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Resumo 
O estudo incide numa barragem de grandes dimensões, com uma altura de 45 [m] e um 

desenvolvimento transversal de 22 [m], sendo a estrutura de betão armado de categoria 5, 

correspondente a uma classe estrutural S6. 

Esta dissertação compreende a verificação de equilíbrio global e da verificação de segurança dos 

elementos da superestrutura da central hidroeléctrica, onde se inclui o dimensionamento e 

pormenorização das secções armadas da parede estrutural (esquerda), vigas da cobertura e piso 

técnico interior. 

Numa primeira fase definem-se os materiais, acções e cenários que foram considerados, procede-se 

ao dimensionamento das armaduras dos elementos, recorrendo-se a métodos de cálculo simplificados, 

que permitiram validar as geometrias inicialmente propostas e obter uma avaliação do comportamento 

e das necessidades de armaduras da estrutura. 

Numa segunda fase, recorre-se à execução de modelos de dimensionamento tridimensional (locais) 

baseado no método de elementos finitos, o qual permitirá obter resultados mais detalhados, 

complementando os valores previamente determinados. 

Numa fase final, procede-se à apresentação das pormenorizações das armaduras e expõem-se as 

conclusões sobre os modelos aplicados versus resultados obtidos. 

Ao longo desta dissertação, seguiu-se o regulamento europeu complementado com a legislação 

internacional. 

 

 

Palavras-chave 
Barragem do tipo Gravidade | Betão armado | Dimensionamento estrutural | Equilíbrio global | 

Fendilhação | Modelação tridimensional 
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Abstract 

This study focuses on a large dam with 45 [m] height and a transverse development of 22 [m]. Its 

reinforced concrete structure is classified as category 5, which corresponds to a structural class S6. 

The main objective of this dissertation is to ensure the global and internal stability of the hydroelectric 

power plant superstructure, which includes the structural design and detailing of the reinforced concrete 

sections of the structural left wall, rooftop beams and interior slab. 

At a first stage, structural materials, actions, and load combinations are defined, elements are evaluated 

using simplified models, which allow to validate the initially geometries and to obtain a first approach of 

the structure behaviour and the reinforcement required. 

The second stage introduces the three-dimensional models, which use a finite element method program. 

These models allow to get accurate results, that will be compared with previous ones. 

In the final stage, it is presented the general arrangement drawings and the reinforcing detailing of the 

analysed structural elements, and the conclusions about the models and obtained results. 

Throughout this thesis, it is followed the European regulation complemented with the international 

legislation. 
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Simbologia 

Letras maiúsculas latinas 
 acção 

 área da secção transversal 

 área da secção transversal de betão 

 área de betão traccionada 

 área da secção de uma armadura para betão armado 

,  área da secção mínima de armaduras 

, á  área da secção máxima de armaduras 

,  área da secção adoptada de armaduras 

 área da secção da armadura de esforço transverso 

 máxima dimensão do agregado mais grosso 

 efeito de uma acção 

; ( ) módulo de elasticidade tangente na origem, = 0, para um betão de massa volúmica 
normal, aos 28 dias de idade 

 valor de cálculo do efeito das acções 

 valor de cálculo do módulo de elasticidade do aço de uma armadura de betão armado 

F acção 

 valor característico de uma acção 

 força de tracção na armadura de betão armado 

 acção permanente 

 valor de cálculo de uma acção permanente 

 valor característico de uma acção permanente 

 subpressão na posição da linha de drenos 

 distância entre a base da fundação e a base da galeria 

 altura hidrostática a jusante 

 altura hidrostática a montante 

 momento de inércia da secção de betão 

 impulso no estado de repouso 

 coeficiente percentual 

  coeficiente de impulso em repouso 

 comprimento 

 momento flector 

 valor do momento de fendilhação 

 valor de cálculo do momento flector actuante  

;  valor do momento flector característico ou raro 

 valor do momento flector resistente 

 esforço normal 

 valor de cálculo do esforço normal actuante (tracção ou compressão) 

;  valor do esforço normal característico ou raro  

 acção variável 

 valor de cálculo de uma acção variável 

 valor característico de uma acção variável 
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 resistência 

 valor de cálculo da resistência 

 esforço transverso 

 valor de cálculo do esforço transverso actuante 

 

Letras minúsculas latinas 
 distância 

 propriedade geométrica 

 deslocamento 

 distância entre o eixo da armadura e a face do elemento 

∆  tolerância de uma propriedade geométrica 

 valor de cálculo da aceleração sísmica à superfície de um terreno 

 valor de cálculo da componente horizontal da aceleração sísmica à superfície de um terreno 

 valor de cálculo da componente vertical da aceleração sísmica à superfície de um terreno 

 flecha de longo prazo 

 largura total de uma secção transversal 

 recobrimento das armaduras 

 coesão 

′ coesão em tensão efectiva 

 diâmetro; profundidade 

 altura útil de uma secção transversal 

 excentricidade 

 resistência 

 tensão de rotura do betão à compressão 

 valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão 

 valor de característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de idade 

 valor médio da tensão de rotura do betão à compressão 

 valor médio da tensão de rotura do betão à tracção simples 

 tensão de cedência, à tracção, do aço das armaduras para betão armado 

 valor de cálculo da tensão de cedência, à tracção, do aço das armaduras para betão armado 

 valor característico da tensão de cedência, à tracção, do aço das armaduras para betão 
armado 

 aceleração da gravidade 

ℎ altura 

ℎ altura total de uma secção transversal 

ℎ comprimento da fundação 

ℎ  altura total de água nos paramentos da superestrutura 

 coeficiente; factor 

 coeficiente função da aderência da armadura (0,8 – alta aderência; 1,6 – superfície lisa) 

 coeficiente função da distribuição de tensões (0,5 – flexão; 1,0 – tracção simples) 

 coeficiente que tem em conta a distribuição de tensões na secção, imediatamente antes da 
fendilhação da secção e da variação do braço do binário de forças 

 coeficiente horizontal da aceleração sísmica 

 coeficiente função duração do carregamento (0,6-acções de curta duração; 0,4-acções de 
longa duração) 
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 (ou ) comprimento; vão 

 comprimento de emenda de armaduras 

 comprimento de amarração de armaduras 

 massa 

 momento flector por metro, em elementos de lajes 

 distância entre armaduras, medida a eixo 

 distância entre abertura de fendas consecutivas 

,  distância máxima entre fendas 

 espessura 

 abertura de fenda 

 valor de cálculo da largura de fenda 

 valor máximo da largura de fenda 

 posição da linha neutra 

, ,  coordenadas 

 profundidade 

 braço do binário das forças interiores 

 

Letras gregas 
 ângulo; relação 

 ângulo; relação; coeficiente 

 coeficiente parcial 

 peso volúmico 

 coeficiente parcial relativo às acções de acidente, A 

 coeficiente parcial relativo ao betão 

 coeficiente parcial relativo às acções, F 

 coeficiente parcial relativo às acções permanentes, G, sem considerar as incertezas nos 
modelos 

 coeficiente parcial relativo às acções permanentes, G 

 coeficiente de importância 

 coeficiente parcial relativo às propriedades dos materiais, considerando apenas as 
incertezas na propriedade do material 

 coeficiente parcial relativo às propriedades dos materiais, tendo em contas as incertezas na 
propriedade do material, nas imperfeições geométricas e no modelo de cálculo utilizado 

 coeficiente parcial relativo às acções variáveis, Q 

 coeficiente parcial de segurança relativo às resistências 

 coeficiente parcial de segurança relativo ao aço das armaduras para betão armado 

 coeficiente parcial de segurança relativo ao efeito das acções 

 ângulo de atrito solo-estrutura 

 deslocamento 

∆H deslocamento horizontal da parede estrutural 

 deformação/extensão 

 extensão do betão à compressão 

 extensão média do betão entre fendas 

 extensão média da armadura 

 ângulo 
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 momento flector reduzido 

 coeficiente de poisson 

 taxa geométrica de armaduras 

 somatório 

 tensão 

 tensão no betão 

   tensão no aço 

 coeficiente de fluência 

(∞, ) valor final do coeficiente de fluência 

 ângulo entre o paramento montante e a vertical 

 coeficiente definido valores representativos das acções variáveis 

    para os valores de combinação 

    para os valores frequentes 

    para os valores quase-permanentes 

 taxa mecânica de armadura  

 diâmetro de um varão 

′ ângulo de atrito interno do solo 

 diâmetro equivalente de um conjunto de varões 

 

Abreviaturas 
A aço 

A500 classe de resistência do aço 

ACI American Concrete Institute 

APREN Associação Portuguesa de Energias Renováveis 

ASCE American Society of Civil Engineers / Sociedade Americana de Engenheiros Civis 

C betão de peso normal 

Calc Valor calculado 

C25/30; … classe de resistência do betão 

CG centro de gravidade 

 iões cloreto 

DECivil Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos 

DEF Delayed Etringite Formation / Etringite retardada 

ELS Estado Limite de Utilização (serviço) 

ELU Estado Limite Último 

EN euronorma 

EQU Estado Limite de equilíbrio estático 

FI força de inércia 

FS factor de segurança 

FSD factor de segurança ao derrubamento; factor de segurança ao deslizamento 

FSF factor de segurança à flutuação 

GEO Estado Limite de rotura do terreno 

ICOLD International Commission on Large Dams / Comissão Internacional de Grandes Barragem 

IST Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa 

LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

MEF Método dos Elementos Finitos 
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NC núcleo central 

NP norma portuguesa 

NPA nível de pleno armazenamento 

NMC nível máximo de cheia 

REBAP Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado 

REN Rede Eléctrica Nacional 

RSA Regulamento de Segurança e Acções 

RSB Regulamento de Segurança de Barragens 

SBP sismo base de projecto 

SO4
2- iões sulfato 

SME sismo máximo expectável 

SMP sismo máximo de projecto 

STR estado limite último de resistência 

UPL estado limite de perda de equilíbrio devido à acção da subpressão 

XA exposição ambiental à acção química 

XC exposição ambiental à acção da carbonatação 

XD exposição ambiental à acção dos cloretos 

XS exposição ambiental à acção dos cloretos da água do mar 

 

Índices 
28 28 dias 

a activo 

adm admissível 

c betão 

d valor de cálculo 

est acção estabilizante 

g, G acção permanente 

I importância 

i, 0 valor inicial 

int interior 

inf inferior 

inst, destab acção instabilizante 

k valor característico 

m, M propriedade de um material 

m, med valor médio 

max máximo 

min mínimo 

nom valor nominal 

p passivo 

r relativo 

rara; ELS combinação rara ou característica 

s aço 

sup superior 

t transversal 

t tracção 
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(t) idade t 

u valor último 

u valor uniforme 

y valor corresponde à cedência 
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1. Introdução 

1.1. Principais objectivos 

A presente dissertação tem como principal objectivo avaliar a estabilidade estrutural de uma central 

hidroeléctrica. Para o efeito, analisa-se uma das soluções objecto de estudo prévio de um 

aproveitamento hidroeléctrico localizado em Moçambique. Tendo por base os elementos preliminares, 

fornecidos pelo orientador, procede-se à verificação e validação do modelo do projecto. Ao longo das 

peças desenhadas 1 a 4 apresentam-se as definições geométricas propostas. 

Primeiramente, procede-se à concepção e análise do modelo geométrico tridimensional da estrutura 

previamente proposta, avaliando-se a massa e centro de gravidade através das ferramentas do 

programa AutoCAD 2016® [B]. 

Numa segunda fase, executa-se a verificação de segurança da estabilidade global da superestrutura, 

determinando-se para o efeito, os valores dos factores de segurança para situações de deslizamento, 

flutuação, derrubamento e avaliação das tensões na fundação para as diferentes combinações de 

carregamento e cenários impostos. 

Posteriormente avalia-se a estabilidade interna da estrutura, procedendo-se à verificação do estado 

limite último (ELU) e de serviço (ELS) de um conjunto de elementos. Sendo numa primeira fase 

tomados em consideração os valores de modelos simplificados e numa segunda fase, os valores 

resultantes de modelos de análise tridimensional em MEF (modelados em SAP2000® [A]). Neste 

projecto avaliam-se: (i) parede estrutural da margem esquerda1 da central hidroeléctrica; (ii) vigas da 

cobertura da zona operacional; (iii) piso técnico (laje interior). 

Por último, apresentam-se as peças desenhadas com os respectivos esquemas de armaduras dos 

elementos anteriormente referidos. 

