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RESUMO 

 

O tema da presente dissertação é baseado num projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa 

(CML) com a finalidade de melhorar o sistema de drenagem da cidade de Lisboa durante os períodos 

de cheias. No âmbito desse projeto está indicado o dimensionamento de poços de interseção que têm 

a finalidade de interligar condutas com grandes diferenças de cota. É, portanto, o foco deste trabalho 

realizar a conceção e o dimensionamento estrutural da estrutura em betão armado de um dos poços 

de interseção que será projetado em forma de Câmara de Vórtice.  

Com base nos dados fornecidos a priori, definiu-se a geometria global da Câmara de Vórtice bem como 

os materiais estruturais que a compõem. Posteriormente, estipulou-se o processo construtivo da obra 

e, com base nele, quantificaram-se as ações atuantes na estrutura. Numa última fase, procedeu-se a 

uma modelação tridimensional da estrutura utilizando o Método dos Elementos Finitos para 

posteriormente ser avaliada a segurança aos Estados Limites Últimos (ELU) e aos Estados Limites de 

Serviço (ELS) e assim definir, numa primeira aproximação, as quantidades de armaduras necessárias. 

Por último, serão apresentadas as peças desenhadas da estrutura no seu conjunto e em pormenor, 

incluindo os desenhos de definição e de armaduras, com um nível de desenvolvimento equivalente ao 

de um estudo prévio. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation’s theme is based upon a project developed by Câmara Municipal de Lisboa 

(CML) with the objective of improving the city’s drainage system during flood periods. In the project, the 

need of designing different intersection wells is referenced, whose function is connecting drainage pipes 

with major elevation differences. The focus of this work is therefore to accomplish the structural design, 

in reinforced concrete, of one of this intersection wells which will be designed as a Vortex Drop Shaft. 

Based on the provided data for the Vortex Drop Shaft, the global geometry and the structural materials 

that comprise it were set. Afterwards, the construction sequence was studied and, based upon it, the 

acting actions on the structure were quantified. Finally, in a last stage, the structure was modelled in 

three dimensions using the finite elements method so safety regulations of Ultimate Limit State (ULS) 

and Serviceability Limit State (SLS) could be afterwards assessed, thus allowing the calculation of the 

needed reinforcement.  

Lastly, various sections of the structure will be presented to allow for better detail of the adopted 

reinforcement as well as helping in the global perception of the Vortex Drop Shaft’s geometry. 
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𝑇𝐶  Período que define o espectro de resposta 
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𝑒3  Excentricidade do raio 𝑅3 

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 Valor médio da resistência do betão à tração à data em que se prevê que se 
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1,6 – superfície lisa) 
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𝑛 Inverso do coeficiente de rugosidade de Manning 

𝑞 Sobrecarga de utilização; Coeficiente de comportamento 
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de um varão; Ângulo de atrito do solo 

𝜙𝑒𝑞 Diâmetro equivalente de um agrupamento de varões 

𝜂  Eficiência do tubo de queda 

𝛾   Coeficiente parcial de segurança ou de utilização; peso volúmico do solo 

𝛾𝑐  Peso volúmico do betão 

𝛾𝐺  Coeficiente parcial relativo às ações permanentes 

𝛾𝐺,𝑗  Coeficiente parcial relativo à ação permanente 𝑗 

 𝛾𝑖,𝑗  Coeficiente parcial de segurança relativo à ação 𝑖 

 𝛾𝐼  Coeficiente de importância 
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𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜  Peso volúmico do solo seco 

𝛾𝑤  Peso volúmico da água 

𝜓0,𝑖  Coeficiente para a determinação do valor de combinação da ação variável 𝑖 

𝜓0 Coeficiente para a determinação do valor de combinação de uma ação variável 

𝜓2,𝑖  Coeficiente para a determinação do valor quase-permanente da ação variável 𝑖 

𝜓2 Coeficiente para a determinação do valor quase-permanente de uma ação 

variável 

𝜀𝑐𝑚 Extensão média no betão entre fendas 

𝜀𝑠𝑚 Extensão média da armadura 

𝜎𝑠  Tensão no aço 
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𝜇  Momento fletor reduzido 

𝜈  Coeficiente de Poisson do betão 
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𝜌  Massa volúmica 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Enquadramento geral 

 

O risco de inundação na cidade de Lisboa tem vindo a aumentar de ano para ano. Este aumento deve-

se a uma maior ocupação do território e aos efeitos das alterações climáticas: aumento do nível médio 

das águas do mar bem como a ocorrência de eventos extremos de precipitação. 

As zonas mais afetadas são as de Alcântara e de Chelas por se encontrarem a jusante de grandes 

bacias hidrográficas, terem um maior grau de ocupação e por se situarem em zonas de baixa drenagem 

gravítica (zonas globalmente planas). 

O Plano Geral de Drenagem de Lisboa 2016-2030 (PGDL) [1] tem como um dos principais objetivos 

definir planos de intervenção a curto-médio prazo com o intuito de satisfazer os problemas atuais e 

futuros de drenagem. O foco prioritário é a proteção de pessoas e bens num panorama sustentável a 

nível social, económico e ambiental. 

O PGDL abrange uma área de 10 230 ℎ𝑎 que corresponde a todos os concelhos de Lisboa, e parcelas 

dos concelhos da Amadora, Oeiras e Loures. A orografia do terreno impõe a divisão do concelho de 

Lisboa em três grandes sistemas de drenagem, o sistema de Alcântara, o sistema de Beirolas e o 

sistema de Chelas. A juntar a estes três sistemas temos ainda a Zona Ribeirinha e as Bacias Adjacentes 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Imagem retirada do PGDL: Sistemas de drenagem 
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Os objetivos propostos pelo PGDL foram assim atingidos em duas fases. A fase A serviu para atualizar 

a informação disponível, analisar o PGDL anterior e fazer um enquadramento geral identificando 

objetivos prioritários e apresentando algumas soluções para os problemas de drenagem. A fase B deu 

continuidade às atividades iniciadas em A prosseguindo com a elaboração de propostas alternativas e 

planos para as ações mais urgentes a curto-médio prazo após uma análise mais detalhada das 

soluções propostas, e apresentando também estimativas de custo. 

O PGDL apresenta para os três sistemas três soluções gerais distintas, de acordo com as várias 

soluções cariz estruturante, como por exemplo soluções de reforço de capacidade, desvio de caudais 

e reservas, e intervenções de cariz complementar (impacto local). Após uma análise de custos 

(investimento, operação e manutenção), um levantamento das vantagens e desvantagens do ponto de 

vista técnico, social e ambiental, e uma análise mais detalhada dos impactos ambientais de cada uma 

das soluções escolheu-se a solução a integrar no PGDL 2016-2030. 

Um dos pontos da solução escolhida prevê a construção de um túnel de desvio de caudal entre 

Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia com o comprimento de 5 𝑘𝑚  e nele inseridos 3 poços de 

interseção como indicado na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 – Imagem retirada do PGDL: Traçado do túnel de drenagem Monsanto-St. ª Marta- 

St. ª Apolónia 

 

A presente dissertação focar-se-á, portanto, no dimensionamento estrutural de um destes 3 poços 

localizado no coletor da margem lateral esquerda da Av. Liberdade. Este poço de interseção tem a 

particularidade de ser o que apresenta a maior extensão em profundidade, ter um tipo de terreno de 

fundação que, de acordo com a Figura 4, nos primeiros metros de escavação são “Argilas e Calcários 

dos Prazeres (MI
1)”, numa camada intermédia são rochas vulcânicas pertencentes ao “Complexo 
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Vulcânico de Lisboa (CVL)” e por fim é composto por “Calcários cristalinos com fósseis (CC
3)”, e ainda 

estar situado numa zona periférica da linha do metro (Figura 3). 

 

Figura 3 – Imagem retirada do PGDL: Perfil longitudinal do túnel 

 

 

 

Figura 4 – Imagem retirada do PGDL: Perfil geológico esquemático relativo ao túnel Monsanto-St. ª 
Marta-St. ª Apolónia 

 

1.2. Estrutura do documento 

 

O presente documento está estruturado em 8 capítulos complementados por anexos com peças 

desenhadas. 

No presente capítulo é feita um enquadramento geral do tema onde se apresentam os dados fornecidos 

por forma a iniciar o trabalho. 

No Capítulo 2 define-se os requisitos de durabilidade bem como são caracterizados os materiais que 

serão usados na obra. 

Poço 1 
Poço 3 

Poço 2 
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O Capítulo 3 apresenta um procedimento para a definição global de todos os elementos que constituem 

uma Câmara de Vórtice. É também apresentado um modelo tridimensional em AutoCAD [22] para uma 

melhor perceção da sua geometria. 

No Capítulo 4 apresentam-se algumas soluções para o processo construtivo da obra indicando-se 

vantagens e inconvenientes das mesmas. Das soluções apresentadas será escolhida a que apresente 

melhor viabilidade estrutural. Escolhida a solução será apresentado o faseamento construtivo respetivo  

No Capítulo 5 serão definidas as combinações de ações para o dimensionamento da Câmara de Vórtice 

e também serão quantificadas as ações atuantes na estrutura, onde é feito um pré-dimensionamento 

aproximado para definir as espessuras dos elementos. 

No Capítulo 6 é apresentado o modelo tridimensional elaborado num programa que utiliza o Método 

dos Elementos Finitos (SAP2000 v.19 [23]). 

No Capítulo 7 será verificada a segurança estrutural de algumas secções dos elementos que definem 

a Câmara de Vórtice de acordo com os estados limites considerados e com base nos resultados obtidos 

com o modelo de elementos finitos. 

Por fim, no Capítulo 8 são enumeradas algumas conclusões relativas à dissertação, bem como algumas 

sugestões para desenvolvimentos futuros. 

 

1.3. Dados Iniciais  

 

A intervenção nos poços de interseção será feita através da construção de uma Câmara de Vórtice em 

betão armado. Segundo Hager 1999 [2], esta estrutura tem como principal objetivo conectar duas 

condutas que tenham uma queda de água superior a 5-10 𝑚 dependendo do diâmetro do tubo de 

queda, parâmetro este que depende do caudal de dimensionamento 𝑄𝑑. 

De acordo com dados fornecidos admitiu-se que a cota do terreno é de +43,50 𝑚 e que a cota interior 

da laje da câmara de dissipação é de +14,75 𝑚. 

Para a definição da geometria admitiu-se ainda que o tubo de entrada terá uma secção quadrangular 

de 2x2 metros e uma inclinação 𝑆𝑜𝑜 de 3%, o tubo de saída (𝐷𝑢) terá um diâmetro de 2,8 𝑚, o tubo de 

ventilação terá que permitir o acesso de um veículo de manutenção e limpeza mecanizada, de 

dimensão reduzida (tipo "bobcat") e o caudal de dimensionamento (𝑄𝑑) imposto será de 15 𝑚3/𝑠. 

Em relação ao terreno, sabe-se que seja composto por aterro, seguido de uma camada de “Argilas e 

Calcários dos Prazeres (𝑀𝐼
1)”, depois é composto por maciço rochoso alterado: Complexo Vulcânico de 

Lisboa (CVL) e de seguida uma camada de Calcários cristalinos com fósseis (CC
3), cujas profundidades 

não são conhecidas. Com base em ensaios geotécnicos feitos a priori estimou-se, aproximadamente, 

a profundidade de cada camada. A informação relativa ao perfil geológico encontra-se presente no 

Capítulo 4. 
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2. MATERIAIS E DURABILIDADE 
 

A NP EN 1990 [4] indica que, durante o seu período de vida, as estruturas devem ser projetadas e 

construídas com um certo grau de fiabilidade (segurança, utilização e durabilidade) e de forma 

económica, de modo a que cumpram as condições de utilização definidas e que consigam suportar 

todas as ações a que possam estar sujeitas durante o período de construção e utilização. Com isto, 

devem ser projetadas para poderem reunir uma durabilidade, resistência estrutural e utilização 

adequadas. 

A durabilidade, por sua vez, depende do período de vida de projeto. De acordo com a mesma norma, 

uma estrutura deve ser projetada de forma a que a sua deterioração não afete o nível de desempenho 

para o qual foi estabelecido a priori. Tudo isto tendo em conta as condições ambientais às quais estará 

exposta e o nível de manutenção definido. 

Uma Câmara de Vórtice, por se tratar de uma estrutura de elevadas dimensões, de grande importância 

para o futuro sistema de drenagem da cidade de Lisboa e pelo impacto económico, social e ambiental 

pode ser classificada, com base do Quadro 2.1 de [4] como uma estrutura de Categoria 5 à qual 

corresponde um tempo de vida útil igual a 100 anos. 

 

2.1. Materiais 
 

O aço escolhido foi o A500 NR SD cujas suas características estão indicadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características referentes ao aço 

Utilização Classe 𝑓𝑦𝑘 [𝑀𝑃𝑎] 𝑓𝑦𝑑 [𝑀𝑃𝑎] 𝐸𝑠 [𝑀𝑃𝑎] 

Armadura ordinária A500 NR SD 500 435 200 

 

Na escolha do tipo de betão, consultou-se a norma NP EN 1992-1-1:2010 [5] para a determinação da 

classe de exposição e a Especificação do LNEC E464 2005 [6] para a escolha da classe de resistência. 

Sabendo que a estrutura será enterrada e permanecerá em contacto permanente com aterro, este pode 

alternar entre uma situação seca e uma situação húmida dependendo do nível freático. Além disso, o 

betão pode ainda estar em contacto com um ambiente químico ligeiramente agressivo. Dadas as 

circunstâncias, e com base no Quadro 4.1 de [5] referente às classes de exposição, conclui-se que o 

betão pode ser classificado nas classes de exposição XA1 e XC4. Posto isto, o Quadro 9 de [6] relativo 

aos “limites da composição e da classe de resistência à compressão do betão sob ataque químico, para 

uma vida útil de 50 anos” (XA) impõe, para um CEM IV/A (referência), que: 

• Razão aço/cimento < 0,55; 

• Dosagem de cimento, C (𝑘𝑔/𝑚3) > 320; 

• Classe mínima de resistência: C30/37. 
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O Quadro 6 de [6] relativo aos “limites da composição e da classe de resistência sob ação do dióxido 

de carbono, para uma vida útil de 50 anos” (XC) impõe também, para o mesmo tipo de cimento, que: 

• Recobrimento nominal (𝑚𝑚) > 40; 

• Razão aço/cimento < 0,55; 

• Dosagem de cimento, C (𝑘𝑔/𝑚3) > 300; 

• Classe mínima de resistência: C30/37. 

Atendendo que se trata de uma obra com um tempo de vida de 100 anos, os valores anteriores são 

corrigidos pela norma da seguinte maneira: 

• Para ações relativas ao dióxido de carbono o recobrimento nominal tem de ser aumentado em 

10 𝑚𝑚, mantendo-se os restantes requisitos; 

• Para ações sujeitas ao ataque químico: (i) razão aço/cimento diminui 0,05; (ii) dosagem de 

cimento é aumentada 20 𝑘𝑔/𝑚3; (iii) classe de resistência à compressão do betão aumenta 2 

classes. 

Combinando toda a informação relativa à especificação do betão pode concluir-se então que: 

• Recobrimento nominal (𝑚𝑚) > 50; 

• Razão aço/cimento < 0,50; 

• Dosagem de cimento, C (𝑘𝑔/𝑚3) > 300; 

• Classe mínima de resistência: C40/50. 

Se o recobrimento nominal for calculado de acordo com NP EN 1992-1-1:2010 [5], é-nos fornecida as 

seguintes expressões: 

 𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏; 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 + 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾 − 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 − 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑 ; 10) (1) 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + 𝛥𝑐𝑑𝑒𝑣  (2) 

Em que: 

𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏 – Recobrimento mínimo para requisitos de aderência; 

𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 – Recobrimento mínimo relativo às condições ambientais;  

𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾 – Margem de segurança; 

𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 – Redução do recobrimento mínimo caso se use aço inoxidável;  

𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑 – Redução do recobrimento mínimo caso se use proteções adicionais; 

𝛥𝑐𝑑𝑒𝑣 – Tolerância de execução (posicionamento das armaduras); 

𝑐𝑚𝑖𝑛 – Recobrimento mínimo das armaduras; 

𝑐𝑛𝑜𝑚  – Recobrimento nominal. 

Segundo [5], define-se recobrimento como a distância entre a superfície de betão e a superfície da 

armadura mais próxima, isto inclui ganchos, cintas, estribos e armaduras de pele. O recobrimento 

nominal (indicado nos desenhos) é, como recomenda a equação (2) a soma entre o recobrimento 



- 7 - 
 

mínimo e uma margem de cálculo que tem a ver com o rigor de execução. O valor dessa margem de 

cálculo (𝛥𝑐𝑑𝑒𝑣) é variável de país para país, sendo que o Anexo Nacional determina que este valor seja 

de 10 mm (nota: 4.4.1.3(1) de [5]). O recobrimento mínimo das armaduras (𝑐𝑚𝑖𝑛) deve garantir não só 

a proteção do aço contra a corrosão, bem como garantir uma adequada resistência ao fogo e uma 

eficaz transmissão das forças de aderência. Por este motivo a metodologia de cálculo envolve a escolha 

do valor máximo de três parcelas, como indica a equação (1). O valor de 𝑐𝑚𝑖𝑛.𝑏 , de acordo com 

4.4.1.2(3) do mesmo documento, serve para garantir não só uma transmissão correta das forças de 

aderência, bem como uma adequada compactação do betão. Pelo Quadro 4.2, 𝑐𝑚𝑖𝑛.𝑏 toma o valor do 

maior diâmetro de varão isolado utilizado ou o valor do diâmetro equivalente para varões agrupados, 

portanto admite-se de forma conservativa que seja igual a 32 𝑚𝑚. 

Uma estrutura com um período de vida útil de 50 anos é classificada pelo Anexo Nacional como sendo 

S4, este valor é ajustado tendo em consideração as indicações patentes no Quadro 4.3N de [5]. Para 

um betão XC4 é aconselhado que se aumente 2 classes caso o período útil seja de 100 anos e se 

reduza uma classe se o betão for de classe de resistência igual ou superior a um C40/50, portanto 

estará classificada como S5. O valor desta classe estrutural servirá posteriormente para determinar o 

valor de 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟  que, com base o Quadro 4.4N do mesmo documento é de 35 𝑚𝑚. Os valores de 

𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾, 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 e 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑 são definidos pelo Anexo Nacional e são iguais a 0 𝑚𝑚, tal como indicado 

nas notas dos pontos 4.4.1.2(6), 4.4.1.2(7) e 4.4.1.2(8) de [5], respetivamente. Conclui-se então que o 

valor de 𝑐𝑛𝑜𝑚  é, portanto, igual a 45 𝑚𝑚. 

Como o valor fornecido pela Especificação do LNEC E464 2005 [6] é de 50 𝑚𝑚 será esse o valor 

adotado para o recobrimento nominal. Para finalizar a especificação do betão falta ainda definir a classe 

de teor de cloretos, dimensão máxima do agregado e a classe de consistência. Consultando o APEB 

[9] (Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto) que é um guia para a utilização da norma 

NP EN 206-1 [10], retiramos que para as classes de exposição ambiental XC/XA e para betões com 

armaduras de aço, o teor de cloretos pode ser classificado como CI 0,40. Em relação à dimensão do 

agregado, segundo a mesma norma, esta: (i) não deve exceder ¼ da menor dimensão do elemento 

estrutural, (ii) não deve exceder a distância entre barras de armadura subtraída de 5 𝑚𝑚 e (iii) o 

recobrimento mínimo das armaduras. Com base nesta informação optou-se por um 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 22 𝑚𝑚. Por 

fim, a classe de consistência escolhida foi S3. Esta classe de consistência garante que o betão seja 

adequado a ser bombeado em obra. Finalizando, o betão estrutural a ser indicado nas peças 

desenhadas será segundo [10]: NP EN 206-1: C40/50; XC4(P) XA1(P); Cl 0,40; Dmax 22; S3. A Tabela 

2 indica as características do betão definido:  

Tabela 2 – Características referentes ao betão 

Utilização Classe 𝑓𝑐𝑘 [𝑀𝑃𝑎] 𝑓𝑐𝑑 [𝑀𝑃𝑎] 𝑓𝑐𝑡𝑚 (𝑀𝑃𝑎) 𝐸𝑐,28 [𝐺𝑃𝑎] 

Betão estrutural C40/50 40 26,7 3,5 35 
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3. DEFINIÇÃO DA CÂMARA DE VÓRTICE 
 

Para proceder ao dimensionamento da Câmara de Vórtice, primeiro é necessário definir qual será a 

geometria global da estrutura. Na definição da mesma recorreu-se à consulta do livro Wastewater 

Hydraulics - Theory and Practice [2] escrito por Willi H. Hager, um engenheiro civil Suiço, conhecido 

pelos seus trabalhos no ramo da Hidráulica e por estudar o comportamento das Câmaras de Vórtice, e 

também à consulta de Kellenberger 1988 [3] (muitas vezes citado em [2]). A informação teórica contida 

neste capítulo não foi desenvolvida e criada pelo autor desta dissertação, foi feita uma consulta nos 

documentos listados anteriormente e com base neles foi explicado o conceito e definição das Câmaras 

de Vórtice. Por fim, com base nas expressões recomendadas e de acordo com os dados inicias definiu-

se a geometria global para a estrutura, portanto, os documentos [2] e [3] não serão citados ao longo 

deste texto para que a leitura não se torne repetitiva. 

