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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento de uma barragem abóbada causado por 

solicitações térmicas sazonais. A variação sazonal da temperatura (nomeadamente o gradiente de 

temperatura entre o paramento jusante e o paramento a montante) é importante, uma vez que causa 

deformações que, por sua vez, originam um campo de tensão na estrutura. Este campo de tensões 
pode dar origem ao aparecimento de fendas em zonas criticas da barragem. O estudo deste 

comportamento é feito com base numa análise termoelástica linear da barragem abóbada. 

O comportamento elástico linear, bem como o comportamento termomecânico da barragem, foi 

estudado usando o Método dos Elementos Finitos (MEF). Toda a implementação e a resolução 

numérica das equações diferenciais parciais do MEF foi feita com recurso ao programa Code Aster. 

Para efetuar as simulações do comportamento termoelástico foi usada uma barragem modelo definida 

pelos organizadores da conferência 14th ICOLD International Benchmark Workshop on Numerical 

Analysis of Dams, realizada na Suécia em 2017. Neste evento os participantes aplicaram programas 

próprios ou comerciais para simular o comportamento termomecânico da barragem modelo. Os 

resultados destas simulações foram depois reunidos e comparados entre si. As previsões feitas com 

base na metodologia pelo programa desenvolvida nesta dissertação foram também comparadas com 

as simulações feitas pelos participantes no workshop da ICOLD (International Commission on Large 
Dams). Esta comparação confirmou que os resultados da simulação obtidos estão em concordância 

com a maioria dos autores que usaram o mesmo modelo de barragens e aproximações semelhante às 

desta dissertação, o que permitiu validar o programa desenvolvido nesta dissertação. 

O Code Aster, desenvolvido pela Electricité de France (EDF), mais do que um programa, é todo um 

ambiente de simulação numérica de problemas da mecânica dos meios contínuos, que utiliza o método 

dos elementos finitos para resolver, entre outros, problemas mecânicos, térmicos, acústicos e 

dinâmicos de uma variedade de estruturas. 

Esta dissertação apresenta as metodologias de cálculo usadas e todos os procedimentos 

desenvolvidos para a simulação numérica em ambiente Code Aster. 

Tratando-se de um problema termomecânico, apresentam-se, as leis gerais sobre a transmissão de 

calor em estruturas de betão maciço e os respetivos efeitos mecânicos, faz-se a aplicação a uma 

barragem abóbada e sugerem-se novos desenvolvimentos e aplicações. 

Palavras-chave: Termomecânica; Barragem Abóbada; Code Aster; Método dos Elementos Finitos; 
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Abstract 
The goal of this thesis was to study the behaviour of an arch dam subjected to seasonal thermal 

variation. Seasonal temperature variation, namely the temperature gradient between the downstream 

and the upstream sides, is important because the strain and stress fields thus created may lead to 

cracking in critical parts of the dam.   

The linear elastic, as well as the thermomechanical behaviour of the dam, was calculated using the 

Finite Element Method (FEM). The whole implementation and numerical solution of the partial differential 
equations of the MEF was carried out within the Code Aster environment. 

To simulate the thermoelastic behaviour, a model dam defined by the organizers of the 14th ICOLD 

International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams, held in Sweden in 2016 was used. 
In this event the participants compared the characteristics of their programs to calculate the 

thermomechanical behaviour of the model dam. The predictions made by the program developed in this 

thesis were also compared with the simulations made by the participants at the ICOLD (International 

Commission on Large Dams) workshop. This comparison allowed for the validation of the program used 

in this thesis. 

Code Aster, developed by Electricité de France (EDF), more than a program is a full numerical 

simulation environment for the analysis of continuum mechanics problems that uses the finite element 

method to solve a variety of problems including mechanical, thermal, acoustic, and dynamic problems 

in different types of structures. 

This thesis presents the calculation methodologies adopted and all the procedures developed for the 

numerical simulation of dams using the Code Aster environment. 

As a thermomechanical problem, the general laws on heat transmission in solid concrete structures and 

their mechanical effects are also presented. Following the successful application to an arch dam, future 

work and applications are proposed. 

 

Keywords: Thermomechanical; Arch Dam; Code Aster; Finite Element Method. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 
A durabilidade das estruturas de betão é um tema com cada vez mais relevância em engenharia civil. 
Cada vez mais a longevidade das estruturas é considerada sendo um dos fatores fundamentais a ter 

em consideração na fase de projeto. O conceito de longevidade de uma estrutura é definido pelo 

Eurocódigo (NP EN 1990:2009 2009) como o “período durante o qual se pretende que uma estrutura 

ou parte da mesma seja utilizada para as funções a que se destina, com a manutenção prevista, mas 

sem necessidade de grandes reparações”. Este tema ganha especial relevância quando se trata de 

obras de grande dimensão e importância socioeconómica, como é o caso das barragens. A segurança 

e manutenção dessas estruturas é de importância primordial para a sociedade, não só pelo seu valor 
económico, mas também para evitar a deterioração da estrutura e possibilidade de colapso da mesma, 

com impacto no meio ambiente, prejuízos materiais ou até perda de vidas humanas. 

As barragens, concretamente as de betão, estão sujeitas a solicitações de natureza estática e 
dinâmica. Esta dissertação foca-se nas solicitações de natureza estática, nomeadamente, o peso 

próprio da estrutura, a pressão hidrostática da água da albufeira e as variações da temperatura. Destas 

solicitações, destacam-se as variações de temperatura que, pelas suas características de permanência 

e de repetição, produzem efeitos significativos de degradação na estrutura e dos materiais da mesma, 

como referido em vários estudos, nomeadamente em (Teles 1985), (Castilho 2015) e (M. Azevedo et 

al. 2018). 

O estudo do comportamento térmico nas barragens de betão considera, por norma, quatro fases de 

vida útil das estruturas, nomeadamente: a fase de construção, o primeiro enchimento da albufeira, a 

fase inicial de exploração e a fase posterior de exploração (Malm 2016). De notar que em alguns 

trabalhos a fase inicial de exploração e a fase posterior de exploração não são consideradas como 
sendo fases distintas (Malm 2016). A fase construtiva, é o período mais crítico em termos do 

comportamento estrutural das barragens. Nesta fase ocorre a betonagem do betão, que resulta em 

grandes quantidades de calor libertado pela hidratação do cimento. O calor gerado introduz na 

estrutura variações reológicas, de temperatura e volumétricas não desprezáveis e que devem de ser 

consideradas no dimensionamento da barragem. As variações volumétricas introduzidas na estrutura 

resultam da baixa condutividade térmica do betão que dificulta a dissipação do calor durante o 

processo da cura. Em consequência, ocorre o aparecimento de tensões de tração, fruto do betão se 

encontrar parcialmente ou totalmente impedido de se deformar devido às cofragens, às fundações e 
ao restante volume de betão. Com o objetivo de mitigar este problema, devem ser adotados processos 

construtivos adequados que tenham em conta os ritmos de betonagem, composição de betão e 

separação das juntas de contração. Este tema tem sido aprofundado em várias publicações cientificas, 

quer nacionais quer internacionais, como por exemplo, nos relatórios técnicos produzidos pelo 
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Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) (Florentino 1983), (A. F. S. Gomes 1981), (Ramos et 

al. 1991), (Ramos et al. 1992) e (Pedro 1999). 

Concluída a fase de construção, o enchimento da albufeira é de importância fundamental por se tratar 

do primeiro ensaio de carga real a que o conjunto barragem-fundação está submetido. Qualquer tipo 

de comportamento anómalo detetado nesta fase é de extrema relevância sendo necessário uma 

constante monitorização com a realização de inspeções e ensaios. O enchimento da albufeira é 

executado de forma controlada e com interrupções programadas com a finalidade de avaliar o efeito 
das novas solicitações impostas na estrutura. Todos estes procedimentos e medidas fazem parte de 

um documento, o Plano de Primeiro Enchimento, onde estão preconizadas as considerações 

relativamente ao controlo de segurança nesta fase (Pedro 1999). 

Concluído o enchimento da albufeira, dá-se o início da fase de exploração. A fase inicial de exploração 

tem uma duração de 5 anos. A fase de exploração é caracterizada pela dissipação do calor gerado 

pela hidratação do cimento já ter ultrapassado a sua fase crítica, no entanto continuam a ocorrer 

alterações do estado térmico do betão, maioritariamente nas zonas que fazem fronteira com a estrutura 

e o meio ambiente. É neste contexto que se enquadra o estudo termomecânico realizado nesta 

dissertação.  

O estudo termomecânico das barragens abóbada tem sido efetuado recorrendo a vários métodos, quer 

através da modelação numérica quer com base em dados experimentais. Em Portugal, os 

investigadores do LNEC têm tido um papel fulcral ao longo das últimas décadas, tendo dado um 

importante contributo na análise termomecânica das barragens de betão. Nesta área é importante 
referir os trabalhos realizado no LNEC por, entre outros, (Silveira 1961), (Teles 1985), (Pina 1988), 

(Leitão 2012) e (Castilho 2015) nos estudos de aplicação das ações térmicas ambientais nas barragens 

de betão em Portugal. 

A nível internacional, a equipa do Polytechnique Montréal liderada por Léger (Léger e Seydou 2009) 

distingue-se por ter realizado uma análise numérica bidimensional com o intuito de prever a área 

afetada pela ação térmica numa barragem de gravidade. (Léger e Seydou 2009) assumiu como 

pressuposto que não ocorria a transferência horizontal de calor, ou seja, as condições de fronteira 

eram semelhantes para as diferentes secções transversais. A análise realizada por Léger permitiu, no 

entanto, concluir que devido ao facto da superfície a jusante ser plana e por se tratar de uma barragem 

em gravidade não existe alteração à exposição de radiação solar. O gradiente térmico junto à superfície 
origina tensões de tração o que leva à fendilhação. A fendilhação é apenas prejudicial devido aos ciclos 

periódicos de congelamento e descongelamento da água que penetra nas fendas. No entanto, este 

processo não é suficiente para tornar a barragem instável.  

O grupo de (Meyer e Mouvet 1995) implementou um modelo tridimensional de uma barragem abóbada 

localizada em Vieux-Emosson, Suíça. A análise numérica calculava a distribuição de temperaturas e 

as consequentes tensões, deformações e deslocamentos. O modelo implementado dividia a face a 

jusante em três zonas, cada uma com uma diferente absorção da radiação solar. Os resultados de 

observação não coincidiram com as previsões do modelo numérico.  
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Os autores concluíram então que o coeficiente de expansibilidade térmica tinha mais importância na 

deformabilidade da estrutura do que o módulo de elasticidade do betão da barragem e da rocha 

constituinte da fundação. 

O grupo constituído por (Daoud et al. 1997) propôs uma análise numérica bidimensional para 

barragens de gravidade com um campo de temperatura periódico. O referido estudo de  teve em conta 

a radiação solar, variações de temperatura do ar e gradientes de temperatura. Considerou ainda 

variáveis que até então tinham sido desprezadas, nomeadamente, a formação de gelo à superfície e 
a mudança de condutividade térmica ao longo da barragem. A análise concluiu que apenas 8% da 

variação do gradiente térmico está relacionada com a mudança de condutividade térmica. 

De referir (Jin et al. 2014) que sugeriu a utilização de uma fórmula analítica tendo em conta a variação 

da temperatura da água em profundidade. Além disso (Jin et al. 2014) considerou os efeitos da 

radiação solar, da temperatura do ar e da água na análise térmica de barragens recorrendo ao método 

dos elementos finitos (MEF) . 

1.2. Objetivos e Motivação 
O principal objetivo desta dissertação foi estudar o comportamento de uma barragem abóbada 

submetida a solicitações térmicas sazonais. Neste trabalho optou-se por explorar , no que diz respeito 

à aplicação a problemas termomecânicos, um sistema muito completo de programas baseados no 

método dos elementos finitos que foi desenvolvido em França, chamado Code Aster. 

A simulação numérica do comportamento térmico das barragens de betão desde a sua construção até 

ao fim da sua vida útil requer o recurso a implementações poderosas do MEF.  

Atualmente, a análise numérica do comportamento estrutural pelo MEF é maioritariamente feita por 

várias plataformas de programas comerciais como por exemplo o ANSYS®, o ABACUS®, o DIANA®, 

etc. A utilização de plataformas de simulação numérica comerciais é atractiva mas a sua aquisição ou 
aluguer pode representar um custo elevado. Estas razões motivaram a escolha de uma plataforma 

livre como o Code Aster para levar a cabo as análises aqui apresentadas. 
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1.3. Descrição Sumária dos Capítulos  
A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos dos quais esta introdução é o primeiro. 

O segundo capítulo, apresenta os aspetos básicos do comportamento mecânico de uma barragem de 
betão, comportamento esse que é essencialmente determinado por variações de temperatura 

originadas por fenómenos de transferência de calor. Este capítulo apresenta os conceitos básicos, a 

formulação de equações que regem o comportamento de um meio contínuo e os princípios 

fundamentais da termodinâmica e da transferência de calor. Descreve-se também o processo de 

cálculo das deformações termicamente induzidas. 

O terceiro capítulo aborda o problema da modelação do comportamento termomecânico de estruturas 

de betão, onde é apresentada a metodologia de solução computacional conhecida como o método dos 

elementos finitos. 

O quarto capítulo é dedicado ao desenvolvimento do modelo numérico no ambiente Code Aster para 

análise termomecânica de uma barragem abóbada em betão. Apresenta-se o algoritmo do programa 

desenvolvido, as metodologias de cálculo usadas e todos os procedimentos utilizados no 

desenvolvimento do programa. 

No quinto capítulo, apresenta-se e discute-se a análise dos deslocamentos e tensões provocados por 

variações térmicas sazonais numa barragem abóbada de betão. A barragem modelo usada neste 

estudo foi uma barragem definida no âmbito da conferência intitulada 14th ICOLD International 
Benchmark Workshop on Numerical Analsis of Dams. 

Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões finais resultantes dos capítulos anteriores 

e feitas algumas sugestões para futuros trabalhos de investigação. 
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2. Comportamento termoelástico 
linear de uma barragem abóbada  

O comportamento mecânico de uma barragem de betão é parcialmente determinado por variações de 

temperatura originadas por fenómenos de transferência de calor. Este capítulo apresenta os conceitos 

básicos, a formulação de equações que regem o comportamento de um meio contínuo e os princípios 

fundamentais da termodinâmica e da transferência de calor. O processo de cálculo das deformações 
termicamente induzidas é descrito. 

2.1. Introdução 
O comportamento mecânico de uma barragem de betão depende das variações de temperatura 

originadas por fenómenos de transferência de calor. Na prática, o betão expande-se quando a 

temperatura aumenta e contrai quando a temperatura diminui. Estas variações volumétricas do betão 

dependem das condições de apoio do corpo da barragem. Quando o movimento do arco da barragem 

é condicionado ou limitado (externa ou internamente), as deformações não podem ocorrer livremente 

e dão origem a tensões mecânicas (Pedro 1999). Por exemplo, durante o inverno, quando o ar é mais 

frio que a água, o betão na face a jusante contrai em relação à face a montante. Isso causará tensões 
de tração na face a jusante da barragem, o que faz com que a barragem se deforme no sentido jusante 

(Seppälä 2015). No verão, o ar será mais quente que a água e isso causará forças compressivas na 

face a jusante, o que faz com que a barragem se deforme no sentido montante. Estes gradientes de 

temperatura são um exemplo de uma limitação externa. A ligação da barragem à fundação limita o 

movimento junto à base da barragem e é um exemplo de uma limitação interna de acordo com (Pedro 

1999). 

De acordo com (Seppälä 2015) a rigidez da barragem pode causar tensões de fluência térmica. 

Designa-se por fluência a deformação permanente de materiais quando sujeitos a cargas ou tensões 

constantes.  

As barragens abóbada, devido à sua geometria, são as estruturas onde a transmissão de calor através 

da sua massa desempenha um papel fundamental no comportamento térmico e estrutural da mesma. 

As deformações mecânicas estão intimamente acopladas às cargas térmicas. Este problema é 

designado por termomecânico.  
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Basicamente, existem duas estratégias de modelação do problema termomecânico. 

(i) Tratamento acoplado. Esta abordagem consiste na resolução simultânea de equações 

mecânicas e de equilíbrio térmico, nas quais o algoritmo de acoplamento é aplicado ao 

problema completo termomecânico. Esta estratégia é também designada monolítica ou 

simultânea. 

(ii) Tratamento sequencial desacoplado. Uma análise térmica separada pode ser realizada 

para definir distribuições críticas de temperatura. Estas temperaturas são posteriormente 
usadas como entrada para o modo de análise estrutural. Neste caso, define-se o problema 

como de termoelasticidade quase-estática desacoplada, exemplo em (Malm 2016). Ou 

seja, o problema divide-se num problema linear de condução de calor (quase-estático) e 

num problema quase-estático de elasticidade linear, denominado termoelástico. 

