cortez, s.d.) 
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3.3.2.2. SEM TUBO MOLDADOR – TRADO CURTO 

A execução deste tipo de estaca passa, como no ponto anterior, pela seleção do equipamento de 
furação, tendo em conta o diâmetro do trado, o trépano e o sistema de limpeza, com a posterior 
furação do terreno e a limpeza do fundo deste. Neste caso, a armadura é colocada antes da betonagem 
e vibração dos 3 metros superiores, seguindo-se o saneamento da cabeça da estaca e a execução do 
maciço de encabeçamento (figura 3.4).  

Note-se que a utilização deste tipo de estacas só é válida em terrenos competentes. 

 

Fig.3.4 – Sequência construtiva de uma estaca moldada sem tubo moldador – trado curto (Cortez, s.d.) 

 

3.3.2.3. SEM TUBO MOLDADOR – LAMAS BENTONÍTICAS 

Este tipo de processo é usado em terrenos com coesão muito baixa, sendo as lamas bentoníticas um 
material oneroso, mas com possibilidade de reutilização. 

Neste cenário, a furação é feita por percussão e rotação em duas fases distintas: uma furação prévia 
com trado curto, para um melhor posicionamento do tubo guia, o qual permite orientar o equipamento 
de escavação e contém as lamas; na segunda etapa, a furação é continua com recurso a uma limpadeira 
e, quando o solo exige, recorrendo às lamas. 

Previamente à betonagem, é colocada a armadura, como se pode verificar na figura 3.5, e antes desta é 
efetuada a limpeza do fundo do furo. Com a introdução do betão, as lamas bentoníticas, por 
apresentarem uma densidade menor relativamente ao betão, ascendem e são recolhidas para a sua 
posterior reciclagem numa central.  

A etapa final é comum aos processos anteriores: saneamento da cabeça da estaca e execução do 
maciço de encabeçamento. 
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Fig.3.5 – Sequência construtiva de uma estaca moldada sem tubo moldador – lamas bentoníticas (Viana da 
Fonseca, 2015) 

 

3.3.2.4. SEM TUBO MOLDADOR – POLÍMEROS ESTABILIZADORES 

Os polímeros estabilizadores são uma alternativa às lamas bentoníticas na utilização para solos com 
coesão muito baixa. Trata-se de um material biodegradável e que não necessita de central de 
reciclagem, já que após deposição das impurezas da escavação num depósito pode ser novamente 
utilizado. Assim sendo, a contaminação do solo é menos provável e o custo associado é mais baixo. 
Todavia, o recurso a este material não permite a limpeza do fundo do furo, sendo o restante processo 
de execução idêntico, o qual se encontra representado esquematicamente na figura 3.6. 

 

Fig.3.6 – Sequência construtiva de uma estaca moldada sem tubo moldador – polímeros estabilizadores (Cortez, 
s.d.) 

 

3.3.2.5. TUBO MOLDADOR RECUPERÁVEL COM EXTRAÇÃO DO TERRENO 

Neste caso, é selecionado o equipamento de introdução do tubo moldador e de furação, efetuando-se 
uma furação prévia, com cerca de 3 metros de profundidade, para posicionar e verticalizar o tubo, 
introduzindo-o por rotação e pressão ou vibração com furação simultânea. As fases seguintes passam 
por: limpeza do fundo do furo; introdução de armadura; betonagem e ascensão do tubo moldador com 
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compactação dos 3 metros superiores; saneamento da cabeça e execução do maciço de 
encabeçamento. A referida sequência construtiva pode ser analisada na figura 3.7. 

 

Fig.3.7 – Sequência construtiva de uma estaca moldada com tubo moldador recuperável (Silva Cardoso e Costa, 
2015) 

 

3.3.2.6. TUBO MOLDADOR PERDIDO COM EXTRAÇÃO DO TERRENO 

Este é um tipo de processo adotado, na sua maioria, em ambientes marítimos. No início deste é 
necessário efetuar a seleção do equipamento de furação e o de movimentação do material. 
Posteriormente, é feita a cravação de um tubo, cujo diâmetro é superior ao da estaca (1,0 a 1,5 metros), 
e do tubo moldador, extraindo-se o terreno com recurso ao sistema de limpeza. É feita a limpeza do 
fundo, com a posterior colocação da armadura e betonagem (figura 3.8), com a consequente ascensão 
da água, uma vez que é menos densa do que o betão. Por fim, apenas o tubo exterior é recuperado. 

 

Fig.3.8 – Sequência construtiva de uma estaca moldada com tubo moldador perdido (Cortez, s.d.) 

 

3.3.3. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE TENSÃO EM FUNÇÃO DA TIPOLOGIA DA ESTACA 

O processo de instalação das estacas, qualquer que seja, provoca alteração do estado de tensão no solo 
envolvente, estando este dependente do método construtivo adotado. Assim sendo, a sua avaliação é 
de extrema importância, uma vez que pode influenciar significativamente a capacidade resistente das 
próprias estacas, assim como as caraterísticas resistentes e de deformabilidade do maciço de fundação. 
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Relativamente às estacas que implicam deslocamento do terreno, devido ao seu processo construtivo, 
nomeadamente a compressão lateral do maciço de fundação, é verificado um considerável aumento 
das tensões horizontais, passando o coeficiente de impulso a ser superior ao coeficiente de impulso em 
repouso, como se pode verificar na figura 3.9. 

 
Fig.3.9 – Alteração do estado de tensão devido ao processo construtivo – estacas cravadas (Cardoso e Costa, 

2015) 

 

Por outro lado, as estacas sem deslocamento do terreno e com recurso a tubo moldador perdido não 
provocam alterações significativas no estado de tensão do maciço, como exposto na figura 3.10. O 
único aumento, ainda que baixo, da tensão horizontal deve-se ao processo de cravação do tubo. 

 
Fig.3.10 – Alteração do estado de tensão devido ao processo construtivo – estacas moldados com recurso a tubo 

moldador perdido (Cardoso e Costa, 2015) 

 

Quando não há recurso a tubo moldador perdido, o cenário pode mudar drasticamente, em especial no 
caso de diâmetros elevados, onde a descompressão do maciço pode ser bastante significativa. Este 
cenário ocorre, geralmente, nas restantes estacas moldadas, como se pode confirmar na figura 3.11, a 
alteração do estado de tensão dá-se no sentido oposto às alterações dos outros tipos de estacas.  
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Fig.3.11 – Alteração do estado de tensão devido ao processo construtivo – estacas moldadas em geral (Cardoso 

e Costa, 2015) 

 

3.4. INTERAÇÃO ESTACA/MACIÇO 

As solicitações a que as estacas estão sujeitas, normalmente, são de natureza axial (vertical), 
transversal (horizontal), momentos fletores e, por vezes, momentos torsores. 

Geralmente, a componente horizontal é a que tem maior enfâse e a axial normalmente é de 
compressão. Na figura 3.12 é possível observar os diferentes tipos de interação entre a estaca e o 
maciço envolvente para diferentes casos de carga. 

	

3.4.1. SOLICITAÇÃO AXIAL  

Quando uma estaca é solicitada axialmente, parte desta solicitação é equilibrada pelo atrito lateral que 
é mobilizado ao logo do fuste e a restante pela mobilização da resistência de ponta da estaca. Assim 
sendo, a resistência das estacas é divida em resistência lateral e resistência de ponta (figura 3.12a). A 
maior ou menor mobilização de cada uma das resistências depende das caraterísticas mecânicas do 
maciço de fundação, do tipo de estaca e da grandeza das solicitações. 

Apesar de na maioria das situações, as solicitações serem de compressão, há casos em que podem 
existir solicitações correspondentes a trações, sendo que nestes cenários apenas a resistência lateral é 
mobilizada. Permite-se, então, a retirada da seguinte ilação: a capacidade de carga de uma estaca 
tracionada é menor do que a de uma comprimida no mesmo cenário. 
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Fig. 3.12 - Tipos de interação estaca-maciço (Cardoso e Costa, 2015) 

 

Considere-se agora uma estaca submetida a uma ação axial de compressão com caráter crescente e 
instalada num maciço homogéneo semi-indefinido, para uma melhor análise do comportamento da 
resistência mobilizada. Verifica-se que, sendo o valor da carga relativamente baixo, esta é 
praticamente equilibrada apenas pela mobilização da resistência lateral. Esta parcela mobilizada 
aumenta com a subida do valor da carga até ser totalmente mobilizada, a partir deste momento, esta 
estagna e cresce a importância da resistência de ponta. 

Assim sendo, para uma solicitação baixa e, consequentemente, reduzidos deslocamentos associados, a 
primeira resistência mobilizada é a de fuste, enquanto a de ponta é mobilizada apenas para 
deslocamentos maiores. Conclui-se, portanto, que o comprimento da estaca tem um papel fundamental 
neste processo, uma vez que a resistência lateral é dependente deste. 

No caso de estacas instaladas em rocha ou estratos muito mais rígidos do que os sobrejacentes, a ponta 
praticamente não sofre qualquer assentamento e, consequentemente, os deslocamentos relativos nas 
interfaces solo-estaca apresentam valores baixos, perdendo importância a mobilização da resistência 
lateral, isto se as estacas forem muito rígidas. Por outro lado, se deformáveis, esta mobilização já é 
considerável. 

Note-se que a deformação elástica da estaca pode ser suficiente para mobilizar resistência de fuste, 
razão pela qual, em estado limite de utilização, esta parcela da resistência, normalmente, ser suficiente 
para garantir o equilíbrio da estaca. 

Quanto aos mecanismos de rotura passíveis de desenvolvimento para este tipo de carregamento, estes 
dependem, fundamentalmente, da estratificação e da resistência ao corte associada a cada uma das 
camadas do maciço de fundação. 

 

3.4.2. SOLICITAÇÃO TRANSVERSAL 

A solicitação transversal na cabeça da estaca faz com que a resistência lateral do maciço de fundação 
adjacente a esta se mobilize, uma vez que a solicitação provoca um deslocamento da estaca contra o 
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mesmo. Na figura 3.13 é ilustrado o diagrama de pressões desenvolvido pelo solo sobre a estaca 
quando esta é carregada transversalmente e quando não tem qualquer outro tipo de solicitação. 

 

 

Fig. 3.13 – Estaca solicitada transversalmente: a) deformada, b) diagrama de pressões antes do carregamento e 
em condição carregada (Sousa, 2006) 

 

Considere-se então a solicitação aplicada na cabeça da estaca crescente de forma progressiva. Num 
primeiro momento esta é equilibrada apenas pelo impulso criado no solo de fundação, perto da 
superfície. À medida que a carga aumenta dá-se o chamado efeito de arco, há uma transferência de 
carga para as zonas a maior profundidade e com maior resistência. Note-se que o primeiro impulso é 
mobilizado para que seja atingido o equilíbrio e a capacidade lateral é atingida quando aquele chega ao 
seu limite ou quando a estaca entra em rotura por flexão. 

Relativamente aos mecanismos de rotura desenvolvidos para este tipo de solicitação é feita a distinção 
entre estacas curtas (rígidas) e estacas longas (flexíveis). A diferenciação entre os dois tipos de estacas 
considerados é dependente da sua rigidez e da resistência lateral do solo, geralmente estacas com L/d 
superior a 20 correspondem a estacas esbeltas, (Cardoso e Costa, 2015). 

Nas estacas curtas, a rotura dá-se por rotação do corpo rígido, o solo existente na face posterior da 
estaca tende a separar-se abrindo uma fenda, enquanto no solo da face anterior forma-se uma cunha de 
rotura (figura 3.14). Por outro lado, no que diz respeito às estacas longas, a rotura dá-se a uma certa 
profundidade e só a parte superior sofre deslocamentos significativos (figura 3.15). A rotura tem 
caráter estrutural, uma vez que há a formação de uma rótula plástica na secção onde se verifica o 
momento máximo, esgotando-se a capacidade resistente desta. Para efeitos de cálculo, só é necessária 
a consideração dos diagramas de pressões mobilizados na parte superior do maciço, (Sousa, 2006). 
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Fig 3.14 – Estacas curtas: mecanismo de rotura (Randolph, 2011) 

 

 

Fig 3.15 – Estacas longas: mecanismo de rotura (Randolph, 2011) 

 

3.5. DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS 

3.5.1. CAPACIDADE RESISTENTE DO TERRENO 

A resistência dos solos é, geralmente, expressa pelo critério de rotura de Mohr-Coulomb, quando as 
condições de carregamento são drenadas. Critério amplamente usado pela aproximação fiável do 
comportamento não linear do solo, como mostra a figura 3.16, expresso pela equação 3.1 para solos 
coesivos e pela equação 3.2 para solos não coesivos. 

 

τ = c′ + σ tg ∅′ (3.1) 
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τ = σ!tg ∅′	 (3.2) 

Sendo:  

τ, a tensão de rotura do solo; 

c, a coesão do solo; 

σ, a tensão normal;  

σ', a tensão normal efetiva; 

∅′, o ângulo de atrito efetivo do solo. 

 

Fig 3.16 – Critério de rotura Mohr-Coulomb: a) solos não coesivos; b) solos coesivos 

 

Para uma análise em tensões totais, quando o carregamento é realizado em condições não drenadas, 
um dos critérios de rotura a considerar é o de Tresca (figura 3.17). Neste, o valor da resistência não 
drenada assume metade do valor da tensão normal para a qual ocorre rotura, σrot. 

É considerado para os solos coesivos, os quais apresentam ângulo de atrito nulo, sendo por isso a 
resistência ao corte independente da tensão normal (equação 3.3). 

 

τ = c = c!′ (3.3) 

Em que, cu representa a resistência não drenada do solo. 
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Fig 3.17 – Critério de rotura de Tresca 

 

Este tipo de análise trata-se de uma abordagem simplificada, já que na realidade, a rotura de qualquer 
tipo de solo ocorre para tensões efetivas. 

 

3.5.2. CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACAS ISOLADAS COMPRIMIDAS 

No cálculo da capacidade última de estacas isoladas podem ser consideradas duas abordagens 
distintas: a estática e a dinâmica. Contudo, no âmbito da presente dissertação apenas a primeira foi 
considerada. 

A capacidade de carga de uma estaca isolada é igual à soma das resistências últimas lateral e de ponta, 
subtraindo a estas o peso próprio da referida estaca: 

 

P! = P!" + P!" −W (3.4) 

Sendo, 

Psu, a resistência lateral última da estaca; 

Pbu, a resistência de ponta última e,  

W, o peso próprio da estaca. 

A resistência lateral última pode ser avaliada de acordo com a expressão 3.5, a qual surge do integral 
da resistência ao corte da interface solo-estaca ao longo da sua superfície lateral. 

 

P!" = q!,! L!

!

!!!

 
(3.5) 

Na qual, 

qs,I, representa a resistência lateral unitária e, 
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Li, o comprimento da estaca. 

 

Em relação à resistência de ponta, esta é commumente avaliada por: 

 

P!" = q! A! (3.6) 

Onde, 

qb, representa a resistência de ponta unitária e, 

Ab, a área da secção da ponta da estaca. 