A definição de uma Câmara de Vórtice envolve três grandes elementos (Figura 5): 

• Estrutura de entrada (“Intake Structure”) – A e B; 

• Tubo de Queda (“Vertical Shaft”) – C; 

• Estrutura de saída (“Outlet structure”) – D, E, F, G e H. 

Os subcapítulos seguintes servirão então para definir a geometria global da Câmara de Vórtice.   

 

Figura 5 – Imagem adaptada de Kellenberger 1988 [3]: Câmara de Vórtice 

A

 

B

 

C

 

D

 

F

 

G

 

E

 

H

 

A – Tubo de entrada 

 
B – Espiral 

 
C – Tubo de queda 

 

E – Viga transversal 

 

D – Câmara de dissipação 

H – Estrutura de acesso 

 

G – Tubo de saída 

 

F – Tubo de ventilação 
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3.1. Estrutura de entrada 
 

O primeiro grande elemento é constituído por um tubo de aproximação do escoamento (“approach flow 

channel”) ao qual se vai chamar de tubo de entrada, e por uma estrutura em espiral (“intake spiral”). O 

principal objetivo desta estrutura de entrada é transformar o escoamento horizontal num escoamento 

vertical criando um fluxo em vórtice. 

Dependendo do tipo de fluxo de aproximação é sugerido dois tipos de geometrias. A geometria “a” para 

quando o fluxo de aproximação se encontra num regime subcrítico, e a geometria “b” para quando o 

fluxo de aproximação é de regime supercrítico (Figura 6). 

 

Figura 6 – Imagem retirada do Hager 1999 [2]: Geometria da estrutura de entrada (tubo+espiral) para 
(a) regime subcrítico e para (b) um regime supercrítico representado em planta (cima) e em corte 

(baixo) 

 

Para determinar o regime de escoamento é necessário calcular o número de Froude (𝐹𝑟). Aconselha-

se que para o primeiro caso 𝐹𝑟<0,7 (Figura 6 (a)) e para o segundo caso 𝐹𝑟>1,5 (Figura 6 (b)). A 

expressão para o cálculo do número de Froude (𝐹𝑟) num canal de secção retangular é: 

𝐹𝑟 =
𝑉𝑜

(𝑔ℎ𝑜)
1
2

 
(3) 

Em que 𝑉𝑜  é a velocidade no tudo de entrada para o caudal de dimensionamento (𝑚/𝑠 ), 𝑔  é a 

aceleração gravítica (𝑚/𝑠2) e ℎ𝑜  é a altura de água à entrada da espiral (𝑚). 

A velocidade no tubo entrada é calculada através da razão entre o caudal de dimensionamento (𝑄𝑑) e 

a área de escoamento (𝑏ℎ𝑜 ), os valores de 𝑄𝑑  e 𝑏  são dados inicias e foram apresentados no 

Capítulo 1, sendo 15 𝑚3/𝑠  e 2 𝑚, respetivamente. No cálculo de ℎ𝑜  sugere-se o uso das seguintes 

expressões: 
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𝑛𝑄𝑑

𝑆𝑜𝑜

1
2 𝑏

8
3

=
𝑦𝑜

5
3

(1 + 2𝑦𝑜)
2
3

  

(4) 

𝑦𝑜 =
ℎ𝑜
𝑏

 

(5) 

Com: 

𝑄𝑑  – Caudal de dimensionamento (𝑚3/𝑠); 

(
1

𝑛
) ou 𝐾 – Coeficiente de rugosidade de Manning (𝑚1/3𝑠−1); 

𝑆𝑜𝑜– Inclinação do tubo de entrada (%); 

𝑏 – Largura do tubo de entrada (𝑚); 

𝑦𝑜
 – Taxa de enchimento. 

O valor de 𝑆𝑜𝑜 também está indicado no Capítulo 1 e é igual a 3%. Na escolha do coeficiente de 

rugosidade de Manning consultaram-se as tabelas adaptadas de Lencastre, A. Hidráulica Geral , 1996 

[11] e de Quintela, A.C. Hidráulica, 2000 [12] que nos indicam que, para um betão liso, 𝐾 = 75 𝑚1/3𝑠−1. 

Resolvendo o sistema de equações com (4) e (5), ℎ𝑜   toma o valor de 0,93 𝑚. O valor da aceleração 

gravítica utilizado foi de 9,81 𝑚/𝑠2, logo conclui-se que o número de Froude (𝐹𝑟), para o nosso caso de 

estudo é de 2,66, valor que se encontra no patamar correspondente ao regime supercrítico. 

Nos regimes supercríticos é, portanto, adotado uma geometria para a estrutura de entrada semelhante 

à indicada na Figura 7(b). 

 

Figura 7 – Imagem retirada do Hager 1999 [2]: Geometria da estrutura de entrada (tubo+espiral) para 

um regime supercrítico em planta 

 

A geometria da estrutura de entrada pode ser dimensionada como base nas seguintes expressões: 

𝑅1 =
𝑎 + 𝑅𝑠 + 𝑠 + 𝑑

2
 

(6) 

𝑒1 = 𝑎 − 𝑅1 (7) 
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𝑅2 =
2𝑅𝑠 + 𝑠 + 𝑑

2
 

(8) 

𝑒2 = 𝑅𝑠 + 𝑠 + 𝑑 − 𝑅2 (9) 

𝑅3 =
𝑎 + 𝑅𝑠 + 𝑠 − 𝑏

2
 

(10) 

𝑒3 = 𝑎 − 𝑏 − 𝑅3 (11) 

𝑅4 = 𝑅𝑠 + 𝑠 (12) 

𝑠1 = 𝑎 − 𝑏 − 𝑅𝑠  (13) 

E pelas condições seguintes: 

(𝑅𝑠 + 𝑠 + 𝑑) ≤ 𝑎 ≤ (3𝑅𝑠 + 𝑠) (14) 

0,8𝑅𝑠 ≤ 𝑏 ≤ 2𝑅𝑠  (15) 

0,8𝑅𝑠 ≤ 𝑑 ≤ 2𝑅𝑠  (16) 

Onde, 𝑅𝑠 é o raio do tubo de queda, 𝑅1, 𝑅2 e 𝑅3 são raios que definem o traçado das paredes da espiral, 

𝑒1 , 𝑒2  e 𝑒3  são excentricidades, 𝑎 , 𝑏 e 𝑑 são dimensões e 𝑠 e 𝑠1  espessuras de betão. As variáveis 

indicadas estão representadas na Figura 7. Para determinar o raio do tubo de queda (“vertical shaft”) é 

usada uma expressão que relaciona, para o escoamento em regime supercrítico, o caudal máximo (𝑄𝑀) 

para um determinado diâmetro de tubo de queda (𝐷𝑠): 

𝑄𝑀 = [𝑔 (
𝐷𝑠
1,25

)
5

]

1
2

  
(17) 

Em que 𝑔 é a aceleração gravítica, 𝑄𝑀 é um caudal máximo e 𝐷𝑠 o diâmetro do tubo de queda. Para o 

nosso caudal de dimensionamento, o diâmetro mínimo do tubo correspondente é de 2,34 𝑚, pelo que 

foi escolhido um diâmetro 𝐷𝑠 = 2,40 𝑚. Uma vez que o raio é metade do diâmetro é possível calcular, 

a partir das expressões (6) a (16), a geometria em da espiral. Como os valores de 𝑎, 𝑏 e 𝑑 são 

variáveis, a escolha dos mesmos influencia a forma da geometria, como se pode verificar na Figura 8 

(de notar que a variável 𝑐 da imagem corresponde à variável 𝑑 indicada nas fórmulas anteriores). 
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Figura 8 – Imagem retirada de Kellenberger 1988 [3]: Diferentes geometrias da estrutura de entrada 
representados em planta 

 

No caso prático desta dissertação o valor de 𝑏 é um dado inicial e verifica a equação (15). Os valores 

tomados para 𝑎 e para 𝑑 serão, respetivamente, o máximo e a média dos intervalos (14) e (16), como 

sugere Hager num exemplo prático dado em [2]. O valor de 𝑠 depende exclusivamente de requisitos 

estruturais pelo que se assumiu um valor de 0,25 𝑚. 

Definidos todos os valores referentes à geometria (Tabela 4) é possível apresentar qual será o 

formato em planta da estrutura de entrada (Figura 9). Na Tabela 3 são definidos os andamentos das 

curvas que compõem a espiral. 
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Figura 9 – Geometria em planta referente à estrutura de entrada 

 

 

Tabela 3 – Definição do andamento das curvas que compõem a espiral 

Curva interior Curva exterior 

 Troço Intervalo de ∅ (𝑟𝑎𝑑) Centro  Troço Intervalo de ∅ (𝑟𝑎𝑑) Centro 

 1 [0 a π] C2  1 [0 a π] C3 

 2 [π a 1,25 π] C1  2 [π a 2π] C4 

 3 [1,25 π a 2 π]      

 

Tabela 4 – Parâmetros de entrada e definição do tudo de entrada e espiral 

Parâmetros de entrada Parâmetros de definição do vórtice 

𝑏 (𝑚) 2 𝐷𝑠  (𝑚) 2,40 

1/𝑛 (𝑚1/3/𝑠−1) 75 𝑠 (𝑚) 0,25 

𝑆𝑜 % 3 𝑑 (𝑚) 1,70 

𝑄𝑑  (𝑚^3/𝑠) 15 𝑎 (𝑚) 3,80 

  𝑅1 (𝑚) 3,48 
  𝑒1 (𝑚) 0,33 
  𝑅2 (𝑚) 2,18 
  𝑒2 (𝑚) 0,98 
  𝑅3 (𝑚) 1,63 
  𝑒3 (𝑚) 0,18 
  𝑅4 (𝑚) 1,45 
  𝑠1 (𝑚) 0,60 
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Comparando uma estrutura em vórtice em regime subcrítico com outra em regime supercrítico, esta 

última gera ondas de choque devido ao desvio brusco causado pela parede da espiral provocando 

assim uma altura máxima do fluxo (ℎ𝑀) dentro da mesma. Esta altura ℎ𝑀 é medida a partir do ponto de 

transição entre o tubo de entrada e a espiral. A fórmula apresentada para determinar esse máximo é a 

seguinte: 

ℎ𝑀
𝑅1

= [
2
1
2𝑄𝑑

(𝑔𝑏ℎ𝑜𝑅1
3)
1
2

− 0,5𝑆𝑜𝑒] (1,1 + 0,15𝐹𝑟) 

(18) 

Em que 𝑅1 é o raio da equação (6), ℎ𝑜 é a altura de água à entrada da espiral, 𝐹𝑟 é o número de Froude, 

𝑆𝑜𝑒 é a inclinação da laje de fundo da espiral no sentido do escoamento, 𝑏 é a largura do tubo de entrada 

e 𝑔 é aceleração gravítica. É possível ainda determinar qual o ângulo (𝛼𝑀) onde este máximo ocorre: 

𝛼𝑀
𝐹𝑟
= 75 ͦ (

ℎ𝑜
𝑅1
)

1
2

 

  

(19) 

 

Figura 10 – Imagem retirada do Hager 1999 [2]: Onda de escoamento ao longo da parede lateral 
exterior da estrutura de entrada da câmara de vórtice em (a) vista lateral e (b) secção de altura 

máxima 

 

Dependendo do número de Froude pode existir a ocorrência de um ou dois máximos dentro da espiral. 

Não é referido qualquer intervalo para qualquer uma destas situações, apenas informa que para valores 

de 𝐹𝑟 próximos de 1,5 existe a ocorrência de dois máximos. O valor de 𝐹𝑟 no nosso caso de estudo é 

de 2,66 pelo que é muito provável que tenha um máximo.  

Os comportamentos das câmaras de vórtice foram estudados com base em geometrias pré-definidas 

pelo que, para saber qual o comportamento de uma geometria em particular é necessário testar num 

modelo reduzido em laboratório. 
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Figura 11 – Imagem retirada do Hager 1999 [2]: Vista lateral do escoamento para (a) 𝐹𝑟 = 5,7 (b) 

𝐹𝑟 =  1,8 

 

Para concluir a geometria global da estrutura de entrada da Câmara de Vórtice falta definir a altura da 

espiral e a inclinação da laje de fundo da espiral no sentido do escoamento (𝑆𝑜𝑒 ). Em relação à 

inclinação 𝑆𝑜𝑒 é recomendado o seguinte intervalo: 𝑆𝑜𝑜 < 𝑆𝑜𝑒 < 30%. Inclinações entre 10% a 20% são 

consideradas ótimas pelo que se considerou uma inclinação de 10%. Na determinação da altura da 

espiral foi calculado o valor da altura máxima do fluxo (ℎ𝑀 =  3,37 𝑚) optou-se por um valor de altura 

de 4 𝑚. 

3.2. Tubo de queda 
 

É recomendável que para aumentar a estabilidade do fluxo o tubo de queda possua paredes lisas. A 

estabilidade do fluxo é apoiada pela presença de um núcleo de ar central com uma pressão maior que 

a existente nas paredes. O ideal é, portanto, haver um escoamento de água rotacional descendente ao 

longo das paredes do tubo separado de um escoamento de ar central (“anular flow”). O escoamento 

anular (“anular flow”) tem um andamento semelhante ao representado na Figura 6, onde a espessura 

de água do escoamento anular vai diminuindo ao longo do tubo até estabilizar e haver um equilíbrio 

entre as forças a favor do movimento (“the driving”) e as forças contra o movimento (“retarding forces”). 

São definidos dois parâmetros de escala, um para a profundidade e outro para a velocidade: 

𝑉∗  =  (
1

𝑛
)

3
5
(
𝑄𝑑
𝜋𝐷𝑠

)

2
5
 

(20) 

𝑧∗ =
𝑉∗2

2𝑔
 

(21) 

Em que 𝑉∗ é um parâmetro de velocidade que define, de acordo com a rugosidade de Manning (1/𝑛), 

o diâmetro do tubo (𝐷𝑠) e o caudal de dimensionamento (𝑄𝑑), qual a velocidade máxima que pode ser 

atingida pelo escoamento independentemente do comprimento do tubo de queda, e 𝑧∗ é um parâmetro 

de escala de profundidade (“Scalling depth”) que indica que a partir de um comprimento de tubo de 
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queda superior a 3𝑧∗ a velocidade máxima é atingida mantendo-se depois constante até ao fim do 

comprimento do tubo de queda. 

Através da expressão seguinte é possível saber qual a velocidade em qualquer ponto de um tubo de 

queda com os parâmetros (1/𝑛), 𝐷𝑠  e (𝑄𝑑) fixos: 

(
𝑉

𝑉∗
)
2

= tanh (
𝑧

𝑧∗
) 

(22) 

Onde 𝑉 é a velocidade do escoamento à profundidade 𝑧. De acordo com a expressão (22) podemos 

constatar que: se o valor de 𝑧 for igual ao comprimento do tubo de queda 𝐿𝑠 (distância entre o ponto de 

transição tubo de entrada-espiral e o ponto de conexão entre o tubo de queda e a câmara de dissipação) 

podemos determinar qual a velocidade no fim do tudo de queda (corresponde ao ponte de conexão 

entre o tubo e a câmara de dissipação). 

A eficiência do tubo de queda (𝜂) não só indica qual a quantidade de energia dissipada pelo escoamento 

vertical, mas também indica qual a quantidade de energia remanescente que será dissipada na câmara 

de dissipação (“dissipation chamber”). Importante referir também que, para obter uma boa eficiência no 

tubo de queda, a velocidade no final do tubo tem de ser baixa. Para tal efeito acontecer pode-se 

aumentar a rugosidade do tubo de queda (diminuir 1/𝑛) ou aumentar o diâmetro do tubo de queda (𝐷𝑠). 

Ambas estas medidas apresentadas ajudam a instabilizar o escoamento anular, podendo perder-se o 

efeito. Não são definidos quais os valores de eficiência ótimos para um tubo de queda, apenas é referido 

que uma Câmara de Vórtice “ótima” é aquela que conjuga uma dissipação equilibrada entre tubo de 

queda e câmara de dissipação. A fórmula para calcular a eficiência é: 

𝜂 =
𝛥𝐻

𝐻𝑎
 

(23) 

Em que 𝛥𝐻 é a perda de carga entre o ponto de transição tubo de entrada-espiral e o ponto de conexão 

entre o tubo de queda e a câmara de dissipação e 𝐻𝑎 é a carga hidráulica no fim do tubo. 

Para o nosso caso de estudo: 1/𝑛 = 75 𝑚1/3𝑠−1, 𝐷𝑠 = 2,40 𝑚, 𝑄𝑑 = 15 𝑚3/𝑠  e, portanto, a partir das 

expressões (20) e (21) determinou-se que 𝑉∗ = 17,83 𝑚/𝑠 e 𝑧∗ = 16,20 𝑚. O comprimento 𝐿𝑠 do tubo 

de queda referente a este caso de estudo é de 17,50 𝑚 portanto inferior a 3𝑧∗ , logo a velocidade 

máxima uniforme nunca será atingida, recorrendo à equação (22) determina-se que a velocidade no 

final do tubo 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 15,88 𝑚/𝑠  (com 𝑧 = 𝐿𝑠 ). Por fim, a partir de expressão (23) chegou-se a um 

rendimento de 41% para o tubo de queda. 

 

3.3. Estrutura de saída  
 

A estrutura de saída é composta pela câmara de dissipação (“dissipation chamber”), pelo tubo de 

ventilação e pelo tubo de saída do escoamento (“outlet channel diameter”). 

A câmara de dissipação tem como principal objetivo transformar o escoamento vertical em vórtice vindo 

do tubo de queda num escoamento horizontal subcrítico para que depois possa continuar pelo tubo de 
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saída até chegar à conduta principal. Além disso, a câmara de dissipação tem também que ser capaz 

de dissipar a restante energia do escoamento e permitir que o ar que compõe o escoamento anular 

seja ventilado. 

Em relação às dimensões sugeridas para a câmara de dissipação, estudaram-se várias geometrias, 

pelo que, recomendam-se que esta seja grande. Um dos motivos apresentados foi a submersão do 

tubo de queda que, por sua vez, impede que a ventilação funcione nas devidas condições. Assim 

sendo, é aconselhado que as dimensões da câmara de dissipação sejam: 

• Comprimento (𝑆𝑡) aproximadamente 4𝐷; 

• Largura (𝐵𝑡) entre 𝐷 e 1,2𝐷; 

• Altura (𝐷𝑡) aproximadamente 2𝐷. 

Em que D é o diâmetro máximo entre o diâmetro do tubo de queda 𝐷𝑠 e o tubo de saída 𝐷𝑢. 

É também importante que o tubo vertical acabe à entrada da câmara de dissipação e é aconselhado 

que a transição entre a câmara de dissipação e o tubo de saída seja feita através de uma inclinação da 

laje de topo, por norma 45º. Com o propósito de proteger o chão do impacto da água existem alguns 

elementos que podem ser introduzidos dentro da câmara de dissipação. São dados três exemplos de 

soluções possíveis (Figura 12) que ajudam a formar um colchão de água de moda a permitir que este 

absorva o impacto do escamento no chão, diminuindo o desgaste do betão. 

 

Figura 12 – Imagem retirada do Hager 1999 [2]: Corte longitudinal (cima) e imagem em planta (baixo) 
das soluções propostas: (a) Viga transversal (“transverse sill”) (b) soleira de crista redonda (“round-

crested weir”) e (c) canal de Venturi (“Venturi flume”) 

 

Optando pela viga transversal (“transverse sill”) pode acontecer que o escoamento passe 

exclusivamente por baixo (dependendo do caudal). A soleira de crista redonda (“round-crested weir”) 

tem a vantagem de conseguir criar um colchão de água permanente, mas, com isso origina também a 

formação de sedimentos no fundo da laje. A solução do canal de Venturi (“Venturi flume”) combina 

ambos os efeitos: permite que se crie um colchão de água (este não permanente) e impede que haja 

sedimentação, permite ainda que se faça inspeção. A desvantagem do canal de Venturi é o custo. É 

aconselhado que estes elementos, por questões de segurança, se localizem a uma distância de 1,5𝐷𝑠 

em relação ao eixo do tubo de queda, em que 𝐷𝑠 é o diâmetro desse mesmo tubo. No caso de estudo 

desta dissertação optou-se pela colocação de uma viga transversal (Figura 12 (a)) por ser aquela que, 

com um baixo custo, consegue não só proteger o betão contra a erosão, mas também impede que haja 

sedimentação. Não são dados quaisquer tipos de dimensões para a viga nem valores para a sua altura 
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em relação ao chão, contudo os valores adotados são da mesma ordem de grandeza de um exemplo 

apresentado em [3]. 

A eficiência deste tipo de estrutura costuma ser da ordem dos 80%. 