As diferentes abordagens enunciadas acima têm sido exploradas por diversos autores. Por exemplo, 

( Seppälä, O.,  e Andersson 2015) usaram medições de temperatura realizadas ao longo de vários 

anos com parâmetros de entrada como forma de prever as deformações do betão. Esta estratégia de 
validação dos modelos com resultados experimentais. Outro exemplo desta metodologia é o estudo 

de cargas térmicas no caso especifico da barragem de Karaj no Irão publicado por (Sheibany e 

Ghaemian 2004) De uma forma geral, o cálculo das deformações do betão usando métodos em que a 

carga térmica é desacoplada da mecânica é o procedimento mais comum, veja-se os trabalhos de 

(Léger e Seydou 2009). Em Portugal, (Teles 1985) aplicou um método desacoplado ao estudo do 

comportamento da barragem. 

Este capítulo começa por apresentar uma descrição dos fenómenos físicos de transferência de calor 

que ocorrem numa barragem e a sua modelação. São apresentadas as equações de condução de 

calor e a equação diferencial que permite a determinação do campo de temperaturas num corpo. A 

análise térmica é seguida de uma descrição do processo de cálculo das deformações termicamente 

induzidas. Introduzem-se os conceitos básicos da teoria da elasticidade e as equações gerais que 
permitem determinar o estado de tensão e de deformação num corpo. Quer o cálculo da resposta 

térmica quer da resposta mecânica envolvem um conjunto de aproximações que são discutidas de 

uma forma crítica. A necessidade de resolução das equações diferenciais por métodos numéricos é 

também apresentada. Por último, nas conclusões são resumidas as principais ideias a reter sobre os 

princípios físicos.  
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2.2. Processos de transferência de calor em um 
sistema de barragem-fundação-reservatório  

A Figura 1 descreve os processos de transferência de calor que ocorrem em um sistema de 

barragem-fundação-reservatório. A transferência de calor pode ocorrer devido a diferentes processos; 
(i) condução de calor, (ii) convecção e (iii) radiação térmica. Na prática não é possível isolar 

completamente um mecanismo das suas interações com os restantes. A distribuição de temperaturas 

no betão é na realidade controlada pela combinação dos três mecanismos. No entanto, para simplificar 

a análise, é comum processar individualmente e em separado os mecanismos de transferência de 

calor. Esta aproximação não envolve erros significativos. 

 

Figura 2.1 - Diagrama esquemático que representa os principais mecanismos de transferência de 
calor numa barragem abóbada. O diagrama é adaptada da literatura (Léger e Seydou 2009). 

 

Nos parágrafos seguintes resumem-se os vários processos de transferência de calor que ocorrem em 

barragens, as respetivas leis e aproximações assumidas tendo como base os trabalhos de (Real 1988), 

(Leitão 2012) e (Castilho 2015). 

 

2.2.1. Condução térmica  
A condução térmica é um fenómeno de transferência de energia sob forma de calor que ocorre entre 

corpos em contacto direto ou dentro do mesmo corpo. Na simulação térmica da barragem de betão, 

presume-se que a transferência de calor na interface betão-fundação ocorre apenas por condução 

térmica. A temperatura na fundação é considerada constante. A lei da condução de calor, também 

conhecida como lei de Fourier, afirma que a taxa de tempo de transferência de calor através de um 
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material é proporcional ao gradiente negativo da temperatura e da área, perpendicularmente àquele 

gradiente, através do qual o calor flui. 

 

 A equação diferencial, lei de Fourier, para materiais isotrópicos é escrita da seguinte forma: 

 𝑄 = −𝑘𝐴
𝜕𝑇
𝜕𝑛 (2.1) 

Onde: 

𝑄 é a quantidade de calor que atravessa a área A. 

n o vetor normal à superfície exterior (q=Q/A) representa o fluxo de calor na direção do versor). A 

constante de proporcionalidade k é a condutibilidade térmica do material. É adotado o sinal negativo, 
pois o calor flui no sentido decrescente da temperatura. A condutividade térmica mede a capacidade 

que um material tem em conduzir o calor. 

A condutividade térmica é frequentemente tratada como uma constante, embora isso nem sempre seja 

verdade. A condutividade térmica de um material geralmente varia com a temperatura. Essa variação 

pode ser pequena numa faixa significativa de temperaturas para alguns materiais comuns. Em 

materiais anisotrópicos, a condutividade térmica normalmente varia com a orientação. Em materiais 

heterogêneos, k varia com a localização espacial. 

 

2.2.2. Convecção 
Convecção é a transferência de energia térmica de um lugar para outro pelo movimento de fluidos. 

Nas barragens, a transferência de calor por convecção tem um papel importante quer na interface 

betão/ar quer na interface betão/água. A modelação dos processos térmicos nas duas interfaces é 

discutida em separado nos parágrafos seguintes:  

(a) Interface betão/ar 

O fluxo convectivo do lado do ar 𝑞 é proporcional à diferença de temperatura entre o betão e o ar 

circundante. De forma a simplificar os cálculos da transmissão de calor entre um fluido a temperatura 

ambiente 𝑇*	e uma superfície a uma temperatura 𝑇+ é definido um coeficiente de convecção ℎ-, 

expresso em [𝑊/(𝑚c𝐾)]. Esta relação é dada pela conhecida Lei do arrefecimento de Newton. 

 𝑞 = ℎ-𝐴(𝑇+ − 𝑇*) (2.2) 

onde 𝑇+	é a temperatura da superfície; 𝑇* é a temperatura do ar circundante; ℎ-, é o coeficiente de 

convecção, expresso em [𝑊/(𝑚c𝐾)]. 
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As barragens de abóbada são geralmente construídas em vales onde o vento é forte, pelo que o efeito 

do vento no coeficiente de convecção deve ser considerado na simulação térmica de barragens.  

A diferença entre a temperatura do betão e a temperatura do ar depende do coeficiente de convecção. 

A temperatura da superfície do betão seguirá exatamente a temperatura do ar quando o coeficiente de 

convecção for muito elevado ℎ- =1010 (Oliveira 2015). 

(b) Interface betão/água 

A transferência de energia por convecção na interface betão/agua é também descrita pela lei de 

Newton.  

Em contraste com a convecção do lado do ar (interface betão/ar) o coeficiente ℎ-, é relativamente 

elevado para a convecção do lado da água. O coeficiente de convecção do lado da água é cerca de 
20 a 1000 vezes maior do que a convecção do lado do ar. Nesta situação pode-se assumir que a 

temperatura da superfície é igual à da água. 

Na prática, as variações de temperatura do betão são muito próximas das flutuações da temperatura 
da água. Não se supõe que ocorram fenómenos de convecção e radiação. A temperatura do betão em 

contato com a água é, portanto, prescrita no modelo matemático. Isso é semelhante à especificação 

das condições de fronteira de deslocamento na análise estrutural (Castilho 2013). 

 

2.2.3. Radiação Solar  
O cálculo adequado da radiação solar absorvida pela superfície da estrutura da barragem é complexo. 

O estudo da radiação solar deve considerar a posição do sol, fatores ambientais e condições da 

superfície. Por este motivo, alguns dos estudos térmicos de barragens não consideram o efeito da 

radiação (Wu e Luna 2001) e (Yang et al. 2012) .No entanto, a radiação solar é uma importante fonte 

de energia. Um trabalho recente de (Malm 2016) e (Jin et al. 2014) mostrou que a irradiação tem um 

grande efeito térmico nas superfícies expostas de uma barragem. A radiação solar total 𝐸. que atinge 

uma superfície compreende três componentes, incluindo radiação de feixe, radiação difusa no céu e 

radiação difusa no solo. Radiação do feixe 𝐸12*3 atinge a face da barragem diretamente. Radiação 

difusa 𝐸4566 é a radiação solar que atinge a superfície da barragem após a sua direção ter sido 

espalhada pela atmosfera. Radiação difusa do solo 𝐸7268  é a radiação solar refletida pelo solo. Com 

base na radiação solar absorvida acima pela superfície, 𝑞. pode ser expresso de acordo com (Gomes 

2005) . 

 𝑞. = 𝛼𝐸. (2.3) 
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 𝐸. = 𝛼12*3𝐸12*3 + 𝛼4566𝐸4566 + 𝐸7268 (2.4) 

 

Onde 𝛼 é a absorção solar da superfície; 𝛼𝑏𝑒𝑎𝑚 e 𝛼𝑑𝑖𝑓𝑓 são os coeficiente de irradiação, considerando 

o ângulo da superfície. Esses componentes podem ser obtidos através de relações matemáticas e 

geométricas como em (Jin et al. 2014). 

A lei de Stefan-Boltzmann afirma que a energia total irradiada de um corpo negro (irradiador perfeito) 

é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura termodinâmica T do corpo negro de 
acordo com (Jin et al. 2014). 

	 𝑒 = 𝜎	𝑇h (2.5) 

Onde 

e é a energia total em (J/m2) 

𝜎 é a constante de Stefan-Boltzmann (5.67×10−8 Wm−2K−4) 

e T é a temperatura absoluta da superfície (K). 

A equação 2.5 é válida para irradiadores perfeitos ou corpos negros, embora para os corpos vulgares 

o poder emissivo também possa ser considerado proporcional à quarta potência da temperatura 

absoluta, apesar de a constante de proporcionalidade ser menor. O poder emissivo ou o fluxo calorífico 
emitido por uma superfície real pode ser expresso pela equação (Castilho 2015). 

	 𝑒 = 𝜀𝜎	𝑇h (2.6) 

Onde ε é a emissividade da superfície. 

Na análise de barragens de betão a quantificação da radiação solar, a localização superfícies de 
exposição da estrutura são fundamentais para determinar a ordem de grandeza temperatura dessas 

mesmas superfícies (Real 1988). 
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2.3. Equação Diferencial do Calor  
A determinação do campo de temperaturas num corpo é feita através da solução da equação 

diferencial da condução de calor sujeita a determinadas condições iniciais e de fronteira. Vamos 

assumir um volume infinitesimal 𝑑𝑉 com dimensões 𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧, com um interior (Ω) e uma fronteira (Γ). 

O volume 𝑑𝑉 é homogéneo e isotrópico (ver figura 2.2). 

Figura 2.2 -Diagrama esquemático que representa um volume elementar para análise de transmissão de calor 
por condução térmica. A figura é adaptada de (Castilho 2013). 

A equação da energia, relacionando o comportamento térmico dos sólidos, pode ser escrita, na forma 

(Leitão 2012): 

	
− j

𝜕𝑞C
𝜕𝑥 +

𝜕𝑞D
𝜕𝑦 +

𝜕𝑞E
𝜕𝑧 k + �̇� = 𝜌𝑐< 	

𝜕𝑇
𝜕𝑡  

(2.7) 

Onde qx, qy, e qz são as componentes do fluxo de calor por unidade de área, segundo as direções, x,y, 

e z respetivamente. �̇� é o calor gerado internamente por unidade de volume e de tempo, ρ é a massa 

específica, cp é o calor específico, T é a temperatura e t o tempo. 

Desprezou-se na equação 2.7 a energia de dissipação mecânica correspondente à fração do trabalho 

de deformação plástica, que é transformado em calor, e a entropia específica. Segundo (Fung e Chen 
2001) a parcela relacionada com a entropia pode ser desprezada para a maioria das situações. 

A equação diferencial da condução do calor é expressa de acordo com (Fung e Chen 2001): 

	 𝜕
𝜕𝑥 l𝑘C

𝜕𝑇
𝜕𝑥m +

𝜕
𝜕𝑦l𝑘D

𝜕𝑇
𝜕𝑦m +

𝜕
𝜕𝑧 l𝑘E

𝜕𝑇
𝜕𝑧m + �̇� = 𝜌𝑐< 	

𝜕𝑇
𝜕𝑡  

(2.8) 
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2.3.1. Condições de Fronteira  
Para obter uma solução única da equação diferencial de Fourier devemos definir determinadas 

condições ao problema, conhecidas por condições iniciais e de fronteira. As condições iniciais 
especificam a temperatura dentro de um corpo num determinado instante (t = 0), a partir da qual se 

conhecerá a distribuição de temperatura no sólido. A condição inicial mais simples de se referir é a que 

assume que a temperatura é uniforme e T = t0. 

Os sólidos estão limitados por uma superfície denominada fronteira. Devemos saber o que acontece 

nessa fronteira pois este pode estar sujeito a diferentes condições que designamos por condições de 

contorno. Tipicamente existem dois tipos de condições de fronteira (Real 1988). 

1. A temperatura prescrita na superfície do contorno, que pode ser uma constante ou uma função das 

coordenadas e do tempo, é conhecida como condição de Dirichlet; 

2. Uma taxa de fluxo de calor incidente na superfície de contorno, que pode ser uma constante ou uma 

função das coordenadas e do tempo, é conhecida como condição de Neuman. 

As condições de fronteira térmica, assim com as mecânicas, modelam a ligação entre o sólido 

estudado e o ambiente exterior. Para um problema térmico, são de diferentes tipos, dependendo do 

fenómeno físico envolvido. De seguida, são apresentadas as condições de fronteira térmica 

consideradas neste trabalho. As condições de fronteira são explicadas para um domínio bidimensional 

(Ω) onde ocorrem trocas de calor devido a uma temperatura prescrita (Γ@) ou devido a um fluxo de 

calor, que tanto por ser por convecção ΓA ou por radiação ΓB, como ilustra a figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Condições de fronteira para equação de calor num domínio bidimensional, adaptado da referência 
(Real 1988). 

  



 
 

13 

As condições de fronteira mencionadas acima podem ser traduzidas por equações matemáticas, como 

explicado em (Real 1988). 

𝑇 = 𝑇H	 em Γ@ (2.9) 

 

−𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑛 = 𝑞H	 em ΓA (2.10) 

 

Em resumo, para formular convenientemente um problema de transferência de calor é necessário 
encontrar o tipo de equação diferencial de Fourier mais adequado, aplicar as devidas condições de 

fronteira e determinar condições iniciais, isto se o problema for segundo um regime transiente. No caso 

de um regime estacionário não existe a necessidade de definir condições iniciais. 

 

2.4. Deformações termoelásticas: equações 
básicas  

Nesta seção apresentam-se as equações que regem o comportamento do betão sob a ação de 

variações térmicas. A equação diferencial da condução de calor, apresentada na secção 2.4 não 
contém qualquer parcela de origem mecânica. O problema da determinação das tensões térmicas é 

separado em dois problemas distintos que se resolvem de forma sequencial. O primeiro é o problema 

designado por teoria da condução de calor e que foi abordado na seção anterior. Encontrado o campo 

das temperaturas procede-se então à determinação das tensões resultantes. A determinação das 

tensões faz parte da teoria designada por termoelasticidade e que assenta nos seguintes princípios: 

(i) as temperaturas podem ser determinadas de forma independente das deformações do 

sólido; 

(ii) as deformações são pequenas; 

(iii) o material é elástico. 

Nesta secção apresentam-se as equações da teoria da elasticidade, a que devem obedecer os casos 
gerais de equilíbrio tridimensionais. Dá-se particular ênfase às deformações de origem térmica. As 

equações de campo são equações diferenciais parciais cujas variáveis primárias utilizadas para definir 

a resposta do corpo são o campo de tensões e campo de deslocamentos.  

O modelo contém três equações acopladas que estabelecem as relações entre as variáveis. Todos os 

problemas que envolvem corpos deformáveis podem ser descritos através dessas equações. A 

diferença entre os problemas é estabelecida por meio de condições de fronteira que são particulares 



 
 

14 

a cada problema. Nos parágrafos seguintes são descritas as relações entre as tensões e as 

deformações num sistema tridimensional. 

 

2.4.1. O tensor das deformações e o tensor 
das tensões 

Consideremos um corpo deformável que ocupa um domínio (Ω), limitado por uma superfície exterior, 

a fronteira (Γ), e associando a esse corpo um referencial cartesiano. A figura 2.4 mostra uma diagrama 

esquemático das diversas componentes da tensão (Arantes e Oliveira 1999). 

 

Figura 2.4 Estado de tensões descrito por 9 componentes do tensor tensão em um volume infinitesimal contido 
no interior do corpo, adaptado de (Arantes e Oliveira 1999). 

Por ação de uma solicitação exterior ocorre a deformação do mesmo, podendo-se se definir no domínio 

do corpo um campo de deslocamentos. O deslocamento (𝑢5) de um ponto genérico i desse do corpo 

será caracterizado pelo vetor da equação 2.12: 

	
𝑢 = n

𝑢C(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑢D(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑢E(𝑥, 𝑦, 𝑧)

o 
(2.12) 

Sendo 𝑢C,	𝑢D e 𝑢E as componentes no referencial cartesiano definido. Relacionado com o campo de 
deslocamentos existe um campo de deformações 𝜀5M. Caso se verifique a linearidade geométrica, 
pode-se escrever a equação 2.13: 

	 𝜀5M =
1
2
r𝑢5,M + 𝑢M,5s 

(2.13) 

onde as componentes da deformação são agrupadas de acordo com a equação 2.14: 
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	 {𝜀}@ = {𝜀CC			𝜀DD		𝜀EE		2𝜀DE		2𝜀EC		2𝜀CD} (2.14) 

onde as componentes com os índices iguais representam extensões e as componentes de índices 

desiguais representam distorções. 