 

3.5.2.1. MÉTODO DE BUSTAMANTE E GIANESELLI  

Ao contrário da avaliação da capacidade de carga de uma estaca solicitada axialmente, a determinação 
das resistências unitárias (lateral e de ponta) é um processo com alguma complexidade. Assim sendo, 
existem variadas metodologias para a avaliação das mesmas, quer analíticas, quer formulações 
empíricas. 

A utilização de métodos empíricos baseados em resultados de ensaios é amplamente usada atualmente, 
embora os métodos clássicos permitam uma melhor compreensão dos fenómenos inerentes ao 
problema em estudo, têm uma incerteza associada e que pode ser colmatada com métodos empíricos. 

O método usado na presente dissertação é o método de Bustamante e Gianeselli, vulgarmente 
conhecido como Método Francês, que é baseado em resultados de mais de 400 ensaios bem 
correlacionados, em estacas instaladas com diferentes técnicas e em maciços com diferentes 
propriedades geotécnicas, com a imposição de uma carga limite correspondente a um assentamento de 
10% do diâmetro da estaca. Deste modo, este método controla indiretamente os assentamentos, ao 
contrário das teorias clássicas que apenas têm em linha de conta a capacidade de carga, (Viana da 
Fonseca, 2015). 

Esta metodologia foi desenvolvida utilizando como base, fundamentalmente, os resultados dos ensaios 
de penetração estática (CPT) e o pressiómetro de Ménard (PMT). 

Segundo esta, as resistências unitárias de ponta e do fuste podem ser obtidas através das seguintes 
expressões (para resultados do ensaio CPT): 

 

qb = kc ∙ qce (3.7) 

qs = min ( 
qc
β

 ; qsmax ) (3.8) 

Em que o fator kc é um parâmetro empírico dependente do tipo de estaca e do tipo de solo (quadro 
3.2), tal como o parâmetro empírico β (quadro 3.3). Por sua vez, qce é o valor ponderado da resistência 
qc na ponta e é obtido através do cálculo do valor ponderado de qc acima e abaixo da base da estaca 
cerca de 1,5 diâmetros, obtendo-se assim uma resistência de ponta média qca. 

 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

 
41	

Quadro 3.2 – Fator kc proposto por Bustamante e Gianeselli (Viana da Fonseca, 2015) 

Tipo de Solo 

           Gama de valores 
medidos  Fatores kc  

		 		 		 		                  qc   kc kc 

		 		 		 		  (MPa)   (ND) (D) 

Argilas e  A Moles  <3   

0.40 0.55 Siltes B Duras  3 – 6   

		 C Rijas  >6   

Areias e A Soltos  <5   

0.15 0.50 Cascalhos B Médios  8 – 15   

		 C Compactos  >20   

Talco/grés 

A Moles  <5   0.20 0.30 

B Alterados  >5   0.30 0.45 

C Consistentes  -   - -	

 

Quadro 3.3 - Limites da resistência lateral unitária utilizando o ensaio CPT (Viana da Fonseca, 2015) 

  Argilas e Siltes Areias e 
Cascalhos Talco 

Tipo de 
Estaca   A B C A B C A B 

Moldadas 
sem tubo 

β - - 75(1) 40 80 200 200 200 125 80 

qsmax 15 40 80 - - - - 120 40 120 

(kPa) 		 		 		         		 		 		

Moldadas 
com tubo 
recuperado 

β - 100 100(2) - 100 250 250 300 125 100 

qsmax 15 40 60 40 80 - 40 120 40 80 

(kPa) 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Cravadas 
com tubo 
metálico 
fechado 

β - 120 150 300 300 300     

qsmax 15 40 80 - - 120 (3) 

(kPa) 		 		 		     		     

Cravadas de 
betão pré-
fabricado 

β - 75 - 150 150 150     

qsmax 15 80 80 - - 120 (3) 

(kPa) 		 		 		 		 		 		     
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3.5.3. ANÁLISE DAS DEFORMAÇÕES  

As estacas sujeitas a ações horizontais são alvo de momentos significativos. Assim sendo, o seu 
dimensionamento acaba por ser condicionado, na maioria das situações, pela limitação de 
deslocamentos e esforços, excetuando as estacas curtas, cuja rotura é condicionada pela capacidade 
resistente do terreno. 

Para a avaliação deste comportamento, foram desenvolvidos alguns métodos de modo a permitir uma 
análise dos esforços e deslocamentos a que estes elementos se encontram sujeitos.  

Quanto ao comportamento do solo, este é modelado de acordo com modelos discretos ou modelos 
contínuos.  

Nos modelos contínuos, o solo é considerado como um meio contínuo enquanto nos modelos 
discretos, o solo é modelado como uma série de molas independentes, ou seja, neste caso a natureza 
contínua do solo não é tida em linha de conta. Consequentemente, os deslocamentos de um ponto não 
sofrem qualquer afetação por outros pontos, contudo há conhecimento da lei tensão-deformação. 

No caso em análise na presente dissertação, o modelo usado é contínuo. Contudo, é relevante tecer 
algumas considerações ao modelo discreto de Winkler, pela sua ampla utilização.  

 

3.5.3.1. MODELOS DISCRETOS - WINKLER 

O conceito associado aos modelos discretos foi introduzido por Winkler, em 1867, com o estudo do 
comportamento de uma viga sujeita a solicitações verticais no plano perpendicular ao eixo desta, em 
meio elástico. Winkler, admitiu que a reação do solo que atua num ponto é independente dos 
deslocamentos dos pontos vizinhos, sendo apenas subordinado pelo seu próprio deslocamento, 
considerando ainda que este e a reação do solo são proporcionais entre si. 

A ilação, então, é que a simulação da interação solo-estrutura pode ser estudada através do estudo de 
uma viga assente numa série de molas independentes com comportamento elástico linear que, por sua 
vez, simulam o comportamento do solo. Fazendo a analogia para um problema com estacas sujeitas a 
ações transversais, o modelo de Winkler pode ser aplicado (figura 3.18). 

No entanto, durante as décadas seguintes, este modelo foi alvo de melhorias, das quais surgiram 
importantes desenvolvimentos, entre os quais a consideração do comportamento não linear do solo, 
através do método das curvas p-y. Isto porque uma estaca solicitada horizontalmente pode exibir não 
linearidade através da diminuição da rigidez à flexão da estaca à medida que o momento fletor 
aumenta e, para pequenas deformações, o solo apresenta um comportamento mais rígido do que para 
grandes deformações, (Almeida, 2014). 
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Fig. 3.18 – Adaptação do modelo de Winkler ao caso de uma estaca  

 

3.6. GRUPOS DE ESTACAS 

Normalmente o uso de apenas uma estaca isolada não é possível (como no caso em análise no presente 
trabalho), uma vez que de forma isolada não apresenta capacidade para equilibrar as solicitações que 
lhe são impostas. Para alcançar o equilíbrio constitui-se, então, um grupo de estacas, as quais são 
interligadas por um elemento de elevada rigidez, o maciço de encabeçamento, tendo este a função de 
distribuição das cargas pelas diferentes estacas que o compõem. 

Quando as estacas estão agrupadas, é razoável que o comportamento do solo seja o ilustrado na figura 
3.20, nesta é possível perceber que os bolbos de tensão intersetam-se, diminuido a pressão a que estas 
se encontram sujeitas nesta zona. 

As estacas encontram-se tensionadas pela atuação do atrito lateral e da resistência oferecida pela ponta 
da estaca. A maior ou menor intensidade desta pressão é condicionada pela solicitação imposta e pelo 
espaçamento das estacas, o qual se for demasiado, pode provocar a rotura do maciço de fundação por 
assentamento excessivo ou por corte. 

 

Fig. 3.20 – Pressões exercidas numa estaca solicitada axialmente (Bowles, 1997) 
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Em geral, um grupo de estacas é solicitado simultaneamente por esforço axial, esforço transversal, 
momento fletor e, possivelmente, momento torsor.  

No caso em análise, o estudo do comportamento da fundação para um aerogerador, o supracitado 
verifica-se (figura 3.21). Contudo, a solicitação mais relevante é o momento fletor que advém da ação 
do vento. 

 

Fig. 3.21 – Solicitações a que está sujeita a fundação de um aerogerador (Schaefer, 2011) 

 

O contributo do maciço de fundação no comportamento da fundação de uma turbina eólica não é 
desprezável, uma vez que o maciço de encabeçamento apresenta diâmetros elevados (normalmente 
acima dos 15 metros). Com valores desta ordem, a área de contato da fundação ou do maciço de 
encabeçamento, se de fundações profundas se tratar (como é o caso), é considerável. Posto isto, a 
análise da capacidade de carga de um grupo de estacas é um aspeto preponderante no presente 
trabalho. 

 

3.6.1. MÉTODO ESTÁTICO SIMPLES  

a) Determinação da carga axial de uma estaca isolada 

Neste modelo, a rigidez do solo não é considerada, o grupo de estacas (figura 3.22) é um sistema 
puramente estrutural estaticamente determinado, apenas com interação entre as estacas e o maciço de 
encabeçamento. 
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Fig. 3.22 – Representação esquemática de um grupo de estacas (Poulos, 1980) 

 

A forma mais comum de avaliar a capacidade resistente de um grupo de estacas é feita distinguindo a 
capacidade de carga transversal da axial.  

Num cenário onde o maciço de encabeçamento está sujeito a forças verticais e momento fletor como 
representado na figura 3.22, o esforço axial em cada uma das estacas é obtido considerando estacas 
com a mesma secção transversal. 

A ação vertical é igualmente repartida pelas estacas constituintes do grupo, com a origem de um 
incremento de força axial de modo a garantir o equilíbrio do momento aplicado, (Cardoso e Costa, 
2015). 

A análise passa por assumir que cada estaca é solicitada pelo mesmo esforço axial causado pelo 
momento fletor no maciço e é proporcional à respetiva distância horizontal, como expresso na equação 
3.10. 

 

V! =
V
n
+

M! x!
(x!
!)!

!!!
+  

M! y!
(y!

!)!
!!!

 (3.10) 

Na qual, 

Vi, representa a força axial em cada estaca i; 

V; a força axial resultante aplicado ao sistema; 

My e Mx; os momentos nas direções y e x, respetivamente; 

xi; distância em x da estaca i ao eixo baricêntrico do grupo e,  

yi; distância em y da estaca i ao eixo baricêntrico do grupo 

 

Da análise da expressão anterior, é dedutível que o espaçamento entre as estacas pode ser um fator 
condicionante para o esforço axial em cada uma destas, sendo regra de boa prática a adoção de um 
espaçamento mínimo de 3 diâmetros, (Cardoso e Costa, 2015). 

Este método é bastante limitado, uma vez que não considera diferentes condições de fixação da cabeça 
da estaca e assume que o momento em cada uma delas é nulo, para além de não ter em linha de conta a 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

46 
 

 

interação do solo com a estaca. Não obstante, a maior limitação reside no facto de não entrar em linha 
de conta com o contributo do maciço de fundação. 

 

b)  Determinação da carga transversal de uma estaca isolada 

Fazendo a analogia com o método explicitado no ponto anterior, a distribuição de forças horizontais 
pelas estacas pode ser determinada da mesma forma. Isto é, a determinação das mesmas é feita a partir 
do equilíbrio estático. Efetua-se a divisão da ação horizontal aplicada ao grupo pelo número de estacas 
no mesmo. Como o anterior, este método estático não considera a presença do solo. 

 

3.6.2. MÉTODO ESTÁTICO QUE CONSIDERA A CONTRIBUIÇÃO DO SOLO ENVOLVENTE – ESTACAS SOLICITADAS 

TRANVERSALMENTE 

Neste caso, a distribuição de forças tem em conta a interação solo-estaca utilizando o modelo de 
Winkler para modelar o solo através de molas independentes. Tratando-se de um modelo discreto, a 
cada estrato do maciço de fundação, corresponde no mínimo uma mola inelástica que traduz o 
comportamento do solo num determinado ponto. O referido modelo encontra-se explicitado na secção 
3.5.3.1. 

Um grupo de estacas solidarizadas na cabeça por um maciço de encabeçamento de elevada rigidez, 
quando solicitado por uma força horizontal experimenta na cabeça o mesmo deslocamento horizontal, 
originado um deslocamento do grupo. Este é superior ao deslocamento de uma estaca isolada, 
solicitada pela força aplicada dividida pelo número de estacas. 

Ao contrário do método anterior, neste caso a distribuição de forças pelas estacas assume-se como 
variável em relação à força horizontal aplicada dividida pelas estacas presentes no grupo. Posto isto, 
os esforços nas mesmas também sofrem variações. 

a. Método de Randolph 

Para a consideração da interação solo-estaca é definido um coeficiente de influência. Este é definido 
como o acréscimo de deformação de uma estaca de uma outra estaca vizinha solicitada da mesma 
forma, (Viana da Fonseca, 2015). 

Randolph baseado em estudos numéricos com base no método dos elementos finitos, definiu vários 
tipos de coeficientes de influência. Contudo, o coeficiente relativo ao deslocamento do topo duma 
estaca com rotação impedida no topo e sujeita a uma solicitação horizontal é o mais usual e o usado no 
presente trabalho. Este coeficiente é definido pela expressão 3.11. 

 

α!" = 0.6 ξ!" (1 + cos!ψ!") (3.11) 

No qual, 

ψ!", representa o ângulo entre a direção da força aplicada na estaca j e a linha que une os centros das 
estacas i e j; 

ξ!", o coeficiente adimisional definido de acordo com a expressão 3.12. 
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ξ!" =
E

G!(1 +
3ν!
4

!
!
D
2 s!"

 
(3.12) 

Onde,  

E, representa o módulo de elasticidade da estaca; 

Gs, o módulo de distorção do solo; 

𝜈!, o coeficiente de Poisson do solo; 

D, o diâmetro das estacas; 

sij, a distância entre os centros das estacas i e j. 

 

Definido o coeficiente de influência, o deslocamento do grupo é definido como: 

 

u!" =
1
K!

α!" H!

!

!!!

 (3.13) 

Sendo, 

ui, o deslocamento da cabeça da estaca i de um grupo de estacas m; 

α!" , o coeficiente de influência entre as estacas i e j; 

Hj, a força horizontal aplicada na cabeça da estaca j.  

 

Determinado o deslocamento do grupo, a distribuição das forças transversais pelas estacas é calculada 
pelo seguinte sistema: 

 
u! = u!,   ∀!"

H!

!

!!!

= H(grupo) 
(3.14) 

Uma vez determinadas as forças horizontais é possível calcular o momento máximo na estaca 
(equação 3.15), que ocorre na cabeça da mesma. 

 

M! =
EI u grupo H!

!

2

!
!
 

(3.15) 

No qual, 

E, representa o modulo de elasticidade da estaca; 

I, a inércia da estaca; 

u(grupo), o deslocamento do grupo de estacas e, 

Hi, a força transversal em cada estaca i. 
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Note-se que foi verificado por Randolph que os valores das forças horizontais das estacas se afastam 
dos determinados pelo método estático. A título explicativo, em soluções de estacas com dois anéis, há 
uma maior concentração das forças nas estacas presentes no anel periférico. 