 

Figura 13 – Imagem retirada do Hager 1999 [2]: Estrutura de saída em esquema (a) corte longitudinal 
e (b) corte transversal 

 

Relativamente ao diâmetro do tubo de ventilação (𝐷𝑎 ) existem algumas expressões para o seu 

dimensionamento, mas como é exigido o acesso de um bobcat (𝐷𝑎 = 4,20 𝑚 ) torna o diâmetro 

condicionante face ao mínimo imposto pelas expressões sugeridas (𝐷𝑎 = 1,02 𝑚 ). Dada a sua 

dimensão, o diâmetro do tubo de ventilação vai também influenciar na largura adotada para a câmara 

de dissipação. Os valores escolhidos para a definição da geometria da câmara de dissipação estão 

apresentados na Tabela 5, sabendo que 𝐷𝑢 > 𝐷𝑠 ⟹ 𝐷 = 2,80 𝑚 . 

Tabela 5 – Dimensionamento adotado para a câmara de dissipação e para a viga transversal 

 

 

3.4. Geometria global 
 

A fim de definir uma primeira geometria global usou-se o software AutoCAD [22] para elaborar um 

modelo tridimensional em “3D-SOLID” da Câmara de Vórtice. De notar que, devido ao facto de se ter 

de conjugar o tubo de ventilação de diâmetro elevado com a parede de topo inclinada a 45º decidiu-se 

aproximar os dois tubos verticais. A outra solução possível poderia ser: manter uma distância 

considerável entre os tubos, mas isso implicaria aumentar o comprimento 𝑆𝑡. Um dos motivos para o 

qual os dois tubos se encontram afastados é para não haver um afogamento do tubo de ventilação. Foi 

necessário verificar ainda se: com a aproximação do tubo de ventilação ao tubo de queda (i) existia 

interseção entre o tubo de ventilação e a estrutura em espiral, se não houvesse, qual a distância entre 

Câmara de dissipação Viga transversal 

𝑆𝑡  (𝑚) 12,45 altura (𝑚) 1 

𝐵𝑡  (𝑚) 6 espessura (𝑚) 0,5 

𝐷𝑡  (𝑚) 6 distância entre o pavimento e a parte inferior da viga (𝑚) 1 
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os dois elementos, e (ii) se havia interseção entre a projeção em planta do tubo com a viga transversal 

pois pode interferir com o acesso do bobcat. Depois de se construir o modelo tridimensional verificou-

se que não há qualquer problema com (ii), e em (i) não existe qualquer interseção, contudo, dada a 

proximidade entre os dois elementos decidiu-se torná-los monolíticos, com vantagens ao nível da 

execução e ao nível do aumento da redundância estrutural. O modelo 3D da Câmara de Vórtice é 

apresentado na Figura 14 e Figura 15. Note-se que as espessuras do modelo tridimensional 

apresentado são as finais, o processo que originou a escolha das espessuras será explicado 

posteriormente: 

  

Figura 14 – Geometria global da Câmara de Vórtice representado em duas vistas sem linhas 
invisíveis 

  

Figura 15 – Geometria global da Câmara de Vórtice representado em duas vistas com linhas 

invisíveis  
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4. PROCESSO CONSTRUTIVO 
 

4.1. Introdução e definição 
 

No capítulo anterior definiu-se a geometria global da Câmara de Vórtice, pelo que o passo seguinte é 

perceber como se vai proceder à sua construção. É preciso definir: (i) qual será a contenção periférica 

da obra e (ii) como será feita a sua escavação. 

Tendo por base o material disponibilizado, sabe-se quais os tipos de solos/maciços rochosos que 

compõem o terreno onde será feita a escavação, mas, como é expectável, não se sabe ao certo quais 

as suas devidas profundidades. Estima-se assim, aproximadamente, qual o comprimento em 

profundidade de cada camada (Figura 16):  

• Camada de aterro tem entre 1,5 𝑚 e 2 𝑚 de profundidade; 

• “Argilas e Calcários dos Prazeres (MI
1)” entre os 10-12 𝑚 de extensão; 

• “Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL)” tem uma dimensão entre 18-20 𝑚; 

• “Calcários cristalinos com fósseis (CC
3)” compõem o restante. 

 

 

Figura 16 – Representação esquemática do perfil geológico 

Aterro 

Calcários 

Cristalinos com 

Fósseis (CC
3) 

 

Calcários Cristalinos com Fósseis (CC
3) 

 

Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL) 

 

Argilas e Calcários dos Prazeres (MI
1) 

 

Complexo 

Vulcânico de 

Lisboa (CVL) 

 

Argilas e Calcários 

dos Prazeres (MI
1) 

 

Cota do terreno: +43,50 m 

? 

? 

? 
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Uma das soluções possíveis seria a execução de estacas moldadas secantes até ao final da camada  

𝑀𝑙
1, que se estima estar à cota +31,00/+32,00 𝑚, somada de uma ficha de aproximadamente 3 𝑚,  

seguida de escavação da camada de aterro e camada 𝑀𝑙
1. Chegada à zona rochosa ter-se-ia duas 

opções possíveis: (i) fazer duas escavações em poço, uma para cada tubo, e depois uma escavação 

em caverna para construir a câmara de dissipação e parte do tubo de saída, que posteriormente será 

conectado ao canal principal por uma escavação feita a partir deste, ou, (ii) fazer uma única escavação 

em poço para os dois tubos e realizar a mesma escavação em caverna indicada anteriormente para a 

câmara de dissipação e tubo de saída. A opção (i) não necessitaria de qualquer tipo de cofragem nas 

zonas em caverna sendo que a betonagem seria feita com betão projetado contra a rocha. Em termos 

de ações sobre a estrutura só seria contabilizado, em princípio, apenas o impulso da água. Dada a 

proximidade dos dois tubos (cerca de 2 𝑚) e o facto de não ser viável fazer-se duas escavações 

individualizadas em poço a uma distância tão curta, irá descartar-se a opção (i). 

 A opção (ii) ao contrário da (i) necessita de cofragens em algumas faces e em termos de ações é 

necessário considerar os impulsos do aterro sobre a estrutura e os impulsos hidrostáticos (no exterior 

da estrutura) caso haja presença de nível freático. 

A outra solução possível seria a realização de estacas moldadas secantes até à cota corresponde ao 

limite da escavação (+14,05 𝑚) somada de uma ficha de aproximadamente 6 𝑚, seguida da escavação 

completa das três camadas. Teria de ser feito ainda a posteriori uma abertura na cortina de estacas 

para conectar a construção do tubo de saída feita a partir do canal principal (escavação em caverna). 

Em ambas as soluções apresentadas a escavação da rocha terá de ser feita com recurso a meios 

mecânicos que provoquem uma menor perturbação possível, sendo que o uso de engenhos explosivos 

é excluído em qualquer circunstância. Comparando com (ii) esta solução tem a desvantagem de ser, 

em princípio, mais onerosa dado o volume de escavação e de aterro. É também uma solução muito 

mais rígida o que diminui a probabilidade de descompressão dos terrenos adjacentes, logo, menos 

assentamentos nas construções vizinhas. Optou-se assim pela solução de escavação total com 

contenção feita através de estacas moldadas secantes. 

As duas variantes pensadas para a solução escolhida foram: 

• Variante 1: Solução de estacas moldadas secantes de 0,8 𝑚 de diâmetro, com execução de 

muros-guia, num formato circular que englobe toda a estrutura da Câmara de Vórtice 

(Figura 17); 

• Variante 2: Solução de estacas moldadas secantes de 0,8 𝑚 de diâmetro, com execução de 

muros-guia, num formato circular duplo que englobe toda a estrutura da Câmara de Vórtice e 

com a colocação de escoras na transição entre circunferências (Figura 18). 
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Figura 17 – Planta da solução de escavação total com contenção feita por estacas moldadas 

secantes: Variante 1 

j  

Figura 18 – Planta da solução de escavação total com contenção feita por estacas moldadas 
secantes: Variante 2 

 

A solução correspondente à variante 1 (a mais simples), não necessita de qualquer tipo de 

escoramento, contudo, pela Figura 17 conclui-se que é necessária uma elevada área de escavação. 

Recorrendo ao software AutoCAD [22] estimou-se a volume total de terra+rocha a escavar, que é a 

soma do volume de terras+rocha numa primeira fase de furação das estacas moldadas secantes com 

o volume de terras+rocha numa segunda fase da escavação propriamente dita, e o volume de betão 



- 24 - 
 

necessário para ambas as estacas (primárias e secundárias). Os resultados estão apresentados na 

Tabela 6. 

Tabela 6 – Volume de terras e volume de betão: Variante 1 

Descrição Quantidades (𝑚3/𝑚) 

Volume total de terras+rocha  301,71 

Volume de terras+rocha numa primeira fase 47,26 

Volume de terras+rocha numa segunda fase 254,45 

Volume de betão para estacas primárias 27,15 

Volume de betão para estacas secundárias 27,15 

 

Na variante 2 tentou-se diminuir a área de escavação ao fazer uma solução com duas circunferências, 

mas em contrapartida é necessária a inclusão de escoramentos, que pela Figura 18 têm um 

comprimento de 9,13 𝑚. Os escoramentos serão realizados em betão armado. Os raios das duas 

circunferências e a distância entre centros tiveram de ser ajustados de modo a que as escoras não 

interferissem com a construção da Câmara de Vórtice. A Tabela 7 apresenta os volumes estimados de 

escavação e de betão necessário para as estacas na mesma lógica da tabela anterior. É também 

estimado partir do mesmo software o volume de betão necessário para os escoramentos. 

Tabela 7 – Volume de terras e volume de betão: Variante 2 

Descrição Quantidades  

Volume total de terras+rocha (𝑚3/𝑚) 215,71 

Volume de terras+rocha numa primeira fase (𝑚3/𝑚) 41,85 

Volume de terras+rocha numa segunda fase (𝑚3/𝑚) 173,86 

Volume de betão para estacas primárias (𝑚3/𝑚) 22,62 

Volume de betão para estacas secundárias (𝑚3/𝑚) 22,62 

Volume total de betão usado nos escoramentos (𝑚3) 26,65 

 
Pesando os prós e contras de cada uma das variantes achou-se que o volume de escavação e de betão 

das estacas era condicionante, portanto optou-se pela variante 2. 

 

4.2. Faseamento construtivo 
 

O processo de execução da variante proposta para a contenção e escavação vai prosseguir-se da 

seguinte maneira: 

• Numa primeira etapa é necessário implantar a contenção periférica definida por estacas 

moldadas secantes, para tal, e de acordo com um guia de execução disponibilizado pela 

“Infraestrutura Urbana “ [13], será construído em primeiro lugar um muro-guia em betão armado 

com o objetivo de guiar a construção das estacas, ajudando a um correto posicionamento da 

cabeça das estacas, e suportar as cargas transmitidas pelos equipamentos de perfuração. Não 

será necessária a instalação de um tubo moldador visto que o terreno é de boa qualidade. 
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Posto isto, será feito o furo até à cota +8,05 𝑚 com recurso a um equipamento do tipo trado 

até à camada rochosa, seguido de um equipamento do tipo trépano (Figura 19). Concluída a 

furação e limpeza do furo, segue-se a betonagem do furo primário com um betão de baixa 

resistência à medida que se retira a camisa metálica. A execução das estacas secundárias 

será feita entre as estacas primárias já betonadas, portanto, é necessário haver um corte 

destas para que haja interação entre estacas. Feito o corte, será colocada as armaduras na 

zona destinada à estaca secundária para depois se realizar a betonagem da mesma (betão 

C25/30 visto que não serão de carácter definitivo). O ciclo de execução de estacas primárias 

seguida das estacas secundárias é repetido até se completar o perímetro de construção do 

muro (Figura 18).  

 

Figura 19 – Representação esquemática da construção das estacas moldadas secante 

 

• Concluída a construção da contenção segue-se a escavação do terreno. Sabendo que se trata 

de uma escavação de grandes dimensões inserida numa zona urbana e cujos solos são do 

tipo rochosos e calcário, a escavação será feita na íntegra recorrendo a um escarificador do 

tipo ripper de grande capacidade. À medida que será feita a escavação executar-se-á a 

entivação através de vigas em betão armado, como mostra a Figura 20. Estas vigas foram pré-

dimensionadas com uma esbelteza entre 𝐿𝑒/10 a 𝐿𝑒/12, sendo que 𝐿𝑒 é o comprimento da 

escora. 
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• Após se finalizar a fase de escavação e entivação serão montadas as cofragens da câmara de 

dissipação e do tubo de saída para posteriormente se iniciar a fase de betonagem das mesmas. 

A construção do tubo de saída será feita a posteriori com a abertura de um túnel (escavação 

em caverna) a partir do canal principal e que ligará à Câmara de Vórtice, para isso será 

necessário fazer uma abertura na contenção periférica. A execução do tubo de saída será 

explicada com mais detalhe numa fase mais adiantada do projeto. A restante estrutura será 

depois edificada sobre a câmara de dissipação e aterrada à medida que se finalize a 

descofragem. A obra finalizar-se-á quando se atingir a cota do terreno (Figura 20). 

 

 

 

Figura 20 – Representação esquemática da escavação e entivação da contenção periférica e 
posterior construção da Câmara de Vórtice  
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5. CRITÉRIOS DE PROJETO: AÇÕES E COMBINAÇÕES 
 

No dimensionamento da Câmara de Vórtice será verificada, de acordo com NP EN 1990:2009 [4], a 

segurança estrutural dos vários elementos que a compõem aos Estados Limites Últimos (ELU) e aos 

Estados Limites de Serviço (ELS). Relativamente aos ELU será feita uma análise à Combinação 

Fundamental e à Combinação Sísmica. Em relação ao ELS será feito um controlo da fendilhação pelo 

método indireto: abertura de fendas. 

Como a Câmara de Vórtice se trata de uma estrutura de grandes dimensões, totalmente enterrada e 

assente numa camada rochosa de boa qualidade não será feita qualquer verificação aos Estados 

Limites Últimos de (i) Perda de equilíbrio da estrutura devido à ação da subpressão (UPL), (ii) Rotura 

ou deformação excessiva do terreno de fundação (GEO) e (iii) Perda de equilíbrio da estrutura (EQU). 

 

5.1. Estados Limites Últimos 
 

A norma NP EN 1990:2009 [4] define ELU como “estados associados ao colapso ou a outras formas 

semelhantes de ruína estrutural”, portanto dita qual a capacidade resistente máxima de uma dada 

estrutura ou de um qualquer elemento estrutural, e está relacionado com a segurança das pessoas 

e/ou da estrutura. 

Segundo [4], para a verificação um estado limite de rotura é necessário garantir que o valor de cálculo 

da resistência 𝑅𝑑 seja superior ao valor de cálculo da ação 𝐸𝑑: 

𝑅𝑑  ≥  𝐸𝑑
 (24) 

A mesma norma refere ainda que o valor de 𝐸𝑑  deve ser definido de acordo com uma destas três 

combinações: 

• Combinação Fundamental (situações de projeto persistentes ou transitórias); 

• Combinação de Acidente; 

• Combinação Sísmica. 

Na presente dissertação será calculado o valor da ação 𝐸𝑑 para a Combinação Fundamental e para a 

Combinação Sísmica, cujas expressões que [4] preconiza são, respetivamente: 

No Quadro NA-A1.2(B) do Anexo Nacional referente a [4] estão indicados os valores recomendados 

para os coeficientes 𝛾 e 𝜓. Na Tabela 8 e na Tabela 9 estão indicados os valores adotados para esses 

coeficientes. Como não será usado pré-esforço, então P=0 . Para a ação sísmica será usada a 

Combinação Quase-Permanente: 

𝐸𝑑 =∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

"+"𝛾𝑃P"+" 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1"+"∑  𝛾𝑄,𝑖  𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (25) 

𝐸𝑑 =∑ 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

"+"P"+"  𝐴𝐸𝑑"+"∑   𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (26) 
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Tabela 8 – Coeficientes parciais relativos à Combinação Fundamental 

 Coeficiente parcial 

Combinação 𝛾𝐺 𝛾𝑄 

Fundamental 1,35 1,5 

 

 

Tabela 9 – Coeficientes parciais relativos à Combinação Sísmica 

 Coeficiente parcial 

Combinação 𝜓2 
Quase-Permanente 0,00 

 

 

5.2. Estados Limites de Serviço 
 

Segundo a definição dada pela [4] ELS são “Estados que correspondem às condições para além das 

quais os requisitos de utilização especificados para uma estrutura ou para um elemento estrutural 

deixam de ser satisfeitos”. Tem como finalidade garantir que a estrutura tenha o conforto, o aspeto 

(fendilhação e deslocamentos excessivos) e a funcionalidade necessárias em condições normais de 

serviço. 

Neste caso, a condição a garantir é: 

𝐶𝑑  ≥  𝐸𝑑
 (27) 

Onde 𝐶𝑑 corresponde ao limite do critério de utilização e 𝐸𝑑  é o valor da ação com base na combinação. 

As combinações de ação impostos por [4] são: 

• Combinação Característica ou Rara; 

• Combinação Frequente; 

• Combinação Quase-Permanente. 

Os ELS a verificar, de acordo com a NP EN 1992-1-1 [5], são (i) tensões, (ii) deformações e (iii) 

fendilhação. No dimensionamento da Câmara de Vórtice será somente feita como dito anteriormente a 

verificação ao ELS relativo à fendilhação através do controlo das aberturas de fendas em condições de 

serviço. Na presente dissertação a estrutura será verificada, de forma conservativa, ao ELS 

Combinação Característica, pelo que a expressão preconizada pela norma anterior é: 

 

 

 

 

𝐸𝑑 =∑ 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

"+"P"+"𝑄𝑘,1"+"∑  𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (28) 
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5.2.1. Estado Limite de Fendilhação 

 

Tendo por base [5], o controlo da fendilhação deve ser feito de modo a que a durabilidade e 

funcionalidade das estruturas não seja afetada. Quando se trata de estruturas em betão armado 

sujeitas à flexão, torção e esforço transverso este fenómeno é inevitável, como tal, deverá definir-se 

um limite para a abertura de fendas 𝑤𝑚𝑎𝑥  e garantir que a dimensão das fendas 𝑤𝑘  formadas em 

qualquer elemento estrutural sejam inferiores à máxima admissível. No Anexo Nacional de cada país 

são definidos os valores recomendados para 𝑤𝑚𝑎𝑥. Em Portugal, os valores de 𝑤𝑚𝑎𝑥 para um elemento 

de betão armado podem ser retirados do Quadro 7.1N da mesma norma e estão indicados na Tabela 

10. 

Tabela 10 – Valores admissíveis para 𝑤𝑚𝑎𝑥 retirados do Quadro 7.1N de [5] 

Classe de Exposição 
Elementos de betão armado 

Combinação Quase-Permanente (𝑚𝑚) 

X0, XC1 0,4 

XC2, XC3, XC4 0,3 

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 

 

Tratando-se de uma estrutura cuja classe de exposição do betão é um XC4 o valor adotado para 𝑤𝑚𝑎𝑥  

será de 0,3 𝑚𝑚. O valor de 𝑤𝑘 pode ser calculado através da seguinte equação retirada de [5]: 

𝑤𝑘  =  𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) (29) 

Em que 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 é a distância máxima entre fendas, 𝜀𝑠𝑚 é a extensão média das armaduras já contando 

com a contribuição do betão à tração e 𝜀𝑐𝑚 é a extensão média do betão entre fendas. 

A parcela 𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 é calculada a partir de: 

𝜀𝑠𝑚  −  𝜀𝑐𝑚 =

𝜎𝑠  −  𝑘𝑡 (
𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓
𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓

) (1 +  𝛼𝑒𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥
0,6𝜎𝑠
𝐸𝑠

 

(30) 

 

Por sua vez, 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥  é calculado da seguinte forma: 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3𝑐 +
𝑘1𝑘2𝑘4𝜙

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓
 

(31) 

 
Onde 𝑐 é o recobrimento, 𝜙 é o diâmetro dos varões (no caso de haver varões diferentes na mesma 

secção deverá calcular-se o diâmetro de varões equivalentes 𝜙𝑒𝑞 =
𝑛1𝜙1

2+𝑛2𝜙2
2

𝑛1𝜙1+𝑛2𝜙2
) e os valores de 𝑘1 a 𝑘4 

são coeficientes cujos valores recomendados estão listados na Tabela 11: 

 

 

 



- 30 - 
 

Tabela 11 – Valores recomendados por [5] para os coeficientes 𝑘 de 1 a 4 

Coeficientes Valor 

𝑘1 (propriedades de aderência dos varões) 
0,8 para varões de alta aderência 

1,6 para varões de superfície lateral lisa 

𝑘2 (distribuição das extensões) 
0,5 para flexão pura 

1,0 para tração simples 

𝑘3 (valor definido no Anexo Nacional) 3,4 

𝑘4 (valor definido no Anexo Nacional) 0,425 

 

Para 𝑘1 e 𝑘𝑡  foram adotados os valores de 0,8 e 0,4, respetivamente. Note-se que 𝑘𝑡 é um dos 

parâmetros da equação (30) que tem a ver com o tempo de duração do carregamento, tomando o valor 

de 0,6 para ações de curta duração e de 0,4 para ações de longa duração. 

 

5.3. Quantificação das ações  
 

Para se realizar um dimensionamento estrutural é necessário identificar as ações e quantificar os 

carregamentos que atuam sobre a estrutura.  