Sendo a condição de compatibilidade expressa por:  

	 {𝜀} = [𝐵]{𝑢} (2.15) 

onde o operador [𝐵] é definido pela seguinte matriz 

	

[𝐵] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝜕
𝜕𝑥

0

0

𝜕
𝜕𝑦
𝜕
𝜕𝑧

0

			

0

				
𝜕
𝜕𝑦				

0

𝜕
𝜕𝑥

0

𝜕
𝜕𝑧

			

0

0

𝜕
𝜕𝑧

0

𝜕
𝜕𝑥
𝜕
𝜕𝑦⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(2.16) 

As componentes do campo das tensões (𝜎) podem ser agrupadas na forma:  

	 {𝜎}@ = {𝜎CC		𝜎DD		𝜎EE			𝜎DE		𝜎EC		𝜎CD} (2.17) 

O campo de tensões deve verificar a equações de equilíbrio, que tem como expressão  

	 𝜎5M + 𝑏5 = 0 (2.18) 

Onde 𝜎5M representa as componentes do tensor das tensões e 𝑏5 representa as componentes das forças 

de massa. 

Admitindo um comportamento elástico linear, as componentes da tensão e as componentes da 

deformação relacionam-se pela lei de Hooke (generalizada) na forma matricial. 

{𝜎} = {𝜎}G + [𝐷](𝜀) (2.19) 

Onde {𝜎}G é o vetor das componentes de tensão iniciais e [𝐷] uma matriz simétrica de coeficientes 

constantes que caracteriza as propriedades mecânicas do material. 
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2.4.2. Deformações de origem térmica  
As tensões térmicas num corpo surgem porque a variação de temperatura não é uniforme, porque o 

corpo é impedido de se expandir livremente ou por uma combinação destas causas. Imagine-se um 
corpo constituído à custa de pequenos elementos de igual tamanho. Se a temperatura do corpo variar 

de forma uniforme e se as suas superfícies de fronteira estiverem livres, então cada elemento de 

volume vai expandir-se na mesma quantidade (proporcional à variação de temperatura) uniforme em 

todas as direções. Todos os elementos permanecem igualmente cúbicos, continuando a formar um 

corpo contínuo, não surgindo assim quaisquer tensões. Se, pelo contrário, a variação de temperatura 

não for uniforme, cada elemento influencia as distorções dos seus vizinhos, surgindo tensões. 

A deformação total em cada ponto de um corpo sujeito a uma variação de temperatura é formada por 

duas partes. A primeira é uma expansão uniforme proporcional à variação da temperatura. Dado que 

esta expansão é a mesma em todas as direções para um corpo isotrópico, apenas existem 

deformações lineares, sendo nulas as distorções angulares.  

 As deformações iniciais de origem térmica dependem, fundamentalmente, de constantes do material 

designados por coeficientes de dilatação linear (𝛼5), que medem variações de volume numa dada 

direção i sob a ação de variações de temperatura. No caso geral de um sólido tridimensional 

anisotrópico existem três coeficientes de dilatação linear independentes em direções ortogonais. O 

problema da determinação dos estados de tensão e deformação causado por variações de temperatura 

foi estudado por Duhamel (Arantes e Oliveira 1999).  

Segundo Duhamel, uma variação de temperatura ∆𝑇, introduz uma deformação num elemento de 

volume isolado do resto do corpo caracterizada pelas seguintes componentes: 

	 | 𝜀55 = 𝛼∆𝑇
𝜀c} = 𝜀}~ = 𝜀~c = 0 (2.20) 

Onde 𝛼 é o coeficiente de dilatação térmica do material em estudo (homogéneo, igual para todas 

direções).  

Consideremos agora, em vez de um elemento de volume isolado, um corpo livre no espaço submetido 

a uma variação de temperatura ∆𝑇(𝑥~, 𝑥c, 𝑥}). As deformações neste corpo livre só serão iguais ao 

volume isolado se os vários elementos de volume do corpo livre forem compatíveis, ou seja, num caso 

plano do campo das deformações se verifiquem as equações de compatibilidade: 

 

	 |𝜀55 = 𝛼∆𝑇(𝑥~, 𝑥c, 𝑥})
𝜀}} = 𝜀}~ = 𝜀~c = 0  (2.21) 
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	 𝜀5M,�8 + 𝜀�8,5M − 𝜀5�,M8 − 𝜀M8,5� = 0 (2.22) 

Se as equações de compatibilidade não forem satisfeitas, os vários volumes do elemento expandem-

se não uniformemente. Isto tem como consequência o aparecimento de tensões diferentes de zero, 
mesmo que não intervenham forças exteriores. Pode-se então concluir, que uma distribuição de 

temperatura não uniforme dá origem a um estado de coação (Arantes e Oliveira 1999). 

Para determinar as tensões correspondentes ao estado de coação, é necessário supor que se impede 
a deformação dos elementos, aplicando forças exteriores que introduzem um campo de deformações 

igual e de sinal contrário ao definido pelas equações (2.21), ou seja: 

	 |𝜀55 = −	𝛼𝑇(𝑥~, 𝑥c, 𝑥})
𝜀}} = 𝜀}~ = 𝜀~c = 0  (2.23) 

Através das relações tensões-deformações é possível obter as tensões correspondentes ao estado de 

deformação: 

	 |𝜎55 = −(3𝜆 + 3𝜇)	𝛼∆𝑇
𝜎c} = 𝜎}~ = 𝜎~c = 0  (2.24) 

onde 𝜆 e	𝜇 são as constantes de Lamé.  

Conhecendo o campo de tensões é possível determinar as forças exteriores através das equações de 
equilíbrio, as quais fornecem: 

	 𝑓5 = (3𝜆 + 2𝜇)𝛼ΔT,5 (2.25) 

 

	 𝜎5 = −(3𝜆 + 2𝜇)𝛼ΔT�� (2.26) 

Em resumo, as solicitações exteriores compostas pela variação de temperatura ∆𝑡(𝑥~, 𝑥c, 𝑥}), e forças 

de massa das equações (2.25) e (2.26) não modificam a forma do corpo, apesar de introduzirem o 

campo de tensões traduzido pela equação (2.24). 

A determinação das tensões devidas à variação de temperatura, exige que se some às tensões 

definidas nas equações (2.24) as tensões devidas as forças exteriores (de densidades iguais e de sinal 

contrario) definidas nas equações (2.25) e (2.26). 

No caso de o corpo estar sujeito a restrições, uma variação de temperatura introduz tensões diferentes 

de zero, mesmo que as equações de compatibilidade sejam verificadas pelo campo de deformações.  

As tensões devido à temperatura podem ser determinadas resolvendo as equações de Navier 
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	 ∆𝑢M + l1 +
𝜆
𝜇
m 𝑢5,5M− l3

𝜆
𝜇 + 2

m 𝛼ΔT,M = 0 (2.27) 

com condições de fronteira (Arantes e Oliveira 1999) 

	 𝜇r𝑢5,M�𝑢M,5)s𝑛5 + 𝜆𝑢5,5𝑛M = (3𝜆 + 2𝜇)𝛼ΔT𝑛M (2.28) 

Os deslocamentos que são obtidos pela integração destas equações representam os deslocamentos 

no corpo causados pelas variações de temperatura. 

As tensões devidas à variação de temperatura devem ser obtidas somando às tensões determinadas 

a partir destes deslocamentos o campo das tensões (2.24) 

Em resumo, para determinar os efeitos de variações de temperatura num corpo, a estratégia é a 

seguinte: considera-se a ação composta da variação de temperatura e de forças exteriores aplicadas, 

que conduza a campos conhecidos de tensões, deformações e deslocamentos, e retira-se em seguida 

os efeitos das forças exteriores para se obterem os efeitos apenas causados pela variação da 

temperatura. 

 

2.4.3. Discussão e conclusões  
A resolução de problemas térmicos envolve, em geral, duas fases, correspondendo a primeira à 

determinação da distribuição de temperaturas e fluxos térmicos no sólido e a segunda à resposta 
estrutural face às deformações térmicas, calculadas com base na distribuição de temperaturas 

anteriormente determinadas. Para quaisquer destes tipos de análise, é necessário resolver as 

equações diferenciais que regem os fenómenos, anteriormente apresentadas, e satisfazer 

determinadas condições de fronteira dependentes do problema em estudo.  

A resolução das equações diferenciais parciais pode, em certos casos particulares, ser efetuada por 

via analítica. No entanto, na generalidade dos casos, para a resolução dos problemas térmicos, é 

necessários recorrer a técnicas numéricas. De entre os modelos numéricos, que definem soluções 

aproximadas para as equações diferenciais, salientam-se, o método dos elementos finitos e o método 

das diferenças finitas. O Capítulo 3 abordará a resolução das equações pelo método dos elementos 

finitos.  
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3. Método dos Elementos Finitos  
Este capítulo aborda o problema de modelar o comportamento termomecânico de estruturas de betão. 

É apresentada a metodologia de solução computacional utilizando o método numérico dos elementos 

finitos. Os modelos físicos usados assentam apenas em modelos determinísticos, que consideram 

simplesmente o comportamento linear dos materiais usados. O método de resolução numérica é 

explicado em detalhe. Os modelos são formulados especificamente para fornecer informações 

detalhadas sobre os estados de tensão e de deformação que ocorrem em estruturas de betão.  

3.1. Introdução  
Na engenharia civil, a maioria dos processos é matematicamente descrita por um conjunto de 

equações diferenciais parciais que podem ou não ser lineares no que respeita às propriedades dos 
materiais e às relações entre os deslocamentos e as deformações. A resposta de uma estrutura a 

variações de temperatura é um exemplo típico que é descrito usando equações diferenciais parciais. 

A solução analítica destas equações diferenciais só é possível em alguns problemas elementares 

(peças com características geométricas e mecânicas simples quando submetidas a solicitações 

particulares), limitando assim a sua utilização em casos práticos. Neste contexto, os métodos 

numéricos constituem a opção natural para se proceder à resolução de problemas complexos. De entre 

os vários métodos numéricos existentes destaca-se o método dos elementos finitos (MEF) (Clough 

1990) (Yetmez 2016). O MEF é um método numérico para resolver equações diferenciais parciais 
usando, na formulação mais utilizada, aproximações para os deslocamentos em partes do domínio, os 

elementos.  

Atualmente, o MEF é o padrão da indústria para a discretização de problemas em mecânica dos 

sólidos. Soluções numéricas do MEF estão implementadas em vários pacotes comerciais de 

simulação. É crucial que o utilizador seja capaz de avaliar a validade dos resultados obtidos nestes 

simuladores. Este processo de verificação das soluções só é possível se o utilizador tiver conhecimento 

das equações que modelam o fenómeno físico e, por meio de simplificações, calcular manualmente a 

resposta do problema de forma a ter noção qualitativa e quantitativa do resultado esperado na análise 

numérica. O objetivo deste capitulo é transmitir ao utilizador o conhecimento do procedimento utilizado 

no MEF para se obter a solução numérica de um problema. A análise deste capítulo é focada em 
barragens e nos problemas termomecânicos associados. Este capítulo começa por apresentar a 

formulação genérica do MEF na variante de deslocamentos considerando as hipóteses da linearidade 

física e geométrica. Apresenta e discute, em seguida, as técnicas usadas para resolver os sistemas de 

equações relativos à linearidade física e os métodos matemáticos para integração dessas mesmas 

equações. O capítulo termina com uma breve discussão sobre os cuidados a ter na interpretação dos 

resultados e a importância de fazer uma avaliação crítica das simulações. Por último as conclusões 

resumem os aspetos mais relevantes do MEF.  
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3.2. Princípios Básicos sobre o Método dos 
Elementos Finitos 

Os princípios básicos subjacentes ao MEF são relativamente simples. Considere um corpo, por 

exemplo uma estrutura de betão, no qual se pretende calcular a distribuição espacial dos 
deslocamentos ou tensões quando submetido a uma variável de campo (temperatura, pressão, etc.). 

A estrutura em estudo, isto é, um sólido unidimensional, bidimensional ou tridimensional, é modelado 

através da subdivisão num conjunto de pequenos subdomínios, os chamados elementos – “elementos 

finitos". A palavra "finito" é usada para descrever o número limitado ou finito de graus de liberdade 

usado para modelar o comportamento de cada elemento. Assume-se que os elementos estejam 

conectados entre si, mas apenas em juntas interconectadas, cujos vértices são conhecidos como nós. 

Existindo descontinuidades estruturais os limites dos elementos devem coincidir com essas 

descontinuidades. O conjunto completo, ou conjunto de elementos, é conhecido como uma malha. O 
processo de representar um componente como um conjunto de elementos finitos, é conhecido como 

discretização. Um exemplo de uma malha que discretiza uma barragem abóbada está ilustrado na 

Figura. 3.1. 

Figura 3.1. Exemplo de uma malha que discretiza uma barragem abóbada. São mostrados os nós e os 
elementos da malha. 

O número e o tipo de elementos escolhidos devem ser tais que a distribuição variável por todo o corpo 

seja adequadamente aproximada pelas representações elementares combinadas. É importante 

projetar e refinar malhas em áreas de alto interesse ou concentração de gradientes de variação das 
grandezas de interesse (tensões, em particular no caso do problema mecânico). Deve-se evitar utilizar 

malhas grosseiras que não permitam uma boa aproximação ao campo dos deslocamentos. Por outro 

lado, uma malha muito densa, resulta num maior esforço computacional. 

Após a discretização da estrutura, as equações que governam cada elemento são calculadas e depois 

montadas de forma a estabelecer o sistema de equações global. A sobreposição do produto dos 

deslocamentos dos nós de cada elemento pelas respetivas funções de forma (interpolação) permite 

obter a variação dos deslocamentos ao longo de cada elemento.  
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Assim, utilizando teoremas energéticos ou o método dos resíduos pesados é possível obter, a partir 

das funções de interpolação escolhidas, um sistema de equações lineares que representa o equilíbrio 

(no caso do problema mecânico) de cada um dos nós da malha e permite obter, uma vez resolvido o 

sistema de equações, os deslocamentos nodais e, daí, o comportamento da estrutura sob a ação de 
uma determinada solicitação. 

A variável de campo, por exemplo a temperatura, é descrita em termos analíticos em todo o corpo por 

uma só equação diferencial parcial, sendo impossível de resolver matematicamente para a 
generalidade dos problemas. Em vez disso, assumimos que a variável atua através de ou sobre cada 

elemento de uma maneira predefinida. Essa variação assumida pode ser, por exemplo, uma 

distribuição constante, linear, quadrática ou de ordem superior.  

É importante realçar que o MEF, em geral, não conduz a soluções exatas, mas tenta obter uma solução 

aproximada que reduza a um mínimo o erro na aproximação das equações. Existem vários métodos 

para se definir a forma como o erro será minimizado, através do método dos resíduos pesados ou de 

princípios variacionais. Os vários critérios destas formulações podem ser encontradas em (Zienkiewicz 

2005). 

 

3.3. Visão Geral do processo de análise de 
Elementos Finitos: Análise Estrutural  

Tendo derivado o formato geral das equações de um tipo de elemento, o cálculo das equações para 
cada ocorrência desse elemento no corpo é direto. Coordenadas nodais, propriedades do material e 

condições de carregamento do elemento são simplesmente substituídas no formato geral. As 

equações dos elementos individuais são reunidas nas equações do sistema, que descrevem o 

comportamento do corpo como um todo. Para uma análise estática, elas geralmente assumem a forma 

	 [𝐾]{𝑑} = {𝑓} (3.1) 

Em problemas estruturais, [K] é uma matriz quadrada, conhecida como matriz de rigidez global, ídý é 

o vetor de deslocamentos nodais desconhecidos (ou temperaturas na análise térmica) e ífý é o vetor 

das forças nodais aplicadas (ou fluxo de calor na análise térmica). 

As características primárias de um elemento finito são incorporadas na matriz de rigidez do elemento. 

Para um elemento finito estrutural, a matriz de rigidez contém as informações de comportamento 

geométrico e do material que indicam a resistência do elemento à deformação quando submetido ao 

carregamento. Para elementos finitos usados em análises não estruturais, como o “escoamento” e a 

transferência de calor, o termo “matriz de rigidez” também é usado, uma vez que a matriz representa 

a resistência do elemento a mudar quando sujeito a influências externas. 
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A equação 3.1 é diretamente comparável à relação de equilíbrio ou carga-deslocamento de uma mola 

unidimensional simples, onde uma força F produz ou resulta na deflexão d numa mola de rigidez K. 

Para encontrar o deslocamento causado por uma determinada força basta inverter a relação, ou seja, 

d = f/K. 

A mesma abordagem aplica-se ao MEF, no entanto, antes que a equação possa ser "invertida" e 

resolvida, as condições de fronteira devem ser aplicadas. Por exemplo, na análise de tensões, o corpo 

deve ser impedido de ter movimentos de corpo rígido. Para problemas térmicos, a temperatura deve 
ser definida num ou mais nós.  