 

3.6.3. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (ANÁLISE TRIDIMENSIONAL) 

O método dos elementos finitos trata-se de um procedimento numérico que recorre à discretização do 
domínio de um determinado problema em elementos finitos (figura 3.23). Esta subdivisão acarreta 
algumas vantagens no que diz respeito à representação mais precisa de geometrias complexas, à 
inclusão de propriedades distintas dos vários materiais existentes no modelo e à identificação de 
efeitos localizados. 

As análises tridimensionais com base no método dos elementos finitos têm em conta a interação entre 
as estacas e o solo envolvente.  A completa consideração desta permite uma análise mais realista do 
problema em causa, permitindo uma melhor perceção do comportamento das estacas enquanto grupo. 
É este o método usado no presente trabalho, usando o programa de cálculo, Midas GTS NX e é 
explicitado com mais detalhe no capítulo seguinte. 

 

Fig. 3.23 – Representação esquemática da discretização de um elemento tridimensional no software MIDAS GTS 
NX (MIDAS GTS NX, 2015) 

 

3.6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo, o primeiro método citado, o método estático simples, tem um interesse limitado, uma vez 
que ignora por completo a presença do solo, no que respeita a solicitações tranversais e axiais. 

Tendo em conta apenas as ações horizontais, apenas o segundo considera a interação entre as estacas e 
o maciço de encabeçamento, as cargas em cada estaca são conhecidas e as deflexões em cada estaca 
são calculadas com a carga correspondente a cada uma. No entanto, a simulação de solos por molas 
independentes apenas permite uma aproximação do comportamento real do maciço. 

A terceira e última análise, para qualquer tipo de solicitação, é a única que não apresenta a limitação 
enunciada e considera a interação das estacas com o solo. Nesta, a deflexão das estacas não é apenas 
dependente da carga em cada uma, mas também das cargas no grupo. 
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Note-se ainda que em relação a um grupo de estacas solicitado transversalmente, foi verificado que 
todas as estacas sofrem o mesmo deslocamento, há um deslocamento do grupo ug, o qual é superior ao 
deslocamento de uma estaca isolada se esta sofrer uma solicitação resultante da distribuição uniforme 
da força total por todas as estacas constituintes do grupo. Assim sendo, a distribuição de forças não 
pode ser efetuada de forma igual pelas diferentes estacas. 

O referido acontece devido à interação das estacas com o maciço envolvente, segundo a qual o 
deslocamento de uma estaca contribui para o deslocamento das restantes. Contudo, este problema 
exige o recurso a uma formulação contínua exigente do ponto de vista computacional, a qual ainda 
padece de vários estudos para uma correta interpretação e aplicação de resultados. 
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4 

MODELAÇÃO NUMÉRICA ATRAVÉS DO MEF 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

4.1.1. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

Os métodos numéricos têm, cada vez mais, um papel preponderante em Geotecnia. Entre os quais o 
Método dos Elementos Finitos (MEF) que se destaca pela vasta aplicabilidade, sendo corrente a sua 
utilização recorrendo a programas comerciais. 

O método consiste, em traços gerais, na discretização do domínio em estudo em pequenos elementos, 
os quais se encontram unidos num determinado número de nós. Tratando-se, assim, de um método que 
apresenta continuidade em termos de deslocamentos, uma vez que os elementos permanecem ligados 
pelos nós, após deformação e, por outro lado, pelo equilíbrio de tensões. 

Posto isto, é possível retirar a ilação de que, no domínio da Geotecnia, não existam grandes obstáculos 
à sua utilização. 

É ainda necessário ter especial atenção que a aplicação do referido método exige uma importante 
sensibilidade do utilizador, uma vez que a geometria, o tamanho e o número de elementos 
constituintes da malha e as condições fronteira assumem uma importância considerável na obtenção de 
resultados realistas. 

Ao ponto anterior, adiciona-se ainda o fato de que os resultados obtidos devem ser encarados com um 
elevado sentido crítico, uma vez que se a quantificação dos parâmetros necessários para o modelo 
constituinte apresentar algum erro, este deverá ser detetado na avaliação atenta dos resultados obtidos. 

 

4.1.2. SOFTWARE – MIDAS GTS NX  

O software Midas GTS NX, usado na presente dissertação, tem na sua génese o método dos elementos 
finitos, supracitado, o que permite uma análise da generalidade dos problemas geotécnicos, com um 
avançado nível de precisão e eficiência. Aliado a este fator, este realiza análise tridimensionais o que 
permite um nível de aproximação à realidade mais significativo do que se uma análise a duas 
dimensões se tratasse.  

Em relação ao problema em estudo, fundações profundas, este software é apto a realizar análises com 
algum nível de complexidade, permitindo a determinação de tensões e assentamentos no maciço de 
fundação e estacas, com a capacidade de fornecer valores de esforços nas estacas, quando a sua 
modelação é realizada através de um elemento viga, método explanado na secção seguinte. 
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Aliado aos fatores já citados, acresce ainda o fato de ser possível avaliar a contribuição do maciço de 
fundação para a estabilidade de toda a estrutura, fator este que não é considerado na maioria dos 
modelos usados. E, aliado a este ponto, o estudo da fundação de um aerogerador é, claramente, um 
problema tridimensional. 

 

4.1.3. EXEMPLOS DE VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL MIDAS GTS NX 

Recentemente adquirido pela Faculdade de Engenharia, o programa computacional em causa não 
recolhe ainda muita experiência na casa, pelo que é fundamental a elaboração de pequenos exemplos 
de verificação, que permitam a compreensão do funcionamento deste e a confirmação dos respetivos 
resultados. 

 

4.1.3.1. MACIÇO HOMOGÉNEO SUJEITO A UMA CARGA DISTRIBUÍDA 

A análise do comportamento do solo quando sobre este é construída uma fundação superficial, tem na 
sua génese não mais do que o modelo teórico de um maciço de fundação sujeito a uma carga 
uniformemente distribuída. Posto isto, foi feita a comparação, em termos de tensões verticais, tendo 
em conta um maciço de fundação homogéneo, entre as soluções analíticas e as obtidas do software em 
utilização. 

As soluções analíticas têm em linha de conta um meio semi-indefinido, elástico e homogéneo 
carregado à superfície, assim como as obtidas do software, exceto no que diz respeito ao meio semi-
indefinido, sendo assim esperadas algumas diferenças que serão tanto maiores quanto maior o domínio 
considerado. 

As soluções introduzidas por Giroud (Giroud, 1970), fornecem as tensões incrementais em 
profundidade sob o vértice do retângulo definido pela pressão aplicada, neste caso a tensão 
considerada é a vertical, pelo que a tensão incremental é definida pela seguinte expressão: 

 

∆𝜎! =  ∆𝑞! 𝐾! (4.1) 

Sendo, 

∆𝜎!, o valor da tensão normal incremental; 

∆𝑞! , o valor da carga distribuída aplicada; 

𝐾!, coeficiente obtido a partir da relação l/b e z/b, como indicado na figura 4.1. 

 

As caraterísticas usadas na modelação do solo homogéneo encontram-se descritas no quadro 4.1. A 
geometria do modelo, a malha e os resultados obtidos encontram-se ilustrados nas figuras 4.1, 4.2 e 
4.3, respetivamente. 
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Quadro 4.1 – Caraterísticas do solo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 – Pressão uniforme aplicada numa área retangular (Matos Fernandes, 2008) 

 

Fig. 4.2 – Representação da geometria do modelo 

 Solo Homogéneo 

Material Isotrópico 

Tipo de Modelo Elástico 

Módulo de Elasticidade [kPa] 100000 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Peso volúmico [kN/m3] 20 

K0 0.5 
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Fig. 4.3 – Modelo MIDAS GTS NX - Pressão uniforme aplicada numa área quadrangular: a) malha de elementos 
finitos b) resultados obtidos e respetiva legenda 

 

Observando a figura 4.4, é possível confirmar o supracitado, as diferenças entre as soluções obtidas 
encontram-se apenas para as profundidades extremas, pela não consideração do meio semi-indefinido 
pelo programa computacional.  

 

Fig.4.4 – Evolução das tensões incrementais em profundidade – comparação soluções obtidas analiticamente e 
pelo programa MIDAS GTS NX 

 

4.1.3.2. INTERFACE MACIÇO DE FUNDAÇÃO – MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

No caso em análise na presente dissertação, o momento resultante da solicitação do vento é a carga 
mais relevante, provocando uma rotação do maciço de encabeçamento fazendo com que este perca o 
contato com o solo de fundação. Para a simulação deste efeito é necessária a introdução de um 
elemento de junta que entre em regime plástico, com resistência nula, quando submetido a tensões de 
tração definida através dos coeficientes de rigidez normal e tangencial, Kn e Kt, respetivamente. 
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Assim sendo, foi necessário compreender o funcionamento desta interface no software usado, para que 
o comportamento seja simulado como o mais realista possível. 

Para tal, foi feito um pequeno exemplo simulando dois blocos de betão separados por uma interface, 
cuja geometria se encontra representada na figura 4.5. O bloco superior foi sujeito a uma solicitação 
uniformemente distribuída e a uma força concentrada que permita que a resultante se encontre fora do 
núcleo central, para que se verifique a perda de contato dos dois blocos. 

 

Fig.4.5 – Representação da geometria do modelo [metros] 

 

Na figura 4.6, é possivel observar a malha usada e as cargas aplicadas. Na primeira (figura 4.6a) 
encontra-se representada a carga uniformemente distribuída com um valor de 10 kN e na segunda 
(figura 4.6b) a carga concentrada de 50 kN para a criação do momento fletor que origina a perda de 
contato da interface entre os dois blocos. Estes apresentam as caraterísticas descritas no quadro 4.2. 
Quanto à definição das caraterísticas da interface, encontram-se indicadas no quadro 4.3. 

Quadro 4.2 – Caraterísticas dos blocos de betão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blocos 

Material Isotrópico 

Tipo de Modelo Elástico 

Módulo de Elasticidade [kPa] 50000000 

Coeficiente de Poisson 0.2 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

56 
 

 

Quadro 4.3 – Caraterísticas da interface entre os dois blocos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 – Modelação 2D efetuada no software Midas GTS NX: a) aplicação da carga uniformemente distribuída; 
b) aplicação da carga concentrada 

 

Na figura 4.7 é possível observar que o comportamento da interface se mostra como o esperado, sendo 
que os blocos de betão perdem o contato (pela aplicação da força concentrada dado o seu ponto de 
aplicação) e, consequentemente, as tensões na interface assumem valores nulos. 

 Interface 

Tipo de Modelo 
Não Linear 

Coulomb Friction 

Kn [kN/m3] 50000000000 

Kt [kN/m3] 50000000 

Coesão [kPa] 0 

Ângulo de atrito 35 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

 
57	

 

Fig. 4.7 – Resultados das tensões verticais na interface  

 

4.1.3.3. MODELAÇÃO DA ESTACA COMO ELEMENTO VIGA E COMO SÓLIDO 

Numa análise de elementos finitos podem ser consideradas diferentes técnicas no que diz respeito à 
modelação dos elementos da fundação no modelo numérico. Uma abordagem padrão usando 
elementos de volume e o conceito de “viga embebida” são os analisados com vista à perceção da 
disparidade de resultados. No primeiro caso, a interação entre a estaca e o solo envolvente é tida em 
conta através da introdução de elementos de junta na envolvente do sólido representativo da estaca. A 
outra opção para a modelação, disponível no programa MIDAS GTS NX, consiste num elemento viga. 

Para tal, foi feita a análise do comportamento de uma estaca isolada, sujeita a uma solicitação 
transversal, para os dois cenários (elemento viga e elemento sólido) considerando um maciço de 
fundação homogéneo. No caso da estaca modelada como um sólido, a situação mais realista, foi 
necessário definir a sua geometria, o material e um elemento de interface entre o solo e a estaca. 

Por outro lado, a modelação como um elemento viga, tem a vantagem de não ser necessário a ligação 
dos nós das malhas estaca/solo, uma vez que este comportamento é simulado pela definição dos 
coeficientes de rigidez tangencial e normal, para além da introdução da resistência lateral última e uma 
lei para a resistência de ponta. Para além da vantagem apresentada, que reduz o tempo de cálculo 
necessário para análise, este tipo de elemento permite a obtenção direta de esforços no elemento 
estrutural em causa, o que não acontece no cenário anterior. 

Com vista à perceção das diferenças da modelação para os dois tipos de estaca, solicitou-se uma estaca 
transversalmente com uma carga de 400 kN e foram comparados os deslocamentos na cabeça da 
mesma. 

No quadro 4.4 encontram-se indicadas as caraterísticas adotadas para o solo e para a estaca nos dois 
casos de estudo. Note-se que as estacas possuem um comprimento de 12 metros e um diâmetro de 60 
centímetros e a geometria do maciço de fundação é ilustrada na figura 4.8. 
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Quadro 4.4 – Caraterísticas dos materiais constituintes do modelo (solo e estaca) 

 

Quadro 4.5 – Caraterísticas da interface envolvente da estaca modelada como elemento sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.6 – Caraterísticas da estaca modelada como elemento viga 

 

 

 

 

 

 

 Solo Homogéneo Estaca 

Material Isotrópico Isotrópico 

Tipo de Modelo Mohr-Coulomb Elástico 

Módulo de Elasticidade [kPa] 600000 30000000 

Coeficiente de Poisson 0.3 0.2 

Peso volúmico [kN/m3] 20 24 

Coesão [kPa] 25 - 

Ângulo de atrito 35 - 

 Interface 

Tipo de Modelo 
Não Linear 

Coulomb Friction 

Kn [kN/m3] 8000000 

Kt [kN/m3] 80000 

Coesão [kPa] 80 

Ângulo de atrito 0 

 Estaca 

Kn [kN/m3] 8000000 

Kt [kN/m3] 80000 

Resistência de fuste última [kPa]  80 
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Fig. 4.8 – Geometria representativa do maciço de fundação 

 

Perante a análise da figura 4.9, verifica-se que o deslocamento da cabeça da estaca é muito próximo 
para os dois cenários. De fato, considerando a modelação da estaca como elemento de viga, o 
deslocamento transversal experimentado por esta é apenas cerca de 16% maior do verificado para a 
estaca modelada como um sólido. Posto isto, a modelação das estacas como elementos viga trata-se de 
uma aproximação perfeitamente aceitável, pelo lado da segurança e adiciona-se ainda o fato de, do 
ponto de vista do cálculo numérico, não ser tão exigente. 

 

Fig. 4.9 – Deslocamento da cabeça da estaca sujeita a uma solicitação transversal de 400 kN: a) elemento 
sólido; b) elemento viga 
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4.1.3.4. CARREGAMENTO AXIAL DE UMA ESTACA ATÉ À ROTURA 

Com vista à perceção da evolução do comportamento de uma estaca isolada, tendo em consideração 
uma solicitação axial e o respetivo deslocamento na cabeça da mesma, foi feito um pequeno modelo 
numérico. Considerando um maciço de fundação homogéneo e uma estaca vertical isolada com um 
comprimento de 12 metros e um diâmetro de 60 cm, com as respetivas caraterísticas indicadas no 
quadro 4.7. 