Na presente dissertação consideraram-se as seguintes ações: 

• Peso próprio da estrutura; 

• Aterro; 

• Pressão hidrostática; 

• Sobrecargas de utilização; 

• Subpressão; 

• Ações estáticas e hidrodinâmicas decorrentes do escoamento;  

• Ação sísmica. 

De referir que nesta dissertação não foi feita nenhuma análise simulando a presença de um veículo do 

tipo bobcat na laje de fundo da câmara de dissipação. 

5.3.1. Impulsos do aterro e pressão hidrostática 

 

Como foi referido no Capítulo 4, a estrutura será aterrada. O aterro colocado terá um peso volúmico 

seco 𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜  de 21 𝑘𝑁/𝑚3 e um ângulo de atrito de 𝜙 = 25 ͦ . Na quantificação dos impulsos de terras para 

a verificação do ELU e do ELS foi considerado a Teoria de Rankine. A formulação desta teoria assume 

as seguintes premissas iniciais ([14] e [15]): 

• Aterro é constituído por solo granular; 

• Superfície de terras horizontal; 

• Parede da estrutura é horizontal; 

• Despreza a existência de atrito solo-estrutura. 
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Com a Teoria de Rankine é possível simular os impulsos do terreno de forma conservativa, além disso 

é uma metodologia de aplicação simples comparativamente a outras. O cálculo dos impulsos 

horizontais é dado pela seguinte expressão: 

𝐼ℎ =
1

2
𝑘𝛾ℎ2 

(32) 

 

Onde, 𝐼ℎ é o impulso horizontal de terras por metro de parede (𝑘𝑁/𝑚), 𝑘 é o coeficiente de impulso, 𝛾 

é o peso volúmico do solo e ℎ é a altura em 𝑚.  

Os coeficientes de impulso usados podem ser o 𝑘𝑎, 𝑘0 e 𝑘𝑝 que correspondem, respetivamente, ao 

coeficiente de impulso ativo, em repouso e passivo. Nesta dissertação será usado o coeficiente de 

impulso 𝑘0, este coeficiente é calculado da seguinte forma: 

𝑘0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜙 (33) 

Em que 𝜙  é o ângulo de atrito do solo. Atendendo ao valor de 𝜙 definido para este aterro, 

𝑘0 = 1 − 𝑠𝑒𝑛25 ͦ = 0,58. 

Nas paredes horizontais, a ação do aterro é contabilizada pelo volume de terras acima dessa face 

através da expressão: 

𝑖𝑣 = 𝛾ℎ (34) 

Em que 𝑖𝑣 é a carga distribuída vertical por metro de parede (𝑘𝑁/𝑚/𝑚). Esta carga distribuída tem 

sempre sentido descendente.  

No caso de haver paredes inclinadas existe uma sobreposição dos efeitos calculados através das 

equações (32) e (34). 

No caso de haver nível freático os impulsos hidrostáticos também são calculados usando as equações 

(32) e (34), substituindo o 𝛾 pelo peso volúmico da água. Uma vez que o ângulo do atrito da água é 

igual a zero (𝑘0 = 1), a equação (32) fica: 

𝐼𝑤ℎ =
1

2
𝛾𝑤ℎ

2 
(35) 

 

Em que, 𝛾𝑤 é o peso volúmico da água que se tomará igual a 10 𝑘𝑁/𝑚3. 

Note-se que os impulsos hidrostáticos podem ser considerados tanto nas paredes exteriores, na 

presença de Nível Freático (NF), como nas paredes interiores do tubo de entrada e câmara de 

dissipação, caso haja escoamento dentro da Câmara de Vórtice. 
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5.3.2. Peso próprio da estrutura e sobrecarga de utilização 

 

Em relação à sobrecarga de utilização 𝑞 foi considerado que esta tome o valor de 10 𝑘𝑁/𝑚2. A variação 

da sobrecarga é constante em profundidade, pelo que, as expressões que quantificam os seus impulsos 

estáticos horizontais e verticais são, respetivamente: 

𝐼𝑞ℎ = 𝑘𝑞ℎ (36) 

𝑖𝑞𝑣 = 𝑞 (37) 

Por forma a calcular o peso próprio da estrutura recorreu-se ao software AutoCAD [22]. Foi necessário 

montar um modelo “3D-SOLID” global de modo medir o volume de sólido (que corresponde ao volume 

de betão). No Capítulo 3 consultaram-se os livros [2] e [3] com o objetivo de obter a geometria global 

de cada elemento que compõe uma Câmara de Vórtice, portanto, para a definição geral da estrutura 

tridimensional falta indicar quais são as espessuras de cada elemento. Para tal, foi feito um pré-

dimensionamento ao ELU onde se consideraram as ações relativas à sobrecarga de utilização e ao 

peso do aterro a atuar sobre as paredes superiores do tubo de entrada (laje 1) e da câmara de 

dissipação (laje 2) (Figura 21). Apesar da laje 2 possuir duas aberturas e carregamento proveniente 

dos tubos verticais, estes efeitos não foram contabilizados no pré-dimensionamento, sendo depois 

verificados no modelo de elementos finitos. Na parede superior da câmara de dissipação limitou-se o 

momento fletor reduzido a 𝜇 ≤ 0,20 e na parede superior do tubo de entrada a 𝜇 ≤ 0,05. 

 

Figura 21 – Câmara de Vórtice. Identificação das lajes 

 

Analisando uma fatia de 1 𝑚 em cada parede, simplificando ambos os casos a um modelo de barra bi-

-encastrado com vãos de 2,6 𝑚 e de 7 𝑚 para as paredes 1 e 2, respetivamente, e admitindo que a 

Laje 1 

Laje 2 
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repartição de cargas na laje 1 é de 100% e na laje 2 é de 70% para os vãos indicados, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

Tabela 12 – Resultados obtidos através da análise de uma fatia de laje de 1 𝑚 

Laje 
Distância à 
superfície 

(𝑚) 
Carga (𝑘𝑁/𝑚/𝑚) 𝑀𝑠𝑑

−  (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 𝜇 𝑒 (𝑚) 

1 3,5 
21 ∗ 3,5 ∗ 1,35 + 10 ∗ 1,5

= 114,23  

1,00 ∗ 114,23 ∗ 2,62

12
= 64,35 

64,35

ℎ2 ∗ 267000
= 0,05 

≅0,22 

2 23 
21 ∗ 23 ∗ 1,35 + 10 ∗ 1,5

= 667,05  

0,7 ∗ 667,05 ∗ 72

12
= 1906,65 

1906,65

ℎ2 ∗ 267000
= 0,2 

≅0,6 

 

De acordo com os resultados da Tabela 12 assumir-se-á que a parede superior do tubo de entrada, e, 

por conseguinte, todas as paredes do mesmo tubo, terão uma espessura de 0,3 𝑚. A parede superior 

da câmara de dissipação bem como as restantes paredes quem compõem a câmara terão uma 

espessura de 0,7 𝑚. Por simplificação, todas as restantes paredes estruturais terão espessuras de 

0,3 𝑚. Por fim, sabe-se então que o volume total de sólido é de cerca de 535 𝑚3. Considerando o peso 

volúmico do betão de igual a 25 𝑘𝑁/𝑚3, perfaz um peso total de 13375 𝑘𝑁. 

 

5.3.3. Ações relativas ao escoamento na Câmara de Vórtice  

 

A presença de escoamento dentro da Câmara de Vórtice origina forças transmitidas às paredes, quer 

por impacto, quando por exemplo se dá a transição entre um escoamento horizontal proveniente do 

tubo de entrada para um escoamento vertical em vórtice imposto pelo formato da estrutura em espiral, 

quer pelas forças de atrito dentro do tubo de queda. Kellenberger 1988 [3] define um conjunto de 

expressões que indicam quais as ações a considerar na espiral, tubo de queda e câmara de dissipação. 

A mudança de direção do fluxo do escoamento causado pelo impacto da água na parede da espiral 

origina forças nas mesmas (Figura 22), que podem ser obtidas através da expressão: 

𝑃𝐷 =
𝜌𝑤𝐴𝑜𝑉𝑜

2

𝐻𝑝𝑅𝐷
 

(38) 

Onde 𝑃𝐷 é a pressão em 𝑘𝑁/𝑚2 exercida nas paredes, 𝜌𝑤 é a massa volúmica da água (1 𝑡𝑜𝑛/𝑚3), 𝐴𝑜 

é a área de fluxo na secção de transição tubo de entrada-espiral (𝑚2), 𝑉𝑜 é a velocidade à entrada da 

espiral (𝑚/𝑠), 𝐻𝑝 é a distância medida na vertical da base da rampa até à superfície do escoamento 

(Figura 22 à direita) e 𝑅𝐷 é o raio (𝑚). Esta expressão pode ser obtida através da fórmula: 

𝐹 = 𝜌𝑄V (39) 
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Em que 𝐹 é uma força em 𝑘𝑁, 𝑄 é um caudal em 𝑚3/𝑠 e 𝑉 é uma velocidade em 𝑚/𝑠, sabendo que o 

caudal é o produto de um área por uma velocidade, e uma pressão é uma força por unidade de área, 

consegue-se a partir da equação (39) explicar a equação (38). 

 

 

Figura 22 – Imagem retirada de Kellenberger 1988 [3]: Forças de impacto nas paredes espiral 
representadas em planta (à esquerda) e corte da espiral (à direita) 

 

O valor de 𝑃𝐷 varia dependendo (Figura 22):  

• Da zona da espiral onde se quer calcular a pressão, por exemplo, 𝑅𝐷 toma o valor de 𝑅1 no 

primeiro troço da parede exterior, de 𝑅2 no segundo troço da parede exterior e de 𝑅𝑠 (𝑅𝑠 =
𝐷𝑠

2
) 

aquando dentro do tubo de queda (ver Figura 9 e Tabela 3 presentes no Capítulo 3); 

• Da localização dentro dos próprios troços, pois a altura da parede é variável, assumindo uma 

altura constante do fluxo e igual a ℎ𝑀  (variável definida no Capítulo 3). 

Segundo [3], 𝐻𝐷 é estimado da seguinte forma: 

𝐻𝑝 = 𝐻𝐷 + ℎ𝑀 = 𝑅1𝑆𝑜𝑒𝜋 + ℎ𝑀 (40) 

Onde 𝑅1 é o raio do primeiro troço da curva exterior, 𝑆𝑜𝑒 é a inclinação da laje de fundo da espiral no 

sentido do escoamento e ℎ𝑀 é a altura máxima do fluxo dentro da espiral medida a partir do ponto de 

transição tubo de entrada-espiral. 

Para definir 𝑅𝐷 [3] sugere tomar-se o valor mínimo entre 𝑅1, 𝑅2 e 𝑅s por forma a maximizar 𝑃𝐷 . Por 

simplificação foi feito este procedimento, aplicando depois 𝑃𝐷 em todas as paredes, como mostra a 

Figura 22. A tabela seguinte sintetiza os resultados obtidos: 
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Tabela 13 – Síntese de resultados para a ações do escoamento sobre a espiral 

Espiral 

𝜌𝑤 (𝑡𝑜𝑛/𝑚3) 1 

𝑏 (𝑚)  2 

ℎ𝑜 (𝑚)  0,93 

𝐴𝑜 (𝑚2)  1,84 

𝑉𝑜 (𝑚/𝑠) 8,15  

𝑆𝑜𝑒 (%)  10 

𝐻𝐷 (𝑚) 1,09 

ℎ𝑀 (𝑚) 3,73 

𝑅1(𝑚) 3,48 

𝐻𝑝 (𝑚) 4,82 

𝑅𝐷 = 𝑅2 (𝑚) 2,18 

𝑃𝐷 (𝑘𝑁/𝑚2) 11,66 

 

No tubo de queda, a expressão sugerida é para determinar a pressão é (Figura 23): 

𝑃𝑓 =
𝜌𝑤𝑄𝑑𝑔

𝑉∗
 

(41) 

𝐾𝑓 = 𝑃𝑓𝐿𝑒 (42) 

Em que, 𝐾𝑓 é a força resultante em 𝑘𝑁, 𝐿𝑒 o comprimento efetivo de tubo de queda (𝑚), 𝑄𝑑   o caudal 

de dimensionamento (𝑚3/𝑠) e 𝑉∗ é um parâmetro que define a velocidade máxima para um tubo de 

queda (explicado no Capítulo 3) e 𝑃𝑓 é uma força axial por unidade de comprimento (𝑘𝑁/𝑚). 

O comprimento efetivo do tubo é dado pela expressão: 

𝐿𝑒 = 𝐿𝑠 − (ℎ𝑀 + 𝐻𝐷𝑚𝑎𝑥) (43) 

Em que, 𝐻𝐷𝑚𝑎𝑥 é a distância medida na vertical entre o ponto de transição tubo de entrada-espiral e o 

ponto de transição espiral-tubo de queda (𝑚) e 𝐿𝑠 o comprimento do tubo de queda (𝑚). Esta variável 

𝐻𝐷𝑚𝑎𝑥 é estimada usando a seguinte expressão: 

𝐻𝐷𝑚𝑎𝑥 = (𝑅1 + 𝑅2)𝑆𝑜𝑒𝜋 (44) 

Na Tabela 14 estão indicados os valores referentes à ação do escoamento no tubo de queda: 

Tabela 14 – Síntese de resultados para a ações do escoamento sobre o tubo de queda 

Tubo de Queda 

𝑄𝑑 (𝑚3/𝑠) 15 

𝑉∗ (𝑚/𝑠) 17,83  

𝐿𝑠 (𝑚)  17,50 

𝐻𝐷𝑚𝑎𝑥 (𝑚) 1,77  

𝐿𝑒 (𝑚)  15,73 

𝑃𝑓 (𝑘𝑁/𝑚) 8,25 

𝐾𝑓 (𝑘𝑁) 129,79 
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Figura 23 – Imagem retirada de Kellenberger 1988 [3]: Foças provocadas pelo escoamento anular 
(“annular flow”) representadas em corte 

 

Por fim, na câmara de dissipação, enquanto o colchão de água não é formado, ocorre o impacto do 

escoamento na laje de fundo (Figura 24). A expressão que permite simular essa força de impacto é: 

𝐾𝑡 = 𝜌𝑄𝑑𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (45) 

𝑝𝑡 =
𝐾𝑡
2𝜋𝐷𝑠

 
(46) 

Onde, 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 é a velocidade na parte final do tubo de queda (𝑚/𝑠), 𝐾𝑡 é a resultante das forças causadas 

pelo impacto do escoamento na laje de fundo da câmara de dissipação (𝑘𝑁) e 𝑝𝑡  é uma força por 

unidade de perímetro (𝑘𝑁/𝑚) como mostra a Figura 24. As fórmulas (45) e (46) também provêm da 

equação (39). Note-se que nesta dissertação usar-se-á na expressão (45) o valor da velocidade 

máxima 𝑉∗ em vez do valor da velocidade de saída 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 pois é superior, logo é mais conservativo, 

apesar de se saber a priori que para o caudal de dimensionamento imposto a velocidade 𝑉∗ nunca será 

atingida. Juntar-se-á também as duas forças 𝑝𝑡 numa só à qual se designará de 𝑃𝑡 (= 2𝑝𝑡). 
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Figura 24 – Imagem retirada de Kellenberger 1988 [3]: Corte vertical de uma ligação genérica entre o 
tubo de queda e a câmara de dissipação (à esquerda) e representação do perímetro de impacto em 

planta (à direita) 

 

Na tabela seguinte está indicada a síntese de resultados para as ações do escoamento da câmara de 

dissipação: 

Tabela 15 – Síntese de resultados face às ações sobre a câmara de dissipação 

Câmara de dissipação 

𝐾𝑡 (𝑘𝑁) 267,43 

𝑃𝑡 (𝑘𝑁/𝑚) 35,47 

 

5.3.4. Ação sísmica 

 

Como Portugal é um país associado a uma atividade sísmica com eventos moderados a fortes, dados 

os registos históricos de datas como 1755, 1858 e 1969, é de relativa importância considerar os efeitos 

sísmicos num projeto de dimensionamento. 

O regulamento europeu NP EN 1998-1 [16] é assim aplicável aquando se trata do dimensionamento 

de estruturas de edifícios e outras obras de engenharia civil em zonas sísmicas, tais como pontes, silos, 

reservatórios, muros de suporte. O seu propósito é então garantir a proteção das vidas humanas, limitar 

danos e manter as estruturas que são importantes para a proteção civil operacionais (hospitais, quarteis 

de bombeiros, escolas). 

No caso do dimensionamento de uma estrutura enterrada como são as Câmaras de Vórtice, não existe 

grande informação acerca das metodologias próprios para o seu dimensionamento sísmico. Na 



- 38 - 
 

presente dissertação será adotar métodos aproximados aos muros de suporte onde se recorrerá à 

consulta do NP EN 1998-5 [18] e do documento Stability Analysis of Concrete Structures [20] 

conjugados como uma análise considerando a propagação da ação sísmica no solo através dos 

espectros de resposta NP EN 1998-1 [16]. 

Devido ao facto de não se saber qual será o verdadeiro comportamento do terreno aquando de um 

evento sísmico, fatores como a boa ou má compactação do terreno, se o aterro estará em contacto ou 

não com a estrutura e se a presença deste poderá aumentar ou não as cargas na estrutura, poderão 

ser fatores com influência na resposta da estrutura. 

No dimensionamento da Câmara de Vórtice não foi considerada o efeito vertical da ação sísmica. 

 

5.3.4.1. Ação sísmica de acordo com a NP EN 1998-1 

 

De acordo com a NP EN 1998-1 [16] qualquer estrutura em regiões sísmicas deve ser dimensionada 

por forma a: (i) limitar os danos e/ou (ii) impedir o colapso total e/ou parcial, mantendo assim uma 

capacidade resistente residual após o evento sísmico. A cada um destes requisitos está associado um 

grau de fiabilidade. Este subcapítulo focar-se-á somente no ponto (ii). 

Relativamente ao ponto (ii), a ação sísmica é expressa tendo em conta: 

• Uma probabilidade de excedência, em 50 anos, da ação sísmica de referência (𝑃𝑁𝐶𝑅) ou a um 

período de retorno de referência (𝑇𝑁𝐶𝑅); 

• Coeficiente de importância 𝛾𝐼. 

Os valores recomendados pelo Anexo Nacional para 𝑃𝑁𝐶𝑅e 𝑇𝑁𝐶𝑅 são, respetivamente, 10% e 457 anos. 

O valor do coeficiente de importância está associado ao grau de relevância da estrutura, este pode 

aumentar o valor da ação sísmica caso a estrutura seja considerada como importante para a segurança 

pública e para a proteção civil. 

A NP EN 1998-4 [19] classifica as estruturas em 4 classes sendo que: 

• Classe 1 – ocasiões em que o risco de perda de vidas humanas é baixo e as consequências 

económicas e sociais devidas ao colapso são pequenas; 

• Classe 2 – ocasiões de risco médio para a perda de vidas humanas e cujas consequências 

económicas e socias já têm alguma relevância; 

• Classe 3 – ocasiões em que o risco de perda de vidas humanas é elevado e existe 

consequências económicas e sociais notáveis em caso de colapso; 

• Classe 4 – ocasiões de extrema importância económica e social e em que o risco de perda de 

vidas humanas é muito elevado. 

O valor atribuído ao coeficiente de importância 𝛾𝐼 correspondente a cada classe é imposto pelo Anexo 

Nacional de cada país. A Tabela 16, adaptada do Quadro NA.II de [16] mostra esses mesmos valores 

recomendados: 
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Tabela 16 – Tabela adaptada de [16]: Coeficientes de importância 𝛾𝐼 

Classe de importância Ação sísmica Tipo 1 
Ação sísmica Tipo 2 

Continente 

I 0,65 0,75 

II 1,00 1,00 

III 1,45 1,25 

IV 1,95 1,50 

 

No dimensionamento de estruturas à ação sísmica [16] impõe a consideração de dois tipos de sismos 

diferentes: (i) sismo Tipo 1 (afastado) e (ii) sismo Tipo 2 (próximo). Sismo afastado (ou Tipo 1) refere-

se a eventos sísmicos que ocorram na zona do Atlântico causados pela falha que divide a Placa 

Africana da Placa Euro-Asiática enquanto que o sismo próximo se refere a eventos sísmicos que 

ocorram dentro do território Continental causados pelas diversas falhas existentes no território 

português (de referir também que no Arquipélago dos Açores é considerado o sismo Tipo 2). 

Dependendo da distância ao epicentro do sismo a aceleração de referência à superfície do terreno 

(𝑎𝑔𝑅) é assim variável. A NP EN 1998-1 [16] define assim várias zonas para cada tipo de sismo, e a 

cada zona associa uma aceleração 𝑎𝑔𝑅 , como se pode verificar na tabela seguinte: 

Tabela 17 – Tabela adaptada de [16]: Acelerações de referência para cada zona que define o 
território português 

Ação Sísmica Tipo 1 Ação Sísmica Tipo 2 

Zona Sísmica 𝑎𝑔𝑅 (𝑚/𝑠2) Zona Sísmica 𝑎𝑔𝑅 (𝑚/𝑠2) 

1.1 2,50 2.1 2,50 

1.2 2,00 2.2 2,00 

1.3 1,50 2.3 1,70 

1.4 1,00 2.4 1,10 

1.5 0,60 2.5 0,80 

1.6 0,35     

 

Definida a aceleração 𝑎𝑔𝑅  é necessário atualizá-la de acordo com o coeficiente de importância 

escolhido: 

𝑎𝑔 = 𝛾𝐼𝑎𝑔𝑅 (47) 

Sendo que 𝑎𝑔 é a aceleração à superfície do terreno (𝑚/𝑠2). 