Na prática a solução para o sistema de equações não é trivial porque o número de equações envolvidas 
tende a ser muito grande (uma equação para cada grau de liberdade de cada nó da malha). É fácil ter 

mais de 100 000 equações e, consequentemente, [K] não pode ser invertido porque é provável que o 

computador não tenha memória suficiente para armazenar todos os dados. No entanto a matriz [K] é 

geralmente agrupada, ou seja, os termos são agrupados na diagonal inicial da matriz e os termos mais 

"distantes" da diagonal são zero. Esta característica da matriz é importante porque existem técnicas 

para armazenar e resolver as equações com eficiência, sem passar por um processo de “inversão”.  

Assim que se tenham determinado os valores dos deslocamentos nodais é fácil usar os deslocamentos 

para encontrar as deformações nos elementos, por aplicação das relações deformações-

deslocamentos, e as tensões, por recurso às relações constitutivas (lei de Hooke generalizada). 

3.4. Método dos Elementos Finitos Baseado nos 
Deslocamentos  

Descreve-se agora em mais detalhe a formulação do Método dos Elementos Finitos baseada em 

deslocamentos para determinar soluções aproximadas do problema de elasticidade. A aplicação do 

MEF segundo (Teixeira de Freitas 2009) é dividido em quatro fases: a primeira fase trata das 

aproximações, na segunda fase são calculadas as forças nodais equivalentes, na terceira etapa é 

estabelecida a equação resolvente e por fim na quarta fase é feita a análise da solução. 

3.4.1. Discretização do domínio contínuo 
Para poder fazer simulações, é necessário criar uma malha. A malha pode eventualmente ser 

decomposta em milhares de pequenos elementos que juntos formam o corpo da estrutura. Tem de 

obedecer aos seguintes critérios:  

• os limites dos elementos devem coincidir com descontinuidades estruturais, caso estes 

existam; 

• os pontos de aplicação de forças (e restrições) devem coincidir com os nós adequados, e 

quaisquer mudanças bruscas no carregamento distribuído devem ocorrer nos limites do 
elemento; 
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• os nós devem estar nos pontos de interesse para os quais se pretende conhecer resultados 

particulares, por exemplo deslocamentos, forças de reação, etc. 

A figura 3.3. mostra a discretização de uma barragem abóbada que é decomposta num número finito 

de subdomínios Ω2	(elementos) através de pontos (nós), linhas, superfícies e/ou volumes gerando-se 

uma malha composta por elementos finitos. A figura 3.3. mostra que malhas diferentes são usadas 

para discretizar partes diferentes da barragem. Por exemplo Ω- corresponde à malha da estrutura de 

betão e Ω6 à malha da fundação. Estas malhas devem ser construídas por forma a que sejam 

compatíveis, isto é, cada aresta de cada malha deve coincidir com a aresta da malha à qual está ligada, 

e o mesmo deve ocorrer para os nós. Também as funções de interpolação de um lado e do outro da 

interface entre malhas devem ser do mesmo tipo.  

Além da geometria dos elementos é necessário ter em conta as propriedades materiais e a ligação 

entre os elementos. 

 

Figura 3.2 Exemplos de malhas de discretização usadas em barragens abóbada. (a) diagrama da barragem (b) 
malha de discretização do arco (c) discretização da região de interface entre o arco e a fundação e (d) malha de 

discretização da fundação. 

O tipo e o número de elementos variam com a exatidão com que se pretende resolver o problema em 

causa, sendo possível refinamentos da malha que permitam uma aproximação de ordem mais elevada 

à função que se procura. 
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3.4.2. Aproximação ao nível do elemento  
Concluída a discretização em elementos finitos, identificam-se os graus de liberdade de cada ponto 

nodal sendo os deslocamentos a incógnita a determinar. O campo dos deslocamentos é aproximado 
em cada elemento (e) utilizando funções de forma: 

 [𝑢]2 = [𝑁]2{𝑑}2 (3.2) 

Onde, [𝑁]2 são as funções de forma/aproximação e {𝑑}2 o vetor dos deslocamentos nodais do 

elemento.  

As funções de forma têm como finalidade aproximar o campo de deslocamentos no elemento, sendo 

contínuas no seu interior dos elementos (Pereira 1996). 

As funções de forma ( 𝑁52(𝑥, 𝑦, 𝑧)) devem cumprir as condições seguintes: 

1) garantir uma continuidade do campo de deslocamentos na fronteira de cada um dos elementos 

com os elementos que lhe são adjacentes na malha dos elementos finitos; 

2) os deslocamentos nos nós do próprio elemento finito devem poder ser determinados 

recorrendo às funções de forma 𝑁52(𝑥, 𝑦, 𝑧); 

3) garantir a representação do movimento de translação sem deformação – movimento de corpo 

rígido; 

4) garantir a representação do movimento de rotação sem deformação -– movimento de corpo 

rígido. 

De forma análoga, no caso de um problema térmico, a incógnita são as temperaturas nodais. Podendo 

o campo de temperaturas ser aproximado no interior de cada elemento finito (e) por (Real 1988): 

 𝑇2(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = [𝑁2(𝑥, 𝑦, 𝑧)]{𝑇5(𝑡)} (3.3) 

Onde: 

- O vetor {𝑇2(𝑡)} representa o vetor da temperatura nos nós no elemento Ω2. 

- 𝑇5	corresponde à temperatura no nó i no instante 𝑡. 

O campo de deformações é definido em cada elemento pela imposição local da condição de 

compatibilidade (Teixeira de Freitas 2009): 

 𝜀 = [𝐵]2{𝑑}2 (3.4) 
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Onde a matriz [𝐵] das derivadas das funções de forma em cada nó i do elemento finito é dada por: 

 

[𝐵5]2 = 
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 (3.5) 

Posteriormente, estabelecendo localmente a relação de elasticidade que é dada por: 

 {𝜎} = [𝐷]{𝜀} (3.6) 

Pode definir-se o campo de tensões em cada elemento:  

 {𝜎} = [𝐷][𝐵]2{𝑑}2 (3.7) 

onde [𝐷], é a matriz de elasticidade em função do módulo de Young (ou de elasticidade) (𝐸) e do 

coeficiente de Poisson (𝑣).  

 

3.4.3. Relações de equilíbrio – Matriz de 
rigidez do elemento   

Existem várias alternativas para obter as equações de equilíbrio no elemento, nomeadamente, através 

do método dos resíduos pesados, através de princípios variacionais ou ainda através do Princípio dos 

Trabalhos Virtuais (PTV). No caso da análise de estruturas, o PTV é a formulação mais intuitiva sendo, 

portanto, a utilizada neste trabalho. 

O PTV traduz o equilíbrio global de um corpo. De acordo com este princípio, a condição necessária 

para que um corpo esteja em equilíbrio é que a soma dos trabalhos virtuais de todas as forças atuantes 

sobre o corpo seja nula, para quaisquer deslocamentos virtuais. Portanto, de um modo simplista, pode-

se afirmar que o trabalho interno de deformação (𝛿𝑊5��) é igual ao trabalho externo das forças 

aplicadas (𝛿𝑊2C�) (Azevedo 2003). 

	 𝛿𝑊5�� = 𝛿𝑊2C� (3.8) 
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Estabelece-se a equação de equilíbrio para o elemento finito e : 

	 [𝐾]2{𝑑}2 = {𝑓}2 (3.9) 

Onde 

 [𝐾]2 é matriz de rigidez do elemento: 

	 [𝐾]2 = � [(𝐵2)]@[𝐷]
��

[𝐵2]	𝑑Ω (3.10) 

{𝑓}2 o vetor das forças nodais estaticamente equivalentes às forças de volume e de superfície 

aplicadas ao elemento: 

 {𝑓2} = �𝑓6
2� + {𝑓�

2} + {𝑓�
2} (3.11) 

Onde as forças nodais equivalentes às forças de massa correspondem: 

 �𝑓6
2� = � [𝑁2]@{𝑓}

��
𝑑Ω (3.12) 

E as forças nodais equivalentes às forças aplicadas na fronteira: 

 {𝑓�
2} = � [(𝑁2)]@{𝑡}𝑑𝛤

��
 (3.13) 

Sendo 𝑓�
2, as forças concentradas aplicadas nos nós do elemento.  

 

3.4.4. Agrupamento e resolução do sistema de 
equações  

Posteriormente, as matrizes de rigidez e os vetores de forças elementares deverão ser agrupados no 

sistema global de equações de equilíbrio. Com esta operação , constrói-se a matriz de rigidez global 

para todo o domínio do problema. Na essência deste agrupamento está o facto de que uma força 

externa aplicada num determinado nó do problema é partilhada por todos os elementos que têm esse 

mesmo nó em comum (Dias et al. 2010). Concluído o agrupamento, o resultado é uma matriz de rigidez 
global quadrada com dimensão correspondente ao número total de graus de liberdade do problema 

em questão. 

	 [𝐾]{𝑞} = [𝑓] (3.14) 
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A introdução das condições fronteira, permite a resolução da equação (3.14) e a determinação dos 

deslocamentos nodais {𝑞}. 

Num caso particular, concretamente no problema térmico, a equação do sistema global que governa o 

problema em regime transiente da condução térmica é descrita na seguinte forma matricial:  

	 [C] |
𝜕T
𝜕t
� + [K]{T} = {f} (3.15) 

onde, 

	 [𝐶] = �𝜌	𝑐	[𝑁]@[𝑁]𝑑𝛺
�

 (3.16) 

 

	 [𝐾] = �[𝐵]@[𝐷][𝐵]𝑑𝛺 +� ℎ[𝑁]@[𝑁]𝑑𝛤A
���

 (3.17) 

 

	 {f} = � 𝐺[N]�𝑑Ω	 − � 𝑞[N]�𝑑Γ� +� ℎ𝑇*[N]�𝑑Γ�
 ¡ ¡�

 (3.18) 

Em	que:	 	  

[C] matriz de capacidade térmica. 

[𝐾] matriz de condutividade térmica.  

{T} representa o vector de temperaturas nodais que se pretende determinar. 

{𝑓}  vector de fluxos de calor nodais. 

𝐺    Calor gerado internamente por unidade de volume e de tempo. 

Com: 

	
[D] = ©

𝑘C 0 0

0 𝑘D 0

0 0 𝑘E

ª 
(3.19) 
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A equação (3.23) pode ser simplificada no caso de se tratar de um problema térmico em regime 

permanente. No regime permanente, as ações térmicas não variam com o tempo, sendo portanto  

«�𝐓
�
® = 0 ,o que resulta em: 

	 [K]{T} = {f} (3.20) 

Para resolver as equações (3.14) e (3.15), pode-se recorrer a técnicas de análise modal ou métodos 

de integração temporal (Campos 2005). Os métodos de integração temporal são os mais usados 
devido ao facto das técnicas de análise modal serem exclusivas para problemas transitórios lineares 

onde se pretende obter uma solução para apenas alguns dos modos próprios principais, num intervalo 

de tempo considerável (Campos 2005). 

 

3.4.5. Determinação de outras grandezas 
relevantes 

Conhecendo os deslocamentos nodais e as temperaturas nodais é possível obter os deslocamentos, 
tensões e/ou temperaturas em qualquer ponto da estrutura. Além disso é possível calcular, por 

exemplo, o estado de tensão em qualquer ponto bastando aplicar a expressão já anteriormente 

definida: 

 {𝜎} = [𝐷]{𝜀} (3.21) 

Com: 
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(3.22) 
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3.4.6. Os Elementos Isoparamétricos 
Frequentemente, para uma modelação de problemas tridimensionais com geometria complexa, é 

exigido que se utilizem elementos finitos com alguma distorção para discretizar de uma forma razoável 
o domínio a estudar. Neste contexto, surge a utilização de formulações isoparamétricas tridimensionais 

que torna a análise por elementos finitos mais conveniente (também para o caso bidimensional, claro). 

Designa-se por transformação isoparamétrica quando as funções que interpolam as incógnitas do 

problema são as mesmas que aproximam a forma do próprio elemento.  

Na transformação isoparamétrica é necessário criar um referencial local utilizando coordenadas 

normalizadas, sendo o domínio isoparamétrico definido por 𝜉, 𝜂, 𝜁 ∈ [−1, 1]. 

Assim, o cálculo da matriz de rigidez e do vetor de forças pode ser utilizado sistematicamente para 

todos os elementos finitos de um modelo, variando apenas as coordenadas nodais no referencial 
global. 

Neste trabalho, na modelação da estrutura apresentada no capítulo 5, usam-se elementos sólidos 

tridimensionais de 4 e 8 nós, existentes na biblioteca do Code Aster.  

 

3.5. Discussão 
A melhoria contínua dos sistemas de processamentos dos computadores popularizou o MEF. Nos 
simuladores comerciais o utilizador não tem acesso total aos procedimentos usados pelo programa. O 

utilizador tem de ser cauteloso e de ter presente que o MEF, por força das aproximações consideradas, 

isto é, as funções de aproximação não são exatas, não produz uma solução geral de forma fechada. 

Assim, o MEF obtém apenas soluções "aproximadas", e tem erros "inerentes". No entanto, à medida 

que usamos cada vez mais elementos na modelação, a solução obtida deve convergir para a solução 

exata. O utilizador deve ter também presente que os simuladores podem produzir erros devido à 

introdução incorreta dos dados, ausência de correspondência entre os modelos selecionados e a 

estrutura analisada, condições de fronteira desprezadas, entre outros. 

Este capitulo foi baseado num conjunto de textos básicos sobre o MEF e a sua utilização em barragens 

de betão maciço. Salientam-se aqui os textos principais que serviram de referência e cuja a consulta 

se recomenda. 

Para ter uma ideia de algumas das vantagens e capacidades mais comuns do MEF, recomenda-se o 

livro publicado pela International Association Engineering Modelling (NAFEMS) intitulado “Why Do 
Finite Element Analysis?” (Baguley e Hose 1994). A NAFEMS, é uma associação internacional e 

independente para a comunidade de engenharia e é a autoridade em todos os aspetos do MEF. A 

NAFEMS disponibiliza no seu site um curso “online” sobre os conceitos básicos do MEF e as suas 

aplicações.  
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O relatório da autoria de Richard Malm intitulado “Guideline for FE analyses of concrete dams” (Malm 

2016) fornece um conjunto de linhas orientadoras para interpretar de forma correta os resultados das 

simulações e a sua relevância prática. Ainda sobre a utilização do MEF e as linhas orientadoras 

salienta-se o relatório “Guidelines for Nonlinear Finite Element Analysis of Concrete Structure (Belletti 
et al. 2011).   

Com uma maior enfâse na simulação térmica salienta-se o relatório do LNEC “Análise Térmica de 

barragens de betão: Ações térmicas ambientais” (Leitão 2012) e o trabalho de (Sifkas et al 2016). 

Existem ainda inúmeros textos sobre elementos finitos, sem ser exaustivo salienta-se o trabalho de 

(Pierin e Silva 2009) que se foca na determinação do campo de temperaturas em elementos ou peças 
estruturais. A dissertação de mestrado intitulada “Análise térmica e estrutural de barragens de BCC - 

(Betão Compactado com Cilindros)” da autoria de (Batista 2011) é um texto relevante no contexto de 

utilização de MEF em barragens. Ao nível do ensino menciona-se o livro “Método dos elementos finitos: 

técnicas de simulação numérica em engenharia” (Dias et al. 2010). 

 

3.6. Conclusões 
Neste capítulo foi apresentado e descrito o método dos elementos finitos. Referiu-se como o MEF pode 

ser aplicado em barragens de betão maciço. Descreveu-se a importância de entender as limitações e 

hipóteses envolvidas para o uso correto do MEF, tendo sido enunciado um conjunto de regras. O papel 

importante que o MEF desempenha no desenho de barragens e na avaliação das condições de 

segurança é destacado.  
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4. Modelação numérica em Code Aster 
Este capítulo apresenta o desenvolvimento de um programa no Code Aster para análise 

termomecânica de uma barragem abóbada em betão. Apresenta-se o algoritmo do programa 

desenvolvido, as metodologias de cálculo usadas e todos os procedimentos utilizados no 

desenvolvimento do programa. 