1.2. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação é composta por 10 capítulos, os quais se organizam da seguinte forma: 

 Capitulo 1 – Introdução do tema da dissertação, enquadramento geral do projecto, e 

apresentação dos dados iniciais; 

 Capitulo 2 – Apresentação do modelo tridimensional da superestrutura da barragem 

desenvolvido em AutoCAD 2016® [B]; 

 Capítulo 3 – Definição dos materiais estruturais considerados no dimensionamento da 

estrutura, tendo em conta os critérios de durabilidade exigidos; 

 Capitulo 4 – Definição dos cenários de dimensionamento e das combinações de acções que 

deverão ser considerados aquando do dimensionamento dos elementos, e avaliação dos 

coeficientes parciais de segurança para cada uma das acções consideradas; 

                                                      
1 Parede da margem esquerda – toma-se como referência o sentido de escoamento do rio. 
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 Capitulo 5 – Identificação e quantificação das acções actuantes na estrutura; 

 Capitulo 6 – Verificação da estabilidade global da estrutura; 

 Capitulo 7 – Verificação da estabilidade interna dos elementos selecionados, de acordo com 

os princípios do ELU e ELS; 

 Capitulo 8 – Concepção de modelos locais comparativos com recurso a MEF (SAP2000® [A]), 

com vista à realização de uma análise comparativa com os resultados obtidos no Capitulo 7, e 

apresentação da síntese de disposições construtivas adoptadas na pormenorização das 

armaduras dimensionadas, que se baseiam nos princípios do NP EN 1992-1-1 [1]; 

 Capitulo 9 – Considerações finais. 

1.3. Enquadramento geral 

1.3.1. Aspetos relevantes na concepção de barragens 
A água é considerada como um bem precioso e desde o início da civilização sedentária, o Homem 

começou a disputar o seu controlo, como forma de garantir a sua sobrevivência e desenvolvimento. A 

construção de barragens, permitiu controlar e contrariar o caudal existente nos rios e armazenar a água 

das chuvas, para poder fazer face à sua escassez nas épocas secas. Período, durante o qual, muitos 

rios apresentavam um caudal menor ou, em casos extremos, inexistente [2]. 

De acordo com [2], [3], as primeiras barragens foram erguidas na Mesopotâmia, local considerado o 

berço da civilização e onde se estabeleceram as primeiras comunidades durante a revolução Neolítica.  

Inicialmente, foram construídas com recurso a materiais arcaicos e acessíveis, os quais eram 

engenhosamente dispostos, tendo em conta o conhecimento que se ia desenvolvendo, graças ao 

empirismo e audácia de alguns. Com o desenvolvimento da sociedade, existiu a oportunidade de 

desenvolvimento de novos materiais (como por exemplo o betão e o aço) e o estudo mais detalhado 

desta temática e das suas implicações, que culminou com a introdução de unidades geradoras de 

energia, despoletando-se ainda mais o interesse neste tipo de estruturas. 

Actualmente as barragens têm como principais funções: 

1. Abastecimento – permite o fornecimento de água a grandes áreas residenciais e industriais; 

2. Hidroelectricidade – este método de geração de energia eléctrica tem um peso importante na 

sociedade portuguesa, conforme ilustram os últimos dados da Associação Portuguesa de 

Energias Renováveis (APREN) (ver Figura 1-1); 

3. Irrigação – permite o abastecimento de áreas rurais, através de condutas ou canais com o 

objectivo de desenvolver a produção agrícola; 

4. Prevenção de cheias – permite o controlo dos níveis da água nos rios, minimizando-se assim 

os danos por inundações; 

5. Zona de lazer – embora não se apresente como o principal objectivo, verifica-se muitas vezes 

a construção de clubes náuticos e unidades hoteleiras nas margens da albufeira, o que ajuda 

a dinamizar a economia local. Bons exemplos, entre outros, são os casos do Hotel Herdade da 
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Cortesia em Avis/Alentejo (barragem do Maranhão), Hotel Lago Montargil & Villas e o Parque 

de Campismo Orbitur Montargil em Ponte de Sor/Alentejo (barragem de Montargil). 

  
Figura 1-1 – Evolução da produção de electricidade por fonte em Portugal Continental (2015-2016) [4] 

Em Portugal, o início destas construções ocorreu durante o império romano, observando-se desde 

então uma aposta crescente na implantação destas estruturas. Actualmente o nosso País conta com a 

maior barragem da Europa Ocidental que se situa no Alqueva (Alentejo), possuindo uma altura de 96 

[m] desde a fundação até ao coroamento e um comprimento de 458 [m] ao longo do coroamento [5]. 

De acordo com [6], as barragens podem ser classificadas através de diferentes critérios, os de maior 

relevância são os que baseiam na importância da barragem, na principal finalidade (uso), nos materiais 

utilizados e tipo de estruturas (arquitectura). 

No que se refere à importância das barragens, estas subdividem-se em pequenas e grandes barragens, 

sendo as últimas definidas pela Comissão Internacional de Grandes Barragem (ICOLD) [7] como: 

 Uma barragem com altura superior a 15 [m], desde a base da fundação até ao coroamento; 

 Uma barragem com altura entre 10 e 15 [m], desde que seja analogamente cumprida pelo 

menos uma das seguintes condições: 

▫ Coroamento com desenvolvimento igual ou superior a 150 [m]; 

▫ Volume de água armazenado na albufeira igual ou superior a 1M [m³]; 

▫ Caudal de ponta de cheia superior 2000 [m³/s]; 

▫ Existência de problemas atípicos na fundação; 

▫ Projecto da barragem não convencional. 

Os casos que não se encontrem abrangidos pela classificação anteriormente mencionada, 

corresponderão a pequenas barragens. 

Segundo [2], [6], tomando em consideração a finalidade principal de construção das barragens        

pode-se classificar as barragens como: 

 Barragem de armazenamento/criação de albufeiras – como o próprio nome indica, visam o 

armazenamento de água afluente, em excesso nas épocas húmidas, para que seja utilizada 

nos períodos secos. Este tipo de estrutura destina-se a rios intermitentes2; 

                                                      
2 Rio intermitente é por definição um rio que pode sofrer grandes alteração de caudal entre a época seca e húmida. 
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 Barragem de derivação – construídas em rios perenes3, esta estrutura tem por objectivo 

encaminhar a água para canais ou condutas adutoras, para uso doméstico, irrigação ou 

geração de energia, sem que se criem albufeiras de regularização; 

 Barragem de atenuação de cheias – destina-se a reter temporariamente volumes de água 

excepcionais que poderiam inundar as margens do rio a jusante, mitigando-se assim danos e 

perdas. Estes volumes de água podem ser utilizados para a geração de energia eléctrica, 

consumo das populações ou irrigação; 

 Barragem de contenção de rejeitos – permite controlar o depósito de resíduos e/ou a mistura 

de líquidos contaminados, evitando-se a propagação de contaminações a jusante; 

 Barragem de fins múltiplos – verifica-se a coexistência de objectivos, sem que haja 

obrigatoriedade de um possuir mais importância do que os restantes. 

De acordo com [2], a arquitectura utilizada nas barragens depende do perfil do vale, das características 

de fundação e dos materiais estruturais, podendo-se distinguir dois grupos: 

 Barragens rígidas – construídas com recurso a betão, e no passado com alvenaria, madeira ou 

aço (exemplo: Redridge Steel Dam (USA) e Ashfork-Bainbridge Steel Dam (USA)); 

 Barragens não rígidas – constituídas em terra, enrocamento ou gabiões. 

A legislação Portuguesa, permite através do artigo 17. da Portaria n.º 846/93 [8], distinguir ainda 

subgrupos, considerando o tipo de estrutura e arquitectura adoptados (ver Tabela 1.1). 

Tabela 1.1 – Classificação de barragens de acordo com o tipo de estrutura e arquitectura escolhidos, adapatado 
de [2] 

Classificação 
Materiais de 
Construção 

Arquitectura 

BARRAGENS 

RÍGIDAS 

Gravidade (peso) 

Arco ou abóbada (simples ou múltipla) 

Contrafortes ou gravidade aligeirada 

NÃO RIGIDAS 

TERRA 

Aterro homogéneo 

Zonada 

Núcleo 

Enrocamento 

Gabiões 

Apesar da classificação apresentada, pode verificar-se a coexistência de duas classificações distintas 

para a mesma barragem, situação comum no caso de barragem com diferentes trechos, por exemplo, 

um em betão e outro em aterro. 

Igualmente importante, é a classificação do actual Regulamento de Segurança de Barragens (RSB) [9], 

que apresenta um método alternativo de classificação de barragens, tendo por base os danos 

potenciais associados à onda de inundação correspondente ao cenário de acidente mais desfavorável, 

relativamente à perda de vidas humanas, bens e problemas ambientais consequentes no vale jusante. 

                                                      
3 Rio perene é por definição um rio que apresenta um caudal permanente, não sofrendo alterações significativas 
de caudal nos períodos de estiagem. 



- 5 - 
 

De acordo com o anexo do RSB, apresentado no Decreto-Lei n.º 344/2007 [9], esta classificação 

distingue 3 classes de gravidade (I, II, III), sendo organizadas de forma decrescente (vide Tabela 1.2). 

Tabela 1.2 – Classificação de barragens de acordo com os danos potencias associados à onda de inundação, 
adaptado do RSB [9] 

Classe Ocupação humana, bens e ambiente 

I Residentes em número igual ou superior a 25 

II 
Residentes em número inferior a 25; ou infra-estruturas e instalações importantes ou 
bens ambientais de grande valor e dificilmente recuperáveis ou existência de instalações 
de produção ou de armazenagem de substâncias perigosas 

III Restantes barragens 

Outro aspecto importante, relaciona-se com o processo de construção das barragens, que conduz a 

inegáveis impactos ambientais, que devem ser alvo de um estudo cuidado. Saliente-se, que apesar 

destas consequências serem relevantes à data da construção, ocorre uma tendência de atenuação das 

mesmas, ao longo do período de vida útil da estrutura. 

Esta análise, apenas começou a ser alvo de discussão a partir da década de 70, pois até então, 

procedia-se apenas a uma ponderação binária de custo-benefício [2]. Actualmente, as agressões ao 

meio ambiente são alvo de análise e discussão cuidadas na fase preliminar do projecto, avaliando-se 

os seus efeitos caso a caso.  

Segundo [2], os principais efeitos resultantes da construção de uma barragem são: 

i. Alteração das áreas de cultivo – o enchimento da albufeira provoca o recuo de zonas agrícolas, 

e as zonas circundantes podem também ficar incapacitadas para produção agrícola devido à 

flutuação do nível da água e/ou ao excesso de água presente no terreno. Caso se verifique a 

implantação da barragem num local em que haja estrangulamento do vale (normalmente em 

encosta escarpada) poderão ocorrer deslizamentos; 

ii. Deslocação de populações – à semelhança do ocorrido na barragem do Alqueva, a posição da 

albufeira poderá impor mobilização de populações, aldeias ou regiões inteiras. O valor das 

indemnizações decorrentes, pode em alguns casos, ser superior ao custo directo da construção 

da barragem;  

iii. Impactos na fauna e flora – a construção de uma barragem apresenta múltiplos desafios à 

natureza, destacam-se a alteração de fluxos migratórios e a restrição a habituais locais de 

alimentação ou reprodução. Nestes casos, devem ser acondicionados elementos que atenuem 

este tipo de consequências, como por exemplo: colocação de escadas para peixes. Por outro 

lado, aquando do primeiro enchimento da barragem, alguns animais tendem a refugiarem-se 

em ilhas temporárias, impondo-se o planeamento de operações de captura e recolocação 

destes animais, as quais são lentas e dispendiosas; 

iv. Arqueologia e Antropologia – Deve-se procurar minimizar a perda de elementos históricos, quer 

este se tratem de obras construídas ou registos civilizacionais. Assim a posição da barragem 

deve procurar minimizar estas perdas, tal como aconteceu com a barragem de Alcântara 

(Espanha), em que se alterou a localização da estrutura no sentido da não destruição da ponte 
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romana de arcos múltiplos (ver Figura 1-2), ou no caso português, a situação ocorrida com as 

gravuras rupestres da envolvente da barragem de Foz Côa; 

v. Impacto visual – as características visuais de uma barragem são discordantes, existindo 

pessoas que preferem a presença de um espelho de água em contraste com as montanhas, 

enquanto outras, não se conformam com a presença de um grande bloco de betão 

(superestrutura). Cada vez mais, o design da barragem é um factor tido em consideração para 

harmonia estética de todo o sistema paisagístico;  

vi. Qualidade da água – a interrupção do curso de água permite melhorias da qualidade da água, 

como seja a redução da turbidez, da dureza, da cor e da diluição de poluentes. Contudo, 

também apresenta desvantagens, como a redução da aeração, que contribui para o aumento 

das algas e estratificação térmica; 

vii. Eutrofização – este processo natural, consiste no crescimento de algas em água parada, devido 

ao aumento de nutrientes dissolvidos. Esta situação é positiva até que se torne excessiva, 

altura em que se registam diminuições da quantidade de oxigénio na água, suscitando-se a 

morte dos outros organismos e a eventual degradação e desequilíbrio dos ecossistemas. A 

libertação de esgotos doméstico e/ou industriais (matéria orgânica não poluente) pode 

desencadear uma eutrofização mais acelerada; 

viii. Estratificação térmica – dada a inexistência de grandes oscilações/correntes (situação de 

comporta fechada), existe a tendência para que se estabeleça um gradiente de temperatura; 

ix. Sedimentos e nutrientes – os nutrientes e detritos rochosos resultantes de meteorização são 

transportados naturalmente pelos rios, podendo estar em suspensão ou ser arrastado ao longo 

do curso de água até uma localização em que o rio já não possua mais capacidade de 

sustentação ou arraste dos mesmos, local onde se depositam. A construção de uma barragem, 

interrompe o fluxo natural de sedimentos, podendo comprometer os ecossistemas a jusante e 

a reposição natural de sedimentos (areias ao longo da linha de costa); 

x. Regime do Rio – a retenção da água, vai alterar a bacia hidrográfica de parte do trecho do rio 

principal, produzindo: 

a. Modificação das condições hidráulicas; 

b. Morte de espécies animais (particularmente peixes); 

c. Alteração de ecossistemas; 

d. Alteração das condições de fronteira entre países (travessias ilegais). 