Relativamente ao tipo de terreno, [16] (Quadro 3.1) propõe que sejam classificados de acordo com a 

Figura 25. Se os solos forem classificados dentro da categoria S1 e S2 será necessária a realização de 

estudos especiais para determinar a ação sísmica.  

Foram definidos “espectros de resposta de cálculo” com o propósito de poder definir qual é o movimento 

sísmico num dado ponto da superfície do terreno corrigidos pelo coeficiente de comportamento 𝑞. Este 

coeficiente permite reduzir o “espectro de resposta elástica” (Figura 26) dada a possibilidade de a 

estrutura ter capacidade de dissipar energia através de comportamentos dúcteis. A NP EN 1998-1 [16] 
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no ponto 2.2.2(2) refere que “no caso limite de cálculo de estruturas classificadas de baixa 

dissipação (…) o coeficiente de comportamento não poderá, em geral, ser superior a 1,5”. 

 

 

Figura 25 – Imagem retirada de [16]: Tipos de terrenos 

 

 

Figura 26 - Imagem retirada de [16]: Espectros de resposta elástica do Tipo 1 (à esquerda) e do Tipo 
2 (à direita) para terrenos do tipo A a E 
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As expressões que definem as acelerações (𝑆𝑑) correspondentes aos espectros de resposta de cálculo 

(Figura 26 com a correção feita pelo coeficiente de comportamento 𝑞) são: 

  

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 : 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔𝑆(
2

3
+
𝑇

𝑇𝐵
(
2,5

𝑞
−
2

3
)) 

(48) 

𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 : 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔𝑆
2,5

𝑞
 

(49) 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷: 𝑆𝑒(𝑇) {
= 𝑎𝑔𝑆

2,5

𝑞
(
𝑇𝐶
𝑇
)

≥ 𝛽𝑎𝑔

 

(50) 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇: 𝑆𝑒(𝑇) {
= 𝑎𝑔𝑆

2,5

𝑞
(
𝑇𝐶𝑇𝐷
𝑇2

) 

≥ 𝛽𝑎𝑔

  

(51) 

Em que: 

• 𝑆𝑑(𝑇) – Aceleração espectral de cálculo (𝑚/𝑠2); 

• 𝑞 – Coeficiente de comportamento; 

• 𝛽  – Coeficiente correspondente ao limite inferior do espectro de cálculo horizontal (Anexo 

Nacional recomenda que seja 0,2); 

• 𝑇 – Período de vibração (𝑠); 

• 𝑎𝑔 – Aceleração à superfície do terreno (𝑚/𝑠2); 

• 𝑇𝐵 – Limite inferior do patamar espectral constante (𝑠); 

• 𝑇𝐶 – Limite superior do patamar espectral constante (𝑠); 

• 𝑇𝐷 – Valor que define no espectro o início do ramo de deslocamento constante (𝑠); 

• 𝑆 – Coeficiente de solo. 

Por sua vez o valor do coeficiente de solo (𝑆) é dado por: 

𝑆 =

{
 
 

 
 𝑆𝑚𝑎𝑥     𝑠𝑒   𝑎𝑔 ≤ 1𝑚/𝑠

2

𝑆𝑚𝑎𝑥 −
𝑆𝑚𝑎𝑥 − 1

3
(𝑎𝑔 − 1)   𝑠𝑒  1 𝑚/𝑠

2 ≤ 𝑎𝑔 ≤ 4 𝑚/𝑠
2

1   𝑠𝑒   𝑎𝑔 ≥ 4 𝑚/𝑠2

 

(52) 

Os valores de 𝑆𝑚𝑎𝑥, 𝑇𝐷, 𝑇𝐶, 𝑇𝐵 definidos para Portugal (Quadro NA-3.2 e NA-3.3 de [16]) são: 

Tabela 18 – Tabela adaptada de [16]: Valores dos parâmetros que definem o espectro de resposta 
elástico para a ação sísmica do Tipo 1 (à esquerda) e para a ação sísmica Tipo 2 (à direita) 

 

 

Tipo de Terreno 𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑇𝐵 (𝑠) 𝑇𝐶 (𝑠) 𝑇𝐷 (𝑠)  
Tipo de 
Terreno 

𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑇𝐵 (𝑠) 𝑇𝐶  (𝑠) 𝑇𝐷 (𝑠) 

A 1,0 0,1 0,6 2,0  A 1,0 0,1 0,25 2,0 

B 1,35 0,1 0,6 2,0  B 1,35 0,1 0,25 2,0 

C 1,6 0,1 0,6 2,0  C 1,6 0,1 0,25 2,0 

D 2,0 0,1 0,8 2,0  D 2,0 0,1 0,25 2,0 

E 1,8 0,1 0,6 2,0  E 1,8 0,1 0,25 2,0 
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O caso prático que retrata esta dissertação é, portanto, uma obra que se irá localizar em Lisboa, 

fundada sobre terreno rochoso de boa qualidade (Tipo A), em termos da classe de importância (𝛾𝐼) a 

estrutura será classificada como de Classe 2 visto não apresentar qualquer risco de perda de vidas 

humanas, ainda assim apresenta um cariz económico-social relevante. Em relação ao coeficiente de 

comportamento 𝑞  tomar-se-á de forma conservativa igual a 1,5 (ponto 2.2.2(2) de [16]). A tabela 

seguinte sintetiza os parâmetros referentes ao cálculo da ação sísmica. Para finalizar o processo basta 

apenas saber quais os períodos dos modos de vibração da Câmara de Vórtice. Esses parâmetros serão 

calculados quando se modelar a estrutura num programa de elementos finitos (Capítulo 6). 

Tabela 19 – Síntese de resultados referentes ao cálculo dos parâmetros da ação sísmica pela NP EN 
1998-1 [16] 

 Valores 

Parâmetros Sismo Tipo 1 Sismo Tipo 2 

Zona sísmica 1.3 2.3 

𝑎𝑔𝑅 (𝑚/𝑠2) 1,50 1,70 

𝛾𝐼 1 1 

𝑎𝑔 (𝑚/𝑠2) 1,50 1,70 

𝑆𝑚𝑎𝑥 1 1 

𝑇𝐵 (𝑠) 0,10 0,10 

𝑇𝐶 (𝑠) 0,60 0,25 

𝑇𝐷 (𝑠) 2 2 

𝑆 1 1 

𝛽𝑎𝑔 (𝑚/𝑠2) 0,30 0,34 

𝑆𝑑𝑚𝑎𝑥  (𝑚/𝑠
2) 2,50 2,83 

 

 

5.3.4.2. Ação sísmica por simplificação a muro de suporte 

 

Tomando um dimensionamento simplificado por aproximação da Câmara de Vórtice a um muro de 

suporte, a NP EN 1998-5 [18] recomenda o uso de “métodos gerais” de análise (7.3.1) ou “métodos 

simplificados: análise pseudo-estática” (7.3.2).  

Relativamente aos “métodos gerais” são aceites quaisquer métodos apoiados na experiência e em 

observações que sejam fundamentados em procedimentos da dinâmica das estruturas e dos solos. 

Estes métodos deverão ter em conta: (i) comportamento não linear do solo enquanto se dá a interação 

dinâmica com a estrutura; (ii) efeitos de inércia de todos os intervenientes do processo de interação 

(massa do solo, massa da estrutura e qualquer outra força gravítica); (iii) efeito hidrodinâmico causado 

pela água; (iv) compatibilidade entre deformações do solo e muro (se houver ancoragens, as 

deformações desta também têm de ser tidas em conta) ([18]). 

Os “métodos simplificados: análise pseudo-estática” sugeridos por [18] são o método de Mononobe-

Okabe (de E.3 a E.7) no caso de haver movimento da estrutura causado por deslizamento, rotação ou 

flexão que provoquem no solo uma cunha ativa, ou o método de “impulso de terras para estruturas 
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rígidas” (E.9) no caso da estrutura ser rígida (paredes de cave, muros de gravidade acorados e 

fundados em rocha) e portanto a impossibilidade de se gerar um estado ativo. Neste caso são 

desenvolvidas pressões sobre a estrutura superiores às do método de Mononobe-Okabe. Em ambos 

os dois métodos anteriores é necessário ter em conta o efeito hidrodinâmico que é dado pela expressão 

(E.8): 

𝑞(𝑧) = ±
7

8
𝑘ℎ𝛾𝑤√ℎ𝑧 

(53) 

Em que, 𝑞(𝑧) é a pressão hidrodinâmica (𝑘𝑁/𝑚/𝑚), 𝑘ℎ é o coeficiente sísmico horizontal, ℎ a altura 

livre de água (𝑚), 𝑧 a profundidade (𝑚) e 𝛾𝑤 o peso volúmico da água (𝑘𝑁/𝑚3). Este é efeito só é 

contabilizado se houver água livre em contacto com a estrutura. Os movimentos da estrutura causadas 

pelo efeito sísmico originam não só forças dinâmicas como também podem alterar os períodos dos 

modos de vibração (periods of the fundamental modes) bem como as deformadas dos modos (mode 

shapes) (Stability Analysis of Concrete Structures [20]). Dado que não há a possibilidade de haver água 

livre em contacto com a estrutura pois esta será globalmente aterrada, este efeito não será 

contabilizado. Este mesmo documento reforça a ideia que, as forças de inércia causadas pela ação 

sísmica nas estruturas podem ser estimadas dependendo do comportamento dos aterros: (i) aterros 

em cedência (“Yielding Backfills”) (ii) aterros em estados de não cedência (“Non-Yielding Backfills”) e 

(iii) aterros em cedência parcial (“Partially Yielding Backfills”). Em (i) é recomendado o uso do método 

de Mononobe-Okabe. Caso o solo se encontre no regime indicado em (ii) é recomendado o uso da 

expressão expressa na E.9 da NP EN 1998-5 [18]: 

𝛥𝑃𝑑 = 𝛼𝑆𝛾𝐻
2 (54) 

Em que, 𝛥𝑃𝑑  é a força dinâmica do solo na estrutura numa fatia de 1 𝑚 (“Lateral seismic force 

representing dynamic soil pressure effect”) (𝑘𝑁/𝑚 ), 𝛾  é o peso volúmico do solo (𝑘𝑁/𝑚3 ),  𝑆  é o 

coeficiente de solo, calculado pela expressão (52), 𝛼 é o quociente entre a aceleração à superfície de 

um terreno do tipo A e a aceleração gravítica, e 𝐻 é a altura do muro (𝑚). 

Também é afirmado que, caso o solo esteja em regime de não cedência, as pressões dinâmicas são 

maiores que as previstas pelo método de Mononobe-Okabe. A força 𝛥𝑃𝑑 deve ser combinada com a 

força de inercia lateral da estrutura (“structure lateral inertial force”), e em caso de haver água, com a 

força hidrodinâmica. 

Estima-se que, devido ao facto de a Câmara de Vórtice estar totalmente aterrada e ter na sua periferia 

solos de boa qualidade, a probabilidade de se formar uma cunha ativa não seja muito elevada. Além 

disso, dadas a incertezas face ao comportamento da estrutura, e aproveitando o facto de ser um 

método conservativo e de fácil aplicação, optou-se pela sua aplicação. Este método transforma um 

diagrama de pressão dinâmica variável em profundidade numa força aplicada a uma distância de 0,63𝐻 

([20]) podendo penalizar demasiado uma zonas em detrimento de outras. 

A tabela seguinte mostra os resultados obtidos pelo método E.9 da NP EN 1998-5 [18] (a altura usada 

para o cálculo foi aproximada por excesso): 
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Tabela 20 – Resultados obtidos através do método “impulso de terras para estruturas rígidas” 

 Valores 

Parâmetros Sismo Tipo 1 Sismo Tipo 2 

𝐻 (𝑚) 30 30 

𝛾𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑘𝑁/𝑚3) 21 21 

𝛾𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑁/𝑚3) 11 11 

𝑆 1 1 

𝛼 0,15 0,17 

𝛥𝑃𝑑𝑠𝑒𝑐𝑜  (𝑘𝑁/𝑚) 2835 3213 

𝛥𝑃𝑑𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑁/𝑚) 1485 1683 
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6. MODELAÇÃO DA ESTRUTURA UTILIZANDO O MÉTODO 
DOS ELEMENTOS FINITOS 
 

Na presença de estruturas de geometria complexa, por vezes torna-se complicado fazer a análise do 

comportamento global através de métodos simplificados. Recorrendo a softwares que utilizam o 

Método dos Elementos Finitos, é possível simular, de forma mais aproximada possível, o 

comportamento da estrutura. Assim, com o auxílio do software SAP2000 v.19 [23], a estrutura será 

modelada com base em elementos do tipo casca (“Shell”), e será elaborado com base nos valores 

calculados para a geometria (Capítulo 3) e nos valores definidos para as espessuras dos elementos 

(Capítulo 5). Foi feito, em primeiro lugar, um modelo tridimensional com objetos do tipo “Surface” (em 

AutoCAD [22]) onde se reduziram todos os elementos estruturais à linha média para depois, usando a 

opção “meshoptions”, gerar uma malha que será exportada para o programa de elementos finitos 

(SAP2000 v.19 [23]). 

De referir ainda que serão previstas juntas de contração que separa o tubo de saída da câmara de 

dissipação. A junta será resolvida com o recurso a uma lâmina de estanqueidade para prevenir 

possíveis saídas de água. Assim sendo, será feito um modelo de análise global onde se estudará o 

comportamento de todos os elementos que definem a Câmara de Vórtice (análise ao ELU e ao ELS). 

Neste trabalho de dimensionamento, apesar de se ter modelado uma pequena parte do tubo de saída, 

este não será tido em conta para a análise global, pelo que não será sujeito a qualquer tipo de 

carregamento. 

  

Figura 27 – Modelo tridimensional da Câmara de Vórtice em SAP2000 v.19 [23] representado em 
duas vistas 
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6.1. Definição do modelo 
 

Como foi dito anteriormente, recorreu-se ao software AutoCAD [22] para definir a malha da estrutura, 

à base de elementos triangulares com 3 nós e elementos quadrangulares de 4 nós, e posteriormente 

exportada para o software SAP2000 v.19 [23]. Quis-se com isso, estudar um modelo estrutural bastante 

próximo da realidade. Devido ao facto dos elementos finitos entre faces terem de estar em 

compatibilidade foi difícil criar uma malha regular, havendo por vezes elementos finitos triangulares 

bastante alongados que podem dar resultados menos representativos da realidade. A solução 

alternativa seria fazer um modelo à base de modelos retangulares de 4 nós cujas geometria real seria 

aproximada por superfícies simples. 

De seguida será feita a definição propriamente dita do modelo: 

• Análise – A avaliação dos esforços será feita recorrendo a uma análise linear em que a câmara de 

dissipação estará apoiada na base por molas de rigidez 𝐾1 que simulam o comportamento em meio 

elástico da camada rochosa e nas paredes laterias por molas de rigidez 𝐾2 que simulam a interação 

estrutura-aterro. Estas molas têm um funcionamento único à compressão. 

• Materiais – Toda estrutura foi modelada em elementos finitos do tipo casca (“shell thin”) com os 

seguintes materiais: 

o Betão não fendilhado: C40/50; peso volúmico ( 𝛾𝑐 ) de 25 𝑘𝑁/𝑚3 , Módulo de 

Elasticidade de 35 𝐺𝑃𝑎 e um coeficiente de Poisson (𝜈) de 0,20; 

o Betão fendilhado: C40/50; peso volúmico (𝛾𝑐) de 25 𝑘𝑁/𝑚3, Módulo de Elasticidade de 

17,5 𝐺𝑃𝑎 e um coeficiente de Poisson (𝜈) de 0,20; 

o Aço: A500; peso volúmico (𝛾𝑐) de 77 𝑘𝑁/𝑚3 e um Módulo de Elasticidade de 200 𝐺𝑃𝑎. 

• Secções – Para os dois tipos de betão criados (fendilhado e não-fendilhado) foram definidas 

secções com as espessuras pré-dimensionadas no Capítulo 5. Note-se que, de acordo com a 

Figura 9, a parede interior da espiral tem espessura variável de 0,6 𝑚  a 0,25 𝑚 , foi então 

simplificado e tomou-se uma espessura global aproximada, assim: 

o Tubo de entrada, espiral, tubo de queda, tubo de ventilação: espessura de 0,3 𝑚; 

o Câmara de dissipação: espessura de 0,7 𝑚; 

o Viga transversal: espessura de 0,5 𝑚; 

o Estrutura de ligação tudo de ventilação-espiral: espessura 1 𝑚. 

• Orientação dos elementos – Apesar de em alguns locais da estrutura ser completamente 

impossível manter uma orientação local dos elementos finitos compatível, estes foram orientados 

sempre com o mesmo sentido (eixo 3 da normal a apontar sempre para o exterior); 

• Definição das condições de apoio/fronteira – Considerou-se que a estrutura está apoiada 

continuamente na base e nas paredes da câmara de dissipação por molas. Este tipo de fundação, 

apelidada de meio de fundação de Winckler, permite simular o comportamento elástico do solo 

através de molas com comportamento linear, onde a reação 𝑅(𝑥) (𝑘𝑁/𝑚2) é o produto entre o 

módulo de reação do solo 𝑘𝑠 (𝑘𝑁/𝑚/𝑚
2) pela deformada do corpo assente o meio 𝑤(𝑥) (𝑚) (55). 
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O módulo de reação do solo é calculado pela expressão de Vesic desenvolvida para uma viga de 

comprimento infinito e apoiada num meio isotrópico, elástico e contínuo (56): 

𝑅(𝑥) = 𝑘𝑠𝑤(𝑥) (55) 

𝑘𝑠 =
0,65𝐸𝑠
𝑏(1 − 𝜈𝑠

2)
√
𝐸𝑠𝑏

4

𝐸𝑓𝐼𝑓

12

 

(56) 

Onde 𝐸𝑠 e 𝐸𝑓  são os Módulos de Elasticidade do terreno e da viga (𝑀𝑃𝑎), respetivamente, 𝜈𝑠 o 

coeficiente de Poisson do solo, 𝐼𝑓 é o momento de inércia da viga (𝑚4) e 𝑏 a largura da viga (𝑚). 

As molas foram então introduzidas no modelo através de molas de área (“Area Springs”) que 

resistem unicamente à compressão. Na base da câmara de dissipação a rigidez 𝐾1 será calculada 

pela expressão (56), enquanto que nas paredes laterias da mesma a rigidez 𝐾2  será tomada 

aproximadamente 
1

3
𝐾1. 

Na tabela seguinte são apresentados os parâmetros que definem o dimensionamento das 

condições de apoio da Câmara de Vórtice: 

Tabela 21 – Síntese de resultados que definem as condições de apoio da Câmara de Vórtice 

Parâmetros Valores 

𝐸𝑠 (𝑀𝑃𝑎) 500 

𝐸𝑓 (𝑀𝑃𝑎) 33000 

𝐼𝑓 (𝑚4) 0,2 

𝑏 (𝑚) 7 

𝜈𝑠 0,25 

𝑘𝑠  (𝑘𝑁/𝑚/𝑚
2) 76407 

𝐾1 (𝑘𝑁/𝑚/𝑚
2) 76407 

𝐾2 (𝑘𝑁/𝑚/𝑚
2) 25000 

 

Estando a Câmara de Vórtice totalmente enterrada foram definidas molas (“Area Springs”) de 

rigidez 𝐾3 ≅ 10000 𝑘𝑁/𝑚/𝑚
2  nas faces laterais dos tubos de queda e de ventilação (abaixo da 

cota da espiral), e de rigidez 𝐾4 ≅  5000 𝑘𝑁/𝑚/𝑚
2 nas paredes laterais da espiral e restante zona 

do tubo de ventilação. Estas molas, tal como 𝐾1 e 𝐾2, tem um funcionamento único à compressão 

e foram modeladas unicamente para a Combinação Sísmica. Estas molas têm como objetivo de 

simular o confinamento da Câmara de Vórtice quando nela se aplicam os carregamentos sísmicos. 

Caso não fossem modeladas, a estrutura teria uma deformada em consola aquando da aplicação 

dos efeitos dinâmicos por parte do solo, sendo este efeito incompatível com o meio onde que está 

inserida. Por último, foram ainda definidas molas com rigidez infinita no eixo z com o intuito de 

simular a continuidade do tubo de entrada. 