 

4.1. Software de computação numérica 
avançada: O Code Aster 

Um dos objetivos desta dissertação foi o de estudar o comportamento termomecânico de uma 
barragem abóbada em betão com modelos numéricos baseados no método dos elementos finitos. Os 

modelos matemáticos dos fenómenos físicos envolvidos na modelação termomecânica de uma 

barragem podem, dentro de determinadas simplificações, ser descritos por conjuntos de equações 

diferenciais parciais, tal como foi discutido no Capítulo 3. As equações diferenciais são resolvidas 

numericamente recorrendo a programas baseados no método dos elementos finitos (MEF), das 

diferenças finitas ou dos elementos de fronteira (entre outros). Existem vários programas comerciais 

baseados no MEF. Alguns são de uso genérico como, por exemplo, o DIANA FEA, o ABAQUS SIMULI, 

o ANSYS etc. Outros são vocacionados para resolver problemas específicos de uma área científica 
considerando-se, por exemplo, os programas da família Plaxis ou da família GeoSlope que foram 

otimizados para resolver problemas nas área das Geociências. Uma lista extensa de programas 

baseados no MEF e as suas aplicações pode ser encontrada na Wikipedia. Os programas baseados 

MEF evoluíram rapidamente e atualmente existem programas, como é o caso do SIMSCALE, que 

executam as simulações “online” e, portanto, a sua utilização é feita apenas pelo acesso através de 

websites de Internet. Existem ainda plataformas de cálculo científico que permitem facilmente 

implementar soluções numéricas usando o MEF. Matlab é a uma dessas plataformas, talvez a mais 
apelativa, uma vez que tem interfaces gráficas muito poderosas e a maioria das universidades tem 

licenças disponíveis para suporte às varias áreas de engenharia. O Matlab exige um maior esforço de 

programação, mas permite aos utilizadores conhecer em profundidade as metodologias dos cálculos 

efetuados. 

Em 2001, a Eléctricité de France (EDF) disponibilizou em regime GPL o programa Code Aster, 

desenvolvido por esta empresa para as suas próprias necessidades, ao longo de duas décadas (desde 

1989). O nome Aster resulta das iniciais de “Analyses des Structures et Thermomécanique pour des 

Études et des Recherches. O Code Aster é um programa de cálculo automático baseado na teoria da 

mecânica de meios contínuos, que utiliza o método dos elementos finitos para resolver diferentes tipos 
de problemas mecânicos, térmicos, acústicos, sísmicos, etc. 
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O Code Aster possibilita uma grande variedade de aplicações, que deriva essencialmente das 

necessidades de cálculo da EDF, que incluem barragens, centrais nucleares, geradores eólicos, etc. 

O Code Aster continua hoje a ser desenvolvido e mantido pelo Departamento Francês de Energia e é 

de código aberto sob licença pública. 

O código do Code Aster é programado em Fortran, e muitas funções adicionais estão programadas 

em Python. Versões estabilizadas são lançadas aproximadamente duas vezes por ano na forma de 

um pacote para compilar.  

O Code Aster possui uma ampla gama de possibilidades de análise, nomeadamente a análise 

mecânica, térmica, termomecânica, etc. No lado numérico, possui uma variedade de rotinas de 
resolução de equações lineares, solver de equações lineares, não lineares, modais e esquemas de 

integração. Possui ainda rotinas para otimização de recursos e estratégias de solução, o que adiciona 

robustez ao software. 

Para além das características comuns a todos os programas de elementos finitos, o Code Aster permite 

ainda a consideração de técnicas de sub-estruturação, fronteiras absorventes para evitar a reflexão de 

ondas nas fronteiras, a modelação dinâmica da interação estrutura-fluído incompressível 

(especialmente útil para a modelação dos efeitos de um sismo na água de uma albufeira) e ainda o 

recurso a malhas adaptativas para os elementos triangulares (2D) ou tetraédricos (3D). 

Atualmente, o Code Aster é usado em todo o mundo para pesquisas acadêmicas e estudos e projetos 

profissionais de engenharia, em áreas como engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia 

nuclear, aeroespacial e transporte. Algumas universidades estão também a usar o Code Aster como 

ferramenta de ensino. A título de exemplo, a seção estrutural do Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade de Florença (Itália) começou, nos últimos anos, a usar o Code Aster, como base para 
ensinar engenharia de software e analisar problemas de engenharia no campo da avaliação sísmica 

de edifícios de alvenaria histórica (Betti et al. 2015). 

Em 2006, o Code Aster foi galardoado pela Lutèce d'Or do melhor projeto gratuito realizado para um 
grande grupo. 

Em Portugal o Code Aster não tem sido muito utilizado. Um trabalho que merece referência foi 
desenvolvido por André Serrano na sua dissertação de mestrado para estudar fases de construção e 

de primeiro enchimento da albufeira da barragem de Veiguinhas do Reservatório de Água de 

Montesinho (Serrano 2014). Este trabalho foi apresentado na conferência Dam World 2015 (Marcelino 

et al. 2015). As oportunidades que existem para o uso do Code Aster em Engenharia civil foram 

resumidas por (Marcelino e Manso 2009) nas 3º jornadas de Hispano-Portuguesas de Geotecnia nas 

infraestruturas ferroviárias.  

O Code Aster foi o programa selecionado nesta dissertação para resolver numericamente as equações 

do comportamento termomecânica de uma barragem abóbada quando submetida a variações 

sazonais de temperatura (ver o Capítulo 5). 



 
 

33 

Esta escolha assentou no facto do Code Aster, possuir todas as funcionalidades e as bibliotecas 

adequadas para modelar problemas termomecânicos de uma forma simples e intuitiva. O Code Aster 

tem ainda uma extensa documentação de suporte (Aubry 2013).  

Este capítulo começa por descrever as principais etapas que devem ser seguidas quando se resolve 

numericamente um problema mecânico ou térmico. Para além da etapa do cálculo, é necessário 

desenhar a geometria da estrutura e depois visualizar os resultados numéricos que são fornecidos em 

ASCI como uma lista de números. Os programas atuais (quer os de acesso livre, quer os comerciais) 
são, em geral, constituídos por módulos que realizam determinadas operações como a resolução 

numérica das equações diferenciais ou os módulos de geração de malhas e de processamento gráfico 

dos resultados, mas podendo também serem ligados (por interfaces especificamente desenvolvidas 

para tal) a outros programas, autónomos, mais vocacionados para esta funções. O Code Aster segue 

esta estratégia. Este capítulo descreve também a envolvente usada para fazer o pré-processamento 

da geometria da estrutura e a visualização gráfica dos resultados. 

Esta plataforma é conhecida por Salome-Meca. A parte principal deste capítulo consiste na 

apresentação do conjunto de procedimentos, o código em linguagem Code Aster, usado para calcular 

a resposta termomecânica de uma barragem abóbada em betão. O código elaborado nesta dissertação 

é dividido em blocos individuais que são detalhadamente descritos. Por último são discutidas as mais-
valias que resultaram da escolha do Code Aster. 

 

4.2. O funcionamento do Code Aster 
A resolução de problemas de análise estrutural com auxílio de um programa de computador com base 
no método dos elementos fintos (MEF) é descrita em cinco etapas apresentadas esquematicamente 

na figura 4.1. A primeira etapa começa pela criação de um ficheiro com a geometria da estrutura que 

se pretende analisar. Em seguida, a estrutura é discretizada numa malha composta por elementos 

finitos. Posteriormente, faz-se a análise numérica usando o MEF e aplicando as propriedades e as 

condições de fronteira referentes ao problema em questão.  
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Por último, é feito o pós-processamento que consiste na apresentação gráfica dos resultados.  

Figura 4.1. Diagrama esquemático das diversas etapas envolvidas no processo de simulação numérica de um 
problema estrutural usando o método dos elementos finitos. 

 

4.2.1. Recursos computacionais 
Todos os programas e a documentação estão disponíveis na página web da EDF. Também é possível 

descarregar e instalar o Salome-Meca. Este é um software de código aberto que fornece uma 

plataforma genérica para pré e pós processamento da simulação numérica. O Salome é um software 

muito complexo que inclui um módulo de geometria, um módulo de malha, solver e módulo de pós-

processamento (ParaVis). O Salome-Meca permite executar o Code Aster dentro de uma única GUI.  

As simulações numéricas usadas nesta dissertação foram feitas usando um computador pessoal Intel 

Core i5 2,7 GHz com 8 GB de memória RAM. 

O software usado foi o Salome-Meca 2018.0_LGPL e o para o pós-processamento o GMSH-4.4.1. 

 

4.3. Salome-Meca 
O Salome-Meca é um software de código aberto que fornece uma plataforma genérica para pré e pós 

processamento para simulação numérica. Esta plataforma foi desenvolvida em conjunto pela 

Commissariat à Energie Atomic (CEA), a EDF e a OPEN CASCADE. O Salome é um software muito 

complexo que apresenta vários módulos, sendo os principais: Geometry, Mesh, AsterStudy e ParaViS. 

A figura 4.2 mostra a janela do Salome Meca. A janela de menus mostra os vários módulos. Estes são, 

o Geometry, Mesh, Aster_Study e o ParaViS. 
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Os detalhes de funcionamento destes módulos, são discutidos de seguida. 

Figura 4.2. Janela de menus do Salome-Meca. Geometry, Mesh, AsterStudy e o ParaViS 

O módulo AsterStudy contém o programa Code Aster que realiza as análises numéricas tendo como 

dados de entrada uma malha e um ficheiro de comandos. Já o módulo ParaViS permite visualizar os 
resultados resultantes da análise numérica. Neste trabalho não se utilizou o ParaViS mas sim o Gmsh 

para o pós-processamento dos dados. Nas secções seguintes descreve-se o funcionamento de cada 

modulo individual. 

(i) Módulo Geometry  

O módulo Geometry tem como finalidade a criação da geometria da estrutura a ser usada na análise 
numérica. O módulo permite uma vasta lista de ferramentas para a construção de entidades 

geométricas (pontos, linhas, curvas, polígonos, etc.) ou objetos tridimensionais. Para além da criação 

destas entidades/objetos é possível a manipulação dessas mesmas entidades/objetos tridimensionais 

através de ferramentas como, por exemplo, a rotação, fusão, escala etc. 

O módulo Geometry permite tanto importar como exportar ficheiros em diversos formatos, 

nomeadamente em iges, step ou brep. É neste módulo que são criados os grupos. Um grupo no módulo 

de Geometry é definido como sendo uma coleção de objetos geométricos (sólidos, faces, arestas ou 

vértices), que recebem um nome comum e podem ser referenciados por esse nome em outros 

módulos. A opção de poder criar grupos tem especial relevo na definição das condições de fronteira, 

na definição de material, refinamento local da malha, etc.  

(ii) Módulo Mesh 

Definida a geometria da estrutura é possível criar diferentes tipos de malhas. A criação das malhas é 

feita no módulo Mesh. O Mesh tem uma extensa biblioteca de elementos. Para criar uma malha é 

necessário, em primeiro lugar, selecionar um objeto sendo depois escolhido o algoritmo que se 

pretende e por fim escolhida a hipóteses. Durante este trabalho apenas se utilizou o algoritmo 
NETGEN, sendo portanto o único que é descrito nesta dissertação. O algoritmo NETGEN cria 

automaticamente, com base nas hipóteses especificadas, malhas 3D tetraédricas e malhas 2D 

triangulares e quadrangulares.  
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Entre as várias hipóteses a especificar é possível enumerar as seguintes (i) o tamanho máximo e 

mínimo do elemento; (ii) se elementos de segunda ordem devem ser usados, e por último (iii) 

refinamentos locais em grupos específicos, etc. 

(iii) Módulo Aster Study  

O Aster_Study é uma interface gráfica no auxilio da criação de um ficheiro utilizado pelo programa 

Code Aster. O Code Aster é um programa que resolve elementos finitos mas não possui interface 

gráfica para criar geometria, malhas ou pós-processamento em escala de cores. Os dados e resultados 

são ficheiros normalmente em formato texto ou “rmed”, sendo necessário o módulo ParaViS do 

Salome-Meca ou outro programa externo para a visualização destes mesmos resultados. 

(iv) Pós-processamento  

O programa Salome-Meca permite o pós-processamento dos resultados através do módulo ParaViS. 

No entanto, no trabalho realizado nesta dissertação, o Gmsh foi adotado em detrimento do ParaViS. 

O Gmsh é mais intuitivo e de mais fácil utilização, sendo um gerador de malha de elementos finitos 3D 

de código aberto com um mecanismo CAD e um pós-processador embutidos.  

 

4.4. Funcionamento do Code Aster  
As secções seguintes descrevem o funcionamento do Code Aster. Começa-se por fazer referência às 

bibliotecas de elementos disponíveis e, de seguida, descreve-se a organização do código. 

4.4.1. Biblioteca de elementos 
Um dos aspetos fundamentais nos programas de elementos finitos, em especial dos programas 

genéricos, é a biblioteca de elementos disponíveis. Essa biblioteca condiciona de alguma forma o tipo 

de fenómenos que se pode estudar. A esse nível, o programa Code Aster pode ser comparado com 

qualquer programa comercial, dispondo de elementos uni-, bi- e tridimensionais de diversos tipos e 

ajustados a modelações distintas. A biblioteca do Code Aster tem mais de 400 tipos de elementos, 

destacando-se elementos "estruturais": barra, viga, placa, casca, membrana, cabo, elementos 

discretos, elementos para a análise térmica, análise mecânica, análise termo-higro-mecânica (THM): 

2D, eixo 2D, 3D, casca e elementos “materiais”: 2D, eixo 2D, 3D, integração reduzida e incompressível.  
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A figura 4.3 ilustra alguns dos elementos disponíveis nas bibliotecas do Code Aster. 

 

Figura 4.3. Exemplos de elementos finitos 1D, 2D e 3D do Code Aster (Marcelino e Manso 2009). 

O Code Aster não possui uma interface gráfica de pré- e pós-processamento. O Code Aster precisa 

receber como entrada um ficheiro de dados e um ficheiro com a definição da malha que vai analisar. 
Este ficheiro da malha pode ter vários formatos, “.med”, “.mai”, “.msh”, etc. O resultado do Code Aster 

é também um ficheiro de dados que pode ser exportado em vários formatos. Os formatos dos ficheiros 

estão representados na figura 4.4.  

 

Figura 4.4. Tipos de ficheiros de entrada e saída que podem ser usados pelo Code Aster (Aubry 2013). 
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4.4.2. Estrutura de código do Code Aster 

A partir da geometria do objeto, produzimos, ou melhor, instruímos o programa a produzir uma malha, 

que é uma subdivisão em objetos elementares (ponto, aresta, quadrado, triângulo, tetraedro, etc.), 
alterando, se necessário, a densidade ou o tamanho geral ou local. A malha é exportada num formato 

compreensível pelo Code Aster, por exemplo, em formato ".med”. 

A malha é apenas uma entidade topológica, pelo que precisamos instruir o Code Aster sobre o que 
fazer para resolver um problema físico e gerar os resultados. Isso é feito com um arquivo de comando, 

o chamado arquivo “comm”, que é essencialmente um fluxo de operações. Está escrito na linguagem 

de programação do Code Aster. 

Os blocos mínimos neste arquivo são aproximadamente os seguintes: 

• ler a malha; 

• atribuir elementos finitos a malha; 

• definir as propriedades dos materiais que são usados; 

• atribuir os materiais ao modelo; 

• atribuir propriedades geométricas ao elemento estrutural (espessura da casca, seção da viga, 

etc.); 

• definir condições de fronteira e cargas; 

• escolher do tipo de análise e resolução adequados; 

• calcular forças, tensão, ou mais; 

• escrever os resultados em arquivos, em formato ASCII e binário. 

Um programa/código em Code Aster, é um arquivo de comandos que pode ser escrito como um texto 

ASCII. Esta característica é semelhante a uma ferramenta de cálculo científico como o Matlab mas 

contrasta com a maioria dos softwares comerciais onde a criação do arquivo de comando está oculta 

por sucessivas caixas de diálogo, apenas acessíveis através de inúmeros cliques do rato. A 

programação em Code Aster exige assim um pouco mais de reflexão do utilizador quando comparada 

com os "cliques" e, portanto, é uma ferramenta muito mais adequada para a aprendizagem da 

simulação numérica com base em elementos finitos. 

 

4.4.3. Ficheiro de comando do Code Aster 

O ficheiro de comando define todos os passos do cálculo. Desde a importação da malha, à extração 

dos resultados, todo o processo é definido neste ficheiro. As linhas de comando para os modelos 2D 

e 3D apresentam algumas diferenças, contudo, o “esqueleto” é comum. A figura 4.6 mostra um 
exemplo típico de um ficheiro de comando. Dentro de um arquivo de comando, não se deve usar nomes 

com mais de 8 caracteres. As linhas que começam com # são comentários. A título de exemplo, uma 

linha como “# U4.21.01” significa que o comando ou operador é descrito no documento U4.21.01. 
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Todos os conceitos que criamos nos arquivos de comando são digitados em letras minúsculas, 

deixando em maiúsculas o uso exclusivo das palavras reservadas do Code Aster. 

Figura 4.5. Estrutura simples de um ficheiro de comandos do Code Aster. Adaptado de (EDF 2019). 

 

4.5. Algoritmo do programa desenvolvido para 
análise da resposta termomecânica de uma 
barragem abóbada em betão. 

Existem duas formas para gerar o ficheiro de comandos que o Code Aster executa. A primeira consiste 

em utilizar a interface gráfica fornecida dentro do Salome-Meca, no módulo AsterStudy. A segunda 

forma consiste em escrever as linhas de código diretamente num ficheiro. Na primeira abordagem, 

através da interface gráfica seleciona-se e introduzem-se valores em vários menus disponíveis. Cada 

seleção nos “icons” é transformada em linhas de código num ficheiro (“.comm”) ao qual o utilizador tem 

acesso no final da execução das operações. A figura 4.6 ilustra as etapas necessárias para proceder 
à execução desta forma de programar. 
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 No total são realizadas dez etapas descritas a tabela 4.1 

Figura 4.6. Introdução das diversas etapas de programa na interface Salome-Meca. 