Em 2005, com a celebração do acordo relativo ao protocolo de Quioto, para a gestão das 

emissões de dióxido de carbono, estabeleceu como uma das prioridades, a reformulação do 

sector energético. Foi acordado como valor mínimo, que 45% da produção eléctrica deveria ser 

assegurada por fontes renováveis e onde a energia hidroeléctrica teria uma especial 

importância na gestão deste objectivo (excesso de energia produzida, por fontes renováveis, 

seria utilizado para bombear água para montante, entre barragens). Complementarmente, foi 
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também regulamentada a definição de caudal ecológico4, o qual visa garantir o não 

comprometimento da sobrevivência dos rios com  barragens [10].  

xi. Inundações – embora pouco provável, este fenómeno pode ocorrer, especialmente quando se 

efectuam descargas periódicas ou, muito mais raro, em caso de rotura da estrutura; 

xii. Doenças propagadas pela água – deve-se tomar especial cuidado com esta temática, dado 

que a água estagnada, apesar de não ser critério único, ajuda na proliferação de doenças como 

a malária; 

xiii. Sismicidade induzida – é hoje um consenso que grandes reservatórios de água podem interferir 

na sismicidade da região em que se encontram; 

xiv. Mudança climatéricas locais – verifica-se que a concentração de grandes massas de água 

provoca alterações climáticas locais (caso da barragem do Alqueva, em que o aumento da 

humidade do ar provocou um abaixamento da temperatura); 

xv. Impacto da construção – os procedimentos de construção de uma barragem, induzem 

perturbações ao nível das populações e ambiente da região, tais como: 

a. Desflorestação consequente da abertura de acessos aos locais de construção; 

b. Poluição do rio com sedimentos das escavações, águas poluentes (centrais de 

betonagem ou aquecidas), óleos de máquinas e/ou detritos da construção; 

c. Aumento do risco de fogo; 

d. Poluição sonora; 

e. Fumos, poeiras e/ou pós. 

 

Figura 1-2 – Ponte Romana de arcos múltiplos, Alcantara, Espanha  [11] 

Segundo a ASCE [12], um dos grandes objectivos da construção de barragens relaciona-se com a 

instalação de centrais hidroeléctricas, sendo possível distinguir dois grandes grupos de centrais: (i) 

implantadas à superfície e (ii) subterrâneas. A Figura 1-3 e a Figura 1-4 ilustram as diferenças entre os 

modelos. 

                                                      
4 Caudal ecológico é por definição o caudal mínimo recomendável, que têm por objectivo satisfazer as 
necessidades dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, consubstanciando-se num conjunto de caudais mínimos 
a manter no curso de água que permite assegurar a conservação e a manutenção dos ecossistemas aquáticos 
naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou comercial, assim como a conservação e a 
manutenção dos ecossistemas ripícolas, os aspectos estéticos da paisagem ou outros de interesse científico e 
cultural [10]. 
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Figura 1-3 – Central da barragem de localizada na Ilha-Solteira, Paraná, Brasil 

Central implantada à superfície junto à barragem com uma queda máxima de 46 metros [12] 

 

Figura 1-4 – Central de uma barragem subterrânea do tipo caverna, localizada Churchill Falls, Churchill, 
Canada. Central implantada com uma queda máxima de 312,5 metros [12] 

De acordo com [12], para além das questões económicas e ambientais intrínsecas à superestrutura, 

na escolha do tipo de central hidroeléctrica, deve-se avaliar outros factores, que se revelem 

condicionantes para a localização da mesma: 

 Comprimento da conduta de adução e de restituição – devido ao elevado preço do metro linear, 

torna-se imprescindível assegurar o mínimo comprimento possível destas condutas; 

 Condicionantes geológicos – as estruturas devem ser fundadas sobre um maciço rochoso, sem 

falhas geológicas, como garantia de estabilidade a longo prazo; 

 Condicionantes topográficos – a localização das barragens condiciona o tipo de barragem e 

pode prevenir dispendiosos trabalhos de movimentação de terras. Contudo, nos casos em que 

o terreno de fundação permita a construção de centrais subterrâneas, estes condicionantes 

deixam de ser relevantes; 

 Nível da água a jusante – nos casos em que o nível da água seja elevado, pode tornar-se 

impraticável a execução de centrais superficiais devido ao seu elevado porte. Assim, deve-se 

optar por soluções mais económicas, como sejam, as centrais semi-superficiais.  
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1.3.2. Barragens de gravidade 
Este tipo de barragens são estruturas sólidas (betão em massa), constituídas por um ou mais blocos 

de betão simples (não armado ou levemente armado), desde que se evitem tensões de tracção na 

estrutura. Mantêm a sua estabilidade global através do seu peso próprio, apresentando um perfil 

longitudinal linear, podendo ser ligeiramente curvo para acondicionar a geomorfologia do local [13]. Em 

alguns casos, a barragem poderá apresentar uma estrutura auxiliar semelhante a um sistema de 

contrafortes, que permite atenuar a acção sobre a superestrutura, apresentando-se como um sistema 

“misto” [14]. 

Segundo [15], existe um conjunto de características geométricas da barragem que quando cumpridos, 

revelam-se bons indicadores de verificação de segurança da estabilidade global: (i) a inclinação do 

paramento de montante (0 a 5%), (ii) a inclinação da linha que une o coroamento e a fundação (75 a 

80%) e (iii) a razão entre comprimento da fundação e a altura da barragem (75 e 85%). Adicionalmente, 

caso se revele necessário, poder-se-á explorar a utilização de uma fundação enterrada (ou um dente), 

por forma a aumentar e garantir a estabilidade ao deslizamento. 

 

Figura 1-5 – Perfil genérico de uma barragem do tipo gravidade [15] 

Do ponto de vista do cálculo estrutural, este tipo de barragens pode ser modelado considerando-se 

apenas um comportamento bidimensional, em estado plano de deformação. De acordo com [13], [14], 

nos casos em que as barragens de gravidade sejam constituídas por um bloco único ou sejam 

relativamente longas, de eixo rectilíneo e construídas por múltiplos blocos independentes (com 12 a 20 

metros), separados por juntas de contracção, poder-se-á simplificar o dimensionamento estrutural. 

Aceita-se nesses casos, a consideração de um comportamento aproximadamente bidimensional, como 

resultado da direcção preferencial de actuação de cargas e da elevada rigidez da superestrutura, que 

apresenta baixas deformações relativas, ao longo do seu desenvolvimento longitudinal.  

Nos casos em que seja necessário utilizar juntas, dever-se-á optar por juntas com boas capacidades 

de estanquidade como as juntas “water-Stop”, para impedir a passagem da água entre os blocos, e 

analogamente, dever-se-á prever a inclusão de sistemas de drenagem interior, para prevenir eventuais 

infiltrações (situação excepcional). 

Saliente-se que a ASCE, já inclui cenários de dimensionamento para facer a acções terroristas, como 

medida preventiva das nefastas consequências que o rebentamento de uma barragem poderá 

provocar, estes são consubstanciados na publicação Safety of Dams – Policy and Procedures [16]. 
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1.4. Regulamentos 

Em 1968 foi estabelecido em Portugal o primeiro Regulamento de Pequenas Barragens de Terra, 

consubstanciado nos decretos n.s 48 373 e 48 643, datados de 8 de Maio de 1968 e 23 de Outubro 

de 1968, respectivamente. Estas publicações foram posteriormente revistas em 1993, quando se 

definiu o Regulamento de Pequenas Barragens mais actual, passível de consulta no anexo ao Decreto-

Lei n. 409/93, de 14 de Dezembro [17], visando actualizar a legislação à data em vigor. 

Em 1990, os critérios existentes foram alargados a barragens de grandes dimensões, através da 

publicação do Regulamento de Segurança de Barragens, constante no anexo ao Decreto-Lei n. 11/90, 

de 6 de Janeiro [18], entretanto revisto através do Decreto-Lei n.º 344/2007 – Regulamento de 

Segurança em Barragens [9]. Nesse âmbito foram publicadas três documentos complementares: 

Normas de Projecto de Barragens (Portaria n. 846/93, 10 de Setembro) [8], Normas de Observação e 

Inspecção de Barragens (Portaria n. 847/93, 10 de Setembro) [19] e Normas de Construção de 

Barragens (Portaria n. 246/98, 21 de Abril) [20], visando sistematizar um conjunto de boas práticas de 

projecto. 

A barragem em estudo (vide Figura 2-1), apresenta características de uma barragem de grandes 

dimensões, nomeadamente pela sua altura superior a 15 [m]. Para cumprimento do quadro legal em 

vigor em Portugal impõe-se a consulta dos quatro documentos enunciados neste subcapítulo ([8], [9], 

[19], [20]). Nos casos em que estes documento se revelaram insuficientes ou inexistentes,  adoptou-se 

os requisitos técnicos constantes nas seguintes publicações internacionais [12], [13], [21]. 

1.5. Dados iniciais 

Na realização desta dissertação foram considerados os dados facultados pelo professor orientador, os 

quais se apresentam em seguida: 

 Propriedades do aterro:  _ = 18 [ / ³] e =28 

 Propriedades da fundação: maciço rochoso basáltico são, com = 14,0 [ ] e 

_ çã = 40 (considera-se o valor equivalente a uma rocha basáltica fracturada como 

método conservativo segundo [22]); 

 Acelerações sísmicas do terreno: = 0,10  e = 0,15 ; 

 Outras informações: para um nível pleno de armazenamento (a montante) igual a 112 metros 

estima-se um caudal máximo igual a 70 m³/s; 

 Definições geométricas da estrutura: as principais dimensões da estrutura bem como as 

respectivas alturas máxima, mínimas e médias da água a montante e jusante da barragem são 

descritas detalhadamente no Capítulo 2. A definição inicial dos elementos é apresentada nas 

peças desenhadas 1 a 4. 
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2. Modelação tridimensional 

Este capitulo visa apresentar o modelo tridimensional gerado no programa AutoCAD® [B]. Este modelo 

tem como principal objectivo ajudar a compreender a definição geométrica da central hidroeléctrica, 

proposta a dimensionamento, verificando-se a compatibilidade entre as diferentes peças desenhadas. 

As figuras seguintes ajudam a ilustrar os aspectos gerais da superestrutura da barragem, uma vez 

construída. 