A figura 4.10 ilustra o carregamento axial na cabeça da estaca e a respetiva evolução do assentamento 
da mesma. Note-se o fato do comportamento da estaca face ao referido fenónemo é não linear.  

A definição exata da carga de rotura não é possível, uma vez que o programa computacional em causa 
não interrompe o cálculo numérico quando o referido fenómeno acontece, há uma divergência da 
solução numérica. Assim sendo, a carga de rotura encontra-se num determinado intervalo, sendo que 
quanto menor o faseamento das solicitações impostas, mais precisa é a definição da carga para a qual a 
estaca atinge a rotura. 

Quadro 4.7 – Caraterísticas do maciço de fundação e da estaca 

 

 Maciço de Fundação Estaca – Elemento viga 

Material Isotrópico Isotrópico 

Tipo de Modelo Tresca Elástico 

Módulo de Elasticidade [kPa] 60000 30000000 

Coeficiente de Poisson 0.3 0.2 

Peso volúmico [kN/m3] 21 25 

K0 0.90  

Coesão [kPa] 150  
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Fig. 4.10 – Evolução da carga-assentamento de uma estaca isolada solicitada axialmente 

 

 

 

	

	

	

	

 

	

	

	

	

	

 

 

 

 

	  



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

62 
 

 

	  



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

 
63	

 

 

 

 

 

5 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA FUNDAÇÃO DE UM 
AEROGERADOR 

 

5.1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA EM ESTUDO 

5.1.1. GEOMETRIA 

O caso de estudo em análise no presente trabalho compreende a fundação de um aerogerador situado 
em Sint-Pieters-Leeuw, Bélgica. Este foi fabricado pela empresa SENVION e trata-se de um modelo 
MM100, possuindo a torre uma altura de 100 metros. 

A fundação da turbina eólica compreende 24 estacas verticais moldadas, dispostas em dois anéis, 15 
num anel periférico e 9 num anel central, solidarizadas por um maciço de encabeçamento. Este 
apresenta forma circular, com um diâmetro de 17 metros, realizado em betão armado (betão classe 
C30/37). O seu dimensionamento não foi efetuado no âmbito do presente trabalho, uma vez que o foco 
incide nas fundações profundas. Assim sendo, foram adotadas as dimensões fornecidas pela 
SENVION (figura 5.1) relativas ao projeto em causa. 

 

Fig. 5.1 – Geometria do maciço de encabeçamento (SENVION) 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

64 
 

 

O modelo tipo, como supracitado, é composto por 24 estacas moldadas com um diâmetro de 80 
centímetros e um comprimento de 17.3 metros. Os valores indicados para a geometria das estacas são 
valores já dispostos pela SENVION.  

Contudo, são alvo de estudo três modelos distintos, sem variação do número de estacas assim como da 
sua geometria, mas com alteração da posição destas. O primeiro corresponde ao modelo genérico já 
descrito. No segundo caso em análise, a solução é apenas constituída por um anel periférico com 24 
estacas. Por último, a disposição mantém-se, mas as estacas possuem uma inclinação de 1/8, sendo 
que em metade destas a inclinação dá-se para o interior e nas restantes para o exterior, de forma 
alternada. A ilustração dos três modelos de fundação referidos encontra-se na figura 5.2. 

 

Fig. 5.2 – Três modelos de estudo: a) estacas verticais em dois anéis; b) estacas verticais num anel; c) estacas 
inclinadas num anel 

 

5.1.2. AÇÕES 

As ações a considerar para o dimensionamento são fornecidas pelo fabricante dos aerogeradores. No 
presente caso, são considerados os casos de carga para uma turbina MM100 com uma altura de 98 a 
100 metros. 

Quadro 5.1 – Casos de carga para uma turbina eólica MM100 (SENVION) 

 
Caso de Carga FH,res [kN] Fv [kN] Mt [kN.m] Mres [kN.m] 

Normais 

1 565 3116 646 57724 

2 656 2907 428 55462 

3 185 3022 4173 15757 

SLS 
Combinação 

quase 
permanente 

271 3099 0 35786 
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No presente trabalho, apenas será feito o estudo tendo em conta a combinação mais condicionante 
considerando o Eurocódigo e a norma IEC, em estado limite ultimo, para o caso de carga 1 e para 
estado limite de serviço. As referidas combinações encontram-se indicadas no quadro 5.2. 

Caso o ponto de aplicação das cargas verticais aplicadas pela turbina eólica se encontre fora do núcleo 
central do maciço de encabeçamento, este vai sofrer um movimento de rotação tracionando as estacas 
na zona referida. Sendo que esta situação sucede para valores de excentricidade superiores a D/8 
(neste caso 2.125 metros), sendo D o diâmetro da sapata. 

 

Quadro 5.2 – Combinações de carga condicionantes – Eurocódigo e IEC 

Maciço de 
encabeça-

mento 

[kN] 

Aterro 

[kN] 

FH, 
res 
[kN] 

Fv 
[kN] 

Mt 
[kN.m] 

Mres 
[kN.m] 

Excentri-
cidade 

[m] 

C
oe

fic
ie

nt
es

 
pa

rc
ia

is
 d

e 
se

gu
ra

nç
a 

Estado Limite Último  

Norma IEC 

FA
V

. P
E

R
M

. 
=0

.9
 

D
E

S
F.

 P
E

R
M

. 
=1

.3
5 

FA
V

.V
A

R
. =

0 

D
E

S
F.

V
A

R
. =

 
1.

35
 0.9 0.9 1.35 0.9 1.35 1.35 

4.4 
11584.3 3318.3 762.8 2804.4 872.1 77927.4 

Eurocódigo 
FA

V
. P

E
R

M
. =

1 

D
E

S
F.

 P
E

R
M

. 
=1

.3
5 

FA
V

.V
A

R
. =

0 

D
E

S
F.

V
A

R
. =

 1
.5

 

1 1 1.5 1 1.5 1.5 

4.4 
12871.4 3687 847.5 3116 969 86586 

Estado limite de Serviço  

Combinação quase permanente  

12871.4 3687 271 3099 0 35786 1.82  

Combinação caraterística  

12871.4 3687 565 3116 646 57724 2.93  

 

5.2. PARAMETRIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

A caraterização geotécnica do terreno, para a definição das caraterísticas geotécnicas deste e a correta 
a avaliação dos parâmetros necessários ao dimensionamento das fundações profundas, foi feita a partir 
dos resultados obtidos do ensaio CPT. 
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5.2.1. ESTRATIFICAÇÃO DO MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

Foram realizados três ensaios CPT em três localizações distintas (figura 5.3) num raio de, 
aproximadamente, 5 metros, o que num diâmetro de 17 metros, é um valor perfeitamente aceitável, 
uma vez que é este o diâmetro do maciço de encabeçamento. Os resultados obtidos dos três ensaios 
não apresentam apreciável disparidade, pelo que foi optado para o tratamento de dados usando a 
sondagem S2.2., da qual resultou a evolução da resistência de ponta em profundidade de acordo com a 
figura 5.4. 

De acordo com a mesma, é percetível a identificação dos vários estratos a partir das variações mais 
acentuadas do valor de qc. Deste modo, foi feita a seguinte divisão:  

• Camada [0-2.20] metros: desprezada, uma vez que pela avaliação dos valores de qc 
apresentados, é provável que se trate apenas de uma camada superficial de aterro. Para além 
de que se trata de uma camada a escavar, sendo que o maciço de encabeçamento apresenta 
uma altura superior a 2.20 metros; 

• Camada [2.20 – 5.40] metros: ostenta valores de qc num intervalo variável, pelo que foi adotado 
um valor de 0.6 MPa; 

• Camada [5.40 – 9.80] metros: com uma resistência menor que a camada superior, foi adotado o 
valor 0.3 MPa; 

• Camada [9.80 – 17.00] metros: sendo uma profundidade já considerável e uma camada com 
uma resistência considerável, o qc é avaliado na ordem dos 15 MPa. No entanto, não será um 
valor condicionante para a parametrização necessária à modelação. 

Perante estes valores e a informacão adicional do relatório geológico-geotécnico, é percetível que se 
tratam de camadas argilosas, sendo a última já com uma resistência bastante elevada.  

 

Fig. 5.3 – Localização dos ensaios CPT: S2.1; S2.2; S2.3 (SENVION) 
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Fig. 5.4 – Evolução da resistência de ponta em profundidade e respetiva linha de tendência 

 

Tendo em conta que a ação do vento é a solicitação com maior relevância no dimensionamento da 
fundação de um aerogerador e que esta tem um caráter dinâmico, a análise será feita em condições não 
drenadas, uma vez que a referida solicitação é cíclica e dinâmica, pelo que não há tempo suficiente 
para a sua dissipação. Para tal, um dos parâmetros a definir é a resistência não drenada para os três 
estratos considerados. 

Quanto ao nível freático, a sua posição é considerada à superfície por uma questão de segurança, 
apesar de encontrar a apenas 3.30 metros de profundidade. 

A carência de correlações entre os valores obtidos do ensaio CPT e a resistência não drenada é 
bastante manifesta. Não obstante, foi adotado um valor de 15 para um fator de redução do valor de qc 
obtendo assim uma estimativa do cu, (Robertson & Mayne, 1998). Este fator foi adotado já que 
investigações precedentes (figura 5.5) confirmam que se trata de uma correlação razoável. Contudo, 
tratando-se de uma variação linear, este fator deixa de ser razoável para valores de qc elevados, 
aumentando a resistência não drenada numa escala que não a real. 

Posto isto, os valores de cu adotados são os indicados no quadro 5.3. Note-se que pelo apontado 
anteriormente, no caso do último estrato do maciço de fundação foi adotado um valor de 150 kPa para 
a resistência não drenada, uma vez que se trata de um valor indicativo para uma camada já com 
alguma resistência. 

0.6 MPa 

0.3 MPa 
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Fig. 5.5 – Fator de redução para a estimativa da resistência não drenada em função da resistência de ponta, 
(Robertson & Mayne, 1998) 

 

Quanto ao módulo de deformabilidade não drenado, este foi estimado tendo em conta a equação 5.1:  

E! = M c! (5.1) 

Na qual, 

M, é o fator de proporcionalidade, função do índice de plasticidade do solo e do grau de 
sobreconsolidação. 

cu, a resistência não drenada. 

Os valores do módulo de deformabilidade encontram-se indicados no quadro 5.3. Para a determinação 
do fator M e tendo em linha de conta o fato de não existirem quaisquer dados à cerca do valor do 
índice de plasticidade e do grau de sobreconsolidação, foi admitido um valor para M de 400. Este 
valor foi adotado considerando que os solos não apresentam um índice de plasticidade muito elevado, 
pelo que o referido valor é admissível. 

Os solos em carregamento não drenado não experimentam variações volumétricas, pelo que o 
coeficiente de Poisson assume um valor de 0.5. Contudo, o valor introduzido no programa é de 0.49, 
uma vez que 0.5 iria dar origem a singularidades, nao permitindo o cálculo numérico. 

O tipo de modelo usado é o de Tresca degenerado a partir do critério de Mohr-Coulomb, ou seja, o 
ângulo de atrito é nulo e a coesão assume-se como a resistência não drenada. 

Ao contrário das tensões verticais, as horizontais são avaliadas pela introdução do coeficiente de 
impulso, K0, resultado da razão da tensão efetiva horizontal de repouso pela tensão efetiva vertical de 
repouso no mesmo ponto. Porém, sendo a análise feita em tensões totais e negligenciando a posição do 
nível freático, esta premissa deixa de ser aplicável, assim sendo, foi calculado um coeficiente de 
impulso tendo em consideração tensões totais, K0

* (apresentado no quadro 5.3) calculado de acordo 
com as expressões 5.2 a 5.9. O cálculo é feito para um ponto médio de cada estrato (figura 5.6). 
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Fig. 5.6 – Modelo simplificado para indicação das profundidades de cada estrato 

 

𝐾! =
𝜎′!!
𝜎′!!

 (5.2) 

𝐾!∗ =
𝜎!!
𝜎!!

 (5.3) 

𝜎!" = 𝛾! 𝑧! +  𝛾!𝑧! (5.4) 

𝑢 = 𝑧! +  𝑧!  𝛾! (5.5) 

𝜎′!! = 𝛾!𝑧! + 𝛾!𝑧! − 𝑧! + 𝑧!  𝛾! = 𝛾! − 𝛾!  𝑧! + 𝛾! − 𝛾!  𝑧!  (5.6) 

𝜎′!! =  𝛾! − 𝛾! 𝑧! + 𝛾! − 𝛾! 𝑧!  𝐾! (5.7) 

𝜎!! =  𝛾! − 𝛾! 𝑧! + 𝛾! − 𝛾! 𝑧!  𝐾! + 𝑧! + 𝑧!  𝛾! = 𝛾! 𝑧! +  𝛾!𝑧! 𝐾! + 𝛾! [ 𝑧! + 𝑧! − 𝐾! 𝑧! + 𝑧! ] (5.8) 

𝐾!∗ =  
𝛾!𝑧! + 𝛾!𝑧! 𝐾! + 𝛾![ 𝑧! + 𝑧! − 𝐾! (𝑧! + 𝑧!)]

𝛾!𝑧! + 𝛾!𝑧!
=  𝐾! +  

𝛾!
𝛾!𝑧! + 𝛾!𝑧!

[ 𝑧! + 𝑧! −  𝐾! 𝑧! + 𝑧! ] (5.9) 
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Quadro 5.3 – Parametrização dos estratos do maciço de fundação e dos elementos estruturais 

 

 

5.2.2. DEFINIÇÃO INTERFACE MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO – MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

O modelo adotado para a definição do comportamento da interface entre o maciço de encabeçamento e 
o maciço de fundação encontra-se ilustrado na figura 5.7, sendo este um modelo elasto-perfeitamente 
plástico, onde a resistência ao corte assume o mesmo valor da resistência não drenada incial do solo, 
mobilizando-se um deslocamento tangencial relativo de 1 mm, (Costa, 2005). 

Note-se que a definição da rigidez normal não assume um aspeto com particular relevância, é 
necessário apenas ter em conta que esta deve garantir que os nós das diferentes malhas (solo e 
fundação) não sofram interpenetração. 

 

Tipo de solo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Aterro 
Maciço 

encabeçamento 
e Estacas 

Material Isotrópico 

Tipo de 
Modelo Tresca Elástico 

Geral 

Módulo de 
Elasticidade 

[kPa] 
16000 8000 60000  210000000 

Coeficiente de 
Poisson 0.49 0.49 0.49 0.49 0.18 

Peso 
volúmico 
[kN/m3] 

18.5 16.5 21 20 25 

K0 0.76 0.77 0.90   

Não linear  

Cu [kPa] 40 20 150   
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Fig. 5.7 – Lei do comportamento da interface maciço de fundação – maciço de encabeçamento. 