 

A segunda forma de introduzir os comandos consiste em criar de raiz, sem auxilio da interface gráfica 
AsterStudy, o ficheiro de comandos a partir de um ficheiro simples de texto. 

Esta abordagem é um dos pontos fortes do Code Aster em relação aos programas comerciais, 

sobretudo para utilizadores com maior experiência, já que permite alteração direta dos comandos o 
que resulta numa maior versatilidade por parte do utilizador. 

Nos parágrafos seguintes apresenta-se o algoritmo do código Dam_TermoMec_V1, desenvolvido para 
a análise termomecânica de barragens abóbada em betão. É feita uma descrição das várias etapas de 

cálculo efetuadas e a indicação de determinados pormenores acerca da programação implementada.  

 

4.5.1. Etapa 1: Leitura da malha no ficheiro de 
entrada. 

O cálculo inicia-se com o comando DEBUT() e o comando que lê a malha. Qualquer arquivo “.comm” 

deve começar com esse procedimento, cuja documentação é feita em U4.11.01.  
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Aqui, lemos a malha que, é atribuída à unidade Fortran LU 20 (Unidade Lógica 20) (ver a caixa de 

código abaixo). 

 

 

4.5.2. Etapa 2: Definição do tipo de modelação 
e do tipo de fenómeno 

Depois de introduzida a malha, definiu-se o tipo de modelação: 3D por se tratar de um modelo a três 

dimensões. Este processo foi realizado através do comando AFFE_MODELE. Foi necessário criar dois 

modelos, sendo um para cada tipo de análise, nomeadamente térmica e mecânica.  

 

4.5.3. Etapa 3: Definição das propriedades 
mecânicas e térmicas dos materiais  

Foi necessário definir os materiais associados à malha. Para se obter um modelo devidamente 

parametrizado optou-se por definir previamente os parâmetros dos materiais e chamá-los no comando 

de definição dos materiais. 
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 A figura mostra também o comando de definição do material da fundação com base em parâmetros 

previamente introduzidos pelo utilizador. 

 

4.5.4. Etapa 4: Define as funções relacionadas 
com o período de análise  

É criada uma lista com o nome etapas através do comando DEFI_LIST_REEL de define os intervalos 

de tempo e a duração da análise. Neste é feita uma análise no total de 24 meses com intervalos de 1 

mês. São também definidas funções com interpolações lineares da temperatura do ar e da água para 

cada mês. 
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4.5.5. Etapa 5: Definição das condições de 
fronteira e solicitações 

Nesta etapa são definidas as condições de fronteira e as solicitações a que a estrutura se encontra 

sujeita. Estas são, o peso próprio, a pressão hidrostática e ação térmica da temperatura do ar na face 

jusante e da temperatura da água na face montante. 

 

4.5.6. Etapa 6: Análise térmica linear 
Nesta etapa é efetuada a análise térmica linear, com auxilio do comando THER_LINEAIRE. 

 

 



 
 

44 

4.5.7. Etapa 7: Atribuição do campo de 
temperaturas e das características mecânicas 
ao modelo mecânico 

Esta etapa permite incluir o campo de temperaturas calculado na etapa 6. O comando que permite 

esta inclusão é o comado AFFE_VARC.  

O comando AFFE_VARC, que se encontra dentro do comando global AFFE_MATERIAU, necessita do 

campo de temperaturas introduzido anteriormente na etapa 4, e da temperatura inicial de referência 

(T=4ºC). Nesta etapa são ainda atribuídas as características mecânicas à malha e ao modelo. 

 

4.5.8. Etapa 8: Análise mecânica 
Nesta etapa efetua-se a análise mecânica, com auxilio do comando MECA_STATIQUE. 

  



 
 

45 

4.5.9. Etapa 9: Extração do campo de tensões  
Com os resultados da análise mecânica concluída na etapa 8, é possível extrair os campos de tensões 

que o utilizador desejar. Existem vários campos de tensão disponíveis. Sendo que ELGA significa 
(“Element Gauss”), ELNO (“Element Node”) e NOEU (“Node”). Neste programa além das tensões são 

extraídas as componentes de tensão normal e tangencial no centro de cada face do elemento 

(SIRO_ELEM) e as tensões principais (SIEQ_NOEU e SIEQ_ELNO).  

 

4.5.10. Etapa 10: Exportar resultados em vários 
formatos (opcional) 

Finalmente, colocam-se os resultados que queremos que sejam exibidos num arquivo “.med”, em 

formato gráfico, no módulo Post-pro do Gmsh. 

 

 

Figura 4.7. Campos de tensão do Code Aster (Nicolas 2016). 

  



 
 

46 

4.6. Visualização dos resultados 
Feitos os cálculos, podemos ler os resultados no formato ASCII. No entanto, é mais agradável exibir 

gráficos coloridos. A representação gráfica pode ser feita recorrendo novamente ao Salome-Meca no 

módulo ParaViS ou por outras vias. Nesta dissertação optou-se por usar o Gmsh.  

4.7. Discussão e conclusões  
Este capítulo descreve o programa Dam_TermoMec_V1, desenvolvido no âmbito desta dissertação, 

para análise termomecânica de uma barragem abóbada. O programa usa uma formulação de 

discretização da estrutura em elementos finitos. O Dam_TermoMec_V1 permite realizar cálculos 

estáticos dos deslocamentos e das tensões devido a variações de temperatura sazonais. 

O programa Dam_TermoMec_V permitiu iniciar e aprofundar os conhecimentos do Code Aster e 

explorar as potencialidades dos modelos numéricos utilizados e metodologias de cálculo 

implementadas nesse programa e previamente apresentadas no Capítulo 3.  

É importante garantir que Dam_TermoMec_V tenha a capacidade de simular com precisão e fiabilidade 

o comportamento dinâmico real de uma barragem em comparação com o comportamento observado. 
Este aspeto será abordado nos capítulos seguintes. 

Este capitulo apresentou argumentos que suportam a escolha do Code Aster para simular a resposta 

de barragens a ações termomecânicas. Existem dois principais argumentos muitas vezes apontados 
por vários autores mas que não parecem ser determinantes na preferência pelo Code Aster, pelo 

menos no meio académico. Um dos argumentos é que tem custo zero. Este argumento parece ser 

irrelevante, já que a generalidade das universidades financia o licenciamento de pacotes de cálculo 

científico muito avançado, sendo o Matlab um exemplo típico . O preço por utilizador é baixo. O 

segundo argumento é que o utilizador tem um conjunto de possibilidades, nomeadamente a de utilizar 

o programa, para qualquer propósito; liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para 

as suas necessidades, de aperfeiçoar o programa e disponibilizar os seus aperfeiçoamentos de modo 

a que toda a comunidade beneficie deles.  

A principal vantagem do Code Aster é a riqueza das bibliotecas e funções disponíveis, o que o torna 

muito fácil de usar. Um utilizador do Matlab terá de compreender as metodologias e os cálculos 
efetuados e criar as funções que já estão disponíveis em Code Aster.  

O Code Aster distingue-se dos pactos de simulação livre, que são geralmente caracterizados por 

ausência de suporte técnico e interfaces gráficas de interação com o utilizador pouco amigáveis, uma 
vez que foi desenvolvido por uma empresa estatal (EDF) durante duas décadas e está perfeitamente 

enquadrado com o nível de um pacote de simulação comercial. 
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5. Análise termomecânica de uma 
barragem abóbada 

Este capítulo apresenta e discute a análise dos deslocamentos e tensões provocados por variações 

térmicas sazonais numa barragem de betão abóbada. A barragem modelo usada neste estudo foi uma 

barragem definida no âmbito da conferência intitulada 14th ICOLD International Benchmark Workshop 

on Numerical Analysis of Dams . A barragem modelo serviu para testar e validar o desempenho do 
Método dos Elementos Finitos na previsão de deslocamentos causado por variações térmicas 

sazonais. Os gradientes térmicos e as propriedades dos materiais utilizados foram definidos pelos 

organizadores da conferência. A análise numérica foi feita no ambiente de simulação Code Aster. O 

modelo de simulação foi validado através um estudo comparativo com os resultados obtidos por outros 

investigadores. 

 

5.1. Introdução 
Variações de temperatura cíclicas desempenham um papel significativo na degradação da resistência 

e rigidez das barragens construídas em betão (Venturelli et al. 2011), (Léger e Seydou 2009). A análise 

termomecânica é necessária para quantificar o estado de tensão. O conhecimento das tensões e 

deformações permite elaborar medidas corretivas em estudos de reabilitação de barragens existentes 
e propor medidas preventivas para garantir a durabilidade das superfícies expostas. Variações de 

temperatura sazonais são também importantes em procedimentos de avaliação de segurança 

estrutural e análises de propagação de fendas. Por exemplo, para investigar a segurança sísmica de 

barragens de betão, é essencial poder simular o estado de tensão e deformação em qualquer instante, 

dada a imprevisibilidade do momento em que ocorre o sismo. A deformação da estrutura pode variar 

significativamente entre o inverno e o verão. Este capítulo apresenta a simulação dos deslocamentos 

e das tensões provocados por variações térmicas sazonais numa barragem abóbada. A análise 

numérica foi feita no programa de simulação Code Aster usando o Método dos Elementos Finitos 
(MEF) descrito no capítulo 3. 

A barragem em estudo foi uma barragem modelo definida no âmbito da 14�B ICOLD, International 

Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams (Malm et al. 2018) . Os critérios para a seleção 

desta barragem como modelo para o estudo nesta dissertação assentaram nos seguintes pontos; (i) a 

geometria da barragem está disponível, (ii) a barragem foi utilizada por vários investigadores para 

testar e avaliar as suas simulações numéricas, (ii) os resultados das diversas simulações estão 

disponíveis na literatura e é possível estabelecer uma comparação direta (ou “Benchmarking”) entre 
as diversas formulações de elementos finitos e metodologias adotadas pelos participantes.  
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A barragem modelo estabelecida na	14�B	ICOLD Workshop serviu para testar o desempenho de várias 

implementações do MEF na previsão de deslocamentos e tensões causado por variações térmicas 

sazonais. 

No decorrer da ICOLD foi realizado um evento designado por “Benchmark Workshop” onde para o 
mesmo modelo de barragem, os participantes puderam comparar as suas simulações, nomeadamente 

a capacidade dos modelos e métodos de simulação desenvolvidos para prever a existência de 

fendilhação causados por variações térmicas sazonais. Todas as características da barragem, 

nomeadamente, a geometria, os materiais, as ações mecânicas, e as amplitudes térmicas foram 

definidos a priori. O objetivo foi avaliar as diferentes estratégias de implementação do MEF em 

diferentes programas de simulação. Participaram no “Benchmark Workshop” da 14�B	 ICOLD 16 

equipas de vários países europeus, sendo maioria das equipas constituídas por grupos de investigação 

ou por empresas que prestam serviços de consultoria. A tabela I apresenta a lista das equipas 

participantes, os programas usados e as principais metodologias que as diferentes equipas adotaram. 

As simulações realizadas nesta dissertação contemplam a análise térmica e a análise termomecânica. 

Na análise térmica calcula-se a distribuição espacial da temperatura na estrutura da barragem. A 

distribuição de temperaturas é posteriormente usada na análise mecânica. A análise realizada não 
contempla efeitos não-lineares. Os efeitos não-lineares nomeadamente nas propriedades dos 

materiais são muito importantes para a previsão de fendilhação mas, devido à sua complexidade, não 

puderam ser incluídos neste estudo. Este capítulo está organizado da seguinte forma; começa por 

descrever em detalhe a barragem modelo selecionada, nomeadamente a geometria da barragem e os 

parâmetros dos materiais utilizados na construção. De seguida apresenta as malhas utilizadas para 

fazer a análise térmica e mecânica. Tendo definido as malhas, são apresentadas as simulações da 

análise térmica. Esta análise térmica revela a distribuição das temperaturas na estrutura da barragem 

para o mês mais quente e para o mês mais frio. A análise térmica é usada para simular os 
deslocamentos e as tensões causadas pelas variações de temperatura sazonais. Os resultados 

obtidos nesta dissertação pela metodologia dos elementos finitos são comparados com os resultados 

obtidos por outros investigadores, nomeadamente os resultados publicados nas atas da conferência e 

do “Benchmark Workshop” que usaram o mesmo modelo de barragem. Por último, são resumidas as 

principais conclusões deste estudo e avaliada a metodologia adotada para fazer a simulação 

termomecânica da barragem. 
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Tabela I. Lista dos participantes no “Benchmark Workshop" da 14th ICOLD os programas usados e as principais 
metodologias que adotaram. Adaptado da referência (Malm et al. 2018). 

 

  

# Software Modelo do material Facture 
Energy 

Tipo de 
análise Comentário 

1 Kratos Damage theory 
(smeared) 

No info Exponential  

2 Abaqus Concrete Damage 
Plasticity 

140 Bilinear  

3 Ansys Kotsovos (1979,1980) - Brittle  
4 BrigadePlus Concrete Damage 

Plasticity 
280 Exponential  

5 Ansys Menetrey- William 
Concrete Plasticity 

200 Exponential  

6 Comsol Damage theory 
(smeared) 

140 Exponential  

7 Diana Total strain rotating crack 
model 

170 Linear  

8 Ansys Damage theory 
(smeared) 

240 Exponential Modified 
temperature input 

9 Ansys Damage & plasticity 
theory 

140.5 bilinear  

10 Abaqus Simplified NL (plastic) ∞ -  
11 Paramac 3D Damage theory 

(smeared) 
600 Linear  

12 Diana Total strain fixed crack - Brittle  
13 Diana Total strain rotating crack 

model 
280 Linear  

14 MSC/Nastran Simplified NL (plastic) ∞ -  
15 Abaqus Concrete damage 

plasticity 
280 multi-linear  

16 Ansys Microplane model No info Linear   
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5.2. Modelo da barragem usada na simulação 
A barragem selecionada para este estudo apresenta a geometria de uma barragem abóbada típica de 

países do norte da Europa tradicionalmente construídas entre a década de 50 e a década de 70. Em 

termos geométricos, estas barragens são as mais esbeltas e as que necessitam uma menor 

quantidade de betão na sua construção (Meliço 2010). Na Suécia, existem no total cinco barragens 

abóbada de acordo com Nordström (Broberg e Thorwid 2015), onde duas delas possuem uma altura 

máxima aproximada de 40 metros. A Fig. 5.1 mostra duas fotografias de barragens abóbada na Suécia 

(Malm et al. 2018). 

Figura 5.1. Fotografias de duas barragens abóbada na Suécia. Adaptado da referência (Malm et al. 2018). 

 

A geometria da barragem modelo foi gentilmente cedida pelo organizador da conferência, o Prof. 

Richard Malm (Royal Institute of Technology, KTH). Esta barragem modelo foi a adotada na conferência 

”14th ICOLD International Benchmark Workshop on Numerical Anaylsis of Dams” mencionada na 

introdução deste capítulo (Malm et al 2018). 

Os ficheiros da geometria foram fornecidos no formato “STEP.stp”. O modelo encontra-se dividido em 

duas partes, a fundação no maciço a rochoso e o corpo da barragem. A Fig. 5.3 que mostra o corpo 

da barragem, inclui o descarregador, o arco e o encontro.  

A barragem tem uma altura de aproximadamente 40 metros e um comprimento do arco superior de 

170 metros. O arco superior tem um raio de 110 metros. Os limites da fundação medem 

aproximadamente 193 metros por 225 metros, com uma altura máxima de 60 metros. A espessura da 

barragem é de cerca de 2,5 metros na crista e 5 metros na base (seção transversal central). 
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Figura 5.2. Geometria da barragem modelo usada para fazer a análise termomecânica. 

 

A barragem foi construída em betão sobre rocha. A Tabela II mostra as propriedades do betão e da 

rocha na fundação da barragem. 

Tabela II. Propriedades dos materiais constituintes da barragem feita em betão e da fundação. 

Propriedades do material Betão Fundação 

Densidade (kg/𝒎𝟑) 2300 2700 

Coeficiente de dilatação 
térmica (K-1) 

10¶· 10¶· 

Coeficiente de Poisson  0.2 0.15 

Modulo de elasticidade 
(GPa)  

33 40 

Resistência à tração média 
(MPa) 

2.9 - 

Resistência à compressão 
média (MPa) 

38 - 

 

Importa referir que na Suécia as barragens têm usualmente uma proteção térmica para proteger das 

elevadas variações térmicas a que são submetidas. A superfície da parede a jusante da barragem é 

normalmente constituída por material térmico isolante. Os elementos térmicos como rocha, lã e 

poliestireno expandido (EPS) são montados em sanduíche entre duas chapas de aço. 
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Estas camadas reduzem o risco de danos por congelamento e descongelamento da água junto da 

barragem. As superfícies de proteção térmica podem ser colocadas durante a construção da barragem 

ou à posteriori. 