• Modos de vibração – Criado o modelo, com as condições de apoio, materiais e espessuras 

definidas é possível fazer a análise modal (“Modal”) para saber quais os períodos dos modos de 
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vibração do modelo da Câmara de Vórtice. Os resultados obtidos até ao 5º modo de vibração para 

secções fendilhadas (𝐸𝑐𝑓 = 17,5 𝐺𝑃𝑎) são: 

Tabela 22 – Períodos dos primeiros 5 modos de vibração da Câmara de Vórtice  

Modos de Vibração Período (𝑠)  

1º 0,143 

2º 0,137 

3º 0,121 

4º 0,118 

5º 0,108 

 

Na Figura 28 estão representados os primeiros três modos de vibração da Câmara de Vórtice: 

 

Figura 28 – Modos de vibração da Câmara de Vórtice. Da esquerda para a direita: 1º, 2º e 3º modos 

 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 22 e com os valores de 𝑇𝐵, 𝑇𝐶 e 𝑇𝐷 (Capítulo 5) 

que definem os diferentes patamares dos espectros de resposta para os sismos próximo (sismo 

Tipo 2) e afastado (sismo Tipo 1) conclui-se que para ambos os sismo Tipo 1 e Tipo 2 os valores 

até ao 5º modo dos períodos encontram-se dentro do patamar constante, pelo que as acelerações 

espectrais 𝑆𝑑1 e 𝑆𝑑2 serão tomadas igual a 𝑆𝑑𝑚𝑎𝑥 dos respetivos gráficos, sendo que para o sismo 

Tipo 1 este valor será de 2,5 𝑚/𝑠2 e para o sismo Tipo 2 será de 2,83 𝑚/𝑠2 (Tabela 19). O sismo 

Tipo 2 é, assim, o mais condicionante. 
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Figura 29 – Gráfico adaptado de [16]: Espectros de resposta de cálculo e modos de vibração da 
Câmara de Vórtice 

 

• Ações e combinações – Em relação às ações será feita uma análise com presença de água e 

sem presença de água pois irá influenciar o peso volúmico do solo 𝛾𝑠 e por sua vez as cargas 

estáticas e pseudo-estáticas (relativas ao sismo) transmitidas à estrutura, portanto ter-se-á em 

consideração uma análise seca e uma análise saturada aos ELU, ELS e à ação sísmica. Foram 

ainda considerados mais 3 casos de carga relativos à água dentro dos tubos: 1- Sem circulação de 

água no interior; 2 - Com circulação de água no interior, tubo de entrada com altura de escoamento 

igual ℎ𝑜e câmara de dissipação completamente cheia, e 3 - considerando um caso hipotético em 

que há circulação de água no interior e tanto o tubo de entrada como câmara de dissipação se 

encontram cheios. Os padrões de carga considerados (“Load patterns”), tanto para o ELU como 

para o ELS foram: A – Aterro Seco (engloba cargas em qualquer parede); B – Aterro saturado 

(engloba cargas em qualquer parede); C – Peso próprio; D – Sobrecarga (engloba cargas em 

qualquer parede); E – Impulso hidrostático exterior; F – Pressão nas paredes da espiral; G – Força 

axial no tubo de queda; H – Impacto da água na câmara de dissipação; I – Impulso hidrostático 

interior na câmara de dissipação; J – Impulso hidrostático interior no tubo de entrada para altura do 

escoamento igual a ℎ𝑜; K - Impulso hidrostático interior no tubo de entrada para uma situação de 

altura máxima. Os padrões de carga apresentados originaram então os seguintes casos de carga 

(“load cases”): 

o ELU_seco_1 – 1,35(𝐴 + 𝐶)  +  1,50(𝐷) 

o ELU_seco_2 – 1,35(𝐴 + 𝐶 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐾) +  1,50(𝐷) 

o ELU_seco_3 – 1,35(𝐴 + 𝐶 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽)  +  1,50(𝐷) 

o ELS_seco_1 – 1,00(𝐴 + 𝐶) +  1,00(𝐷) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

A
ce

le
ra

çã
o

 e
sp

e
ct

ra
l (

m
/s

^2
)

Período (s)

Sismo Tipo 1 Sismo Tipo 2

Modo 2

Modo 3

Modo 4

Modo 5

Modo 1 



- 50 - 
 

o ELS_seco_2 – 1,00(𝐴 + 𝐶 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐾)  +  1,00(𝐷) 

o ELS_seco_3 – 1,00(𝐴 + 𝐶 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽)  +  1,00(𝐷) 

o ELU_saturado_1 – 1,35(𝐴 + 𝐵 + 𝐸)  +  1,50(𝐷) 

o ELU_saturado_2 – 1,35(𝐴 + 𝐵 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐾) +  1,50(𝐷) 

o ELU_saturado_3 – 1,35(𝐴 + 𝐵 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽)  +  1,50(𝐷) 

o ELS_saturado_1 – 1,00(𝐴 + 𝐵 + 𝐸)  +  1,00(𝐷) 

o ELS_saturado_2 – 1,00(𝐴 + 𝐵 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐾)  +  1,00(𝐷) 

o ELS_saturado_3 – 1,00(𝐴 + 𝐵 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽)  +  1,00(𝐷) 

 

Concluindo, será depois criada uma combinação de carga (“load combination”) onde se fará uma 

envolvente para o ELU e para o ELS com base nos casos de carga apresentados. Em relação à 

análise sísmica, como foi referido no Capítulo 5 será estudada a combinação quase-permanente 

da estrutura com 𝜓2 = 0 e não se contabilizará as ações relativas ao escoamento interior por se 

tratar de um   muito pontual. No ponto 4.3.3.5.1(3) da NP EN 1998-1 [16] é preconizado as seguintes 

expressões por forma a combinar a ação sísmica horizontal nas duas direções: 

𝐸𝐸𝑑𝑥"+"0,30𝐸𝐸𝑑𝑦 (57) 

0,30𝐸𝐸𝑑𝑥" + "𝐸𝐸𝑑𝑦 (58) 

Onde, “+” significa “a combinar com”, 𝐸𝐸𝑑𝑥  são os esforços devidos à ação sísmica na direção 

horizontal x e 𝐸𝐸𝑑𝑦 são os esforços devidos à ação sísmica na direção horizontal y. 

A variável 𝐸𝐸𝑑𝑥 é composta pelos esforços causados pela aceleração espectral correspondente ao 

sismo Tipo 2 no eixo x da estrutura, somado com os esforços causados pela ação “pseudo-estática” 

relativa ao sismo Tipo 2, também no mesmo eixo x da estrutura (como foi referido anteriormente 

não será feita qualquer análise ao sismo Tipo 1 pois não é o condicionante). É preciso referir ainda 

que será necessário ter em consideração o sentido da ação sísmica (positivo ou negativo), portanto 

a tanto a equação (57) como a equação (58) serão compostas por 4 parcelas: (i) “positivo + 

positivo”; (ii) “negativo + negativo”; (iii) “positivo + negativo” e (iv) “negativo + positivo”. Todos os 

casos de carga serão também envolvidos numa combinação de carga relativa à ação sísmica. 

Exemplo de um caso de carga para a equação (57) considerando os sinais “positivo + positivo” e a 

situação saturada: Cs_Saturada_P+0,3P – 1,00(𝐴 + 𝐵 + 𝐸)  +  1,00(𝐸𝐸𝑑𝑥+0,30𝐸𝐸𝑑𝑦). 
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7. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

Finalizado o modelo de elementos finitos é agora necessário verificar a segurança da Câmara de 

Vórtice. Para tal serão escolhidas algumas secções relevantes de cada elemento particular e, com base 

nas análises obtidas através do software SAP2000 v.19 [23], proceder a um primeiro cálculo de 

armaduras. Este capítulo será dividido, primeiro na verificação ao ELU, e de seguida ao na verificarão 

ao ELS. Em cada uma das verificações, a Câmara de Vórtice será dividida nos seguintes elementos: 

• Tubo de entrada; 

• Espiral; 

• Tubo de queda e Tubo de Ventilação; 

• Câmara de dissipação. 

No levantamento dos esforços em cada elemento será ainda feito um controlo do momento reduzido 

(𝜇). Caso os valores de 𝜇 não sejam admissíveis procurar-se-á aumentar a espessura dos elementos. 

Valores até 0,20/0,25 para 𝜇 são considerados como aceitáveis  

 

7.1. Estados Limites Últimos 
 

No cumprimento da segurança aos ELU, como foi referido no Capítulo 5, serão feitas verificações em 

relação à Combinação Fundamental e à Combinação Sísmica. A resistência das secções à flexão serão 

calculadas de acordo com a NP EN 1992-1-1:2010 [5], ao passo que a resistência ao esforço transverso 

será calculado de acordo com o REBAP Art. 93 [7]. Segundo este artigo, a resistência ao esforço 

transverso 𝑉𝑟𝑑 é a soma entre a resistência das armaduras de esforço transverso 𝑉𝑤𝑑 e a resistência 

da secção sem qualquer armadura de resistência ao corte 𝑉𝑐𝑑: 

𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑐𝑑 + 𝑉𝑤𝑑 (59) 

7.1.1. Tubo de entrada 

 

O tubo de entrada é composto por uma secção quadrangular com espessura de 0,3 𝑚 . Foram 

escolhidas 8 secções (Figura 30) onde se fez o levantamento dos esforços e se armou considerando 

que as peças de betão estavam sujeitas à flexão composta. Nas tabelas seguintes o esforço normal 

negativo corresponde a uma secção comprimida. Na Figura 30 está representada a geometria do tubo 

de entrada, com o sentido do escoamento a ir da esquerda para a direita, junto com a localização das 

secções e a representação dos eixos principais de cada elemento, sendo que o eixo vermelho 

representa o 𝑀11 e o eixo verde o 𝑀22. 
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Figura 30 – Tubo de entrada em vista lateral com o sentido do escoamento a ir da esquerda→direita 
(à esquerda) e numa vista inversa (à direita) 

 

Momento Fletor 

Sabe-se que uma estrutura em forma tubular apresenta um funcionando maioritário no plano da secção, 

portanto, optou-se por fazer o dimensionamento estrutural apenas para essa direção principal 

(direção 1), apesar de se saber que existe uma ligação monolítica (sem junta) com a restante estrutura. 

A Figura 31 representa o diagrama de momentos 𝑀11  máximos e mínimos correspondentes à 

envolvente do ELU (Combinação Fundamental) enquanto que a Figura 32 representa a envolvente 

máxima do esforço normal na direção 1. Nas imagens seguintes o escoamento circula da esquerda 

para a direita. 

   

Figura 31 –Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) do tubo de entrada para a 

Combinação Fundamental [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 32 – Diagrama de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 do tubo de entrada para a Combinação 

Fundamental [𝑘𝑁/𝑚] 
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As secções da Figura 30 encontram-se divididas em duas partes: a zona da laje e a zona da parede à 

qual se representará pela letra “L” e pela letra “P”, respetivamente. Nas tabelas seguintes estão 

sintetizados o cálculo das armaduras na direção 1 do tubo de entrada. Dada a sua extensão dos 

resultados, decidiu-se mostrar apenas as secções mais condicionantes, estando representadas na 

Tabela 23. As restantes secções podem ser consultadas no Anexo B. 

Tabela 23 – Armadura longitudinal adotada para o tubo de entrada na direção 1 com esforços 

referentes à Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S3-L Superior 0,30 -130,0 250,0 0,13 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
-207,3 

S3-P Superior 0,30 -170,0 300,0 0,17 
ɸ12//0,15+ɸ12//0,15 

 (15,08 𝑐𝑚²/𝑚) 
-170,2 

S4-P Inferior 0,30 100,0 150,0 0,10 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
141,5 

S7-L Inferior 0,30 125,0 -300,0 0,13 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
164,6 

S7-P Inferior 0,30 135,0 -350,0 0,14 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
161,6 

S8-L Superior 0,30 -105,0 -40,0 0,11 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
-122,7 

 

Relativamente ao efeito da ação sísmica sobre o tubo de entrada, analisando os esforços sísmicos 

obtidos pelo modelo computacional, conclui-se que não condicionantes face à Combinação 

Fundamental, ainda assim serão sintetizados na Tabela 24 alguns dos valores mais relevantes, os 

restantes encontram-se no Anexo B. As imagens relativas aos diagramas de esforços normais e de 

momentos fletores podem ser consultadas no Anexo A. 

Tabela 24 – Armadura longitudinal adotada para o tubo de entrada na direção 1 com esforços 

referentes à ação sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S3-L Superior 0,30 -110,0 80,0 0,11 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
-192,7 

S3-P Superior 0,30 -115,0 90,0 0,12 
ɸ12//0,15+ɸ12//0,15 

 (15,08 𝑐𝑚²/𝑚) 
-151,4 

S7-L Inferior 0,30 86,0 -130,0 0,09 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
175,0 

S7-P Inferior 0,30 100,0 -200,0 0,10 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
169,3 

S8-L Superior 0,30 -80,0 -100,0 0,08 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
-117,2 

 

Finalizada a verificação de segurança do tubo de entrada e, de acordo com o valor dos esforços obtidos 

não houve necessidade de aumentar qualquer espessura das paredes e lajes do tubo de entrada. As 

armaduras longitudinais na direção 2 das paredes do tubo de entrada, presentes nas peças 

desenhadas, são importantes para controlar os efeitos de retração do betão. 
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Esforço Transverso 

Analogamente ao que foi feito anteriormente, apenas se verificará a segurança das secções em relação 

ao esforço transverso para direção 1. Como tal, a Figura 33 e a indicam os diagramas de esforço 

transverso para as envolventes máxima e mínimas referentes às duas combinações analisadas. 

 

Figura 33 – Diagramas de esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) no tubo de 

entrada para a Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚] 

   

Figura 34 – Diagramas de esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) no tubo de 

entrada para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

O valor do esforço transverso usado em cada secção corresponde ao máximo em valor absoluto entre 

os dois diagramas apresentados na Figura 33 e na Figura 34. Só numa secção é que o valor do esforço 

de corte não é resistido somente pelo betão A Tabela 25 apresenta assim os resultados obtidos para o 

tubo de entrada. 

Tabela 25 – Verificação de segurança da resistência do tubo de entrada relativamente ao esforço V13 

Secção Combinação 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑 

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, 
sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S3-L 

Fundamental 200,0 200,0 -130,0 183,8 
Estr. 3R ɸ8//0,15 
 (10,05 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

223,0 88,9 311,9 

Sísmica 175,0 -110,0 80,0 173,8 
Estr. 3R ɸ8//0,15 
 (10,05 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

210,8 88,9 299,7 
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7.1.2. Espiral 

 

A espiral, elemento que induz o escoamento em vórtice, possui inicialmente todas as espessuras com 

0,3 𝑚. A ligação ao tubo de ventilação com estrutura que se acrescentou a posteriori, modelou-se com 

cascas de 1 𝑚 de espessura. Como foi dito anteriormente, a parede interior da curva da espiral tem 

uma espessura variável, pelo que na modelação esta foi simplificada a um valor constante. De referir 

também não foi representada a abertura na parede da curva interior da espiral. Neste caso foram 

escolhidas 4 secções, duas no laje de topo da espiral, uma secções na rampa e uma secção a meio 

vão da parede lateral, (Figura 35) onde se fez o levantamento dos esforços e se armou tendo em conta 

os Estados Limites analisados. Na Figura 35 os eixos principais apresentados com a cor vermelha 

continuam a representar o 𝑀11 enquanto o 𝑀22 é representado pelos eixos a verde. Há semelhança 

das tabelas referentes ao tubo de entrada, o esforço normal negativo corresponde a uma secção 

comprimida. 

  

 

Figura 35 – Espiral representada em duas vistas (vista de cima à esquerda e vista de baixo à direita) 

 

Momento Fletor 

A Figura 36 e a Figura 37 mostram os diagramas de momentos 𝑀11  e 𝑀22   máximos e mínimos 

correspondentes à envolvente do ELU (Combinação Fundamental). Na Figura 38 podemos observar a 

envolvente máxima do esforço normal nas direções 1 e 2. Dada a qualidade da malha na rampa e as 

dificuldades em algumas zonas da laje de topo da espiral apresentar alguns elementos muito esticados 

pode acontecer que os esforços obtidos, por vezes possam ser diferentes dos reais. Em alguns casos 

foi necessário fazer uma média ponderada de vários valores próximos para minimizar esse efeito. Os 

diagramas relativos aos esforços sísmicos (𝑁 e 𝑀) na espiral podem ser consultados no Anexo A. 

S10 

 

S9 

 
S12 

 

S11 
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Figura 36 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) da espiral para a Combinação 

Fundamental [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 37 – Diagramas de momentos 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (direita) da espiral para a Combinação 

Fundamental [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 38 – Diagrama de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (direita) da espiral para a 

Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚] 

 

Na Tabela 26 à Tabela 29 estão sintetizados os cálculos das armaduras superiores e inferiores para as 

duas combinações analisadas segundo a direção 1 (𝑀11) e a direção 2 (𝑀22): 
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Tabela 26 – Armadura longitudinal adotada para a espiral na direção 1. Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S9 Superior 0,40 -60,0 -310,0 0,03 
ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
-387,2 

S10 Inferior 0,40 10,0 -100,0 0,00 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 264,5 

S11 Inferior 0,50 45,0 170,0 0,01 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 399,9 

S12 Inferior 0,30 20,0 130,0 0,02 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 82,9 

 

Tabela 27 – Armadura longitudinal adotada para a espiral na direção 1. Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S9 

Superior 0,40 -35,0 -330,0 0,02 
ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
-384,6 

Inferior 0,40 54,0 -330,0 0,03 
ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
384,6 

S10 Inferior 0,40 16,0 -100,0 0,01 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 264,5 

S11 
Superior 0,50 -70,0 -200,0 0,02 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -332,2 

Inferior 0,50 20,0 -200,0 0,01 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 332,2 

S12 Inferior 0,30 40,0 100,0 0,04 ɸ12//0,2(5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 79,4 

 

Tabela 28 – Armadura longitudinal adotada para a espiral na direção 2. Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S9 Superior 0,40 -270,0 180,0 0,13 
ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
-450,3 

S10 
Superior 0,40 -4,0 -80,0 0,00 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -267,1 

Inferior 0,40 3,0 -80,0 0,00 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 267,1 

S11 Inferior 0,50 35,0 250,0 0,01 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 262,9 

S12 Inferior 0,30 4,0 230,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 94,0 

 

Tabela 29 – Armadura longitudinal adotada para a espiral na direção 2. Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 

𝑀𝑅𝑑 
(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S9 
Superior 0,40 -150,0 -60,0 0,07 

ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
-419,8 

Inferior 0,40 30,0 -60,0 0,01 ɸ20//0,15(20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 270,4 

S10 Inferior 0,40 17,0 -200,0 0,01 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 251,1 

S11 
Superior 0,50 -35,0 -130,0 0,01 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) -189,1 

Inferior 0,50 23,0 -130,0 0,01 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 189,1 

S12 Inferior 0,30 23,0 300,0 0,02 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 100,8 

 

Apesar dos esforços das secções calculadas não serem muito elevados aumentaram-se as espessuras 

da laje da rampa e da laje de topo da espiral para 0,5 e 0,4 𝑚, respetivamente. 
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Esforço Transverso 

Na espiral, o esforço transverso foi calculado para as duas direções principais em separado. Serão 

apresentados os diagramas pertencentes ao esforço transverso máximo e mínimo nas direções 1 e 2 

correspondente à envolvente das combinações de ações que definem o ELU para a Combinação 

Fundamental (Figura 39 e Figura 40). Os esforços relativos à ação sísmica podem ser consultados no 

Anexo B. 

 

Figura 39 – Diagramas de esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) da espiral para a 

Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚]  

 

Figura 40 – Diagramas de esforço transverso 𝑉23
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉23

𝑚𝑖𝑛 (à direita) da espiral para a 

Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚]  

 

O valor do esforço transverso usado para no cálculo cada secção, segundo a direção 1, corresponde 

ao máximo em valor absoluto entre 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 e 𝑉13

𝑚𝑖𝑛. O cálculo na direção 2 será de forma análoga. Os 

estribos foram calculados para as duas direções em separado. A secção S12 não precisará de ser 

estribada pois a resistência do betão é superior à do esforço transverso atuante. As Tabela 30 à Tabela 

33 apresentam os resultados mais importantes na espiral tendo em consideração as duas combinações 

de ações a verificar para o ELU. As restantes secções podem ser consultadas em Anexo.  
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Tabela 30 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V13. 

Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S9 150,0 -60,0 -310,0 224,3 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

293,4 299,2 592,6 

S11 237,0 45,0 170,0 355,1 
Estr. 5R ɸ10//0,15 
 (26,18 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

504,1 436,4 940,5 

 

Tabela 31 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V13. 

Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑀𝑠𝑑  
(𝑘𝑁𝑚/
𝑚) 

𝑁𝑠𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 
com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S9 272,0 54,0 -330,0 224,3 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

293,4 299,2 592,6 

S11 500,0 -70,0 -200,0 270,1 
Estr. 5R ɸ10//0,15 
 (26,18 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

383,4 436,4 819,8 

 

Tabela 32 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V23. 

Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S9 300,0 -270,0 180,0 234,2 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

306,4 299,2 605,7 

S11 600,0 35,0 250,0 430,8 
Estr. 5R ɸ10//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

611,6 436,4 1048,0 

 

Tabela 33 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V23. 

Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S9 200,0 -150,0 -60,0 224,3 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

293,4 299,2 592,6 

S11 800,0 -35,0 -130,0 270,1 
Estr. 5R ɸ10//0,15 
 (26,18 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

383,4 436,4 819,8 

 

7.1.3. Tubos de queda e de ventilação 

 

Ambos os tubos são compostos inicialmente por secções circulares tubulares com 0,3 𝑚 de espessura. 