 

Figura 2-1 – Perfil transversal da barragem em estudo 

 
 

Figura 2-2 – Vista geral exterior do modelo tridimensional da barragem 

 

 
 

Figura 2-3– Corte transversais no eixo médio do circuito hidráulico 
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Figura 2-4 – Perspectiva das invisibilidades da barragem, posição da caixa espiral e difusor 

Com base neste modelo torna-se possível estimar um conjunto de grandezas indispensáveis às 

verificações a desenvolver nos capítulos seguintes, as quais se encontram resumidas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Caracteristicas geométricas da superestrutura da barragem 

Principais características avaliadas 

Volume [m³] 35 311,2 

Centro de Gravidade5 [m] 
X Y Z 

30,28 13,65 11,30 

Por fim torna-se importante referir que as coordenadas do centro de gravidade apresentadas tomam 

valores relativamente ao ponto de referência deste trabalho, que se localiza na extremidade montante 

da superestrutura (identificado nas figuras anteriores através do marcador azul). 

  

                                                      
5 Denota-se que os eixos das coordenadas do centro de gravidade respeitam a orientação e posição do eixo 
ortonormado de referência identificado na Figura 2-1. 
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3. Durabilidade de estrutura de betão armado 

A escolha dos materiais é cada vez mais uma decisão condicionada pelas condições de durabilidade 

exigidas (legislação, dono de obra, etc). Actualmente, projectam-se estruturas para um período de vida 

útil de 50 anos (valor corrente), começando a não ser raros os casos, em que esse período é ampliado 

para 100 anos, em consequência da relevância do projecto ou da vontade do dono de obra. Neste 

quadro, existem diversas normas que deverão ser analisadas, de forma a serem respeitados os 

princípios estabelecidos e evitados problemas de durabilidade [23].  

A NP EN 1990 [24] estabelece que todas as estruturas devem ser projectadas e construídas de modo 

a assegurar que, com graus de fiabilidade apropriados e de forma económica, satisfaçam ao longo do 

período de vida útil estabelecido, os requisitos de utilização, resistência e estabilidade, sem perda 

significativa de utilidade, nem excesso de manutenção, devendo os danos potenciais serem evitados 

ou limitados, o que vem de encontro ao quadro legal em vigor, expresso no artigo 1.º (4 a) das Normas 

de Projecto de Barragens [8].  

Uma vez que a estrutura é predominantemente constituída em betão armado, dever-se-á dar particular 

atenção ao estudo dos requisitos da norma NP EN 1992-1-1 [1], sem que se negligenciem os requisitos 

gerais, que incluem a adopção de uma concepção e disposições construtivas adequadas, cumprimento 

da especificação dos procedimentos de controlo do projecto (construção e utilização) e principalmente 

pela escolha de materiais apropriados e pela consideração de medidas adequadas, que possam 

proteger os elementos da estrutura das acções ambientais, e assim alcançar-se o tempo de vida útil 

definido no projecto. Nesse sentido, procedeu-se à avaliação dos requisitos de durabilidade que se 

relacionam com: (i) a concepção estrutural; (ii) selecção de materiais e (iii) pormenores construtivos. 

Por fim, para se poder avaliar e definir os materiais que se adequem às condições de durabilidade 

deste projecto, torna-se imperativo identificar o período de vida útil regulamentado e/ou definido em 

caderno de encargos. Dado que os dados iniciais não indicam nenhuma informação relativa a esta 

temática, seguem-se os critérios do quadro 2.1 presente na NP EN 1990 [24], sendo a estrutura definida 

como importante – categoria 5, deverá ser projectada para um período de 100 anos de vida útil. 

Segundo o quadro 4.3N da norma NP EN 1992-1-1 [1], a classe estrutural toma o nível S6. 

Refira-se, que para este tipo de estruturas, o valor utilizado (100 anos) apresenta-se como inferior ao 

período de vida útil real que as mesmas terão. A utilização de um período de vida útil igual ou superior 

a 200 anos, apresenta-se como um valor mais enquadrado, não só do ponto de vista económico, pelo 

elevado investimento monetário envolvido no projecto, mas também pela a dificuldade e desafios que 

a substituição de uma barragem implicaria. 

3.1. Materiais estruturais 

3.1.1. Aço 
Segundo a NP EN 1992-1-1 [1] o tipo de aço não influencia a durabilidade da estrutura. Nesse sentido 

a escolha das armaduras ordinárias deste projecto, recai sobre o intervalo de esforços esperados, 

optando-se assim pela utilização da gama com melhores características mecânicas – aço A500 NR, o 
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que se revela favorável para elementos condicionados pelo ELU. Porém, para elementos nos quais o 

ELS seja condicionante, a resistência do aço não se revela relevante. As características deste material 

estrutural são sintetizadas na Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 – Características do aço A500 NR 

Classe  [ ]  [ ]  [ ]  [ ] 

A500 NR 500 435 200 2,175 

3.1.2. Betão 
As características do betão revelam-se preponderantes para o projecto, e por isso carece de uma 

escolha criteriosa. Para o efeito, seguem-se as recomendações das Normas de Projecto de Barragens 

[8], nomeadamente no artigo 21. relativo à escolha, fabrico e colocação do betão e nas advertências 

do Regulamento de Segurança em Barragens (RSB) [20], principalmente na Secção II – Barragens de 

betão convencional. 

As características exigidas nos diferentes elementos e a variação de custo entre as classes de betão, 

justificam, sob o ponto de vista financeiro, a utilização de classes de betão distintas nos diferentes 

elementos da superestrutura. A Tabela 3.2 resume as necessidades específicas em cada caso, 

apresentando os parâmetros de especificação do betão avaliados. Denota-se que na escolha da classe 

de resistência à compressão do betão foram tidas em consideração as necessidades intrínsecas de 

cada elemento, situação retratada no capítulo 7, relativo à análise da Estabilidade Interna.  

No desenvolvimento da Tabela 3.2 consultou-se a especificação do LNEC E464-2005 [25], a qual 

prescreve os regulamentos incluídos na norma europeia NP EN 206-1:2007 [26], nomeadamente no 

capítulo 4.2 relativo à temática de Betão fresco, e que serviu de base para a identificação das condições 

de exposição ambiental em que os diferentes elementos se inserem. 

Na análise das classes de exposição da estrutura, considera-se que a obra se localiza numa região 

portuguesa afastada do mar, pelo que o risco de corrosão devido à acção de cloretos ou ciclos de 

gelo/degelo não se manifestam relevantes, e assume-se que a água é não agressiva. 

A realidade mostra que as barragens e as respectivas albufeiras muitas vezes ocupam antigas áreas 

de cultivo, pelo que a estrutura poderá ter uma exposição significativa a ataques químicos por reacção 

com os sulfatos dissolvidos na água (SO4
2-), provenientes da composição dos solos. Estes iões reagem 

com os iões aluminatos ( ) da pasta de cimento, desencadeando uma reacção expansiva no 

interior do betão, resultando na obtenção de etringite (sulfoaluminato de cálcio hidratado – 

3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), esta reacção inicia o processo de deterioração do betão [27], [28]. A EN 

206-1:2007 [26] exige a execução de ensaios que visam analisar a composição química das águas da 

albufeira e dos terrenos naturais envolventes para que se possa proceder a uma correcta definição do 

risco de ataque químico do betão (classe XA) [23]. 

De acordo com o quadro 2 da especificação do LNEC E464-2005 [25], verifica-se a existência de duas 

classes distintas de risco inerentes à corrosão induzida por carbonação. Os elementos constantemente 
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submersos e elementos interiores, nos quais se incluem as lajes e vigas dos pisos técnicos (elementos 

interiores), adoptam uma classe de exposição XC1 relativos a ambientes secos ou permanentemente 

húmidos ou submersos em água não agressiva. Os restantes elementos analisados assumem um risco 

mais elevado traduzido pela classe XC4, correspondente a betão armado exposto a ciclos de 

molhagem/secagem. 

De acordo com a EN 206-1:2007 [26] e com a especificação do LNEC E464-2005 [25], as classes de 

resistência mínimas compatíveis com as classes exposição XC1 e XC4 que garantem o cumprimento 

dos requisitos de durabilidade são a C25/30 e a C30/37, respectivamente.  

Segundo o quadro 2/DNA da NP EN 206-1:2007 [26], verifica-se que a classe de teor de cloretos toma 

globalmente o valor de referência Cl 0,4 o qual é compatível com elementos em betão com armaduras 

de aço em que as classes de exposição não têm risco de corrosão induzida por iões cloreto (Cl-) – XC, 

XF e XA. Relativamente à especificação da consistência do betão, verifica-se que apenas é 

condicionada pelos meios de betonagem utilizados e pelo tipo de acabamento (betão à vista). Nesse 

sentido, segue-se as recomendações de  [29], [30], especificando-se a classe mínima adequada para 

tais circunstâncias – S3. 

Por último, exige-se a determinação da máxima dimensão do agregado mais grosso do betão fresco, 

que tem em conta aspectos intrínsecos à própria obra (dimensão das secções, espessura do 

recobrimento e espaçamento entre armaduras), sendo apenas definido após o dimensionamento dos 

elementos analisados.  Segundo a NP EN 206-1 [26], deve-se seguir para o efeito as recomendações 

da NP EN 933-1 [31], e os requisitos da norma NP EN 12620 [32]. 

Os documentos citados recomendam, como garantia de uma adequada colocação e compactação do 

betão, que a máxima dimensão do agregado não exceda: 

 um quarto da menor dimensão do elemento estrutural; 

 a distância entre armaduras diminuída em 5 [mm]; 

 o recobrimento das armaduras. 

Tabela 3.2 – Especificação técnica do betão em função do elemento e de acordo com a norma NP EN 206-
1:2007 

Elementos 

Especificações Técnicas 
Classe de 

Resistência à 
Compressão 

Classe de 
Exposição 
Ambiental 

Classe de 
Teor de 
Cloretos 

Dimensão 
Máxima do 

agregado [mm] 

Classe de 
Consistência 

Elementos 
interiores 

C25/30 XC1(Pt) Cl 0,4 Dmax22 S3 

Restantes 
elementos C30/37 XC4(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3 

Atendendo à norma NP EN 206-1 [26], dever-se-á então admitir 2 especificações de betão neste 

projecto: 

 Lajes e vigas de pisos técnicos: NP EN206:1 C25/30 XC1(Pt) Cl 0,4 Dmax22 S3; 

 Restantes elementos analisados: NP EN206:1 C30/37 XC4(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3. 
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As características do betão estrutural especificado são sintetizadas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Características do betão estrutural 

BETÃO Referência  [ ]  [ ]  [ ] ,  [ ] 

Elementos interiores C25/30 25,0 16,7 2,6 31,0 

Restantes elementos C30/37 30,0 20,0 2,9 33,0 

Torna-se pertinente perceber que, de acordo com o ACI 207 [33], a barragem é, essencialmente 

caracterizada por elementos em betão em massa, os quais apresentam maior risco de fendilhação. 

O conceito de betão em massa, é válido para todos os elementos cujo o volume de betão tenha “(...) 

dimensões para exigir que sejam tomadas medidas para lidar com a geração de calor interno originado 

pela hidratação do ligante e para lidar com a correspondente variação de volumes, para minimizar os 

riscos de fissuração” [34]. 

Relativamente a estes elementos, caso não sejam tomadas medidas preventivas, poderá verificar-se a 

geração de calor interno que estabelece temperaturas superiores a 65º [C] durante a presa do betão. 

Para esta gama de valores, verifica-se que os iões sulfato (da composição interna do betão) tenderão 

a reagir apenas numa fase posterior do processo, desencadeando reacções expansivas. Este 

fenómeno designa-se por etringite retardada ou por DEF, que provem do termo inglês [28]. 

De acordo com a especificação do LNEC E461 [35], dever-se-á neste casos proceder a uma análise 

térmica específica. As actuais soluções técnicas que minimizam estes problemas, passam pela 

reformulação da composição, com recurso à adição de pozolânicas, ou pelo recurso a procedimentos 

de pré-refrigeração6. Estes minimizam o risco de fissuração, através de um arrefecimento do betão na 

fase de fabrico, ou imediatamente antes da sua colocação e compactação [33], [34]. 

Segundo [34], a regulamentação europeia de estruturas não se adequa às exigências de durabilidade 

específicas de estruturas concebidas em betão em massa, uma vez que nessas circunstâncias, uma 

estrutura com uma vida útil de 100 anos (valor comum em projecto de barragens) obrigaria à adopção 

de classes de resistência do betão (à compressão) muito elevadas e não compatível com os ritmos de 

construção pretendidos, por necessidade de se optar por alturas de betonagens não inferiores a 2,0 m, 

o que originaria um excessivo risco de fissuração térmica [34]. 