5.3. Definição da malha usada nas simulações 
A malha do modelo de elementos finitos foi preparada usando o programa Salome Meca. Esta malha 

foi concebida para a geometria da barragem em estudo. Foi criada uma malha com elementos distintos. 
Foram usados elementos hexaédricos para o arco, o descarregador e para o encontro. Para a fundação 

foram usados elementos tetraédricos. O número de elementos e as respetivas dimensões estão 

descritos na Tabela III. A Fig. 5.3 ilustra a distribuição espacial das malhas na barragem. 

Tabela III. Resumo das características das malhas usadas para a análise termomecânica da barragem. 

Caractéristicas das malhas usadas na análise termomecânica da barragem 
 Descarregador 

 
Arco Encontro Fundação 

Tipo de 
elemento 
(dimensão)  Hexaédricos (1 m) Hexaédricos (1 m) Hexaédricos (1 m) 

 
Tetraédricos 

(5 m) 
Nº de nós 23 690 42 592 3 471 22 861 

Nº elementos  150 266 205 078 16 907 93 969 

 

Figura 5.3. Diagrama que representa as malhas usadas na simulação termomecânica da barragem 
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Figura 5.4 Malha da fundação constituída por elementos tetraédricos de 4 nós usadas na simulação 
termomecânica da barragem. 

A precisão numérica dos cálculos usando o Método dos Elementos Finitos depende da 

discretização efetuada. É essencial a seleção de uma malha com um grau de refinamento 

suficiente para a obtenção de resultados representativos para todas as ações a que a estrutura 

está sujeita (Malm 2016). A malha usada neste estudo foi inspirada na malha da equipa # 2 

(Malm et al. 2018). Os testes comparativos discutidos mais adiante e que permitiram validar o 

modelo mostram que a malha escolhida é aceitável. Caso se entendesse necessário poderiam 

conseguir-se melhores resultados através do refinamento da malha a.  

 

Figura 5.5. (a) Malha com elementos hexaédricos de 4 nós utilizada na estrutura de betão (b) Corte transversal 
no corpo da barragem com 3 elementos de espessura (c) Pormenor da malha do corpo da barragem vista de topo 
com 2 elementos de espessura. 
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5.4. Resultados  

5.4.1. Análise térmica 
A análise térmica foi realizada uso as variações térmicas ambientais (do ar e da água) fornecidas pelos 

organizadores da ICOLD e estão representadas na Tabela IV. Foram considerados dois anos 

consecutivos, um ano excecionalmente quente (verão) seguido de um ano excecionalmente frio 

(inverno). Os requisitos impostos pelos organizadores da ICOLD obrigaram a que fossem simuladas 

duas combinações destes períodos, ou seja um ano quente, seguido de um ano frio e um ano frio 
seguido de um ano quente. A Fig. 5.6 mostra a localização dos 4 nós onde foram calculadas as 

temperaturas. Os valores das propriedades térmicas dos materiais, nomeadamente a condutividade 

térmica (k) e o calor especifico (C) usados na simulação estão representados na Tabela V. 

Tabela IV. Temperatura ambiente do ar e da água usada na simulação dos deslocamentos. 

Mês Temperatura máxima Temperatura mínima  

 Ar (°C) Água (°C) Ar (°C) Água(°C) 

Janeiro -0.2 0 -25.8 0 

Fevereiro 0.6 0.4 -23.6 0 

Março 2.4 1.7 -15.7 0 

Abril 6.5 4.6 -6.5  0 

Maio 14.8 10.4 1.1 0.8 

Junho 18.5 13 6.6 4.6 

Julho 19.7 13.8 10 7 

Agosto 18 12.6 7.3 5.1 

Setembro 12.6 8.8 1.9 1.3 

Outubro  8 5.6 -6.4 0 

Novembro  3.1 2.2 -15.9 0 

Dezembro  0.6 0.4 -23.8 0 
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Tabela V. Propriedades térmicas dos materiais usados na simulação térmica. 

Propriedades Betão Fundação 

Condutividade térmica 
(W/m*K) 

2 3 

Calor específico (J/kg)*K 900 850 

 

A Fig. 5.6 (a) mostra uma secção transversal do arco da barragem onde estão representadas as 

posições relativa dos quatro nós onde foi feita a estimativa da temperatura na estrutura do betão. A 

Fig. 5.6 (b) mostra a variação da temperatura nos quatro nós estimada num período de dois anos, um 

ano quente seguido de um ano frio. A analise térmica usou a equação transiente do calor descrita no 

capítulo 2. 

 

Figura 5.6. (a) ENSecção transversal do arco da barragem que mostra a posição dos nós onde foram calculadas 
as variações de temperatura no betão. (b) Evolução da temperatura do betão ao longo de dois anos. O padrão 
seguido é um ano quente seguido de um ano frio. Os dois anos estão separado por um hiato de dois meses.  

 

A Fig. 5.6 mostra que as amplitudes térmicas são menos significativas a montante (nó C) onde a 

entropia térmica da água minimiza as flutuações na temperatura do betão. As variações térmicas são 

relativamente intensas na parte superior (ponto D) que está acima do nível da água e na parede a 

jusante (nó A).  
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Durante o verão, para uma barragem termicamente protegida, a diferença de temperatura entre a 

parede a jusante e a parede a montante é de aproximadamente 7 graus. Já num ano particularmente 

frio a situação é significativamente diferente. Enquanto a parede a montante permanece estável nos 0 

°C, a parede a jusante baixa até aos -23 °C.  

Em climas nórdicos, as estruturas de betão estão submetidas a gradientes térmicos elevados durante 

o inverno. Em Portugal as maiores amplitudes térmicas entre as duas faces da barragem ocorrerão 

durante o verão.  

5.5. Análise termomecânica 
A análise termomecânica da barragem foi feita em modo estático. As cargas consideradas foram as 

seguintes: 

(i) Peso próprio 
(ii) Pressão hidrostática 

(iii) Variações de temperatura 

A fundação da barragem foi simulada como sendo perfeitamente encastrada (fundação rígida) ou seja, 

os deslocamentos e rotações foram bloqueados. 

Os estudos dos deslocamentos horizontais foram calculados em três linhas distintas como ilustra a Fig. 

5.7. 

Figura 5.7. Representação do arco da barragem e das linhas usadas para calcular os deslocamentos devido a 
variações termomecânicas. A linha 1 corresponde ao arco do coroamento, a linha 2 ao arco localizado a 14 metros 
abaixo da linha de coroamento e por fim a linha 3 corresponde à linha da seção transversal da consola central. 

 

A Figura 5.8 (a) representa os deslocamentos horizontais, do coroamento (linha 1 na Fig. 5.7) para o 

verão e para o inverno. Os deslocamentos são considerados positivos no sentido de jusante e 

negativos quando ocorrem na direção de montante. Os deslocamentos são nulos junto aos 
encastramentos no descarregador e no ponto de encontro.  

A linha verde central representa o deslocamento causado apenas pelo peso próprio da barragem e 
pela pressão hidrostática. A linha vermelha a tracejado mostra o deslocamento para o mês de julho no 

primeiro ano do estudo (verão).  
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A temperatura média considerada foi de 19,7 °C para o ar e de 13,8 °C para a água. Por último, a linha 

azul a picotado representa o deslocamento durante o mês de janeiro do segundo ano (ano frio). Neste 

caso a temperatura média assumida foi de -25,8 °C para o ar e de 0 °C para a água. O deslocamento 

não é uniforme e atinge o valor máximo à distância de 40 metros do descarregador (ponto inicial).  

A pressão hidrostática provoca um deslocamento para jusante que atinge o máximo de 15 mm. As 

temperaturas elevadas durante o verão provocam um deslocamento no sentido oposto ao 

deslocamento provocado pela pressão hidrostática. Este equilíbrio devido à ação combinada da 
temperatura e da pressão da água produz um deslocamento global relativamente pequeno. Este 

deslocamento atinge apenas 7 mm no sentido de montante, ou seja, cerca de metade do que é causado 

exclusivamente pela pressão hidrostática.  

Durante o inverno as temperaturas negativas não contrabalançam o efeito da pressão hidrostática, 

antes pelo contrário, ambos os efeitos contribuem com deslocamentos no mesmo sentido (jusante). 

Durante o inverno os deslocamentos devido ao efeito combinado da temperatura e pressão chegam 

aos 48 mm, mais 34 mm do que o deslocamento apenas devido à pressão hidrostática (14 mm). 

O deslocamento global durante o verão do ano quente é no sentido oposto ao deslocamento causado 

pela pressão hidrostática, pelo que o resultado global é benéfico para a estrutura da barragem porque 

se reduzem as tensões na estrutura de betão.  

A Fig. 5.8 (b) mostra os deslocamentos para as mesmas condições descritas acima, mas agora 

estimados 14 metros abaixo da linha de coroamento (linha 2 na Fig. 5.7). Como seria expectável os 

deslocamentos são relativamente menores. O deslocamento máximo não atinge os 30 mm, enquanto 

que no coroamento o deslocamento máximo estava próximo dos 50 mm. 

Figura 5.8. (a) Deslocamentos horizontais no coroamento ao longo da linha da barragem. A linha contínua verde 
representa a situação de equilíbrio devido apenas às forças hidrostáticas. A linha a picotado e a linha a tracejado 
mostram o efeito combinado da pressão hidrostática e da temperatura. A linha vermelha a tracejado representa o 
deslocamento durante o verão e a linha a picotado o deslocamento durante o inverno. (b) Deslocamento 
horizontais no arco da barragem localizado 14 metros abaixo da linha de coroamento. 
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A Fig. 5.9 (b) mostra a variação do deslocamento ao longo da consola central (linha 3 da Fig. 5.7) da 

base da barragem (0 metros) até ao coroamento (40 metros de altura). A linha tracejada vermelha 

representa o deslocamento durante o inverno e a linha picotada azul o deslocamento durante o verão. 

O deslocamento representado pela linha verde é o deslocamento causado apenas pela pressão 
hidrostática. 

Figura 5.9. Variação do deslocamento ao longo de uma linha vertical (linha 3 da Fig. 5.7) da base da barragem (0 
metros) até ao coroamento (40 metros de altura). 

 

5.5.1. Análise das tensões 
Nesta secção é feita a análise das tensões para três casos particulares. O primeiro caso só leva em 

conta o peso próprio e a pressão hidrostática, no segundo caso considera-se o efeito da temperatura 

durante o verão (ano quente) e, por último, no terceiro caso considera-se o efeito da temperatura 

durante o inverno (ano frio). A análise das tensões permite averiguar em que pontos da estrutura da 
barragem ocorrem as maiores forças de tração. As regiões de máxima tração são consideradas críticas 

porque o betão tem baixa resistência à tração. 
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Caso 1 – Análise das tensões causadas pelo peso próprio e pressão hidrostática 

Nesta análise consideraram-se apenas as ações mecânicas, mais concretamente, o peso próprio e a 

pressão hidrostática. Não foi tida em conta a variação sazonal da temperatura. A Fig. 5.10 mostra a 

distribuição das tensões no paramento a montante. A cor azul corresponde a tensões de compressão, 

e a cor vermelha representa tensões de tração. A base da barragem, encontra-se tracionada com um 

valor aproximado de 0,9 MPa. Este valor está relativamente longe do valor de rotura suportados pelo 

betão (2,4 MPa). As restantes zonas da barragem encontram-se em compressão. A compressão 
máxima de 3,7 MPa ocorre à cota do coroamento no paramento de montante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Tensões principais máximas no paramento de montante. 

 

A Fig. 5.11 mostra a distribuição das tensões no paramento de jusante. Como é expectável o paramento 

de jusante encontra-se comprimido. O valor de compressão máxima ocorre na base do paramento e 

atinge o valor de -9,6 MPa (Fig. 5.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Tensões principais máximas no paramento de jusante. 
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A Fig. 5.12 mostra como variam as tensões segundo uma linha vertical para ambos os paramentos. O 

comportamento do paramento a montante é perfeitamente simétrico em relação ao paramento a 

jusante. O paramento a montante sofre uma tensão de compressão máxima de -2.2 MPa a uma altura 

de 25 m, estando o seu valor máximo de tração localizado na base da barragem. 

Figura 5.12. Tensões 𝜎EE	ao longo da linha vertical para ambas as faces (montante e jusante) da consola central. 

 

A Fig. 5.13 e a Fig. 5.14 mostram as tensões 𝜎DD e 𝜎EE devido à combinação do peso próprio e da 

pressão hidrostática. 

Figura 5.13. Tensões 𝜎DD	devido à combinação de peso próprio e pressão hidrostática. 
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Figura 5.14. Tensões 𝜎EE	devido à combinação de peso próprio e pressão hidrostática. 

 

Caso 2 – Análise considerando o peso próprio, a pressão hidrostática e a ação térmica durante 
o verão. 

Durante o verão o betão expande-se e ambos os paramentos se encontram comprimidos. A 

comparação com o caso de carga idêntica sem levar em conta os efeitos térmicos é interessante na 

medida em que destaca os benefícios da compressão devido à expansão do betão. Este efeito é 

ilustrado na Fig. 5.15 e na Fig. 5.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Tensão principal máxima no paramento de montante para o mês de julho. 
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Figura 5.16. Tensão principal máxima no paramento de jusante para o mês de julho. 

 

Caso 3 – Análise considerando a ação combinada do peso próprio, pressão hidrostática e ação 
térmica durante o inverno. 

A análise combinada do peso próprio e pressão hidrostática e ação térmica para os meses frios revela 

que as trações ocorrem principalmente no encastramento da estrutura. Este efeito é particularmente 

notório no paramento a montante como ilustra a Fig. 5.17. O valor máximo de tração estimada chega 

aos 1.94 MPa. Este valor é significativamente inferior ao valor máximo suportado pelo betão que é de 

aproximadamente 24 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Tensão principal máxima no paramento de montante para o mês de janeiro (ano frio). 
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Figura 5.18.Tensão principal máxima no paramento de jusante para o mês de janeiro. 

 

No paramento a jusante as tensões são, essencialmente, de compressão. Este caso está representado 

na Fig. 5.18. Os valores máximos estimados para as regiões comprimidas é de 9,8 MPa, valor que é 
muito inferior ao valor tolerável pelo betão que é aproximadamente 24 MPa. Os cantos do 

encastramento encontram-se traccionados, sendo uma possível zona de fendilhação. 

5.6 Validação dos resultados por comparação com dados na literatura  

Com o objetivo de validar o modelo adotado nesta dissertação, as simulações efetuadas foram 

comparadas com os resultados obtidos pelas equipas de investigadores que participaram na 14th 
ICOLD. Participaram 16 equipas numeradas de #1 a #16 como mostra a Tabela I. Foi apenas 

considerada análise linear. As comparações apresentadas aqui foram realizadas para os 

deslocamentos seguintes: 

 

(a) Deslocamento radial ao longo do arco do topo da barragem (análise estática). 
(b) Deslocamento radial ao longo do arco do topo da barragem no mês mais quente, julho. 

(c) Deslocamento radial ao longo do arco do topo da barragem no mês mais frio, janeiro. 

(d) Deslocamento horizontal ao longo da seção central da barragem no instante inicial. 
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As Fig. 5.19 (a) e (b) ilustram onde foram realizados os cálculos dos deslocamentos na estrutura da 

barragem, sendo o eixo x o eixo montante-jusante. 

Figura 5.19. (a) Diagrama esquemático do arco superior da barragem. A análise dos deslocamentos foi feita entre 
o ponto de acoplamento do arco ao descarregador e o ponto extremo na margem oposta. (b) secção transversal 
da barragem. A linha a traçado representa o paramento onde foi feita a análise dos deslocamentos (paramento de 
montante).  

 

(a) Deslocamento radial ao longo do arco do topo da barragem (análise estática). 

A Fig. 5.20 mostra os deslocamentos segundo a horizontal ao longo do arco superior da barragem 

publicados nas atas da 14th ICOLD. As 16 contribuições foram divididas em dois grandes grupos de 

acordo com a magnitude dos deslocamentos obtidos. Pertencem ao grupo 1 as equipas que obtiveram 

deslocamentos relativamente pequenos (entre 16 e 18 mm). As equipas que obtiveram deslocamentos 

Figura 5.20. Deslocamentos horizontais ao longo do arco superior da barragem obtidos pelas 16 equipas que 
participaram na 14th ICOLD (Malm et al. 2018). 
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A discrepância de resultados entre os dois grupos é explicada pela metodologia diferente que usaram 

para modelar a interação entre a base da barragem e a fundação. Enquanto o grupo 1 considerou 

deslocamentos relativos na interface entre a barragem e a fundação, o grupo II assumiu que a interface 

entre a barragem e a fundação é fixa. 

A Figura. 5.21 compara os resultados do presente trabalho com os resultados da equipa 13 e da equipa 

16. A comparação é feita com as equipas do grupo 1 porque os cálculos do presente trabalho assumem 

também uma restrição fixa para modelar a interação entre a fundação e a barragem. 