 

5.3. PARAMETRIZAÇÃO – ESTACAS 

5.3.1. PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

Apesar de numa primeira fase as estacas modeladas apresentarem a geometria supracitada, foi feito 
um pré-dimensionamento para posterior otimização da solução, se assim for possível.  

Limitando a tensão normal a que uma estaca isolada solicitada por uma ação axial de compressão pode 
estar sujeita a 5 MPa e considerando o modelo de estacas com dois anéis periféricos, a estaca mais 
solicitada axialmente em estado limite de serviço tendo em conta a combinação caraterística efetuando 
o cálculo segundo a equação 5.10, encontra-se sujeita a uma força de 1700 kN. Posto isto, segundo a 
equação referida, o diâmetro mínimo da estaca é de 80 centímetros, valor coincidente com o já 
disposto. 

 

𝜎 =
N
A
↔ 5000 =

1700

πD
!

4

 ↔ D = 0.66 ↔ D = 0.8 m (5.10) 

 

Relativamente ao comprimento mínimo da estaca, foi feito o seu cálculo a partir dos resultados do 
ensaio CPT utilizando o método de Bustamante e Gianeselli, comparando o somatório das resistências 
de fuste e de ponta à máxima carga axial (1692.5 kN para estado limite último) com a posterior adição 
de um comprimento de segurança igual a 5 vezes o diâmetro da estaca. Obtendo-se o valor mínimo 
para o comprimento da estaca de 12.7 metros, valor este menor do que o proposto pela SENVION. 

 

5.3.2. DEFINIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE FUSTE 

As estacas são modeladas, neste caso, como elementos viga. Contudo, é introduzido o seu 
comportamento de interação com o solo envolvente através da definição de uma interface, que é 
variável tendo em conta o estrato em que a estaca se encontra. 

A rigidez transversal da interface segue a lei de comportamento ilustrada na figura 5.8, para a qual se 
admitiu que a resistência de fuste última é atingida para o deslocamento de 1 milímetro. Quanto à 
rigidez normal, admite-se um valor superior na ordem dos 103 relativamente à transversal. 
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Fig. 5.8 – Lei comportamento interface estaca – maciço de fundação 

 

Quadro 5.4 – Caraterização da interface estaca – maciço de fundação ao longo do comprimento 

 Troço 1- 
Estrato 1  

Troço 2 -
Estrato 2 

Troço 3 - 
Estrato 3 

Kt (kN/m3) 8000 4000 80000 

Kn (kN/m3) 8000000 4000000 80000000 

Resistência 
lateral última 

(kN/m2) 
8 4 80 

 

5.3.3. DEFINIÇÃO RESISTÊNCIA DE PONTA 

A resposta carga-assentamento para fundações profundas é descrita, de forma aproximada, pela 
relação 5.11, (Coduto, 2001). No presente caso, a lei para a resistência de ponta encontra-se ilustrada 
na figura 5.9, com a consideração de uma força de ponta última de 4324 kN (valor fornecido pela 
empresa em colaboração). 

(q′!)!
q′!

=
δ
δ!

!

 (5.11) 

Na qual,  

(q’t)m, resistência de ponta mobilizada; 

q’t, resistência de ponta unitária; 

δ, assentamento; 

δu, assentamento necessário para mobilizar a resistência de ponta, o qual assume o valor de D/10. 
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g, fator de 0.5 para argilas. 

 

 

Fig. 5.9 – Lei da força mobilizada na ponta da estaca – deslocamento 

 

5.4. ANÁLISE NUMÉRICA 

5.4.1. MODELO GENÉRICO 

A base do presente trabalho diz respeito à uma fundação indireta constituído por estacas em dois anéis, 
pelo que pretende-se fazer uma explicitação acerca do mesmo numa primeira fase. Assim sendo, antes 
da descrição da modelação efetuada e das simplificações adotadas, é pertinente fazer uma breve 
descrição do faseamento construtivo da referida obra. 

Como já supracitado, a solução adotada para a fundação englobe um maciço de encabeçamento com 
um diâmetro de 17 metros, ao qual se encontram encastradas 24 estacas com 17.3 metros.  

O maciço de fundação é composto por três estratos, sendo o mais profundo o de maior resistência e no 
qual a ponta das estacas se situa. A geometria usada para a modelação do solo encontra-se 
representada na figura 5.10 e a malha do modelo tipo encontra-se ilustrada na figura 5.11. 

Note-se ainda que o terreno acima da cota da base da fundação não foi modelado, optando-se pela 
consideração da solicitação provocada por este através de uma carga concentrada com o 
correspondente valor. 

Posto isto, o faseamento no programa computacional, divide-se em 5 fases, sendo: 

1. Geração do estado de tensão inicial; 

2. Colocação das 24 estacas; 

3. Construção do maciço de encabeçamento, com a definição de uma interface entre este e o 
maciço de fundação e, ainda, a ligação das estacas ao mesmo por meio de uma conexão rígida; 

4. Colocação do aterro. Neste ponto, a modelação deste foi feita recorrendo à aplicação de uma 
carga concentrada, no centro do maciço de encabeçamento, correspondente ao peso próprio do 
mesmo (20 kN/m3). 
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5. Aplicação da combinação de cargas. 

 

Fig. 5.10 – Representação da geometria maciço de fundação, valores em metros 

 

 

Fig. 5.11 – Representação da malha usada nos modelos em análise 
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5.4.2. CENÁRIO 1 – FUNDAÇÕES POR ESTACAS VERTICAIS (2 ANÉIS) 

O caso em análise é constituído por um conjunto de 24 estacas verticais (15 no anel exterior e 9 no 
anel central) como ilustrado na figura 5.12. As caraterísticas do maciço de fundação e dos elementos 
estruturais são as já citadas.  

 

Fig. 5.12 – Modelação da fundação por estacas verticais (2 anéis) - Midas GTS NX: a) modelo geral; b) maciço 
de encabeçamento e estacas 

 

5.4.2.1. RESULTADOS DO MODELO GLOBAL 

5.4.2.1.2. DESLOCAMENTOS VERTICAIS 

Como já supracitado, a análise foi feita tendo em conta uma construção faseada. Nas figuras 5.13, 
5.14, 5.15, 5.16 e 5.17 encontram-se os deslocamentos verticais correspondentes a cada uma das 5 
fases consideradas. 

Os resultados obtidos vão de encontro com o esperado, nas duas primeiras fases não se verificam 
deslocamentos, uma vez que não há alteração do estado de tensão inicial. Estes começam a surgir com 
a construção do maciço de encabeçamento e, posteriormente, a colocação do aterro. Na última fase, é 
possível verificar a perda de contato do maciço de encabeçamento com o maciço de fundação. Efeito 
devido, fundamentalmente, à aplicação do momento fletor. 
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1. Geração do estado de tensão inicial 

 

Fig. 5.13 – Deslocamentos verticais na fase geração do estado de tensão inicial 

 

2. Colocação das estacas 

 

Fig. 5.14 – Deslocamentos verticais na fase de construção das estacas 
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3. Construção do maciço de encabeçamento 

 

Fig. 5.15 – Deslocamentos verticais na fase de construção do maciço de encabeçamento 

 

4. Colocação do aterro 

 

Fig. 5.16 – Deslocamentos verticais na fase de colocação do aterro 
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5. Solicitações em ELU 

 

Fig. 5.17 – Deslocamentos verticais na fase de colocação de cargas 

 

5.4.2.2. MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

5.4.2.2.1. VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA 

Na figura 5.18, encontram-se ilustrados os deslocamentos na direção vertical do maciço de 
encabeçamento. A rotação máxima é calculada a partir dos assentamentos máximos (pontos 
radialmente opostos do maciço de encabeçamento), sendo verificada a rotação máxima admissível (3 
mm/m), como exposto no quadro 5.5. 

 

Fig. 5.18 – Deslocamentos na direção vertical em ELU (Norma IEC) – Modelo 2 anéis de estacas 
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Quadro 5.5 – Cálculo da rotação do maciço de encabeçamento em ELU (Norma IEC) – Modelo 2 anéis de 
estacas 

 

 

5.4.2.2.2. VERIFICAÇÃO DA RIGIDEZ ROTACIONAL 

Pelo observado no quadro 5.6, afere-se que a rigidez rotacional mínima (9 GNm/rad) é cumprida com 
uma elevada margem.  

Quadro 5.6 – Cálculo da rigidez rotacional para ELS – combinação de ações caraterística (Modelo 2 anéis de 
estacas) 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Θ (rad) M (kNm) K 

(GNm/rad) 

5.88 0.001 5.98 0.00035 57724 164.09 

 

Com vista à perceção da evolução da rigidez rotacional face à variação da ação do vento (figura 5.19), 
foi feito um estudo para vários níveis de carga tendo como base a combinação de ações caraterística 
(estado limite de utilização).  

A componente variável com mais importância é o momento fletor, pelo que a força vertical 
dependente apenas do peso próprio dos componentes da turbina foi limitada a 1.35 do valor da ação de 
cálculo. Por outro lado, o valor do momento foi inserido num intervalo mais alargado.  

Note-se que as restantes forças aplicadas (momento torsor e força horizontal) foram mantidas 
constantes com o respetivo valor de cálculo, já que o seu caráter não tem um papel preponderante na 
análise. 

Como ilustrado no quadro 5.7, a rigidez rotacional diminui com o aumento do valor do momento, 
como já seria esperado. É notório que para níveis do momento fletor já bastante afastados do valor de 
cálculo, tendo uma probabilidade de ocorrência muito reduzida, a rigidez ainda se encontra dentro do 
limite mínimo estabelecido pelo fabricante do aerogerador.  

Concluindo, para momentos fletores muito elevados, nos quais os deslocamentos já são muito 
superiores aos mínimos estabelecidos, a rigidez rotacional diminui. Tal facto deve-se ao 
comportamento não linear do solo e da sua interação com as estacas e o maciço de encabeçamento. 

 

 

 

 

 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 

Rotação 
(mm/m) 

6.69 1.56 8.25 0.485 
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Quadro 5.7 – Cálculo da rigidez rotacional para diferentes casos de carga 

	 MRES	[kNm]	 Fz	[kN]	 K	[GNm/rad]	

0.5	 28862	 1558	 175.2	

ELS	(combinação	
caraterística)	 57724	 3116	 173.7	

1.35	 77927.4	

4206.6	

169.2	

1.5	 86586	 165.4	

2	 115448	 160.9	

3	 173172	 155.8	

4	 230896	 151.0	

 

	

Fig. 5.19 – Evolução da rigidez rotacional versus momento fletor aplicado  

 

5.4.2.3. FUNDAÇÕES INDIRETAS 

5.4.2.3.1. ESFORÇOS 

A avaliação dos esforços axiais nas estacas é um ponto fundamental na perceção do funcionamento 
destas e da verificação da sua conformidade com os requisitos de segurança impostos. 

Num primeiro ponto, foram comparadas os esforços axiais nas cabeças das estacas, cujo 
posicionamento se encontra representado na figura 5.20, tendo em conta o método estático citado no 
capítulo 3 e os obtidos através da ferramenta informática utilizada.  

Resumidos no quadro 5.8, encontram-se os esforços respetivos a cada método. Note-se que é sabido 
que a consideração do método estático adotado tem um interesse prático muito limitado, uma vez que 
ignora totalmente a presença do solo, tornando-se uma simplificação pouco aceitável. 

Note-se que o sinal (-) indica valores de tração, sendo os restantes de compressão. 
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Pela observação do quadro 5.8 é possível perceber que o método estático simplificado leva a um 
menor valor das forças de tração, sendo o máximo valor da correspondente força no referido método 
na estaca número 1, como seria de esperar. Note-se ainda que a estaca número 16 encontra-se sob 
esforço de tração no método simplificado, o que não acontece no oposto. Quanto aos esforços de 
compressão, estes apresentam valores, tendencialmente, maiores através da aplicação do modelo 
simplificado, contudo as diferenças não são significativas.  

Em comum, os dois métodos apresentam, valores próximos das forças quando se tratam de estacas 
dispostas em espelho. 

 

Fig. 5.20 – Esquema da numeração das estacas 
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Quadro 5.8 – Comparação da força axial na cabeça da estaca método estático e método tridimensional para ELU 
– Modelo 2 anéis 

Estacas 
N [kN] 

Método Estático MIDAS GTS NX 

1 -412.108 -506 

2 -315.24 -506.1 

3 -41.3874 -113.5 

4 362.0987 259.3 

5 825.4513 770.4 

6 1268.554 1436.7 

7 1614.788 1416.9 

8 1804.29 1843.2 

9 1804.29 1348.9 

10 1614.788 1692.5 

11 1268.554 1244.1 

12 825.4513 705.2 

13 362.0987 277.8 

14 -41.3874 -80.4 

15 -315.24 -467.5 

16 -43.7434 36.8 

17 132.2088 155.6 

18 577.7366 390.1 

19 1084.372 658.2 

20 1415.054 847.2 

21 1415.054 836.6 

22 1084.372 630.4 

23 577.7366 430.8 

24 132.2088 174.8 

 

Na figura 5.21, é possível observar os diagramas de esforços axiais obtidos no programa MIDAS GTS 
NX. A primeira imagem (figura 5.21a) diz respeito às solicitações para estado limite último, na qual é 
possível observar que algumas das estacas se encontram tracionadas (sinal +) devido à aplicação, 
fundamentalmente, do momento fletor.  
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Por sua vez, em estado limite de utilização para a combinação de ações quase permanente, o fabricante 
dos aerogeradores especifica que nenhuma das estacas pode estar sob esforços de tração, o que é 
possível verificar pela observação da figura 5.21b. 

 

Fig. 5.21 – Diagramas de esforços axiais nas estacas – Modelo 2 anéis: a) ELU (Norma IEC); b) ELS 
(combinação quase permanente) 

 

Assim como no caso dos esforços axiais, foram comparados os momentos máximos, que 
correspondem ao valor deste na cabeça das estacas, considerando o método de Randolph e o programa 
numérico em uso, como pode ser observado no quadro 5.9. 

Note-se que resultados de ensaios de carga horizontal de maciços de estacas mostram que o método de 
Randolph agrava significativamente as diferenças entre as forças mobilizadas nas estacas, 
principalmente entre as estacas do centro e as da periferia. Com efeito, verifica-se uma concentração 
dos momentos nas estacas periféricas. 

Observando a figura 5.22, a estaca na posição 9 apresenta um valor do momento mais elevado, isto 
deve-se a flexão do maciço de encabeçamento neste local. O referido fenómeno é facilmente percetível 
pela análise da figura 5.23.  