3.1.3. Especificação regulamentar de durabilidade 
De uma forma geral, a durabilidade relaciona-se com a resistência a fenómenos de deterioração da 

estrutura, devendo-se por isso dar especial atenção à temática da fendilhação e recobrimento, o qual 

depende da qualidade do betão, em relação à sua composição, compacidade e cura [36] 

O subcapítulo 4.4 da norma NP EN 1992-1-1 [1], sugere como critério de durabilidade a definição de 

um recobrimento mínimo, o qual pode ser calculado pela expressão: 

                                                      
6 Os principais métodos passam por: (i) refrigeração dos agregados grossos em banhos de água a 3ºC, (ii) 
incorporação de gelo moído em escamas a -10ºC ou (iii) água refrigerada a 3ºC na mistura do betão, ou ainda (iv) 
pela injecção de nitrogénio líquido em túneis de refrigeração onde passa o betão após o seu fabrico [34]. 



- 17 - 
 

 = max , ; , + ∆ , ; 10[ ]  3-1 

 

Atendendo ao ponto 4.4.1.2(5) do NP EN 1992 [1], verifica-se que no cálculo do recobrimento mínimo 

relativo às condições ambientais ( , ), poderá ser considerada uma redução da classe estrutural 

desde que se respeitem certas cláusulas. Todavia, este valor não poderá ser inferior aos valores de 

referência das classes estruturais S2 e S4, para construções com períodos de vida útil de 50 e 100 

anos, respectivamente. 

De acordo com o Quadro NA-4.3N – Classificação estrutural recomendada da NP EN 1992-1-1 [1], no 

presente caso, verifica-se que o betão tem uma classe de exposição ambiental XC e um período de 

vida útil de 100 anos, pelo que a classe estrutural de referência7 deverá ser aumentada em duas 

classes, obtendo-se o nível S6. 

Caso fosse possível garantir adequadas quantidades de ar (superior a 4%) e especial controlo da 

qualidade de produção do betão, seria possível reduzir a classe estrutural da barragem para S4 apenas 

para o cálculo do recobrimento mínimo ( , ), obtendo-se um valor de 30 [mm]. No entanto, uma 

vez que os dados iniciais não contemplam qualquer indicação relativa a este tema, opta-se por uma 

posição conservativa na avaliação desta grandeza, tendo por base a classe estrutural S6, obtendo-se 

40 [mm] para a parede estrutural, valor recomendado pela especificação do LNEC E464 [37] para 

classe de exposição ambiental XC4. 

Para o cálculo do recobrimento mínimo utiliza-se a expressão 3-1. 

 = max , = 32; , = 40; 10 = 40  3-2 

Por fim, para o cálculo do valor do recobrimento nominal utiliza-se a expressão 3-3, e considera-se a 

tolerância de execução mínima regulamentada no capítulo 10.6 da norma NP ENV 13670-1 [38], a qual 

estabelece um valor de 10 [mm]. 

 = + ∆ = 50  3-3 

Repetindo este procedimento para a laje interior e para as vigas de cobertura, que possuem uma classe 

de exposição XC1 e XC3, obtêm-se valores de recobrimento nominal iguais a 35 e 45 [mm], 

respectivamente.  

                                                      
7 Denote-se que a classe de referência S4 equivale a um período de vida útil de 50 anos. 
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4. Cenários de dimensionamento e Combinações de acções 

Os cenários de dimensionamento devem procurar estudar todas as combinações de acções 

condicionantes, de forma que ao longo do período de vida útil da estrutura não ocorram solicitações 

superiores, àquelas para que é dimensionada. 

De acordo com o artigo 1 (3) das Normas de Projecto de Barragens [8], a segurança da estrutura da 

barragem é verificada, preferencialmente, através da análise do comportamento em cenário corrente 

(CC) e em cenário de rotura (CR). 

Em ambos os casos, a determinação dos valores de cálculo, relacionam-se com os valores resultantes 

da combinação das acções simultaneamente aplicadas à estrutura, e não da combinação dos 

resultados obtidos em separado. 

4.1. Cenários de projecto 

De acordo com [21] e com os artigos 28.º e 29.º das Normas de Projecto de Barragens [8], as condições 

de carregamento subjacentes em cada cenário podem ser definidas como: 

 Cenário Corrente ( ) – corresponde a todo o conjunto de combinações de acções que 

apresentem uma probabilidade de ocorrência elevada, ao longo da vida útil da estrutura, sendo 

em [21] definido como Condição de Carregamento Normal ( ). Esta situação é caracterizada 

por cenários frequentes na vida da estrutura como sejam: 

I)  +   – Nível de pleno armazenamento a montante (112,00 [m]), e nível jusante 

médio (83,70 [m]) – cenário corrente mais esperado; 

II)  +   +   – Cenário anteriormente apresentado, conjugado com um sismo 

base de projecto ( ), cuja acção deverá ser aplicada no sentido mais desfavorável: 

de montante para jusante e de baixo para cima. 

 

 Cenário de Rotura ( ) – corresponde a todo o conjunto de combinações de acções que 

apresentem uma baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da estrutura, sendo 

em [21] definido como Condição de Carregamento Excepcional ( ). Este quadro é 

caracterizado por cenários pouco frequentes na vida útil da central, como sejam: 

III)  +   – Nível máximo de cheia que totaliza uma cota igual ao nível máximo a 

montante (113,00 [m]), e ao nível de jusante máximo (92,00 [m]); 

IV)  +   +   – Nível de pleno armazenamento a montante (112,00 [m]), nível de 

jusante (83,70 [m]), conjugado com um sismo excepcional igual ao sismo máximo de 

projecto ( ), cuja acção deverá ser aplica no sentido mais condicionante: de 

montante para jusante e de baixo para cima; 

V)  +   +      – Nível de pleno armazenamento a 

montante (112,00 [m]), e nível de jusante médio (83,70 [m]), conjugado com uma 

deficiente operacionalidade do sistema de drenagem, que não permita a redução das 

subpressões actuantes. 
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 Cenário Limite ( ) - corresponde ao conjunto de combinações de acções com muito baixa 

probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da estrutura. Este cenário é duplamente 

penalizador, caracterizando-se pela ocorrência de dois ou mais fenómenos raros em 

simultâneo, como por exemplo: condições hidrológicas excepcionais, defeitos no sistema de 

drenagem, efeitos sísmicos, etc. combinadas com as ações correspondentes a condição de 

carregamento normal. Este cenário é definido em [21] por Condição de Carregamento Limite 

( ). 

VI)  +   +      – Nível de cheia que totaliza uma cota 

igual ao nível máximo de cheia a montante (113,00 [m]), e ao nível de jusante máximo 

(92,00 [m]), conjugado com uma deficiente operacionalidade do sistema de drenagem, 

que não permite a redução de subpressões actuantes. 

Adicionalmente, é importante referir que nos cenários previamente identificados se toma por defeito a 

operacionalidade da cortina de drenos, salvo no cenário  e , nos quais se indica o contrário. 

Segundo [21], poderia ainda ser relevante uma análise adicional: o Cenário de Carregamento de 

Construção ( ). Este retrata todas as combinações de acções decorrentes durante a obra de 

construção da central, nas quais se incluiem por exemplo o transporte de equipamentos de construção, 

o manuseamento de veículos em obra e as diferentes fases de construção, as quais podem 

comprometer a estabilidade (global ou interna) da estrutura durante esse período. 

4.2. Estabilidade global 

4.2.1. Estados Limites Últimos 

No projecto de barragens de corpo rígido, deve ser dada especial atenção às verificações de Estado 

Limite Último de Perda de Equilíbrio Global. Estas visam interpretar os movimentos de corpo rígido 

mais prováveis [21]. Nesse sentido torna-se relevante avaliar: 

 Flutuação – Perda de equilíbrio da estrutura devido à acção de subpressão hidrostática (uplift) 

(UPL); 

 Derrubamento e Deslizamento – Perda de equilíbrio da superestrutura (EQU); 

 Verificação das tensões na fundação – Rotura do terreno de fundação (GEO). 

4.2.2. Coeficientes de Segurança Global 

A verificação da estabilidade global envolve a determinação de factores de segurança globais ( ), os 

quais devem ser comparados com os respectivos mínimos definidos no artigo 31.° das Normas de 

Projecto de Barragens [8] e com os valores de referência de [21]. Ambas as publicações definem 

valores para os factores de segurança para os movimentos de corpo rígido em estudo: deslizamento 

( ), derrubamento ( ) e flutuação ( ), os quais são apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Coeficientes de Segurança Global para os três cenários possíveis 

Coeficiente de Segurança Global 

Cenário de 
Dimensionamento 

Factor de Segurança 
ao Deslizamento 

Factor de Segurança 
ao Derrubamento 

Factor de Segurança 
à Flutuação 

   

Cenário Corrente (CC) 1,5 1,5 1,3 

Cenário de Rutura (CR) 1,2 1,2 1,1 

Cenário Limite (CL) 1,1 1,1 1,1 

Para uma completa análise da estabilidade global da estrutura dever-se-á atribuir igual importância à 

verificação das tensões da fundação. Esta análise, apesar de não parecer, em primeira circunstância, 

ser tão condicionante como os movimentos de corpo livre, poderá conduzir a resultados que impliquem 

repensar toda a geometria ou localização da superestrutura, devido a insuficiente capacidade de 

resistência do terreno de fundação. Torna-se imperativo o cumprimento dos regulamentos 

apresentados na Tabela 4.2, que se baseiam nas Normas de Projecto de Barragens [8], [13], [21].  

Tabela 4.2 – Critérios de segurança global de tensões da estrutura para os cenários analisados  [8], [13], [21] 

Critério de Tensões 

Cenário 
Posição da resultante de força de 

fundação 
Rácio entre a tensão máxima 

resistente e a tensão máxima actuante 

Corrente 1/3 central ≤ 3,0  5,0 

Rotura 1/2 central ≤ 1,5 

Limite Dentro da base ≤ 1,5 

Saliente-se que se procura primeiramente cumprir a legislação portuguesa, razão pela qual os critérios 

de segurança anteriormente sugeridos, são pontualmente diferentes, dos propostos em [13] e [21]. 

4.3. Estabilidade Interna 

Para a avaliação dos estados limites, a norma NP EN 1990 (secção 3) [24] indica que no 

dimensionamento dos elementos se deverá distinguir e avaliar o Estado Limite Último (ELU) e o Estado 

Limite de Utilização (ELU). 

4.3.1. ELU – Estado Limite Último 

Segundo a referida norma [24], a combinação para o ELU deve ser utilizada aquando da verificação de 

situações em que seja comprometida a segurança de pessoas ou a integridade da estrutura (cenários 

de rotura), onde se inclui a perda de equilíbrio da estrutura (EQU) (quando esta se comporta como um 

corpo rígido), colapso devido a deformação excessiva, rotura local ou geração de um mecanismo 

(STR), rotura e/ou deformação excessiva do terreno (GEO) e rotura por fadiga (FAT) [23]. No presente 

estudo, apenas se avaliará a segurança da estrutura, a qual é verificada caso seja cumprido o seguinte 

critério: 

 Estados Limites Últimos de Resistência (STR) 

 ≤  4-1 
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4.3.1.1. Combinações de acções 
Relativamente a este estado limite, a NP EN 1990 [24] recomenda a consideração 3 combinações 

acções: (i) fundamental, (ii) acidente e (iii) sísmica. No entanto, a baixa sismicidade de projecto e a 

espessura dos elementos leva a que apenas a primeira combinação seja considerada na avaliação das 

secções. 

A combinação fundamental relaciona-se com situações de projecto persistentes ou transitórias, a        

NP EN 1990 [24] define que os estados limites estruturais (STR) são determinados pela expressão 4-2. 

 = , , + + , , + ,  , ,  4-2 

 (equação 6.10 – NP EN 1990 [24])  

Por fim salienta-se que, relativamente aos ELU, a norma NP EN 1992-1-1:2010 [1] exige através dos 

artigos 3.1.2 (4) e 3.1.6 (1) a limitação da tensão de rotura à compressão, sendo os valores máximo 

admissíveis iguais a 0,85 . 

4.3.2. ELS – Estado Limite de Utilização/Serviço 

Este estado encontra-se associado à garantia de funcionamento fiável da estrutura, em termos de 

conforto dos utilizadores e a aparência da estrutura, quando sujeita a uma utilização normal. Nesse 

sentido deve-se controlar as tensões, deslocamentos, vibrações e fendilhação. A formulação para ELS 

estabelece que os valores admissíveis são excedidos em pelo menos 10% das ocasiões [23]. Segundo 

a NP EN 1990 [24], a utilização da combinação para o estado limite de utilização/serviço visa garantir: 

(i) o correcto funcionamento das estruturas ou dos seus elementos estruturais em condições normais 

de utilização, (ii) o conforto das pessoas em relação a vibrações e/ou deformações, e por último, (iii) o 

aspecto, o que inclui a fendilhação controlada das peças betonadas.  