A curva simulada nesta dissertação tem a mesma forma que as apresentadas pelas equipas 16 e 13, 

mas apresenta deslocamentos ligeiramente inferiores. A curva obtida nesta dissertação é muito 
próxima da curva obtida pela equipa 16. Existe apenas uma discrepância de cerca de 3 mm, localizada 

entre os 20 e os 40 metros. Esta diferença corresponde aproximadamente a uma diferença percentual 

de 13%. Para o resto do comprimento do arco as curvas são praticamente coincidentes.  

Figura 5.21. Comparação entre os resultados desta dissertação e os resultados obtidos pelas equipas 13 e 16. As 
curvas descrevem os deslocamentos horizontais ao longo do arco do topo da barragem no instante inicial. 

 

(b) Deslocamento radial ao longo do arco do topo da barragem no mês mais quente, julho 
(verão). 

A figura 5.22 mostra os deslocamentos ao longo do arco durante o mês de julho (ano quente do período 

de simulação) obtidos pelas 16 equipas. Relativamente ao caso anterior é notório uma maior dispersão 
dos resultados. A principal causa para tal dispersão é a formulação diferente da interface barragem-

fundação adotada pelas diferentes equipas. Neste exemplo, ao contrário da análise estática é utilizada 

uma equipa que considera deslocamentos relativos na interface entre a base da barragem e a fundação 

(grupo 12) e um grupo que consideraram a interface barragem-fundação como fixa (grupo 11), sendo 

interessante comparar a diferença entre os resultados.  
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Figura 5.22. Deslocamento horizontal ao longo da crista da barragem no verão obtidos pelas 16 equipas que 
participaram na 14th ICOLD (Malm et al. 2018). 

 

É então expectável que os resultados obtidos pelo grupo 11 sejam mais aproximados aos do presente 
trabalho, como se vai verificar pela análise da figura 5.23. 

A Figura. 5.23 compara os resultados da simulação feita neste trabalho com os resultados da equipa 
11 e da equipa 12. Para distâncias superiores a 100 metros, a curva obtida nesta dissertação é bastante 

próxima das curvas obtidas pelas equipas 11 e 12. Para distâncias entre os 20 e os 80 metros ao longo 

do arco da barragem, os deslocamentos obtidos nesta dissertação preveem uma deformação no 

sentido montante afastada cerca de 3 mm da curva simulada pela equipa 11.  

Figura 5.23. Comparação entre os resultados desta dissertação e os resultados obtidos pelas equipas 11 e 12. As 
curvas representam os deslocamentos horizontais ao longo da crista da barragem durante o Verão. 
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(c) Deslocamento radial ao longo do arco do topo da barragem no mês mais frio, janeiro. 

A Figura. 5.24 mostra os deslocamentos horizontais previstos ao longo do arco da barragem durante 

o inverno (janeiro). As curvas são o resultado de simulações obtidas pelas 16 equipas. Para efeitos 

comparativos a Figura. 5.24 mostra também medições reais feitas na barragem no inverno de 2011 e 
no inverno de 1966. A equipa 8 usou as temperaturas medidas durante o ano de 2011. As restantes 

equipas usaram nas suas simulações a temperaturas média semanal de cada mês ao longo de um 

período de 50 anos. Apesar da dispersão dos resultados, basicamente todas as simulações preveem 

uma deformação máxima que ocorre a uma distância entre os 40 e os 80 m do arco superior da 

barragem. Durante o inverno o paramento de jusante da barragem é submetido a temperaturas baixas.  

As curvas com menores deslocamentos foram obtidas pelas equipas que incluíram uma formulação 

da interface barragem-fundação fixa ou rígida. É interessante notar que a equipa que não usou 

temperaturas médias obteve um deslocamento menor e mais próximo do valor real medido para o ano 

de 2011.  

Figura 5.24. Deslocamento horizontal ao longo da crista da barragem no inverno. 

 

A Fig. 5.25 mostra a comparação entre os deslocamentos ao longo do arco obtidos nesta dissertação 
com os valores reais medidos nos invernos de 1996 e 2011. Para calcular os deslocamentos foram 

usadas as temperaturas representadas na Tabela V. A curva estimada neste trabalho consegue prever 

um valor máximo de deslocamento idêntico ao valor real do inverno de 1996. No entanto, a posição do 

máximo do deslocamento está cerca de 20 metros deslocada para a esquerda (no sentido do 

descarregador) relativamente ao pico real.  

Comparando todas simulações (incluindo a deste trabalho) com as curvas reais nota-se que os 

deslocamentos reais têm uma forma mais próxima da triangular com um pico de deformação 

claramente definido. 
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Já as curvas de deslocamento simuladas têm uma forma muito mais arredondada e preveem junto aos 

extremos da barragem deslocamento maiores do que os medidos experimentalmente.  

Figura 5.25. Comparação entre os resultados obtidos pelo Code Aster os resultados obtidos pelas equipas 13 e 
16. São também incluídas as curvas medidas nos invernos de 1996 e de 2011. 

 

(d) Deslocamento horizontal ao longo da seção central da barragem no instante inicial. 

A figura. 5.26, compara o deslocamento horizontal ao longo da elevação da seção central da barragem 

obtidos pelas equipas participantes na ICOLD. Nesta comparação, é fácil ver a influência da 

abordagem de modelação da interface barragem/fundação. A maioria das equipas tem deslocamentos 
de base entre 0,2 e 0,4 mm. No entanto, duas equipas, a 3 e a 6, obtiveram deslocamentos em torno 

de 3 mm na base na secção central da barragem. 

Figura 5.26. Deslocamento da consola central na direção montante/jusante para todos os participantes na 
ICOLD (Malm et al. 2018). 
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A explicação óbvia é que estes resultados sejam causados pelas condições de fronteira impostas na 

base da fundação. As outras equipas restringiram os deslocamentos na direção perpendicular a cada 

lado da massa rochosa (fundação). Esses deslocamentos apenas impõem um movimento rígido do 

corpo da barragem e não têm influência sobre o deslocamento relativo da barragem, como foi discutido 
anteriormente para o caso da figura. 5.20. 

A Figura. 5.27 compara os resultados desta dissertação com as curvas obtidas pelas equipas 13 e 16 

que usaram uma interface barragem/fundação rígida idêntica à usada nesta dissertação. Em 
comparação com as equipas 13 e 16, a curva obtida neste trabalho tem uma forma idêntica e segue 

praticamente paralela às curvas das equipas usadas como comparação. A curva de deslocamento 

obtida neste trabalho prevê deslocamentos cerca de 2 mm menores do que os deslocamentos 

estimados pela equipa 16 e de aproximadamente 3 mm menores (20%) que os da equipa 13. 

Figura 5.27. Deslocamento horizontal ao longo da elevação da seção central da barragem. Comparação dos 
resultados desta dissertação com os obtidos pelas equipas 13 e 16. 
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5.6. Discussão dos resultados 
Os resultados mais importantes da simulação das tensões de compressão e tração devido a variações 

sazonais de temperatura estão resumidos na Tabela V. O caso extremo de compressão do betão ocorre 

durante o verão. Durante o inverno, o betão é submetido às máximas tensões de tração. É importante 

referir que o deslocamento durante o verão é no sentido oposto ao deslocamento causado pela pressão 

hidrostática, pelo que o resultado global é benéfico para a estrutura da barragem porque reduz as 

tensões de tração na estrutura de betão. Já nos meses frios, o betão retrai. Durante o inverno os 

deslocamentos são no mesmo sentido que os causados pela pressão hidrostática. O deslocamento 
horizontal global durante o inverno atinge um valor de 50 mm no sentido de jusante.  

Os deslocamentos da estrutura de betão causam forças de tração junto aos encastramentos e 

aumentam a probabilidade de fendilhação (Enzell e Tolsten 2017). 

A análise feita neste capítulo não mostra os padrões de fendilhação. No entanto é óbvio que as zonas 

do betão com probabilidade mais elevada de fendilhação estão localizadas nas regiões submetidas às 
tensões de tração mais elevadas. Isto ocorre junto aos encastramentos. O modelo usado nesta 

dissertação pode ser facilmente melhorado para obter os padrões de fendilhação. Este aspeto será 

discutido mais adiante nesta dissertação (capítulo 6). É importante referir que o modelo apresentado 

aqui deve ser calibrado usando dados de observação. Para a obtenção destes dados é importante 

instalar nas barragens sistema distribuídos de medição de temperatura, por exemplo baseados em 

fibras óticas (Zhou et al. 2018) 

As simulações foram realizadas para um clima nórdico usando como modelo também uma barragem 

típica de um país nórdico (Suécia). Esta seleção do modelo permitiu comparar os resultados obtidos 

com os resultados obtidos por outros investigadores que usaram os mesmos modelos e apresentaram 

os resultados na 14th ICOLD. Os valores resumidos na Tabela V estão em concordância com os 
resultados publicados nas atas da conferência da 14th ICOLD. Esta concordância entre os resultados 

permitiu validar o trabalho desenvolvido com o Code Aster para a simulação dos efeitos 

termomecânicos na barragem. Esta validação leva a que se possa, com confiança, utilizar o Code 

Aster na simulação de barragens noutros locais, sujeitas a condições climatéricas diferentes como é o 

caso de Portugal. 

Tabela VI. Resumo dos valores máximos das tensões principal máxima para os 3 casos de estudo, para o caso 
estático, para o verão e para o inverno. 

Tensão Principal Máxima 𝝈𝑰 

                                          Paramento de Montante                            Paramento de Jusante 
 Valor mínimo 

(MPa) 
Valor máximo 

(MPa) 
Valor mínimo 

(MPa) 
Valor máximo 

(MPa) 

Caso 1 
(Estático) 

-3,68 0,912 -9,57 0,425 

Caso 2 (Verão) -28,5 -0,248 -19,3 2,32 
Caso 3 (Inverno) -13,0 1,94 -9,77 7,41 
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5.7. Conclusões 
Este trabalho apresentou uma metodologia para calcular deformações e tensões devido à ação 

gravítica e/ou térmica em barragens de betão usando o MEF. A simulação dos efeitos termomecânicos 

permitiu obter valores bastante próximos dos deslocamentos reais que ocorrem nas barragens durante 

a fase de exploração. Verificou-se também que a análise das tensões na estrutura da barragem permite 
identificar que as regiões criticas submetidas a tensões de tração estão localizadas junto ao 

encastramento da estrutura de betão e ocorrem durantes os meses frios. Este efeito é particularmente 

notório no paramento de jusante. 

O modelo desenvolvido nesta dissertação pode agora ser usado para planear adequadamente uma 

barragem em betão que é submetida a amplitudes térmicas típicas de uma determinada região. 

Nomeadamente, vai permitir determinar para um clima especifico, as condições iniciais de carga para 

as análises de segurança e implementar medidas preventivas para garantir a durabilidade das 

superfícies expostas. 
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6. Conclusões e Propostas de 
Desenvolvimentos Futuros  

6.1. Conclusões gerais 
Ao longo desta dissertação explicou-se em linhas gerais os princípios teóricos, as ferramentas, as 

etapas e os resultados de uma análise termomecânica de uma barragem abóbada em betão. 

Começando pelos conceitos básicos, formularam-se as equações que regem o comportamento de um 

meio contínuo e os princípios e fundamentos da termodinâmica e da transferência de calor. Da 
descrição atrás referida torna-se evidente que, na generalidade dos casos, a resolução de problemas 

térmicos requer o recurso a técnicas numéricas. Foram assim apresentadas metodologias de solução 

computacional utilizando o método dos elementos finitos, apresentando-se também argumentos que 

suportam a escolha do Code Aster como programa escolhido para simular a resposta de barragens.  

O desenvolvimento de um programa modelo numérico com base no Code Aster para análise 

termomecânica de uma barragem abóbada em betão culminou em vários resultados de relevo, de onde 

se destaca: que durante o inverno o betão é submetido às máximas tensões de tração, sendo que o 

deslocamento durante o verão é no sentido oposto ao deslocamento causado pela pressão 

hidrostática. Já nos meses frios, o betão retrai. Durante o inverno os deslocamentos são no mesmo 

sentido que os causados pela pressão hidrostática. Conclui-se assim que as zonas do betão com 
probabilidade mais elevada de fendilhação estão localizadas nas regiões submetidas às tensões de 

tração mais elevadas. Isto ocorre junto aos encastramentos (encontros). 

A comparação dos resultados obtidos com outros referidos na literatura mostra que as simulações 
estão muito próximas (cerca de 5%) das apresentadas por outros autores. No entanto os modelos 

usados nesta dissertação assumiram um conjunto de simplificações, entre as quais a não 

consideração, por exemplo, dos efeitos não lineares das propriedades mecânicas do betão, efeitos não 

lineares na interface fundação/barragem, presenças de juntas de contração. 

Espera-se que a inclusão destes efeitos venha a fazer aproximar significativamente o comportamento 

simulado do comportamento real da barragem. Nas propostas de desenvolvimento futuro discutem-se 

as principais melhorias que se podem implementar e as eventuais mais valias que se podem obter 

quando os efeitos forem incluídos na simulação. Por fim, a presente dissertação pretende contribuir de 

forma incremental para uma maior divulgação e encorajamento por parte de novos alunos a utilizar o 

Code Aster como programa de elementos finitos nas suas análises de estruturas sujeitas às mais 
variadas solicitações.  
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Tanto quanto sabemos, e entre nós, o presente trabalho irá ser a terceira dissertação de mestrado que 

utiliza o Code Aster como programa de elementos de finitos, tendo André Serrano em 2014 publicado 

a primeira dissertação de mestrado em Portugal que utilizou o Code Aster com o titulo: “Estudo e 

acompanhamento da construção de uma barragem de enrocamento com cortina a montante” (Serrano 
2014). No ano seguinte, (Chester 2015) publicou a dissertação “Modelação do veio de uma cambota 

pelo X-FEM”. O leque de aplicações do Code Aster é de tal modo vasto que, estamos seguros, muitas 

mais irão surgir nos próximos anos. 

6.2. Propostas de Desenvolvimento Futuro 
Várias melhorias são possíveis para aproximar a modelação do comportamento real da estrutura. 

Propõem-se as seguintes melhorias:  

(i) Modelação do betão através de uma lei constitutiva elástica não linear. 

A modelação do betão através de uma lei constitutiva elástica não linear. A consideração do 

comportamento não linear do betão permite estimar a localização e quantificação da fendilhação nas 

faces a jusante e a montante da barragem. 

(ii)  A inclusão da radiação solar na simulação. 

A radiação solar foi desprezada na análise numérica do caso de estudo, pelo que seria interessante 
incluir os efeitos da mesma pelo especial interesse no paramento de jusante da barragem. 

(iii) A interpolação das temperaturas do ar e água através de uma função harmónica. 

No estudo realizado nesta dissertação a condução e a convecção foram consideradas como modos 

de transferência de calor. Estas ações foram modeladas como sendo uma função linear no tempo, 

onde os pontos nas ordenadas representam as temperaturas (º C) e os pontos nos eixos das abcissas 
correspondem à variável tempo, neste caso, em meses. Posteriormente, é feita uma interpolação linear 

entre pontos. A interpolação das temperaturas do ar e água deve ser feita através de uma função 

harmónica, traduzindo assim uma aproximação mais próxima da realidade. No caso da temperatura 

do ar, a função harmónica seria a sobreposição de duas funções harmónicas de temperatura média, 

tendo uma delas com um período anual e a outra um período diário (Castilho 2013). Já na temperatura 

da água apenas se considera a variação anual da temperatura. 

(iv)  Refinamento das malhas e utilização de malhas diferentes na análise térmica e na 
análise mecânica. 

No caso de estudo apenas se utilizou uma única malha nas diferentes etapas de cálculo do problema 

termomecânico. A mesma malha foi utilizada para a modelação térmica e para a modelação mecânica. 

É provavelmente vantajoso utilizar malhas diferentes para cada tipo de problema, análise térmica ou 

mecânica. Para uma análise térmica é provavelmente suficiente utilizar elementos lineares, já para 

uma análise mecânica é preferível usar elementos quadráticos. Este problema pode ser solucionado 
em Code Aster através de um operador, o PROJ_CHAMP. Este comando projeta o campo de 
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temperaturas calculado na malha da análise térmica para a malha que irá ser utilizada durante a análise 

mecânica.  

Em termos de refinamento da malha da barragem de betão, é aconselhado um refinamento de 

camadas de elementos com uma menor espessura junto aos paramentos de jusante e montante, 

(Castilho 2015). 

(v) Considerar deslocamentos relativos na interface betão-fundação  

Adotou-se uma interface como sendo rígida, o que não corresponde de todo ao observado nesta 

barragem. Num melhoramento futuro é necessário considerar uma formulação da interface betão-

fundação que considere deslocamentos relativos.  

(vi) Simulação do comportamento das juntas da barragem, recorrendo a elementos de 
junta. 

Por fim, na modelação da barragem não foram tidas em conta as juntas de contração aquando a 

construção da mesma, o que influencia os resultados. Numa futura modelação, as juntas da barragem 

serão modeladas recorrendo a elementos de junta como é referido em (Façanha 2013).  
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