Tendo em linha de conta que o maciço de encabeçamento não é totalmente rígido, este efeito local é 
totalmente justificável. É importante referir que este tipo de efeito só é detetável com o recurso a um 
programa computacional semelhante ao usado no presente trabalho. 
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Quadro 5.9 – Comparação dos momentos fletores na cabeça da estaca pelo método de Randolph e pelo método 
tridimensional para ELU – Modelo 2 anéis 

Estacas 
M max [kNm] 

Método Randolph MIDAS GTS NX 

1 165.6 152.1 

2 168.9 184.9 

3 164.6 168.3 

4 153.9 89.6 

5 151.2 76.3 

6 158.6 152.9 

7 168.9 220.4 

8 166.6 280.8 

9 166.6 342.3 

10 168.9 219.6 

11 158.6 159.4 

12 151.2 171 

13 153.9 102.6 

14 164.6 120.4 

15 168.9 124.3 

16 97.4 181.9 

17 83.4 226.9 

18 57.6 155.4 

19 68.4 161.7 

20 93.9 132.2 

21 93.9 47.4 

22 68.4 177 

23 57.6 200 

24 83.3 190.24 
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Fig. 5.22 – Diagramas de momentos fletores nas estacas – Modelo 2 anéis, ELU (Norma IEC) 

 

 

Fig. 5.23 – Corte do modelo na zona referente à posição da estaca número 9 

 

5.4.1.4. VERIFICAÇÃO DAS CARGAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NA CABEÇA DAS ESTACAS  

A verificação do cumprimento das forças máximas admíssiveis para tração (Qmin) e compressão (Qmax) 
encontra-se resumida no quadro 5.10. 

O fabricante das turbinas eólicas especifica que os valores máximos para os esforços na cabeça das 
estacas, em compressão e tração, são dados pelas expressões 5.12 e 5.13, como supracitado no capítulo 
2, para estado limite de utilização para a combinação caraterística de ações. 
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Q!"# =  
(Q!" + Q!")

1.4
  (5.12) 

 

 Q!"# =  
Q!"
1.4

  (5.13) 

 

Quadro 5.10 – Verificação valores máximos de esforços axiais de tração e compressão  

Fmax tração 

 [kN] 
Fmax compressão 

[kN] 
Qsu  

[kN] 

Qpu 

[kN] 

Qmin  

[kN] 

Qmax  

[kN] 

38 1710 2059 4324 1471 4559 

    Verifica 

 

5.4.1.5. ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOLO-ESTACA  

A utilização de um programa computacional a três dimensões permite uma análise mais realista do 
problema geotécnico em causa. Sendo que a maioria dos estudos feitos, com vista ao 
dimensionamento de fundações profundas, para torres eólicas são realizados com recurso a programas 
numéricos usando para o solo um modelo discreto.  

Posto isto, foi feita uma análise do contributo do maciço de fundação para a estabilidade da estrutura. 
Dada a sua consideração como um elemento com capacidade de suporte, este pode permitir uma 
redução de custos associados aos elementos estruturais em causa.  

Nas figuras 5.24 e 5.25 encontram-se representadas as percentagens de carga absorvidas pelas 
fundações indiretas e pelo maciço de fundação, nos estados limites considerados.  

É notória a maior percentagem de carga para o maciço de fundação em estado limite último (figura 
5.25) em comparação com o cenário para estado limite de utilização, sendo este efeito tanto maior 
quanto mais rígido for o solo. 

 

Fig. 5.24 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELU 
(Norma IEC) – Modelo 2 anéis 
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Fig. 5.25 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELS 
(Combinação quase permanente) – Modelo 2 anéis 

 

5.4.1.6. INTERFACE MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO – MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

Na figura 5.26 encontra-se ilustrado um gráfico a três dimensões representativo das tensões normais 
na interface situada entre o maciço de encabeçamento e o maciço de fundação. Pela observação da 
mesma, é notório o fato da existência de tensões nulas na zona positiva do eixo x. Isto acontece devido 
à aplicação do momento na direção negativa do eixo y, que causa a perda de contato entre o maciço de 
encabeçamento e o maciço de fundação. 

Como já supracitado, verificou-se que para estado limite último a excentricidade é maior do que a 
mínima para que o ponto de aplicação das cargas se encontre no núcleo central do maciço de 
encabeçamento. Assim sendo, este sofre rotação perdendo o contato com o maciço de fundação, daí as 
tensões nulas na referida zona, e traciona as estacas encastradas na mesma área, como foi possível 
observar na figura 5.21a. Na qual se observam, na referida zona, as estacas sujeitas a forças de tração.  
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Fig. 5.26 – Gráfico tridimensional representativo das tensões normais na interface maciço de encabeçamento – 
maciço de fundação (ELU – Norma IEC, Modelo 2 anéis) 

 

5.4.2. CENÁRIO 2 – FUNDAÇÕES POR ESTACAS VERTICAIS (1 ANEL PERIFÉRICO) 

Para além do modelo genérico (o citado no ponto anterior), foi realizado um estudo mantendo o 
modelo exatamente com as mesmas caraterísticas, exceto no que respeita à posição das estacas. 

Neste, as 24 estacas encontram-se num único anel periférico como ilustrado na figura 5.27. 

 

Fig. 5.27 – Modelação da fundação por estacas verticais (1 anel periférico) - Midas GTS NX: a) modelo geral; b) 
maciço de encabeçamento e estacas 

 

5.4.2.1. RESULTADOS DO MODELO GLOBAL 

5.4.2.1.1. DESLOCAMENTOS VERTICAIS 
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Na figura 5.28 encontram-se representados os deslocamentos verticais no modelo global, no qual se 
pode verificar a perda de contato do maciço de encabeçamento com o maciço de fundação. Note-se 
ainda que os deslocamentos máximo, positivos e negativos, são menores do que no modelo analisado 
anteriormente. 

Este comportamento deve-se ao facto do braço para a criação do momento fletor ser maior 
mobilizando, assim, menores forças nas estacas. 

 

Fig. 5.28 – Deslocamentos verticais na fase de colocação de cargas  

 

5.4.2.2. MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

5.4.2.2.1. VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA 

Na figura 5.29 encontram-se ilustrados os deslocamentos na direção vertical do maciço de 
encabeçamento. A rotação máxima é verificada (3 mm/m), como exposto no quadro 5.11. Note-se que, 
neste caso, a rotação experimentada pelo maciço de encabeçamento é inferior ao cenário anterior. 

 

Fig. 5.29 – Deslocamentos na direção vertical em ELU (Norma IEC) – Modelo 1 anel de estacas 
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Quadro 5.11 – Cálculo rotação do maciço de encabeçamento em ELU (Norma IEC) – Modelo 1 anel 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Rotação 
(mm/m) 

6.44 0.968 7.408 0.44 

 

5.4.2.2.2. VERIFICAÇÃO RIGIDEZ ROTACIONAL 

Observando o quadro 5.12, afere-se que a rigidez rotacional mínima (9 GNm/rad) é cumprida com 
uma elevada margem. Fazendo a comparação com o modelo genérico analisado anteriormente, neste 
caso o valor da rigidez rotacional é ligeiramente menor. 

Quadro 5.12 – Cálculo Rigidez rotacional para ELS – combinação de ações caraterística (Modelo 1 anel) 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Θ (rad) M 

(kNm) 
K 

(GNm/rad) 

5.82 0.52 6.34 0.00037 57724 154.78 

 

5.4.2.3. FUNDAÇÕES INDIRETAS 

5.4.2.3.1. ESFORÇOS 

Como no modelo anterior, foi feita a comparação entre os esforços axiais nas cabeças das estacas, cujo 
posicionamento se encontra representado na figura 5.30, tendo em conta o método estático citado no 
capítulo 3 e os obtidos através da ferramenta informática utilizada.  

No quadro 5.13 é possível observar que a consideração do método estático leva a um maior valor das 
forças de tração. Comparativamente ao modelo anterior, neste a força máxima de tração dá-se também 
para a estaca número 1 e também para o método simplificado e a força de compressão máxima para a 
aplicação do modelo numérico.  

 

Fig. 5.30 – Esquema da numeração estacas no anel periférico 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

 
91	

Quadro 5.13 – Comparação da força axial na cabeça da estaca pelo método estático e pelo método 
tridimensional para ELU – Modelo 1 anel periférico 

Estacas 
Método Estático MIDAS GTS NX 

N [Kn] 

1 -181.248 -95 

2 -150.937 -94.7 

3 -62.0676 -50.5 

4 79.30402 101 

5 263.5425 252.7 

6 478.0925 443.7 

7 708.3333 655.1 

8 938.5741 923.9 

9 1153.124 1310.2 

10 1337.363 1211.5 

11 1478.734 1311 

12 1567.603 1496.7 

13 1597.915 1550.32 

14 1567.603 1695.2 

15 1478.734 1600.24 

16 1337.363 926 

17 1153.124 1598.53 

18 938.5741 942.4 

19 708.3333 582.2 

20 478.0925 471 

21 263.5425 322.8 

22 79.30402 145.8 

23 -62.0676 -20.2 

24 -150.937 -68.5 

 

Na figura 5.31, encontram-se representados os diagramas de esforços axiais obtidos no programa 
MIDAS GTS NX. A primeira imagem (figura 5.31a) diz respeito às solicitações para estado limite 
último, na qual é possível observar que algumas das estacas se encontram tracionadas (sinal +) devido 
à aplicação, fundamentalmente, do momento fletor, como no modelo anterior. 
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Também neste caso, a especificação imposta pelo fabricante dos aerogeradores para estacas só sujeitas 
a esforços de compressão é cumprida (figura 5.31b). 

Note-se ainda que para este cenário as forças de compressão e tração são menores do que o modelo 
constituído por um anel periférico e um anel central. 

 

Fig. 5.31 – Diagramas de esforços axiais nas estacas – Modelo 1 anel: a) ELU (Norma IEC); b) ELS (combinação 
quase permanente) 

 

Considerando o método de Randolph e o programa numérico em uso, foram comparados os momentos 
máximos (quadro 5.14). 

Ao contrário do observado no modelo constituído por dois anéis de estacas, no presente cenário as 
diferenças observadas entre os valores dos momentos fletores não apresentam uma diferença tão 
acentuada.  
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Quadro 5.14 – Comparação dos momentos fletores na cabeça da estaca pelo método de Randolph e pelo 
método tridimensional para ELU – Modelo 1 anel 

Estacas 
M [kNm] 

Método Randolph MIDAS GTS NX 

1 152.7 174.4 

2 148.1 126.4 

3 137.1 118.9 

4 125.8 118 

5 118 63 

6 112.9 64 

7 111 106 

8 112.9 94 

9 118 139 

10 125.8 141.4 

11 137.1 189 

12 148.1 186 

13 152.7 191 

14 148.1 195 

15 137.1 192 

16 125.8 179.5 

17 118 176.3 

18 112.9 154.6 

19 111 162.6 

20 112.9 171 

21 118 87 

22 125.8 151 

23 137.1 145 

24 148.1 157 

 

5.4.2.4. VERIFICAÇÃO DAS CARGAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NA CABEÇA DAS ESTACAS  

A verificação do cumprimento das forças máximas admíssiveis para tração (Qmin) e compressão (Qmax) 
encontra-se resumida no quadro 5.15. 

 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

94 
 

 

Quadro 5.15 – Verificação dos valores máximos de esforços axiais de tração e compressão  

Fmax tração 

 [kN] 
Fmax compressão 

[kN] 
Qsu  

[kN] 

Qpu 

[kN] 

Qmin  

[kN] 

Qmax  

[kN] 

33 1566 2059 4324 1471 4559 

    Verifica 

 

5.4.2.5. ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOLO-ESTACA  

Nas figuras 5.32 e 5.33 encontram-se as percentagens de carga absorvidas pelas fundações indiretas e 
pelo maciço de fundação, nos estados limites considerados.  

É notória a maior percentagem de carga para o maciço de fundação em estado limite último (figura 
5.32) em comparação com o cenário para estado limite de utilização (figura 5.33).  

Fazendo a analogia com o modelo genérico, as percentagens anteriores são mais significativas o que, 
permite concluir que neste caso, a contribuição do maciço de fundação é menor nos dois estados 
limites considerados.  

 

Fig. 5.32 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELU 
(Norma IEC) – Modelo 1 anel 
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Fig. 5.33 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELS 
(combinação quase permanente) – Modelo 1 anel 

 

5.4.2.6. INTERFACE MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO – MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

Como no modelo analisado anteriormente, neste é percetível a rotação do maciço de encabeçamento. 
Este perde o contato com o maciço de fundação, daí as tensões nulas na zona positiva do eixo y, como 
ilustrado na figura 5.34. Por sua vez, do lado negativo do eixo y encontram-se as tensões normais de 
compressão, zona associada às estacas comprimidas. 

 

 

Fig. 5.34 – Gráfico tridimensional representativo das tensões normais na interface maciço de encabeçamento – 
maciço de fundação (ELU – Norma IEC, Modelo 1 anel) 
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5.4.3. CENÁRIO 3 – FUNDAÇÕES POR ESTACAS INCLINADAS (1 ANEL PERIFÉRICO) 

Este último modelo foi alvo de análise para ter uma breve perceção se é possível tirar partido de 
alguma vantagem associada ao uso de estacas inclinadas, sendo esta uma solução adotada em alguns 
projetos de fundações profundas para aerogeradores. 

Neste, as 24 estacas (com inclinação de 1/8 em relação à vertical) encontram-se num único anel 
periférico inclinadas para o exterior e para o interior, alternadamente (figura 5.35).  

	

Fig. 5.35 – Modelação da fundação por estacas inclinadas - Midas GTS NX: a) modelo geral; b) maciço de 
encabeçamento e estacas 

 

5.4.3.1. RESULTADOS MODELO GLOBAL 

5.4.3.1.1. DESLOCAMENTOS VERTICAIS 

Os deslocamentos verticais no modelo global encontram-se ilustrados na figura 5.36. Nesta é 
percetível a perda de contato do maciço de encabeçamento com o maciço de fundação. 

Dos três cenários já estudados, este é o que apresenta menor valor de deslocamento diferencial. 
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Fig. 5.36 – Deslocamentos verticais na fase de colocação de cargas 

 

5.4.3.2. MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

5.4.3.2.1. VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA 

Na figura 5.37 encontram-se ilustrados os deslocamentos na direção vertical do maciço de 
encabeçamento. A rotação máxima é verificada (3 mm/m), como exposto no quadro 5.16. 

	

Fig. 5.37 - Deslocamentos na direção vertical em ELU (Norma IEC) – Modelo estacas inclinadas 

Observando o quadro 5.16 é possível perceber que para este cenário a rotação que o maciço de 
encabeçamento sofre é menor do que o modelo que considera estacas dispostas em dois anéis 
periféricos. 
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Quadro 5.16 – Cálculo da rotação do maciço de encabeçamento em ELU (Norma IEC) – Modelo estacas 
inclinadas 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Rotação 
(mm/m) 

5.32 0.94 6.26 0.368 

 

5.4.3.2.2. VERIFICAÇÃO DA RIGIDEZ ROTACIONAL 

No quadro 5.17 verifica-se que a rigidez rotacional mínima (9 GNm/rad) é cumprida. Note-se que 
fazendo a analogia com os cenários anteriores, este apresenta uma rigidez rotacional maior. 

Quadro 5.17 – Cálculo da rigidez rotacional para ELS – combinação de ações caraterística (Modelo estacas 
inlcinadas) 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Θ (rad) M 

(kNm) 
K 

(GNm/rad) 

3.91 0.99 4.0 0.00029 57724 200.28 

 

5.4.3.3. FUNDAÇÕES INDIRETAS 

5.4.3.3.1. ESFORÇOS 

Os diagramas de esforços axiais para estado limite último e estado limite de serviço para a combinação 
quase permanente de ações encontram-se representados nas figuras 5.38a e 5.38b, respetivamente. 
Note-se que, uma vez mais, para a combinação quase permanente de ações nenhuma das estacas se 
encontra sob esforços de tração. 