Em geral, a avaliação deste estado é efectuada mediante a assunção de que a estrutura apresenta um 

comportamento elástico linear. Alerta-se, no entanto, para a necessidade de se estudar os efeitos da 

fendilhação, fluência e retracção. 

Por fim, salienta-se que relativamente ao ELS, a norma NP EN 1992-1-1 [1] exige através do artigo 7.2 

a limitação da tensão admissível para os materiais estruturais, devendo-se respeitar os limites 

estabelecidos para o betão e aço, que tomam, respectivamente, os valores de 0,60  (cenário corrente) 

e 0,80 . 

Segundo os artigos 7.2. (1) e 7.2. (4) da NP EN 1992-1-1 [1], a limitação da tensão de compressão do 

betão ajuda a controlar a formação de fendas longitudinais, a micro-fendilhação, ou nível de fluência 

elevado. 
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4.3.2.1. Combinações de acções 
No âmbito desta dissertação, considera-se suficiente a definição da combinação de acções para 

situações de combinação rara ou característica8, a qual é reproduzida pela expressão 4-3. 

 = , + + , +  , ,  4-3 

 (equação 6.14b – NP EN 1990 [24])  

4.3.3. Coeficientes Parciais de Segurança e de Combinação 

Para se proceder aos cálculos das verificações de Estado Limite Último e de Serviço torna-se 

necessário definir os coeficientes de segurança e de combinação associados a cada acção. Na Tabela 

4.3 resume-se os coeficientes parciais de segurança para cada acção. 

Tabela 4.3 – Coeficientes parciais de segurança de acções 

Coeficientes Parciais de Segurança de Acções 

Acção Tipo 
 

Desfavorável Favorável 

Peso Próprio Permanente 1,35 1,00 

Restantes Cargas Permanentes Variável/Permanente9 1,35/1,50 1,00 

Sobrecarga Variável 1,50 0,00 

Água Variável 1,50 0,00 

Aterro Variável 1,50 0,00 

Temperatura Variável 1,50 0,00 

Sismo Acidental 1,00 1,00 

Relativamente às combinações em serviço, no caso das barragens, é habitual efectuarem-se as 

verificações conservativamente com todos os parâmetros de combinações de acções ( , ) iguais a 

1,0, o que corresponderá a uma situação de carregamento próxima da rara, e consequentemente à 

avaliação em serviço com base no mesmo pressuposto.  

                                                      
8 Para este tipo de estruturas é corrente apenas utilizar a combinação rara na verificação dos ELS, visto ser a mais 
conservativa/condicionante. 
9 Dado que restantes cargas permanentes tendem, na sua maioria, a mantêm-se constantes ao longo do período 
de vida útil da estrutura, poderão apresentar um coeficiente parcial de segurança de valor igual ao do peso próprio 
(opção do projectista). 
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5. Quantificação de acções 

As Normas de Projecto de Barragens [8], através dos artigos compreendidos entre 22.º e 27.º,  

estabelecem o conjunto de acções que deverão ser incluídas no dimensionamento e verificação da 

segurança de uma central hidroeléctrica. Neste trabalho serão consideradas as seguintes acções: 

 Peso próprio da estrutura; 

 Restantes cargas permanentes; 

 Sobrecargas de utilização; 

 Pressão hidrostática; 

 Subpressão na fundação; 

 Acção sísmica. 

O referido documento refere ainda a acção do caudal de sólidos da albufeira e a acção associada à 

formação de gelo/degelo, variação térmica ambiental e o calor de hidratação do betão. Por se 

considerar a existência de juntas de dilatação entre os blocos estruturais e por não serem fornecidos 

dados relativos as estas acções, as mesmas não serão consideradas na verificação de segurança e 

dimensionamento da estrutura; excepção feita, para os efeitos da variação de temperatura ambiental e 

retração que são considerados indirectamente (vide capítulo 5.8.2.). 

5.1. Peso próprio da estrutura 

Esta acção relaciona-se apenas com peso gravítico da superestrutura constituída em betão simples e 

armado que se estima com base no modelo tridimensional concebido em AutoCAD® [B]. Conforme 

apresentado no capítulo 2, a estrutura possui um volume de betão com cerca de 35.300 [m³], o que 

equivale a um peso total de cerca de 847.500 [kN], considerando o peso volúmico do betão normal (γ ) 

igual a 24 [kN/m³], valor recomendado em [23]10. Todavia, esta parcela despreza o peso dos demais 

elementos não constituídos em betão, o que torna a estimativa conservativa, face à maioria das 

verificações de equilíbrio, excepção feita para a verificação das tensões na fundação11. 

No capítulo 2 (Figura 2-1), observa-se que a zona montante da barragem contempla a inclusão de uma 

ponte com perfil transversal rodoviário. Contudo, o peso desta estrutura e as respectivas acções não 

serão contabilizadas nas análises posteriores da barragem, uma vez que não foram fornecidos detalhes 

sobre a mesma. 

5.2. Restantes cargas permanentes 

À semelhança do que acontece no dimensionamento de estruturas comuns, existe um conjunto de 

acções que embora não correspondendo ao peso próprio da mesma, actuam igualmente ao longo de 

                                                      
10 Relativamente ao valor do peso volúmico de betão utiliza-se, nesta fase do trabalho, 24 kN/m3, uma vez que a 
maioria das barragens de gravidade é constituídas em betão simples, e a acção global do seu peso da estrutura 
tem um papel estabilizante em termos de segurança global. Realça-se que em termos de estabilidade interna se 
utilizará o peso volúmico do betão (armado) que toma um valor igual a 25 kN/m3, por forma a não se subestimar a 
grandeza dos esforços que se possam desenvolver nas secções em estudo.  
11 Como se verá no capítulo 6.4, o valor do factor de segurança associado à validação das tensões no terreno 
apresenta uma folga muito generosa, pelo que não se justifica a estimativa de um peso total diferente para esta 
verificação de segurança. 
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todo o período da sua vida útil. Uma vez que não são esperadas alterações significativas do seu valor 

ao longo do tempo, estas podem inclusive ser majoradas como se se tratassem de restantes cargas 

permanentes e não como sobrecarga (ver Tabela 4.3), correspondendo-lhe assim coeficientes de 

majoração diferentes. 

No dimensionamento da estrutura, deve-se ter em consideração a necessidade de incluir cargas 

adicionais concentradas. Esta parcela relaciona-se com equipamentos de elevação, equipamentos 

auxiliares mecânicos/eléctricos e/ou cargas de construção. De acordo com [21], o valor da sobrecarga 

utilizada deverá ser definido pelo fabricante do equipamento ou pelo projectista; saliente-se ainda, que 

não deverá haver a sobreposição destas cargas com a definida no subcapítulo seguinte, devendo-se 

apenas considerar a opção mais desfavorável. 

A informação disponibilizada, indica a presença de uma ponte rolante, a qual é constituída por dois 

conjuntos de rolamentos alinhados paralelamente. O comboio-tipo é caracterizado por cargas verticais 

em cada rolamento que variam entre 4,0 e 34 [ton], cargas transversais ao alinhamento iguais a 2 [ton] 

e uma força horizontal equivalente a uma força de travagem/aceleração de 1,7 [ton] (por eixo). 

 

 

Figura 5-1 - Cargas aplicadas pelo comboio-tipo da 
ponte rolante 

Figura 5-2 - Dimensões e geometria da ponte rolante 
Unidade das dimensões apresentadas: mm 

5.3. Sobrecarga de utilização 

Os critérios de projecto de [21] definem um conjunto de valores recomendáveis para diferentes 

contextos de utilização, os quais se resumem na Tabela 5.1. Este documento estabelece ainda, a 

utilização de uma carga uniformemente distribuída mínima equivalente a acções acidentais igual a 

5 [kN/m²]. 

Nos casos em que localização geográfica das barragens se revele relativamente longe dos grandes 

centros urbanos, poder-se-á considera a acção de impacto por aterragem de emergência de um 

helicóptero, a qual é caracterizada na normativa NP EN 1991-1-7 [39]. 
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Tabela 5.1 – Definição das sobrecargas de utilização em projectos de barragens  [21] 

Local 
Sobrecarga 

[kN/m2] 
Depósito de material: 

 Pesado 
 Leve 

 
15 

7 a 7,5 
Cobertura não sujeita a carregamento especial 1 
Sala de comando e controlo, escritórios, salas de visitas, casa de banho, escadas e 
corredores 

5 

Galerias de cabos, sala de AVAC’s 10 

Piso da turbina, galeria de equipamentos eléctrico e mecânicos e sala de baterias 15 

Sala de bombas 20 

Plataforma de transformadores, oficinas e depósitos de combustível 25 

Piso de geradores 50 

Piso da área de montagem 60 

5.4. Pressão Hidrostática 

Segundo [40], o impulso hidrostático ( ) a montante e jusante da superestrutura são uma das principais 

solicitações impostas. Estas pressões hidrostáticas variam linearmente com a profundidade, e assim a 

sua actuação é representada através de diagramas triangulares ou trapezoidais, consoante a posição 

paramento em estudo. Para um cálculo por metro linear utiliza-se a seguinte expressão. 

 =
1
2

ℎ  5-1 

Segundo [21], a análise de estabilidade global deverá ser realizada considerando a comporta fechada 

e a rocha de fundação num estado fracturado, para que o nível freático seja constante. A Tabela 5.2 

sintetiza os valores obtidos de acordo com os cenários de dimensionamento. 

Tabela 5.2 – Força total equivalente à pressão hidrostática 

Pressão Hidrostática 12 
Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 e 2 Cenário 3 Cenário 4 e 5 Cenário 6 
Paramento montante [kN] 112 640 119.790 112 640 119 790 

Paramento jusante [kN] 5 980 22 270 5 980 22 270 

5.5. Peso próprio da água 

A componente vertical relativa à pressão exercida sobre o maciço da fundação da barragem também 

deve ser quantificada, visto exercer uma acção que pelo seu valor não pode ser ignorada. Na         

Tabela 5.3 resume-se o valor desta acção nos diferentes paramentos da estrutura. 

Tabela 5.3 - Força total equivalente à coluna de água sobre o maciço de fundação 

Peso da água sobre a 
fundação  

Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 e 2 Cenário 3 Cenário 4 e 5 Cenário 6 

Paramento montante [kN] 65 700 68 370 65 700 68 370 

Paramento jusante [kN] 18 000 22 000 18 000 22 000 

                                                      
12 Relativamente aos valores apresentados na Tabela 5.2, denota-se que os mesmos não são por metro linear, 
mas sim o valor total actuante ao longo de toda a parede montante. 
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5.6. Subpressão na fundação 

A quantificação da pressão neutra ao longo da base da fundação é controversa. No entanto, para 

efeitos de dimensionamento, nos casos em que a fundação seja constituída por um solo rochoso 

uniformemente fracturado, é consensual admitir-se que a variação da carga hidrostática entre montante 

e jusante é linear, ao longo do desenvolvimento do perfil horizontal da fundação [6]. 

Assim, a acção de percolação da água pode ser calculada pelo Princípio de Arquimedes, que define 

que a força resultante das subpressões iguala o peso do volume de líquido (água) deslocado, sendo o 

ponto de aplicação desta força, o centro de gravidade do referido volume. Desta forma, o valor da 

subpressão na fundação é simplesmente dependente dos níveis de água a montante e jusante para 

qualquer cenário. 

Este projecto inclui ainda um dispositivo de drenagem na fundação, que permite atenuar o efeito desta 

acção, obtendo-se um diagrama como o aspecto semelhante ao apresentado na Figura 5-3, em vez de 

um com uma configuração semelhante a um paralelograma. Neste tipo de barragens (de gravidade em 

betão), utiliza-se uma galeria de drenagem de onde se estendem drenos que se prolongam na 

fundação. 

 

Figura 5-3 – Geometria aproximada de um diagrama de subpressão de uma barragem com sistema de 
drenagem operante [15] 

Denota-se, que para efeitos de contabilização do ‘peso próprio da água’ e da ‘subpressão’ opta-se pela 

quantificação conjunta dos dois efeitos, pelo que os valores apresentados neste subcapítulo apenas se 

referem ao valor resultante do balanço entre as duas acções. 