Foram escolhidas 4 secções, duas em cada tubo, em que S13 e S14 pertencem à zona corrente dos 

tubos e S15 e S16 localizam-se perto do encastramento (Figura 41). A representação dos eixos e a 

quantificação do sinal do esforço normal são semelhantes aos dois casos anteriores. 
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Figura 41 – Tubos de queda (esquerda) e de ventilação (direita) 

 

Momento Fletor 

Relativamente aos diagramas de momento fletor 𝑀11 e 𝑀22, serão apresentados os que se referem à 

Combinação Sísmica por se tratarem dos mais condicionantes para as secções admitidas (Figura 42 e 

Figura 43). Na Figura 44 pode-se ainda consultar os diagramas de esforço normal 𝑁11 e 𝑁22 referentes 

à envolvente máxima da mesma combinação. Os diagramas relativos aos esforços envolventes da 

Combinação Fundamental (𝑁 e 𝑀) em ambos os tubos podem ser consultados no Anexo A. 

   

Figura 42 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) dos tubos de queda e de 

ventilação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

S13 

 

S14 

 

S15 

 

S16 
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Figura 43 – Diagramas de momentos 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (direita) dos tubos de queda e de 

ventilação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 44 – Diagrama de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (direita) dos tubos de queda e 

de ventilação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

A Tabela 34 à Tabela 37 indicam as armaduras longitudinais na direção 1 e 2 adotadas para as secções 

mais condicionantes de entre as selecionadas para os tubos, por forma a verificar a segurança das 

mesmas aos estados limites considerados. A verificação das restantes secções encontra-se no 

Anexo B: 

Tabela 34 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 1. 

Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S15 Inferior 0,60 230,0 230,0 0,04 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 720,6 

S16 Inferior 0,60 150,0 -300,0 0,03 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 599,1 

 

Tabela 35 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 1. 

Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S15 
Superior 0,60 -150,0 -700,0 0,03 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) -505,7 

Inferior 0,60 250,0 -700,0 0,05 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 505,7 

S16 
Superior 0,60 -90,0 -900,0 0,02 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) -458,4 

Inferior 0,60 180,0 -900,0 0,03 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 458,4 
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Tabela 36 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 2. 

Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S15 Inferior 0,60 70,0 800,0 0,01 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 453,8 

S16 Inferior 0,60 35,0 680,0 0,01 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 425,9 

 

Tabela 37 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 2. 

Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S13 Inferior 0,30 90 300,0 0,09 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 100,8 

S14 Inferior 0,30 55,0 210,0 0,06 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 92,0 

S15 Inferior 0,60 110,0 550,0 0,02 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 395,4 

S16 Inferior 0,60 60,0 400,0 0,01 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 359,6 

 

Durante a análise feita achou-se que seria conveniente aumentar as espessuras das partes finais dos 

tubos (últimos 1,5 𝑚) para 0,6 𝑚. 

Esforço Transverso 

Na Figura 45 e na Figura 46 estão indicados os diagramas pertencentes ao esforço transverso máximo 

e mínimo nas direções 1 e 2 correspondente à envolvente das combinações de ações referentes à 

Combinação. Os esforços relativos à outra combinação podem ser consultados no Anexo B. 

 

Figura 45 – Diagramas de esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) dos tubos de 

queda e de ventilação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁/𝑚]  
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Figura 46 – Diagramas de esforço transverso 𝑉23
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉23

𝑚𝑖𝑛 (à direita) dos tubos de 

queda e de ventilação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁/𝑚]  

 

Nas zonas correntes dos tubos (S13 e S14) o esforço transverso atuante é resistido somente pelo 

betão. No que toca às zonas dos encastramentos dos tubos (S15 e S16) esse efeito já não foi verificado 

(Tabela 38), portanto foi necessária a adoção de estribos. 

Tabela 38 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V13. Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S15 400,0 250,0 -700,0 305,1 
Estr. 5R ɸ8//0,2  

 (12,57 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
473,4 258,6 732,0 

S16 360,0 180,0 -900,0 0,0 
Estr. 5R ɸ8//0,1  

 (25,13 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
0,0 517,3 517,3 

 

A verificação das restantes combinações e direções principais podem ser consultadas no Anexo B. 

 

7.1.4. Câmara de dissipação 

 

A câmara de dissipação é composta por paredes de espessuras de 0,7 𝑚. Optou-se por fazer a 

verificação da segurança aos Estados Limites Últimos em 5 secções representadas na Figura 47. A 

representação dos eixos e a quantificação do sinal do esforço normal são semelhantes aos casos 

anteriores. Visto que existem novamente secções localizadas na interseção entre faces será feita uma 

distinção entre as zonas correspondentes à laje e à parede representadas pelas letras “L” e “P”, 

respetivamente. 
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Figura 47 – Câmara de dissipação 

Momento Fletor 

A Figura 48 e a Figura 49 representam o diagrama de momentos máximos e mínimos correspondentes 

à envolvente do ELU (Combinação Fundamental) segundo as direções 1 e 2, respetivamente, enquanto 

que a Figura 50 representa a envolvente máxima do esforço normal nas duas direções principais para 

a mesma combinação de ações. 

 

Figura 48 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) da câmara de dissipação para 

a Combinação Fundamental [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

S17 

 
S18 

 

S19 

 

S20 

 

S21 
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Figura 49 – Diagramas de momentos 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (direita) da câmara de dissipação para 

a Combinação Fundamental [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 50 – Diagrama de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (direita) da câmara de 

dissipação para a Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚] 

 

A Tabela 39 à Tabela 42 apresentam-se as soluções para as armaduras longitudinais superiores e 

inferiores em ambas as direções de modo a verificar a segurança das secções selecionadas: 

 

Tabela 39 – Armadura longitudinal adotada para a câmara de dissipação na direção 1. Combinação 

Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S17-L Inferior 1,20 1100,0 1100,0 0,05 ɸ25//0,1 (49,09 𝑐𝑚²/𝑚) 2843,0 

S18-L Superior 1,20 -1200,0 1300,0 0,05 ɸ25//0,1 (49,09 𝑐𝑚²/𝑚) -2944,7 

S18-P Superior 0,70 -1000,0 1700,0 0,14 ɸ25//0,075 (65,45 𝑐𝑚²/𝑚) -2004,6 

S19-P Inferior 0,70 700,0 1750,0 0,09 ɸ20//0,075 (41,89 𝑐𝑚²/𝑚) 1491,9 

S20-P Superior 0,70 -1300,0 1600,0 0,18 ɸ25//0,075 (65,45 𝑐𝑚²/𝑚) -1982,2 

S20-L Superior 0,70 -1250,0 1400,0 0,17 ɸ20//0,075 (41,89 𝑐𝑚²/𝑚) 1407,5 

S21-L Inferior 0,70 546,0 780,0 0,07 ɸ16//0,075 (26,81 𝑐𝑚²/𝑚) 899,9 
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Tabela 40 – Armadura longitudinal adotada para a câmara de dissipação na direção 1. 

Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S17-L Inferior 1,20 723,0 1160,0 0,03 ɸ25//0,1 (49,09 𝑐𝑚²/𝑚) 2873,6 

S18-L Superior 1,20 -1200,0 1160,0 0,05 ɸ25//0,1 (49,09 𝑐𝑚²/𝑚) -2873,7 

S18-P Superior 0,70 -870,0 1030,0 0,12 ɸ25//0,075 (65,45 𝑐𝑚²/𝑚) -1851,0 

S19-P Inferior 0,70 732,0 1000,0 0,10 ɸ20//0,075 (41,89 𝑐𝑚²/𝑚) 1307,3 

S20-P Superior 0,70 -1130,0 900,0 0,15 ɸ25//0,075 (65,45 𝑐𝑚²/𝑚) -1819,6 

S20-L Superior 0,70 -1000,0 860,0 0,14 ɸ20//0,075 (41,89 𝑐𝑚²/𝑚) -1271,4 

S21-L Inferior 0,70 370,0 720,0 0,05 ɸ16//0,075 (26,81 𝑐𝑚²/𝑚) 883,8 

 

Tabela 41 – Armadura longitudinal adotada para a câmara de dissipação na direção 2. Combinação 

Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S17-L Inferior 1,20 550,0 300,0 0,02 
ɸ20//0,1 

 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 
1633,0 

S18-L Superior 1,20 -150,0 1050,0 0,01 
ɸ20//0,1 

 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 
-2002,1 

S18-P Superior 0,70 -195,0 960,0 0,03 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
-799,0 

S19-P Inferior 0,70 300,0 520,0 0,04 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
682,7 

S20-P Superior 0,70 -253,0 780,0 0,04 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
-751,7 

S20-L Superior 0,70 -300,0 740,0 0,04 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
-741,2 

S21-L Inferior 0,70 483,0 1180,0 0,07 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
856,0 

 

Tabela 42 – Armadura longitudinal adotada para a câmara de dissipação na direção 2. 

Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S17-L Inferior 1,20 400,0 317,0 0,02 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 1626,7 

S18-L Superior 1,20 -200,0 460,0 0,01 ɸ20//0,1 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) -1700,7 

S18-P Superior 0,70 -195,0 418,0 0,03 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -655,4 

S19-P Inferior 0,70 315,0 350,0 0,04 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 637,1 

S20-P Superior 0,70 -205,0 265,0 0,03 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -614,3 

S20-L Superior 0,70 -200,0 370,0 0,03 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -642,5 

S21-L Inferior 0,70 331,0 855,0 0,05 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 771,5 

 

A espessura da laje de topo da câmara de dissipação foi aumentada para 1,2 𝑚 enquanto que as foram 

inalteradas. 
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Esforço Transverso 

Nas figuras seguintes (Figura 51 à Figura 54) estão representados as envolventes máximas e mínimas 

dos diagramas de esforços do esforço transverso nas direções 1 e 2 relativos às duas combinações 

estudadas. 

 

  

Figura 51 – Diagramas de esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) da câmara de 

dissipação para a Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚] 

 

 

Figura 52 – Diagramas de esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) da câmara de 

dissipação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

 

Figura 53 – Diagramas de esforço transverso 𝑉23
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉23

𝑚𝑖𝑛 (à direita) da câmara de 

dissipação para a Combinação Fundamental [𝑘𝑁/𝑚] 
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Figura 54 – Diagramas de esforço transverso 𝑉23
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) de 𝑉23

𝑚𝑖𝑛 (à direita) da câmara de 

dissipação para a Combinação Sísmica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

Igualmente ao que foi feito anteriormente, o esforço transverso será verificado para as duas direções 

em separado. O esforço transverso 𝑉13  referente à ação sísmica é condicionante neste elemento 

construtivo, apesar das secções S19 e S20 resistirem ao esforço transverso atuante sem necessitarem 

armadura optou-se, ainda assim, por colocar os mesmos estribos que na S18-P. Na Tabela 43 e na 

Tabela 44 apresentam os resultados obtidos na direção 1 para a câmara de dissipação segundo a 

Combinação Fundamental a Combinação Sísmica, respetivamente. 

Tabela 43 – Verificação de segurança da resistência da câmara de dissipação ao esforço V13. 

Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, 
sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S17-L 190,0 1100,0 1100,0 725,8  725,8  725,8 

S18-L 250,0 -1200,0 1300,0 735,8  735,8  735,8 

S18-P 1500,0 -1000,0 1700,0 810,4 
Estr. 7R ɸ8//0,075 
 (46,91 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

1350,7 2056,1 3406,8 

S19-P 813,0 700,0 1750,0 907,2 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

1512,0 587,5 2099,5 

S20-P 280,0 -1300,0 1600,0 753,7 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

1256,1 587,5 1843,6 

S20-L 1350,0 -1250,0 1400,0 378,5 
Estr. 5R ɸ12//0,15 
 (37,7 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

630,9 914,6 1545,5 

S21-L 150,0 546,0 780,0 390,6 
Estr. 3R ɸ8//0,15 
 (10,05 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

651,0 243,9 894,9 
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Tabela 44 – Verificação de segurança da resistência da câmara de dissipação ao esforço V13. 

Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, 
sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S17-L 200,0 723,0 1160,0 798,9  798,9  798,9 

S18-L 350,0 -1200,0 1160,0 721,7  721,7  721,7 

S18-P 1250,0 -870,0 1030,0 381,0 
Estr. 7R ɸ8//0,075 
 (46,91 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

635,1 1138,2 1773,3 

S19-P 823,0 732,0 1000,0 388,2 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

646,9 325,2 972,1 

S20-P 300,0 -1130,0 900,0 365,9 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

609,8 325,2 935,0 

S20-L 1000,0 -1000,0 860,0 368,4 
Estr. 5R ɸ12//0,15 
 (37,7 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

614,0 914,6 1528,6 

S21-L 84,0 370,0 720,0 410,8 
Estr. 3R ɸ8//0,15 
 (10,05 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

684,7 243,9 928,6 

 

 

7.2. Estados Limites de Serviço 
 

Para a verificação ao ELS serão analisados os esforços nas condições característica da obra por forma 

a fazer o controlo da fendilhação limitando a abertura de fendas. Esta verificação de segurança terá 

por base a NP EN 1992-1-1:2010 [5]. 

 

7.2.1. Tubo de entrada 

 

Neste subcapítulo serão analisadas as mesmas secções do Capítulo 7.1.1. Analogamente ao que se 

sucedeu no ELU será só apresentada a verificação da fendilhação na direção 1 e dividir-se-á as zonas 

referentes à laje e parede de forma similar. A Figura 55 representa o diagrama de momentos 𝑀11 

máximos e mínimos correspondentes à envolvente do ELS enquanto que a Figura 56 representa a 

envolvente máxima do esforço normal na direção 1 para a mesma combinação. Nas imagens seguintes 

o escoamento circula da esquerda para a direita. 

 

Figura 55 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) do tubo de entrada para a 

Combinação Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 
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Figura 56 – Diagrama de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 do tubo de entrada para a Combinação 

Característica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

Na tabela seguinte serão apresentados os valores mais relevantes, sendo os restantes remetidos para 

anexo (Anexo B). 

Tabela 45 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas no tubo de entrada ao longo da direção 1 

Secção Armadura 
𝑀𝐶𝑎𝑟 

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S3-P Superior -119,0 213,0 
ɸ12//0,15+ɸ12//0,15 

 (15,08 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,25 295,12 20,7 

S4-L Inferior 42,0 106,5 ɸ12//0,15 (7,54 𝑐𝑚²/𝑚) 0,22 169,79 9,5 

S4-P Inferior 70,0 106,5 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,19 208,73 13,2 

S7-L Inferior 87,5 -177,5 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,19 250,22 14,0 

S7-P Inferior 94,5 -205,9 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,22 273,42 15,2 

S8-L Superior -73,5 -28,4 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,27 283,16 14,3 

 

7.2.2. Espiral 

 

Neste subcapítulo serão analisadas as mesmas secções do Capítulo 7.1.2. A Figura 57 e a Figura 58 

representam os diagrama de momentos 𝑀11 e 𝑀22 máximos e mínimos correspondentes à envolvente 

do ELS enquanto que a Figura 59 representa a envolvente máxima do esforço normal nas direções 1 

e 2 para a mesma combinação. 

 

Figura 57 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) da espiral para a Combinação 

Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 
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Figura 58 – Diagramas de momentos 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (direita) da espiral para a Combinação 

Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 59 – Diagramas de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (direita) da espiral para a 

Combinação Característica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

As secções escolhidas não apresentam qualquer problema em relação à fendilhação por estas se 

encontrarem maioritariamente à compressão ou apresentarem valores de momento globalmente 

baixos. De seguida serão apresentados os resultados mais relevantes em cada direção, sendo os 

restantes remetidos para o Anexo B. 

Tabela 46 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas na espiral ao longo da direção 1 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S9 Superior -42,6 -220,1 
ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,05 76,95 2,5 

S12 Inferior 14,2 92,3 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,04 25,96 2,6 

 

Tabela 47 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas na espiral ao longo da direção 2 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S9 Superior -186,3 124,2 
ɸ20//0,15+ɸ16//0,15 

 (34,35 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,11 166,54 13,0 
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7.2.3. Tubos de queda e de ventilação 

 

A Figura 60 e Figura 61 representam os diagrama de momento máximos e mínimos correspondentes 

à envolvente do ELS nas duas direções. A Figura 62, por sua vez, representa a envolvente máxima do 

esforço normal nas direções 1 e 2 para a mesma combinação. 

 

 

Figura 60 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) dos tubos de queda e de 

ventilação para a Combinação Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 61 – Diagramas de momentos 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (direita) dos tubos de queda e de 

ventilação para a Combinação Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 62 – Diagramas de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (direita) dos tubos de queda e 

de ventilação para a Combinação Característica [𝑘𝑁/𝑚] 
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A Tabela 48 e sintetiza o resultado da avaliação da abertura de fendas para as direções 1 e 2. O tubo 

de ventilação e o tubo de queda encontram-se à compressão em todas as secções exceto na S16 logo 

não apresenta qualquer problema de fendilhação. As análises das restantes secções podem ser 

consultadas no Anexo B. 

 

Tabela 48 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas nos tubos de queda e de ventilação ao 

longo da direção 1 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S15 Inferior 165,6 165,6 
ɸ20//0,1 

 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,07 83,1 5,4 

S16 Inferior 108,0 -216,0 
ɸ20//0,1 

 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,09 106,4 3,1 

 

7.2.4. Câmara de dissipação 

 

Analogamente aos casos anteriores as figuras seguintes mostram as envolventes máximas e mínimas 

dos diagramas 𝑀11 e 𝑀22, e a envolvente máxima dos esforços normais 𝑁11e 𝑁22. 

 

 

Figura 63 – Diagramas de momentos 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (direita) da câmara de dissipação para 

a Combinação Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 

 

Figura 64 – Diagramas de momentos 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (direita) da câmara de dissipação para 

a Combinação Característica [𝑘𝑁𝑚/𝑚] 
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Figura 65 – Diagramas de esforço de normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (direita) da câmara de 

dissipação para a Combinação Característica [𝑘𝑁/𝑚] 

 

Os resultados obtidos mostram que 𝑤𝑘 toma valores relativamente baixos ou até mesmo nulos, não 

sendo condicionante. Isto deve, por exemplo, ao facto desta estrutura funcionar como o suporte dos 

elementos sobrejacentes da Câmara de Vórtice que transmitem carregamentos maioritariamente 

verticais, implicando assim que esteja à compressão. Na verificação de segurança ao ELS das secções 

relativas à câmara de dissipação apresentam-se duas tabelas, uma para cada direção, que sintetizam 

a análise feita. 

 

Tabela 49 - Avaliação das tensões e da abertura de fendas na câmara de dissipação ao longo da 

direção 1 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S17-L Inferior 770,0 770,0 
ɸ25//0,1 

 (49,09 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,06 79,1 6,0 

S18-L Superior -840,0 910,0 
ɸ25//0,1 

 (49,09 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,06 80,6 6,6 

S18-P Superior -700,0 1190,0 
ɸ25//0,075 

 (65,45 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,06 109,4 13,3 

S19-P Inferior 490,0 1225,0 
ɸ20//0,075 

 (41,89 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,05 76,8 10,4 

S20-P Superior -910,0 1120,0 
ɸ25//0,075 

 (65,45 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,11 169,6 17,2 

S20-L Superior -875,0 980,0 
ɸ20//0,075 

 (41,89 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,20 255,9 19,5 

S21-L Inferior 382,2 546,0 
ɸ16//0,075 

 (26,81 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,14 148,7 10,0 
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Tabela 50 - Avaliação das tensões e da abertura de fendas na câmara de dissipação ao longo da 

direção 2 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S17-L Inferior 385,0 210,0 
ɸ20//0,1 

 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,08 83,9 3,8 

S18-L Superior -105,0 735,0 
ɸ20//0,1 

 (31,42 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,00 

Não 
Fendilha 

1,0 

S18-P Superior -136,5 672,0 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,00 4,8 2,8 

S19-P Inferior 210,0 364,0 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,10 90,1 6,1 

S20-P Superior -177,1 546,0 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,03 31,8 4,3 

S20-L Superior -210,0 518,0 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,06 59,0 5,6 

S21-L Inferior 338,1 826,0 
ɸ20//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,10 96,4 9,1 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Como a definição da geometria global da Câmara de Vórtice seguiu as diretivas sugeridas por Hager 

1999 [2], acredita-se que o comportamento hidráulico da estrutura estará assegurado. Para efeitos de 

um projeto real é aconselhado que se faça um modelo reduzido em laboratório para validar os 

resultados teóricos. Caso se queira fazer alguma alteração fora do proposto em [2], como por exemplo, 

alteração o forma da câmara de dissipação, é obrigatório a realização de ensaios laboratoriais. 

 

Querendo aproximar-se a geometria da modelação no software SAP2000 v.19 [23] ao formato real da 

Câmara de Vórtice originou a formação de elementos finitos distorcidos em zonas localizadas. Como 

estes elementos finitos distorcidos dão resultados algo diferentes dos reais, seria então interessante 

comparar com um modelo da Câmara de Vórtice simplificada composta por superfícies simples. Além 

disso, será ainda relevante fazer um estudo de sensibilidade relativamente às rigidezes das molas 

adotadas no modelo, de modo a analisar as consequências na estrutura aquando de uma variação das 

mesmas.  