	

Fig. 5.38 – Diagramas de esforços axiais nas estacas – Modelo estacas inclinadas: a) ELU (Norma IEC); b) ELS 
(combinação quase permanente) 
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5.4.3.3.2. VERIFICAÇÃO DAS CARGAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NA CABEÇA DAS ESTACAS  

A verificação do cumprimento das forças máximas admíssiveis para tração (Qmin) e compressão (Qmax) 
encontra-se resumida no quadro 5.18. 

Quadro 5.18 – Verificação  dos valores máximos de esforços axiais de tração e compressão  

Fmax tração 

 [kN] 
Fmax compressão 

[kN] 
Qsu  

[kN] 

Qpu 

[kN] 

Qmin  

[kN] 

Qmax  

[kN] 

251 1771 2059 4324 1471 4559 

    Verifica 

 

5.4.3.4. ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOLO-ESTACA  

As percentagens de carga absorvidas pelas fundações indiretas e pelo maciço de fundação, nos estados 
limites considerados encontram-se apresentadas nas figuras 5.39 e 5.40. 

Uma vez mais, a maior percentagem de carga pretence ao maciço de fundação em estado limite último 
(figura 5.39) em comparação com o cenário para estado limite de utilização (figura 5.40).  

Comparativamente aos dois casos já analisados que consideram estacas verticais, o presente modelo, 
no que respeita à percentagem de carga suportada pelo maciço encontra-se numa situação intermédia. 
Ou seja, neste caso há uma maior percentagem de carga suportada pelo maciço do que o caso que 
considera estacas num único anel e, por outro lado, menos carga é transferida para o maciço em 
relação ao caso em que as mesmas se encontram dispostas em dois anéis. Note-se que este fenómeno 
dá-se para estado limite último. Já em serviço, este cenário é o que apresenta maior percentagem de 
carga absorvida pelo maciço. 

 

Fig. 5.39 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELU 
(Norma IEC) – Modelo estacas inclinadas 
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Fig. 5.40 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELS 
(combinação quase permanente) – Modelo estacas inclinadas 

 

5.4.3.5. INTERFACE MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO – MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

À semelhança dos modelos anteriores, no gráfico das tensões normais na interface maciço de 
encabeçamento – maciço de fundação (figura 5.41), é evidente a perda de contanto entre estes dois 
elementos assim como a zona correspondente às estacas tracionadas (zona positiva do eixo y) e a 
associada às estacas comprimidas (zona negative do eixo y). 

 

Fig. 5.41 – Gráfico tridimensional representativo das tensões normais na interface maciço de encabeçamento – 
maciço de fundação (ELU – Norma IEC, Modelo estacas inclinadas) 

 

5.4.4. COMPARAÇÃO 3 CENÁRIOS 

A seleção de um determinado modelo no que respeita, neste caso, às fundações indiretas deve, por um 
lado, ter em conta o custo total da obra e, por outro, garantir a segurança de toda a estrutura. Assim 
sendo, foi feita uma comparação entre os três cenários estudados. 
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Em primeiro lugar, é de destacar o fato do uso de estacas inclinadas não acarretar qualquer vantagem 
em detrimento das estacas verticais. A sua execução, comparativamente com as estacas verticais, é 
mais difícil, traduzindo-se também num comportamento estrutural mais complexo. Em relação às 
forças transversais e horizontais não há um método analítico específico para a sua determinação, pelo 
que o cálculo das diferentes componentes (vertical e horizontal) é um processo pouco rigoroso. 

Adicionado ao ponto anterior, as estacas possuem uma certa inclinação, contudo a mesma não é 
elevada, cerca de 8 graus em relação à vertical. Este aspeto insere ainda uma dúvida acrescentada à 
cerca desta opção em detrimento de estacas verticais.  

Analisando a figura 5.42, na qual são ilustradas as forças máximas de tração e compressão nos três 
cenários em análise, é notória a semelhança entre os mesmos. Mais ainda, a proximidade destes 
valores tendo em conta o modelo com estacas inclinadas e os que consideram estacas verticais.  

Relativamente aos modelos que consideram a posição das estacas vertical, é possível observar na 
figura 5.42, que as forças máximas de tração e compressão são mais elevadas no caso em que são 
considerados dois anéis.  

Relativamente à mesma percentagem, comparando a análise em estado limite último (figura 5.43) e 
em estado limite de serviço (figura 5.44), é percetível que há uma maior componente desta no primeiro 
caso. Ou seja, para solicitações mais gravosas o maciço de fundação suporta uma maior componente 
da carga aplicada.  

Entende-se que este fenómeno aconteça devido à maior área de contato do maciço de fundação com o 
terreno para o caso em estado limite de utilização. Como em estado limite último, as estacas que se 
encontram tracionadas apresentam esforços mais elevados, o maciço de encabeçamento perde o 
contato, numa maior área, com o maciço de fundação. Transferindo, por sua vez, menos percentagem 
da solicitação para este. 

	

Fig. 5.42 – Forças máximas de tração e comparação para os três cenários em estudo em ELU (Estacas verticais 
em 1 anel, estacas verticais em 2 anéis, estacas inclinadas) utilizando o MIDAS GTS NX 
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Fig. 5.43 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação em ELU (Norma IEC) para os três 
modelos em análise 

	

Fig. 5.44 – Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação em ELS para os três modelos em análise 

 

5.4.5. OTIMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - MODELO ESTACAS 2 ANÉIS 

O principal objetivo da presente secção é a otimização do modelo já apresentado, constituído por dois 
anéis de estacas. Como supracitado, o maciço de encabeçamento deste possui um diâmetro de 17 
metros e as estacas (24 no total) apresentam um comprimento de 17.3 metros.  
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Note-se que num comprimento de 17.3 metros para as estacas, 9.7 metros encontram-se no estrato com 
uma rigidez bastante considerável. Tendo em linha de conta este fator, o primeiro passo na tentativa de 
otimizar a referida solução foi diminuir o comprimento das estacas. 

O passo seguinte passa pela diminuição do diâmetro do maciço de encabeçamento, já que a 
consideração de 17 metros. 

 

5.4.5.1. SOLUÇÃO 1 

Num primeiro cenário, o comprimento das estacas foi diminuído para 15 metros (figura 5.45), 
diminuido o número de estacas para 20 e mantendo o diâmetro do maciço de fundação. 

	

Fig. 5.45 – Representação da malha da tipologia de fundação usado com respetivo comprimento das 24 estacas  

 

5.4.5.1.1. RESULTADOS DO MODELO GLOBAL 

5.4.5.1.1.1. DESLOCAMENTOS VERTICAIS 

Através da análise da figura 5.46, é percetível o aumento do valor dos deslocamentos máximos para 
este cenário em comparação com o modelo tipo. De fato, este aumento é aproximadamente o dobro, o 
que seria expectável, já que a solução é menos rígida. 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

104 
 

 

 

Fig. 5.46 - Deslocamentos verticais na fase de colocação de cargas 

 

5.4.5.1.2. MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

5.4.5.1.2.1. VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA 

Na figura 5.47 é percetível que os deslocamentos máximos são maiores do que os verificados no 
modelo genérico. Portanto, a rotação verificada pelo maciço de encabeçamento, apresenta também um 
valor maior quando comparado com o modelo original. Contudo, ainda se encontra no limite 
estabelecido. 

	

Fig. 5.47 - Deslocamentos na direção vertical em ELU (Norma IEC)  

 

 

 



Dimensionamento de fundações por estacas para aerogeradores 

	

 
105	

Quadro 5.19 – Cálculo rotação do maciço de encabeçamento em ELU (Norma IEC)  

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Rotação 
(mm/m) 

9.23 1.79 11.02 0.65 

 

5.4.5.1.3. VERIFICAÇÃO DA RIGIDEZ ROTACIONAL 

Como esperado, a rigidez rotacional do maciço de encabeçamento diminui em relação ao modelo 
genérico, encontrando-se ainda acima do limite permitido. 

Comparativamente aos modelos que consideram estacas verticais, este é o que apresenta um valor 
mais baixo de rigidez rotacional. 

Quadro 5.20 – Cálculo da rigidez rotacional para ELS – combinação de ações caraterística (Modelo estacas 
inlcinadas) 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Θ (rad) M 

(kNm) 
K 

(GNm/rad) 

7.58 0.0094 7.674 0.00045 57724 127.88 

 

5.4.5.1.4. FUNDAÇÕES INDIRETAS 

5.4.5.1.4.1. ESFORÇOS AXIAIS 

Na figura 5.48, encontram-se representados os diagramas de tensões axiais das 20 estacas para a 
combinação quase permanente de ações. Note-se que, neste caso, a especificação imposta ainda é 
cumprida, não há estacas sujeitas a esforços de tração.  

	

Fig. 5.48 – Diagramas de esforços axiais nas estacas: ELS (combinação quase permanente) 
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5.4.5.1.5. VERIFICAÇÃO DAS CARGAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NA CABEÇA DAS ESTACAS  

Pela observação do quadro 5.21, conclui-se que a solução em análise não é viável, uma vez que o 
valor de Qmin referente à força de tração máxima não é cumprido, apesar do cumprimento de todas as 
especificações anteriores. 

Quadro 5.21 – Verificação dos valores máximos de esforços axiais de tração e compressão  

Fmax tração 

 [kN] 
Fmax compressão 

[kN] 
Qsu  

[kN] 

Qpu 

[kN] 

Qmin  

[kN] 

Qmax  

[kN] 

58 1920 1624 4270 1160 4210 

    Verifica 

 

5.4.6. SOLUÇÃO 2 

5.4.6.1 MODELO 

No seguimento da solução anterior, onde o comprimento das estacas foi diminuido, decidiu-se 
continuar com o processo de otimização. Neste caso, o diâmetro do maciço de encabeçamento foi 
diminuido para 15 metros, o comprimento das estacas foi diminuido para 12.7 metros, mantendo as 20 
estacas, no anel periférico encontram-se 12 estacas e no anel central 8 estacas, figura 5.49. 

 

Fig. 5.49 – Representação tipologia de fundação: a) esquema posicionamento das estacas; b) malha de 
elementos finitos 

 

5.4.6.2. RESULTADOS DO MODELO GLOBAL 

5.4.6.2.1. DESLOCAMENTOS VERTICAIS  

Na figura 5.50 encontram-se ilustrados os deslocamentos verticais do modelo global. Nesta é 
percetível que os mesmos são menores do que a primeira tentative de otimização. Contudo, também 
apresentam valores mais elevados comparativamente ao modelo tipo. 
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Fig. 5.50 - Deslocamentos verticais na fase de colocação de cargas 

 

5.4.6.3. MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO 

5.4.6.3.1. VERIFICAÇÃO DA ROTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA 

Como já supracitado, o deslocamento diferencial é maior neste modelo comparativamente ao original 
(figura 5.51). No entanto, a rotação máxima permitida é verificada (quadro 5.22). 

	

Fig. 5.51 - Deslocamentos na direção vertical em ELU (Norma IEC) – Modelo  
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Quadro 5.22 – Cálculo da rotação do maciço de encabeçamento em ELU (Norma IEC) – Modelo estacas 
inclinadas 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Rotação 
(mm/m) 

22 5.94 27.84 1.64 

 

5.4.6.3.2. VERIFICAÇÃO DA RIGIDEZ ROTACIONAL 

Quanto à rigidez rotacional, esta também se encontra acima do limite mínimo permitido, embora 
bastante inferior à apresentado no modelo genérico. 

Quadro 5.23 – Cálculo da rigidez rotacional para ELS – combinação de ações caraterística (Modelo estacas 
inlcinadas) 

|Assentamento 
Ponto 1| (mm) 

|Assentamento 
Ponto 2| (mm) 

Assentamento 

Diferencial (mm) 
Θ (rad) M 

(kNm) 
K 

(GNm/rad) 

17.25 1.4 18.65 0.0011 57724 57.62 

 

5.4.6.4. VERIFICAÇÃO DAS CARGAS MÁXIMAS E MÍNIMAS NA CABEÇA DAS ESTACAS  

Em relação à verificação das forças máximas e mínimas nas estacas, a mesma é cumprida como se 
pode observar no quadro 5.24. 

Quadro 5.24 – Verificação dos valores máximos de esforços axiais de tração e compressão  

Fmax tração 

 [kN] 
Fmax compressão 

[kN] 
Qsu  

[kN] 

Qpu 

[kN] 

Qmin  

[kN] 

Qmax  

[kN] 

437 1842 1142 4270 816 3632 

    Verifica 

 

5.4.6.5.  AVALIAÇÃO DOS ESFORÇOS TRAÇÃO EM ELS PARA A COMBINAÇÃO QUASE PERMANENTE  

Como já supracitado, o fabricante das turbinas eólicas em questão especifica que em estado limite de 
utilização para a combinação de ações quase permanente, nenhuma das estacas pode estar submetida a 
esforços de tração. 

Contudo, no presente estudo esta limitação foi alargada, permitindo que as estacas se encontrem 
tracionadas até ao valor limite da tensão que provoca a fendilhação do betão. Considere-se o referido 
limite 2 MPa. 

Na figura 5.52 encontra-se representado o diagrama de tensões axiais em estado limite de serviço para 
a combinação quase permanente de ações. Na qual se pode verificar que a estaca mais tracionada 
apresenta um valor de tensão normal de, aproximadamente, 1 MPa. 
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Fig. 5.52 - Diagramas de tensões axiais nas estacas – Modelo estacas inclinadas: ELU (Norma IEC) 

 

5.4.6.6. ANÁLISE DA INTERAÇÃO SOLO-ESTACA  

Atráves da análise das figuras 5.53 e 5.54 é possível perceber que as percentagens para os estados 
limites considerados é maior do que todos os modelos analisados anteriormente.  

Comparando com o modelo genérico, para estado limite último, a percentagem para este caso aumenta 
18.1% e, para estado limite de serviço, aumenta 23.2%. 

Este aumento, para este caso em específico, pode dever-se ao aumento da rotação do maciço de 
encabeçamento e, consequentemente, as tensões mobilizadas no solo são maiores. 

 

Fig. 5.53 - Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELU 
(Norma IEC) – Modelo otimizado  
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Fig 5.54 - Percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação e pelas fundações indiretas em ELS 
(combinação quase permanente) – Modelo otimizado 

 

5.4.6.7. INTERFACE MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO – MACIÇO DE FUNDAÇÃO 

No gráfico das tensões normais na interface maciço de encabeçamento – maciço de fundação (figura 
5.55), é evidente a perda de contato entre estes dois elementos. Evidencia-se ainda o fato de neste caso 
existir uma maior área para o qual este contato é perdido. Contudo, é necessário ter em consideração 
que o diâmetro, neste cenário, vem reduzido. 