5.6.1. Subpressão com uma linha de drenos operantes 

A diminuição da acção da subpressão está assim dependente da operacionalidade dos drenos, a qual 

é condicionada pela garantia de boas práticas construtivas e pela posição do nível da água a jusante 

Drenos 

 

 

 

 Galeria 
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( ). Segundo [21], caso a cota inferior da galeria de drenagem seja igual ou inferior ao nível de água 

a jusante, o valor da subpressão na linha dos drenos será igual à altura hidrostática ( ). Este valor 

corresponde ao nível da água a jusante ( ) adicionado do coeficiente percentual  da diferença entre 

as alturas hidrostáticas a montante ( ) e a jusante ( ), conforme se ilustra na equação 5-2. Pelo 

contrário, caso a cota inferior da galeria de drenagem seja superior à cota da água a jusante, então o 

valor da subpressão na linha de drenos é função de  (distância entre a base da fundação e a base 

da galeria) – ver equação 5-3. 

 = + × −  para >  5-2 

 = + × −  para <  5-3 

Para a aplicação deste princípio, torna-se necessário cumprir o critério relativo ao posicionamento 

transversal da galeria no corpo da barragem [21], o qual define que a distância entre a face montante 

da superestrutura e linha de drenos deverá ser superior a 8% da altura hidrostática a montante, situação 

que se verifica (ver Tabela 5.4). Respeitando este requisito, obtém-se um diagrama válido semelhante 

ao apresentado na Figura 5-3. O cumprimento deste principio, ajuda a assegurar que a cortina de 

injecção e drenos não se encontra numa posição em que drene directamente a água da albufeira, 

mesmo na presença de um elevado gradiente hidráulico. 

Tabela 5.4 – Verificação do posicionamento transversal da galeria 

Verificação de aplicabilidade de critério 

Distância do paramento montante à linha de drenos [m] 11,90 
Distância mínima [m] 0,08× = 2,64 

As tabelas seguintes resumem as características dos volumes de água deslocados, determinados com 

base no princípio de Arquimedes, permitindo calcular o valor da força equivalente à acção da 

subpressão para os cenários estudados. De referir que para o cálculo das variáveis indicadas, 

considera-se o peso volúmico da água ( ) igual a 10,0 [kN/m³], e o centro de gravidade dos diagramas 

referente à extremidade montante da estrutura, que se identifica na Figura 5-4. 

 

Figura 5-4 – Calcanhar da superestrutura (ponto de referência) 

Segundo [12], o coeficiente  deverá tomar valores compreendidos entre 0,25 e 0,50, neste trabalho 

considera-se o valor de  igual a 1/3 [21]. Este valor relaciona-se com a qualidade do terreno de 

fundação (maciço rochoso basáltico são), usado na construção dos diagramas apresentados na Tabela 

5.5. 
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Tabela 5.5 – Valor da força total de subpressões considerando a cortina de drenos operante 

Cenário de 
dimensionamento 

Volume do diagrama 
de subpressões 

Volume Força total Centro de gravidade [m] 

[m³] [kN] X Y Z 
Cota 
(z) 

NPA [CC] 22.657,39 226.575 29,73 11,41 5,75 82,50 

NMC [CR] 29.418,16 294.180 34,42 11,38 7,60 84,35 

 

5.6.2. Subpressão com uma linha de drenos não operantes 

No âmbito desta temática, torna-se ainda necessário avaliar a influencia da inoperacionalidade do 

sistema de drenagem, situação em que a barragem incorre em solicitações extremas, que podem 

comprometer a sua integridade e equilíbrio. A verificação de estabilidade global da estrutura deverá 

também incluir esta situação, pois é a mais condicionante para a acção da subpressão [21]. 

A Tabela 5.6 resume as características dos volumes de líquido deslocado, equivalentes aos diagramas 

de subpressões. Refira-se que se considerou para o cálculo das variáveis indicadas, o peso volúmico 

da água (w) igual a 10 kN/m³, e que o centro de gravidade se refere ao mesmo ponto dos diagramas 

homólogos, identificado na Figura 5-4. 

Tabela 5.6 – Valor da força total de subpressões considerando a cortina de drenos inoperante 

Cenário de 
dimensionamento 

Volume do diagrama 
de subpressões 

Volume Força total Centro de gravidade [m] 

[m³] [kN] X Y Z 
Cota 
(z) 

NPA (CC) 

 

32 610,00 326.100 28,23 11,15 10,39 87,14 

NMC (CR) 

 

37.846,10 378.460 30,68 11,23 11,44 88,19 
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5.7. Acção sísmica 

A acção sísmica é resultado da libertação de energia gerada pelo encontro e/ou movimentos das placas 

tectónicas, que constituem a crosta terrestre. Segundo [6], [23], a acção sísmica induz deslocamentos, 

velocidades e acelerações no solo, diminuindo a estabilidade das barragens. Estas acções incluem 

componentes vertical e horizontal, as quais devem ser consideradas segundo o sentido que se mostrar 

mais desfavorável. Caso a albufeira esteja cheia (condição corrente), a condição usualmente mais 

condicionante corresponde ao deslocamento da fundação para jusante e para cima. 

Na avaliação da acção sísmica, consideram-se os critérios das Normas de Projecto de Barragens [8] 

nomeadamente os artigos 8, 24 e 26. Segundo o artigo 8, dever-se-á executar um estudo 

sismológico de forma a melhor caracterizar a envolvente do local de construção e definir 3 grandezas 

sísmicas: Sismo Máximo Expectável (SME), Sismo de Máximo de Projecto (SMP) e Sismo de Base de 

Projecto (SBP). No caso de obras de risco potencial elevado, pode ocorrer que o SMP e o SME tomem 

o mesmo valor. 

Neste estudo considera-se para a referida análise uma aceleração horizontal do solo ( ) igual a 0,10g 

(SBP) e 0,15g (SMP), registando-se assim valores superiores ao mínimo definido – 0,05g [21]. Dada a 

ausência de informação específica sobre a aceleração vertical do solo ( ), assume-se uma razão de 

2/3 entre a aceleração horizontal e vertical [21].  

No cálculo de estabilidade global, a quantificação da acção sísmica é contabilizada através de uma 

força de inércia equivalente, associada à massa da barragem e aceleração sísmica, que se aplica no 

centro de massa da secção transversal da barragem, como consequência da sua elevada rigidez [6]. 

A formulação desta acção segue os princípios da combinação direcional, correspondente à soma das 

componentes sísmica, conforme se enuncia no artigo 4.3.3.5 da NP EN 1998-1 [41]13: 

 + 0,30  

 0,30 +  

De acordo com a NP EN 1998-1 [41], uma vez que a aceleração sísmica vertical toma um valor inferior 

0,25 g, apenas se torna condicionante para a avaliação da estabilidade da barragem considerar a 

primeira combinação.  

Neste tipo de estudos, deve-se incluir, para além da componente da acção sísmica associada à força 

inércia dependentes da massa da barragem, uma segunda componente, relativa ao incremento de 

pressão da água no paramento montante da barragem [6]. 

5.7.1. Forças de inércia 

As forças de inércia ( ) que se manifestam, tomam particular importância pela gama de valores 

envolvidos, sendo resultado da acção sísmica actuante sobre a massa da superestrutura em betão 

armado. Estas forças podem actuar nos dois sentidos e em ambas as direcções, calculando-se pelo 

                                                      
13 A verificação da estabilidade da barragem é efectuada considerando um modelo 2D, correspondente a um 
corte transversal, por esse motivo não se considera a componente sísmica . 
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princípio da segunda lei de Newton. A Tabela 5.7 resume os principais valores, que dependem 

directamente da massa da superestrutura inicialmente calculada, cerca de 86 400 [ton]. 

Tabela 5.7 – Combinação sísmica de acções associada à força de inércia da superestrutura14 

Cenário de 
dimensionamento 

Aceleração 
[m/s²] 

Força de inércia 
[kN] 

Combinação da acção 
sísmica [kN] 

NPA + SBP [CC] 
 0,981 84 750 84 750 

 0,654 56 500 16 950 

NPA + SMP [CR] 
 1,472 127 120 127 120 

 0,981 84 750 25 420 

5.7.2. Acção Sísmica Hidrodinâmica 

Com a ocorrência de um sismo, registam-se vibrações que originam pressões dinâmicas na água em 

contacto com a barragem, resultando num incremento de pressão hidrostática exercida no paramento 

montante do corpo da barragem [6], [8]. Por este motivo, recorre-se à Teoria de Westergaard para a 

contabilização desta acção, que actua durante e após o sismo. 

A formulação de Westergaard foi desenvolvida para barragens em betão com paramentos verticais, 

resistentes à acção de uma massa de água semi-infinita e sujeita a solicitações sísmica na sua 

fundação. Nestes casos considera-se apenas a componente horizontal do sismo, que actua na direcção 

perpendicular à parede vertical [42]. Cumprindo-se estas condições, a pressão da água exercida sobre 

o paramento à profundidade  abaixo da superfície da massa de água, com altura ℎ , pode ser 

calculada pela expressão 5-4. 

 ∆ ( ) =
7
8

ℎ  5-4 

Consequentemente, o impulso total (∆ ), é obtido por integração da equação anterior até à 

profundidade ℎ , obtendo-se a expressão 5-5. 

 ∆ = ∆ ( ). =
7

12
ℎ  5-5 

Realça-se que a referida publicação, impõe ainda que este impulso total de água devido ao sismo seja 

aplicado a 0,6 ℎ  da superfície da água na albufeira, conforme se sugere na Figura 5-5. Ressalve-se 

que nos casos em que existam níveis relevantes de água em ambos os paramentos da estrutura 

(montante e jusante), regista-se um acréscimo da pressão de um dos lados, acompanhado de um 

decréscimo no lado oposto da estrutura [42]. 

 

                                                      
14 Os valores relativos à força de inércia e combinação da acção sísmica na Tabela 5.7 encontram-se aproximados 
às dezenas. 
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Figura 5-5 – Solução de Westergaard para impulsos hidrodinâmicos [42] 

Respeitando os princípios enunciados, a impulsão hidrodinâmica devido ao sismo toma os valores 

apresentados na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Incremento de impulsos hidrodinâmicos devido à acção sísmica 

Força hidrodinâmica SBP SMP 

 [ ] 32,0 

 [ / ] 10,0 

[ / ] 0,10 0,15 

∆  [ / ] 597,33 896,00 

Largura de actuação da impulsão a montante [ ] 22,0 

∆ _  [ ] 13 140 19 710 

Cota de aplicação da força [ ] 92,8 92,8 

5.8. Outras acções 

5.8.1. Impulso de terras 

Segundo [21],  salienta-se a necessidade de considerar o carregamento equivalente ao impulso de 

terra. No caso em estudo, este torna-se bastante relevante para a verificação da estabilidade interna 

das paredes principais (laterais do corpo da barragem). 

Para o seu cálculo, torna-se relevante notar que a estrutura é suficientemente rígida, e por isso, não é 

espectável a existência de deslocamentos relativos significativos, pelo que a acção dos impulsos 

equivalentes pode tomarem o valor no estado de repouso, o qual é caracterizado pelo coeficiente de 

impulso em repouso ( ), que se define pela equação 5-6 [40]. 

 = 1 − sin( ) 5-6 

Segundo a mesma fonte, para o cálculo dos impulsos do terreno utiliza-se a teoria de Rankine, pese 

embora os valores obtidos sejam superiores, quando comparados com a teoria de Coulomb, permite a 

utilização de um método mais simplificado, resultando na obtenção de resultados conservativos. Para 

a estimativa do impulso de repouso, utiliza-se a expressão 5-7, que permite quantificar o respectivo 

valor para os cenários alvo de análise. 

 =
1
2

ℎ  5-7 
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5.8.2. Acções não consideradas 

As barragens constituídas em betão armado estão expostas as outras acções, entre elas destacam-se 

a dilatação, retracção, deformações lentas e variações de temperatura [8]. Uma vez que este tipo de 

estruturas se encontram impedidas de se deformarem, ao longo da fundação e das paredes laterais, 

tornam-se susceptíveis para o surgimento de esforços internos, os quais são responsáveis pelo 

aparecimento de campos de tracção e/ou compressão. 

Segundo [21], caso não estejam previstas medidas especiais para fazer face a estas circunstâncias, 

no decorrer da construção, como seja a adopção de armaduras mínimas, disposição de juntas de 

contracção e de construção e/ou utilização de métodos apropriados de mistura, lançamento e cura do 

betão, deve-se obrigatoriamente introduzir a influência destas acções no cálculo estático. 