 

Apesar de se ter considerado um efeito sísmico bastante penalizador, aproximando a estrutura a um 

corpo rígido, e com um coeficiente de comportamento 𝑞 de 1,5 a ação mais condicionante na maioria 

dos casos foi a Combinação Fundamental, por exemplo, na câmara de dissipação. Este fator pode ser 

justificado pelo facto de ações importantes como peso próprio da estrutura (grande volume de betão) e 

impulsos do terreno (profundidade de 30 𝑚) serem ainda aumentadas em 35 % devido ao coeficiente 

de segurança das ações permanentes, enquanto que na Combinação Sísmica vêm multiplicados por 

1,00. Este aumento de 35% das ações é assim superior ao efeito aproxima do sismo considerado. 

Ainda assim, na câmara de dissipação o momento obtido pelo modelo tridimensional (ver Tabela 39 

secção S18-L) foi inferior ao momento calculado no pré-dimensionamento feito no Capítulo 5 (ver 

Tabela 12 – laje 2). 

 

Em estruturas enterradas deste tipo, na ocorrência de fenómenos sísmicos é necessário compatibilizar 

as deformações do aterro às da estrutura, pois podem originar-se esforços adicionais aos causados 

pelos efeitos estáticos, existindo assim um particular interesse em garantir a ductilidade estrutural. 

 

Na presente dissertação foi somente feita uma análise de dimensionamento estrutural durante período 

de funcionamento da Câmara de Vórtice, pelo que, seria necessário verificar a segurança estrutural 

durante a fase construtiva da obra. Foi também definido como contenção periférica o uso de estacas 

moldadas secantes, mas estas não foram dimensionadas. Acrescentar ainda que, como a construção 

do tubo de saída será feita do canal principal para o local da Câmara de Vórtice é ainda obrigatório 

haver uma compatibilização entre as duas obras. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo A – Modelo de Elementos Finitos (SAP2000) 

Tubo de entrada: 

• Tabela 1 – Diagrama de Esforços do Tubo de Entrada para a Combinação Sísmica 

Espiral:  

• Tabela 2 – Diagrama de Esforços da Espiral para a Combinação Sísmica 

Tubos de queda e de ventilação 

• Tabela 3 – Diagrama de Esforços dos Tubos de Queda e de Ventilação para a Combinação 

Fundamental 

• Tabela 4 – Diagrama de Esforços da Câmara de Dissipação para a Combinação Sísmica 

Anexo B – Tabelas de Resultados 

Tubo de entrada 

• Tabela 1 – Armadura longitudinal adotada para o tubo de entrada na direção 1 com esforços  

referentes à Combinação Fundamental 

• Tabela 2 – Armadura longitudinal adotada para o tubo de entrada na direção 1 com esforços 

referentes à ação sísmica 

• Tabela 3 – Verificação de segurança da resistência do tubo de entrada relativamente ao esforço 

V13 para a Combinação Fundamental 

• Tabela 4 – Verificação de segurança da resistência do tubo de entrada relativamente ao esforço 

V13 para a Combinação Sísmica 

• Tabela 5 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas no tubo de entrada ao longo da 

direção 1 

Espiral: 

• Tabela 6 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V13. 

Combinação Fundamental 

• Tabela 7 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V13. 

Combinação Sísmica 

• Tabela 8 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V23. 

Combinação Fundamental 

• Tabela 9 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V23. 

Combinação Sísmica 

• Tabela 10 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas na espiral ao longo da direção 1 

• Tabela 11 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas na espiral ao longo da direção 2 
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Tubos de queda e de ventilação: 

• Tabela 12 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 1. 

Combinação Fundamental 

• Tabela 13– Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 1. 

Combinação Sísmica 

• Tabela 14 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 2. 

Combinação Fundamental 

• Tabela 15 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 2. 

Combinação Sísmica 

• Tabela 16 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V13. Combinação Fundamental 

• Tabela 17 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V13. Combinação Sísmica 

• Tabela 18 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V23. Combinação Fundamental 

• Tabela 19 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V23. Combinação Sísmica 

• Tabela 20 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas nos tubos de queda e de ventilação 

ao longo da direção 1 

• Tabela 21 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas nos tubos de queda e de ventilação 

ao longo da direção 2 

Câmara de dissipação: 

• Tabela 22 – Verificação de segurança da resistência da câmara de dissipação ao esforço V23. 

Combinação Fundamental 

• Tabela 23 – Verificação de segurança da resistência da câmara de dissipação ao esforço V23. 

Combinação Sísmica 

Anexo C – Peças Desenhadas 

• Peça Desenhada 1 – Definição geral 

• Peça Desenhada 2 – Definição do vórtice 

• Peça Desenhada 3 – Tubo de entrada (Zona 1): Betão armado 

• Peça Desenhada 4 – Espiral corte 1-1 (Zona 2): Betão armado 

• Peça Desenhada 5 – Tubo de queda e tubo de ventilação cortes 4-4, 5-5 e 6-6: Betão armado 

• Peça Desenhada 6 – Câmara de dissipação corte 1-1 (Zona 3): Betão armado 

• Peça Desenhada 7 – Câmara de dissipação corte 7-7: Betão armado 
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Anexo A – Modelo de Elementos Finitos (SAP2000) 

Tubo de entrada 

Tabela 1 – Diagrama de Esforços do Tubo de Entrada para a Combinação Sísmica 

  

Momento 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

  

Esforço normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 

Espiral 

Tabela 2 – Diagrama de Esforços da Espiral para a Combinação Sísmica 

 

Momento 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

   

Momento 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 



- 84 - 
 

 

Esforço normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (à direita) 

   

Esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

   

Esforço transverso 𝑉23
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑉23

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

Tubos de queda e de ventilação 

Tabela 3 – Diagrama de Esforços dos Tubos de Queda e de Ventilação para a Combinação 

Fundamental 

 

Momento 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 
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Momento 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

 

Esforço normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (à direita) 

   

Esforço transverso 𝑉13
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑉13

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

   

Esforço transverso 𝑉23
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑉23

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 
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Câmara de dissipação 

Tabela 4 – Diagrama de Esforços da Câmara de Dissipação para a Combinação Sísmica 

   

Momento 𝑀11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀11

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

   

Momento 𝑀22
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑀22

𝑚𝑖𝑛 (à direita) 

   

Esforço normal 𝑁11
𝑚𝑎𝑥 (à esquerda) e 𝑁22

𝑚𝑎𝑥 (à direita) 
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Anexo B – Tabelas de Resultados 

Tubo de entrada 

Tabela 1 – Armadura longitudinal adotada para o tubo de entrada na direção 1 com esforços 

referentes à Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 

𝑀𝑅𝑑 
 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S1-L Superior 0,30 -60,0 60,0 0,06 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -131,9 

S1-P Superior 0,30 -60,0 60,0 0,06 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -131,9 

S2-L Superior 0,30 -30,0 80,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -133,7 

S2-P Superior 0,30 -20,0 80,0 0,02 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -133,7 

S4-L Inferior 0,30 60,0 150,0 0,06 ɸ12//0,15 (7,54 𝑐𝑚²/𝑚) 104,2 

S5-L Inferior 0,30 30,0 -70,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ8//0,15 (10,89 𝑐𝑚²/𝑚) 108,8 

S5-P Inferior 0,30 30,0 -30,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ8//0,15 (10,89 𝑐𝑚²/𝑚) 112,3 

S6-L Superior 0,30 -30,0 -65,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -120,4 

S6-P Superior 0,30 -40,0 30,0 0,04 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -129,1 

S8-P Superior 0,30 -95,0 -225,0 0,10 ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -166,7 

 

 

Tabela 2 – Armadura longitudinal adotada para o tubo de entrada na direção 1 com esforços 

referentes à ação sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 

𝑀𝑅𝑑 
 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S1-L Superior 0,30 -20,0 40,0 0,02 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -130,1 

S1-P Superior 0,30 -25,0 20,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -128,2 

S2-L Superior 0,30 -20,0 50,0 0,02 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -131,0 

S2-P Superior 0,30 -20,0 55,0 0,02 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -131,4 

S4-L Superior 0,30 -25,0 25,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -128,7 

S4-L Inferior 0,30 37,0 25,0 0,04 ɸ12//0,15 (7,54 𝑐𝑚²/𝑚) 93,2 

S4-P Superior 0,30 -33,0 80,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -135,4 

S4-P Inferior 0,30 25,0 80,0 0,03 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 135,4 

S5-L Superior 0,30 -85,0 -23,0 0,09 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -125,7 

S5-P Superior 0,30 -13,0 -30,0 0,01 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -125,1 

S6-L Superior 0,30 -20,0 30,0 0,02 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -129,1 

S6-P Superior 0,30 -14,0 -20,0 0,01 ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) -124,5 

S8-P Superior 0,30 -75,0 -253,0 0,08 ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) -164,3 
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Tabela 3 – Verificação de segurança da resistência do tubo de entrada relativamente ao esforço V13 

para a Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S1-L 40,0 -60,0 60,0 176,1  176,1  176,1 

S1-P 17,0 -60,0 60,0 176,1  176,1  176,1 

S2-L 17,0 -30,0 80,0 190,0  190,0  190,0 

S2-P 60,0 -20,0 80,0 201,2  201,2  201,2 

S3-P 120,0 120,0 -170,0 182,5  182,5  182,5 

S4-L 90,0 90,0 60,0 188,6  188,6  188,6 

S4-P 60,0 60,0 100,0 180,3  180,3  180,3 

S5-L 60,0 30,0 -70,0 167,7  167,7  167,7 

S5-P 50,0 30,0 -30,0 167,7  167,7  167,7 

S6-L 30,0 -30,0 -65,0 167,7  167,7  167,7 

S6-P 80,0 -40,0 30,0 174,0  174,0  174,0 

S7-L 150,0 125,0 -250,0 167,7  167,7  167,7 

S7-P 60,0 135,0 -290,0 167,7  167,7  167,7 

S8-L 55,0 -105,0 -40,0 167,7  167,7  167,7 

S8-P 125,0 -95,0 -225,0 167,7  167,7  167,7 

 

Tabela 4 – Verificação de segurança da resistência do tubo de entrada relativamente ao esforço V13 

para a Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S1-L 28,0 -20,0 40,0 184,5  184,5  184,5 

S1-P 20,0 -25,0 20,0 174,4  174,4  174,4 

S2-L 15,0 -20,0 50,0 188,6  188,6  188,6 

S2-P 60,0 -20,0 55,0 190,7  190,7  190,7 

S3-P 128,0 -115,0 90,0 174,2  174,2  174,2 

S4-L 7,0 -25,0 25,0 173,3  173,3  173,3 

S4-P 35,0 37,0 25,0 188,0  188,0  188,0 

S5-L 28,0 -85,0 -23,0 167,7  167,7  167,7 

S5-P 46,0 -13,0 -30,0 167,7  167,7  167,7 

S6-L 14,0 -20,0 30,0 180,3  180,3  180,3 

S6-P 38,0 -14,0 -20,0 167,7  167,7  167,7 

S7-L 130,0 86,0 -130,0 167,7  167,7  167,7 

S7-P 60,0 100,0 -200,0 167,7  167,7  167,7 

S8-L 71,0 -80,0 -100,0 167,7  167,7  167,7 

S8-P 82,0 -75,0 -253,0 167,7  167,7  167,7 
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Tabela 5 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas no tubo de entrada ao longo da direção 1 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S1-L Superior -42,0 42,6 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,13 135,50 8,0 

S1-P Superior -42,0 42,6 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,13 135,50 8,0 

S2-L Superior -21,0 56,8 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,05 52,33 3,8 

S2-P Superior -14,0 56,8 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,02 27,04 2,4 

S3-L Superior -91,0 177,5 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,11 163,18 14,0 

S5-L Inferior 21,0 -49,7 
ɸ12//0,15+ɸ8//0,15 

 (10,89 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,12 113,88 4,6 

S5-P Inferior 21,0 -21,3 
ɸ12//0,15+ɸ8//0,15 

 (10,89 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,10 99,23 4,5 

S6-L Superior -21,0 -46,2 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,09 98,23 4,2 

S6-P Superior -28,0 21,3 
ɸ12//0,15+ɸ10//0,15 

 (12,78 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,09 93,48 5,3 

S8-P Superior -66,5 -159,8 
ɸ12//0,15+ɸ16//0,15 

 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 
0,14 197,01 10,6 

 

Espiral 

Tabela 6 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V13. 

Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 
com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S10 7,0 10,0 -100,0 0,0 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

0,0 299,2 299,2 

S12 5,0 20,0 130,0 222,2  222,2  222,2 

 

Tabela 7 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V13. 

Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 
com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S10 33,0 16,0 -100,0 224,3 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

293,4 299,2 592,6 

S12 15,0 40,0 100,0 188,6  188,6  188,6 
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Tabela 8 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V23. 

Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S10 6,0 -4,0 -80,0 0,0 
Estr. 5R ɸ10//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

0,0 299,2 299,2 

S12 10,0 4,0 230,0 335,4  335,4  335,4 

 

Tabela 9 – Verificação de segurança da resistência da espiral relativamente ao esforço V23. 

Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S10 20,0 17,0 -200,0 0,0 
Estr. 7R ɸ8//0,15 
 (23,46 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

0,0 299,2 299,2 

S12 30,0 23,0 300,0 277,0  277,0  277,0 

 

Tabela 10– Avaliação das tensões e da abertura de fendas na espiral ao longo da direção 1 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S10 Inferior 7,1 -71,0 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 0,03 30,01 0,3 

S11 

Superior -42,6 461,5 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 
Não 

Fendilha 
1,7 

Inferior 32,0 120,7 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 0,01 
Não 

Fendilha 
1,5 

 

Tabela 11 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas na espiral ao longo da direção 2 

Secção Armadura 𝑀𝐶𝑎𝑟 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S10 
Superior -2,8 -55,2 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 0,03 18,41 0,0 

Inferior 2,1 -55,2 ɸ20//0,15 (20,94 𝑐𝑚²/𝑚) 0,03 17,10 0,0 

S11 Inferior 24,2 172,5 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 166,39 1,0 

S12 Inferior 2,8 158,7 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 
Não 

Fendilha 
0,7 

 

Tubos de queda e de ventilação 

 

Tabela 12 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 1. 

Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S13 
Superior 0,30 -2,0 290,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) -99,9 

Inferior 0,30 4,0 290,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 99,9 

S14 
Superior 0,30 -1,0 300,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) -100,8 

Inferior 0,30 3,0 300,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 100,8 
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Tabela 13– Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 1. 

Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S13 Inferior 0,30 20,0 -50,0 -0,02 
ɸ12//0,2 

 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 
61,0 

S14 Inferior 0,30 15,0 -110,0 -0,02 
ɸ12//0,2 

 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 
53,3 

 

Tabela 14 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 2. 

Combinação Fundamental 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S13 
Superior 0,30 -3,0 430,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) -113,1 

Inferior 0,30 3,5 430,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 113,1 

S14 
Superior 0,30 -0,5 270,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) -98,0 

Inferior 0,30 1,0 270,0 0,00 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 98,0 

 

Tabela 15 – Armadura longitudinal adotada para os tubos de queda e ventilação na direção 2. 

Combinação Sísmica 

Secção Armadura 𝑒 (𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝜇 Armaduras adotadas 𝑀𝑅𝑑 (𝑘𝑁𝑚/𝑚) 

S15 Superior 0,60 -20,0 550,0 0,00 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) -395,5 

S16 Superior 0,60 -15,0 400,0 0,00 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) -359,6 

 

Tabela 16 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V13. Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S13 1,0 4,0 290,0 335,4  335,4  335,4 

S14 0,8 3,0 300,0 335,4  335,4  335,4 

S15 300,0 230,0 230,0 335,6 
Estr. 5R ɸ8//0,2  

 (12,57 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
520,7 258,6 779,4 

S16 250,0 150,0 -300,0 305,1 
Estr. 5R ɸ8//0,1  

 (25,13 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
473,4 517,3 990,7 

 

Tabela 17 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V13. Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 
com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S13 5,0 20,0 -50,0 167,7  167,7 - 167,7 

S14 7,0 15,0 -110,0 167,7  167,7 - 167,7 
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Tabela 18 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V23. Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S13 2,5 3,5 430,0 335,4  335,4 - 335,4 

S14 0,5 1,0 270,0 335,4  335,4 - 335,4 

S15 40,0 70,0 800,0 610,1 
Estr. 5R ɸ8//0,2  

 (12,57 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
946,8 258,6 1205,4 

S16 250,0 35,0 680,0 610,1 
Estr. 5R ɸ8//0,1  

 (25,13 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
946,8 517,3 1464,1 

 

Tabela 19 – Verificação de segurança da resistência dos tubos de queda e de ventilação 

relativamente ao esforço V23. Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S13 50,0 90,0 300,0 195,6  195,6 - 195,6 

S14 70,0 55,0 210,0 199,7  199,7 - 199,7 

S15 56,0 110,0 550,0 457,6 
Estr. 5R ɸ8//0,2  

 (12,57 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
710,1 258,6 968,7 

S16 55,0 60,0 400,0 508,4 
Estr. 5R ɸ8//0,1  

 (25,13 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 
789,0 517,3 

1306,
3 

 

Tabela 20 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas nos tubos de queda e de ventilação ao 

longo da direção 1 

Secção 
Armadur

a 
𝑀𝐶𝑎𝑟 

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S13 Superior -1,4 208,8 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 0,8 

S13 Inferior 2,9 208,8 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 0,9 

S14 Superior -0,7 216,0 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 0,8 

S14 Inferior 2,2 216,0 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 0,8 

 

Tabela 21 – Avaliação das tensões e da abertura de fendas nos tubos de queda e de ventilação ao 

longo da direção 2 

Secção Armadura 
𝑀𝐶𝑎𝑟 

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝐶𝑎𝑟 

 (𝑘𝑁/𝑚) 
Armaduras adotadas 

𝑤𝑘   
 (𝑚𝑚/𝑚) 

𝜎𝑠 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

𝜎𝑐 
 (𝑀𝑃𝑎/𝑚) 

S13 Superior -2,1 307,5 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 1,1 

S13 Inferior 2,5 307,5 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 1,2 

S14 Superior -0,4 193,1 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 0,7 

S14 Inferior 0,7 193,1 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 0,7 

S15 Superior 50,1 572,0 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 1,7 

S16 Inferior 25,0 486,2 ɸ12//0,1 (11,31 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 1,2 

S13 Superior -2,1 307,5 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 1,1 

S13 Inferior 2,5 307,5 ɸ12//0,2 (5,65 𝑐𝑚²/𝑚) 0,00 Não Fendilha 1,2 
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Câmara de dissipação 

Tabela 22 – Verificação de segurança da resistência da câmara de dissipação ao esforço V23. 

Combinação Fundamental 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, sem 

𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 

com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S17-L 118,0 550,0 300,0 670,8  670,8  670,8 

S18-L 130,0 -150,0 1050,0 1209,6  1 209,6  1209,6 

S18-P 150,0 -195,0 960,0 527,1 
Estr. 7R ɸ8//0,075 
 (46,91 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

878,5 1138,2 2016,7 

S19-P 230,0 300,0 520,0 402,5 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

670,8 325,2 996,0 

S20-P 78,0 -253,0 780,0 455,2 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

758,7 325,2 1083,9 

S20-L 70,0 -300,0 740,0 431,1 
Estr. R ɸ12//0,15 
 (37,7 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

718,6 914,6 1633,2 

S21-L 49,0 483,0 1180,0 430,2 
Estr. 3R ɸ8//0,15 
 (10,05 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

717,0 243,9 960,9 

 

Tabela 23 – Verificação de segurança da resistência da câmara de dissipação ao esforço V23. 

Combinação Sísmica 

Secção 
𝑉𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 
𝑀𝑠𝑑  

(𝑘𝑁𝑚/𝑚) 
𝑁𝑠𝑑  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑐𝑑, 
sem 
𝐴𝑠𝑤/𝑠  
(𝑘𝑁/𝑚) 

Armaduras 
adotadas 

𝑉𝑐𝑑, 
com 𝐴𝑠𝑤/𝑠  

(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑤𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

𝑉𝑅𝑑  
(𝑘𝑁/𝑚) 

S17-L 200,0 400,0 317,0 700,7  700,7  700,7 

S18-L 202,0 -200,0 460,0 883,0  883,0  883,0 

S18-P 170,0 -195,0 418,0 418,5 
Estr. 7R ɸ8//0,075 
 (46,91 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

697,5 1138,2 1835,7 

S19-P 210,0 315,0 350,0 378,2 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

630,3 325,2 955,5 

S20-P 81,0 -205,0 265,0 385,3 
Estr. 4R ɸ8//0,15 
 (13,4 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

642,2 325,2 967,3 

S20-L 40,0 -200,0 370,0 407,1 
Estr. 5R ɸ12//0,15 
 (37,7 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

678,4 914,6 1593,0 

S21-L 81,0 331,0 855,0 435,7 
Estr. 3R ɸ8//0,15 
 (10,05 𝑐𝑚²/𝑚/𝑚) 

726,2 243,9 970,1 
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