 

Fig. 5.55 – Gráfico tridimensional representativo das tensões normais na interface maciço de encabeçamento – 
maciço de fundação (ELU – Norma IEC, modelo otimizado) 
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5.4.6.8. COMPARAÇÃO CUSTOS MODELO GENÉRICO – MODELO OTIMIZADO  

Apresenta-se um estudo prévio aproximado para o cálculo da percentagem ganha em termos de custos 
tendo em conta a solução otimizada face à solução original. 

Assim sendo, considere-se que o preço por m3 de betão armado é de 180 € e o preço por metro de 
estaca é de 200 €. Não considerando os custos fixos definidos previamente, encontram-se indicados os 
repetivos custos no quadro 5.25. 

Quadro 5.25 – Estimativa de custos dos materiais de fundação  

 
Volume 

betão [m3] 
Metros 

Estaca total 
Custo B.A. 

Custo 
estacas 

Custo Total  

Solução 
original 

586 415.2 105480 83040 188520 

19% 
Solução 

otimizada 
515 300 92700 60000 152700 

 

A percentagem ganha é de aproximadamento 20%, o que já revela uma melhoria na solução adotada. 
Não só no que respeita aos custos dos materiais necessários para a fundação, mas também da mão-de-
obra e logística associada à construção da mesma. 

Note-se ainda que, por razões conservativas, a tensão para estacas tracionadas foi limitada a um valor 
ainda inferior à tensão para a qual ocorre a fendilhação do betão, aproximadamente metade desta. 

Posto isto, seria alvo de um estudo posterior um conjunto de iterações para chegar a uma solução na 
qual a tensão das estacas tracionadas se aproxime dos 2 MPa e, assim, obter uma solução menos 
onerosa. 
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6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS 
FUTUROS 

 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escassez dos combustíveis fósseis e o seu custo conduzem à procura de soluções que cumpram os 
interesses económicos e ambientais, crescendo a procura de fontes de energias renováveis. No 
seguimento, a energia eólica assume um papel cada vez mais relevante no panorama energético. Este 
crescendo conduz, cada vez mais, a um desenvolvimento da tecnologia dos aerogeradores e, 
consequentemente, das suas subestruturas. 

Este trabalho incidiu no desenvolvimento de um modelo utilizando um programa computacional 
tridimensional com base no método dos elementos finitos, MIDAS GTS NX para a simulação da 
subestrutura de um aerogerador. Posto isto, é importante tecer algumas considerações finais acerca da 
mesma. 

Foi feita uma breve apresentação acerca da indústria da energia eólica e da vasta importância da 
utilização de energias renováveis na atualidade. Sendo os aerogeradores o principal foco neste 
trabalho, mais concretamente o tipo de fundações usadas para este tipo de estrutura, foi feita uma 
explanação global da fenomenologia envolta no processo de construção e no comportamento de 
fundações indiretas. 

O programa de cálculo automático usado é relativamente recente, pelo que foi pertinente realizar 
alguns exemplos de problemas geotécnicos com vista à perceção do funcionamento do referido 
programa. A validação foi feita tendo em conta as soluções analíticas e o comportamento esperado 
para cada tipo de problema analisado. 

A análise efetuada teve por base um caso de obra já documentado fornecido pela empresa em 
colaboração com o presente trabalho, pelo que o intuito passou pela análise de uma solução de 
fundações profundas já existente. O principal propósito no estudo de uma solução já preconizada 
passou pela perceção da importância do maciço de fundação como elemento com capacidade de 
suporte. Isto porque o dimensionamento das fundações por estacas em causa foi concretizado apenas 
com recurso a um modelo de cálculo que não permite a consideração do solo como um modelo 
contínuo.  

Foi feita ainda uma comparação entre três modelos distintos para a disposição e posição das estacas. 
Sendo que a solução original era constituída por um maciço de encabeçamento ao qual se encontram 
ligadas 24 estacas verticais em dois anéis, um anel exterior com 15 estacas e um anel interior com 9 
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estacas. Com vista à perceção das diferenças comportamentais foram modeladas duas soluções 
distintas, a primeira apenas considerando um anel de estacas verticais periférico e um outro 
considerando o mesmo anel, mas constituído por estacas inclinadas. Note-se que os dois modelos em 
questão apresentam o mesmo número de estacas do original e as mesmas caraterísticas para o maciço 
de encabeçamento. 

Das análises referidas, é possível retirar algumas ilações. No modelo genérico (constituído por 2 anéis 
de estacas) as forças máximas de compressão e tração apresentam valores mais elevados e, adicionado 
a este ponto, a percentagem de carga suportada pelo maciço de fundação assume o maior valor para 
estado limite último. A comparação nos três cenários estudados em termos da mesma percentagem, 
revela que esta é sempre superior em estado limite último. Por fim, com base no estudo do 
comportamento para o modelo que considera estacas inclinadas, não foi percetível nenhuma vantagem 
relevante para a sua utilização. Salientado ainda, que a execução destas, quando comparada com as 
posicionadas verticalmente, é mais complexa e a bibliografia para o estudo destas é escassa. 

Tendo em conta o modelo numérico global utilizado no presente trabalho e os métodos simplificados 
usados para uma comparação dos esforços na cabeça das estacas, observou-se uma evolução de 
comportamento relativamente semelhante. Para a determinação de esforços axiais, o modelo numérico 
global no caso de estacas dispostas num anel, verificou-se que a maior força de compressão foi a 
calculada pelo programa numérico usado enquanto a de tração teve o efeito contrário. Quando, por sua 
vez, foi feita a análise do modelo com estacas posicionadas em dois anéis verificou-se o mesmo 
comportamento, sendo que no modelo numérico nenhuma das estacas do anel interior se encontra 
tracionada. 

No que respeita às forças horizontais, as diferenças não são substanciais, sendo os valores destas da 
mesma ordem de grandeza nos dois cenários e tanto para o método simplificado como para o modelo 
numérico global utilizado.  

Por fim, foi feita uma otimização do modelo genérico, chegando a uma solução com uma redução de 4 
estacas do original, um diâmetro para o maciço de encabeçamento de 15 metros e o comprimento das 
estacas foi reduzido para 12.7 metros. Note-se que neste caso, a premissa imposta pelo fabricante dos 
aerogeradores de que nenhuma das estacas se deve encontrar tracionada para a combinação quase 
permanente de ações não foi cumprida. Em detrimento da mesma, foi limitada a máxima tensão de 
tração à tensão de fendilhação do betão, 2 MPa. Não obstante, a margem conseguida foi de 1 MPa. A 
otimização efetuada leva uma redução de custos da subestrutura da ordem dos 20%. 

 

6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Nas estruturas de engenharia civil é de maior importância estabelecer uma combinação otimizada entre 
a segurança de toda a estrutura e o seu custo associado. As fundações de geradores eólicos, como parte 
integrante da estrutura deve ser alvo da mesma preocupação. 

As fundações referidas encontram-se sujeitas, principalmente, a momentos fletores com grande 
relevância, sendo o seu dimensionamento, em grande escala, condicionado por esta solicitação. Note-
se que a mesma advém do vento que possui um caráter dinâmico e variável num largo intervalo. 

Como tal, uma análise tridimensional em programas computacionais com base no método dos 
elementos finitos é a que produz resultados mais próximos dos reais, como o modelo numérico 
efetuado no presente trabalho.  
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Contudo, a modelação da estrutura em programas de elementos finitos pode ser realizada com uma 
maior eficiência do que a descrita no presente trabalho. A consideração do próprio aterro, e não deste 
através de uma carga concentrada. Uma melhor caraterização do solo, com careterísticas advindas de 
outros ensaios in situ, como por exemplo o Vane-Test, para a obtenção da resistência não drenada de 
uma forma mais realista.  

A crescente utilização da energia eólica leva a um aumento da altura das torres, para uma maior 
produção de energia. Tal fato conduz a uma maior complexidade nos projetos em termos de 
carregamento, análise estrutural e funcionamento de todo o sistema. Uma forma de conseguir um 
aumento da altura da torre, sem aumentar na mesma proporção o peso desta é construir torres mais 
flexíveis, cujo comportamento é estudado segundo uma análise dinâmica.  

Posto isto, a modelação da torre é importante para uma análise mais completa. Esta permite a 
consideração da interação entre a frequência natural da torre e a frequência de rotação da turbina, de 
forma a evitar que a mesma não sofra ressonância. Isto é, evitar que as vibrações externas coincidam 
com a frequência natural da estrutura. Adicionado ao aspeto anterior, a verificação à fadiga assume um 
papel importante para impedir que esta apresente falha (por fadiga) ao longo do tempo. 
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ANEXOS 
PRÉ-DIMENSIONAMENTO COMPRIMENTO DAS ESTACAS SEGUNDO O MÉTODO DE BUSTAMANTE E GIANISELLI 

Prof. [m] qc [MPa] qc kc β qs max 
[MPa] qs fs soma Fs 

[kN] fu Fs+Fu 
[kN]   

2.20 0.9 

0.6 

0.550 75.000 40.000 8 4.021 4.021 165.876 169.897   
2.40 0.6 0.550 75.000 40.000 8 4.021 8.042 165.876 173.919   
2.60 0.4 0.550 75.000 40.000 8 4.021 12.064 165.876 177.940   
2.80 0.4 0.550 75.000 40.000 8 4.021 16.085 165.876 181.961   
3.00 1 0.550 75.000 40.000 8 4.021 20.106 165.876 185.982   
3.20 1.2 0.550 75.000 40.000 8 4.021 24.127 165.876 190.004   
3.30 1.3 0.550 75.000 40.000 8 4.021 28.149 165.876 194.025   
3.40 1.5 0.550 75.000 40.000 8 4.021 32.170 165.876 198.046   
3.60 0.8 0.550 75.000 40.000 8 4.021 36.191 165.876 202.067   
3.80 0.6 0.550 75.000 40.000 8 4.021 40.212 165.876 206.088   
4.00 0.8 0.550 75.000 40.000 8 4.021 44.234 165.876 210.110   
4.20 1.8 0.550 75.000 40.000 8 4.021 48.255 165.876 214.131   
4.40 1 0.550 75.000 40.000 8 4.021 52.276 165.876 218.152   
4.60 0.4 0.550 75.000 40.000 8 4.021 56.297 165.876 222.173   
4.80 0.4 0.550 75.000 40.000 8 4.021 60.319 165.876 226.195   
5.00 0.6 0.550 75.000 40.000 8 4.021 64.340 165.876 230.216   
5.20 0.2 0.550 75.000 40.000 8 4.021 68.361 165.876 234.237   
5.40 0.2 

0.3 

0.550 75.000 15.000 4 2.011 70.372 82.938 153.310   
5.60 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 72.382 82.938 155.320   
5.80 0.6 0.550 75.000 15.000 4 2.011 74.393 82.938 157.331   
6.00 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 76.404 82.938 159.342   
6.20 0.1 0.550 75.000 15.000 4 2.011 78.414 82.938 161.352   
6.40 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 80.425 82.938 163.363   
6.60 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 82.435 82.938 165.373   
6.80 0.1 0.550 75.000 15.000 4 2.011 84.446 82.938 167.384   
7.00 0.1 0.550 75.000 15.000 4 2.011 86.457 82.938 169.395   
7.20 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 88.467 82.938 171.405   
7.40 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 90.478 82.938 173.416   
7.60 0.6 0.550 75.000 15.000 4 2.011 92.488 82.938 175.427   
7.80 0.4 0.550 75.000 15.000 4 2.011 94.499 82.938 177.437   
8.00 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 96.510 82.938 179.448   
8.20 2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 98.520 82.938 181.458   
8.40 0.6 0.550 75.000 15.000 4 2.011 100.531 82.938 183.469   
8.60 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 102.542 82.938 185.480   
8.80 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 104.552 82.938 187.490   
9.00 0.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 106.563 82.938 189.501   
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9.20 0.4 0.550 75.000 15.000 4 2.011 108.573 82.938 191.511   
9.40 1.2 0.550 75.000 15.000 4 2.011 110.584 82.938 193.522   
9.60 3.8 0.550 75.000 15.000 4 2.011 112.595 82.938 195.533   
9.80 3.4 0.550 75.000 15.000 4 2.011 114.605 82.938 197.543   

10.00 4 0.550 75.000 15.000 4 2.011 116.616 82.938 199.554   
10.20 4.2 

15.4455 

0.550 75.000 80.000 80 40.212 156.828 4270.053 4426.881  12.700 

10.40 5.2 0.550 75.000 80.000 80 40.212 197.041 4270.053 4467.093   
10.60 4.6 0.550 75.000 80.000 80 40.212 237.253 4270.053 4507.306   
10.80 5.6 0.550 75.000 80.000 80 40.212 277.465 4270.053 4547.518   
11.00 11.8 0.550 75.000 80.000 80 40.212 317.678 4270.053 4587.731   
11.20 18 0.550 75.000 80.000 80 40.212 357.890 4270.053 4627.943   
11.40 16 0.550 75.000 80.000 80 40.212 398.103 4270.053 4668.155   
11.60 16 0.550 75.000 80.000 80 40.212 438.315 4270.053 4708.368   
11.80 16.4 0.550 75.000 80.000 80 40.212 478.527 4270.053 4748.580   
12.00 14 0.550 75.000 80.000 80 40.212 518.740 4270.053 4788.793   
12.20 19 0.550 75.000 80.000 80 40.212 558.952 4270.053 4829.005   
12.40 19.5 0.550 75.000 80.000 80 40.212 599.165 4270.053 4869.217   
12.60 19 0.550 75.000 80.000 80 40.212 639.377 4270.053 4909.430   
12.80 13.8 0.550 75.000 80.000 80 40.212 679.589 4270.053 4949.642   
13.00 17 0.550 75.000 80.000 80 40.212 719.802 4270.053 4989.854   
13.20 18 0.550 75.000 80.000 80 40.212 760.014 4270.053 5030.067   
13.40 12 0.550 75.000 80.000 80 40.212 800.226 4270.053 5070.279   
13.60 16 0.550 75.000 80.000 80 40.212 840.439 4270.053 5110.492   
13.80 18 0.550 75.000 80.000 80 40.212 880.651 4270.053 5150.704   
14.00 17 0.550 75.000 80.000 80 40.212 920.864 4270.053 5190.916   
14.20 17.8 0.550 75.000 80.000 80 40.212 961.076 4270.053 5231.129   
14.40 12.4 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1001.288 4270.053 5271.341   
14.60 13.8 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1041.501 4270.053 5311.554   
14.80 6.6 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1081.713 4270.053 5351.766   
15.00 9 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1121.926 4270.053 5391.978   
15.20 18 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1162.138 4270.053 5432.191   
15.40 15 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1202.350 4270.053 5472.403   
15.60 20 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1242.563 4270.053 5512.615   
15.80 22 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1282.775 4270.053 5552.828   
16.00 24 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1322.987 4270.053 5593.040   
16.20 22 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1363.200 4270.053 5633.253   
16.40 24 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1403.412 4270.053 5673.465   
16.60 24 0.550 75.000 80.000 80 40.212 1443.625 4270.053 5713.677   

 

 

 