De forma a cumprir os artigos da portaria nº 846/93 [8], relativamente à contabilização dos efeitos 

destas acções, opta-se pela sua avaliação indirecta, através das cláusulas preconizadas na tabela 

7.12.2.1 – “minimum shrinkage and temperature reinforcement” do ACI-350 [43]. 
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6. Estabilidade Global 

Este capítulo visa estudar a estabilidade da estrutura, relativamente aos movimentos de corpo rígido, 

previamente identificados no Capítulo 4. Para isso, procede-se inicialmente ao cálculo do valor do factor 

de segurança do Estado Limite Último de perda de equilíbrio global, relativamente aos três movimentos 

possíveis: deslizamento, derrubamento e flutuação, bem como ao cálculo do factor relativo à verificação 

das tensões na fundação. 

Para estabilizar os movimentos, as barragens de gravidade fazem-se valer da sua elevada massa, para 

estabilizar a superestrutura e contrariar as acções instabilizantes expostas no capítulo anterior [13]. Ao 

longo das verificações abordadas, torna-se necessário satisfazer os critérios de estabilidade 

identificados na Tabela 4.1 [21]. 

Salienta-se que os valores das acções, que se apresentam nas tabelas ao longo do presente capítulo, 

se encontram arredondados ao algarismo das dezenas. 

6.1. Verificação da Segurança ao Deslizamento 

A verificação ao deslizamento consiste na avaliação de não ocorrência de movimento de corpo rígido 

da estrutura para jusante (sentido preferencial de actuação das forças aplicadas). Para tal, segundo 

[21], deve-se apenas considerar uma força resistente resultante, equivalente à força de atrito e de 

coesão que se desenvolve ao longo da fundação. Todavia, segundo [6], tanto nos casos de barragens 

fundadas em rochas (presente caso – rocha basáltica sã) como em superfícies irregulares, é prudente 

não se considerar a força de coesão na avaliação. A sua difícil quantificação contribui para que seja 

considerada como uma reserva de segurança e não como uma força resistente.  

De uma forma geral, a estabilidade de barragens de gravidade (em betão) fundadas em rocha é 

garantida através do cumprimento da condição expressão seguinte. 

 
(∑ − )× tan 

∑
≥  6-1 

Conforme sugerido, não se considera conservativamente a contribuição das forças de coesão e de 

corte em nenhum dos cenários. Relativamente à expressão aplicada, denota-se que o coeficiente de 

atrito (tan ) deve tomar valores compreendidos entre 0,65 e 0,75 [6]. No caso de fundações de boa 

qualidade, como é caso de maciços rochosos, poder-se-á considerar um coeficiente de atrito de 1,00. 

Por fim, no somatório das contribuições das forças verticais assume-se um sismo vertical com sentido 

ascendente, e uma componente horizontal no sentido do escoamento, para a avaliação das 

circunstâncias mais condicionantes. A Tabela 6.1 apresenta o valor das variáveis de base e dos 

respectivos factores de deslizamentos obtidos em cada cenário. 
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Tabela 6.1 – Quantificação dos factores de segurança ao deslizamento 

Deslizamento 
Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

 [ ] 931 200 914 250 937 860 905 780 931 200 937 860 

 [ ] 226 570 226 570 294 180 226 570 326 100 378 460 

 [°] 40 40 40 40 40 40 

  [ ] 106 660 204 550 97 520 253 490 106 660 97 520 

 5,54 2,82 5,54 2,25 4,76 4,81 

,  1,50 1,20 1,10 
 

6.2. Verificação da segurança à flutuação 

A completa análise da verificação da estabilidade global de barragens de gravidade (em betão) inclui a 

garantia de não flutuação da estrutura. Esta relaciona-se com a impossibilidade de existência de 

flutuação da estrutura devido à subpressão instalada sob a fundação. Nesta verificação, exige-se o 

cumprimento da condição expressa pela equação 6-2. 

 
∑

≥  6-2 

Segundo [21], na concretização desta verificação apenas devem ser incluídas as forças verticais que 

sejam permanentes ou variáveis desfavoráveis, assim inclui-se o peso do corpo da barragem, a 

subpressão instalada na fundação e a acção sísmica vertical (no sentido ascendente). Na Tabela 6.2 

resumem-se os valores das variáveis de base e os factores de flutuação obtidos em cada cenário. 

Tabela 6.2 – Quantificação dos factores de segurança à flutuação 

Flutuação 
Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

 [ ] 931 200 914 250 937 860 905 780 931 200 937 860 

 [ ] 226 570 226 570 294 180 226 570 326 100 378 460 

 4,11 4,04 3,19 4,00 2,86 2,48 

 1,50 1,20 1,10 
 

6.3. Verificação da segurança ao derrubamento 

Os momentos gerados pelo conjunto de acções actuantes na estrutura impõem o estudo do 

derrubamento da barragem em torno da extremidade mais desfavorável (posição assinalada na     

Figura 6-1). Nesse sentido, realiza-se o balanço entre momentos estabilizantes e instabilizantes 

promovido pela equação 6-3, que permite assegurar o cumprimento da condição de estabilidade [6]. 

 
∑
∑

≥  6-3 

Alternativamente, poder-se-ia estudar esta condição de estabilidade, assumindo como critério a 

posição de aplicação da resultante das forças actuantes. Para se evitar uma situação de desequilíbrio, 
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esta tem que se localizar a montante da extremidade jusante, e simultaneamente a montante do ponto 

de rotação mais condicionante [6]. 

Por outro lado, não se aceita como admissível (em cenário corrente) a obtenção de tracções no 

paramento montante da barragem, o que implica a validação de um critério semelhante ao método 

alternativo, anteriormente indicado. Este quadro impõe, que a resultante de forças se posicione no terço 

central da fundação, o que estabelece uma reserva de segurança face à condição inicialmente admitida 

[6]. No entanto, este principio equivale a impor um posicionamento da resultante de forças dentro do 

núcleo central (NC) da estrutura (zona a azul na Figura 6-1), resultando numa fundação exposta apenas 

a compressões. 

Em suma, poder-se-ia menosprezar a condição expressa pela equação 6-3 em prol desta verificação. 

Todavia, este critério será aprofundado aquando da verificação das tensões na fundação, pelo que para 

este subcapítulo se considera válido o cumprimento da referida equação. A Tabela 6.3, apresenta os 

valores das variáveis de base e dos factores de segurança ao derrubamento para cada cenário, para a 

posição localizada a 60,89 metros do paramento montante da barragem, assinalada na Figura 6-1. 

Tabela 6.3 – Quantificação dos factores de segurança ao derrubamento para a posição localizada a 60,89 
metros do paramento montante 

Derrubamento 
Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

 [ . ] 25 984 110 25 984 110 26 155 580 25 984 110 25 984 110 26 155 580 

 [ . ] -9 275 610 -11 527 700 -10 183 200 -12 653 750 -12 866 140 -13 829 640 

 2,80 2,25 2,57 2,05 2,02 1,89 

 1,30 1,10 1,10 
 

 

 

Figura 6-1 – Identificação dos limites do núcleo central no perfil transversal da barragem 

Posição condicionante 
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6.4. Verificação das tensões na base da fundação 

Em condições de estabilidade, a resultante das cargas verticais e horizontais é transmitida à fundação, 

que terá as características requeridas para as absorver. Assim, para além dos movimentos de corpo 

rígido, torna-se igualmente indispensável avaliar as tensões máximas resultantes, pois caso a fundação 

não possua capacidade de suster as tensões que lhe são impostas, poder-se-á desencadear um 

processo de degradação do solo, com consequentes assentamentos e/ou fendilhação da estrutura. 

Assim deve-se aferir a validação da equação 6-4. 

 ≤ .  6-4 

Recorda-se que apesar da indicação do solo ser constituído por uma rocha basáltica sã, se considera 

uma capacidade resistente substancialmente inferior, equivalente a um basalto fracturado, com 

capacidade resistente máxima igual a 14 [MPa] [22]. Situação que poderá representar a realidade, em 

caso de necessidade de trabalhos de alteração da cota do terreno, com recurso a meios mecânicos 

e/ou explosivos, que resultam na fracturação/degradação da rocha. 

A validação das tensões na base da fundação, envolve não só o cálculo das tensões actuantes, mas 

também a correcta interpretação destes resultados, tendo por base os critérios de validação de [8], [13], 

expostos na Tabela 4.2 e simplificadamente resumidos nas figuras seguinte. 

 
 

 
 

 
 

Figura 6-2 – Diagrama de tensão 
na base da fundação submetida a 
compressão total e com a 
resultante dentro do NC. 

Figura 6-3 – Diagrama de tensão 
na base da fundação submetida a 
compressão total da base e com a 
resultante no limite do NC. 

Figura 6-4 – Diagrama de tensão 
na base da fundação submetida a 
compressão em parte da base e 
com a resultante fora limite do NC. 

Em resumo, os critérios de análise definidos pelo US Army Corps of Engineers [13] assumem que 

quando a posição da resultante de todas as forças da uma barragem intercepta uma posição exterior 

ao terço central da sua fundação, gera-se uma zona de tracções no paramento montante15. A Figura 

6-8 ajuda a ilustrar a ideia subjacente, na qual se despreza a resistência do betão à tracção. Para 

condições de carregamento correntes, é geralmente admitido, que a resultante ao longo do plano de 

estudo deve permanecer no interior do núcleo central, de forma a manter as tensões de compressão. 

Para cenários de rotura, admite-se que o produto resultante deve manter-se dentro da metade central 

da fundação. Finalmente, perante um cenário limite (combinação de cenários improváveis/raros), 

apenas se exige que a resultante se mantenha na base da fundação [13]. 

                                                      
15 Na avaliação realizada, devido às combinações de acções apreciadas, apenas se revela condicionante o 
surgimento de tracções no paramento montante. Poderão avaliar-se outras barragens, em que a sua configuração 
possa eventualmente condicionar o paramento jusante. 

   

 

    

3⁄  3⁄  

 

   



- 37 - 
 

De acordo com [6], todas as interpretações se iniciam com o cálculo da distância ( ) entre o ponto de 

aplicação da resultante das forças verticais ( ) e o ponto de equilíbrio de momentos na sapata ( ), 

este valor é obtido pela razão entre momento resultante ( ). e a resultante das forças verticais ( ) 

(vide Figura 6-5), obtendo-se as equações seguintes. 

 = V −  6-5 

 = −  6-6 

 
=  

6-7 

O passo seguinte, consiste no cálculo da excentricidade da resultante das forcas verticais em relação 

ao centro geométrico da projecção horizontal ( ), a qual pode ser obtida pela expressão 6-8. 

Adicionalmente, para evitar o aparecimento de tracções e consequente fendilhação, torna-se 

necessário garantir que a excentricidade determinada, respeita os limites do núcleo central (situação 

obrigatória para cenários correntes, ≤ ℎ 6⁄ ). Seguidamente obtém-se o valor do momento equivalente 

das forças resultantes no centro geométrico da sapata ( ), que é equivalente a concentrar a força 

nesse ponto (vide Figura 6-6). 

Por fim, recorre-se à expressão 6-10 para o cálculo das tensões nos pontos condicionantes da base da 

sapata (vide Figura 6-6 e Figura 6-7). 

 = − −  16 6-8 

 = ×  6-9 

 = =
6×

ℎ
 6-10 

                                                      
16  Uma vez que os momentos foram calculados em relação ao primeiro ponto de avaliação do derrubamento, o 
valor de  toma esse ponto como posição de referência. Caso o ponto fosse o limite da sapata, utilizar-se-ia a 

expressão: = − . 

 

Figura 6-5 – Esquema ilustrativo do cálculo da distância ( ) 

 

 

ℎ/2 −  
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Figura 6-6 – Esquema ilustrativo do cálculo do 
momento equivalente no centro geométrico da sapata 

Figura 6-7 – Diagrama de tensões actuantes na base 
da sapata de fundação 

Nos casos em que a posição da resultante das forças não respeite os contornos do núcleo central, 

torna-se necessário repetir os procedimentos anteriores, no sentido da identificação da tensão máxima 

estabelecida e do comprimento da sapata comprimido ( ), sem que se contabilize a capacidade 

resistente do betão à tracção, para esse efeito consideram-se as equações  6-11 a 6-13. 

Em cenário de rotura, esta variável ( ) apenas pode tomar valores até 2/3 do comprimento total da 

sapata de fundação, sendo assim um modelo compatível com o surgimento de tracções. Todavia, não 

se considera qualquer aumento da força de subpressão, considerando-se que a mesma não tem tempo 

para se instalar [13]. 

 = 3×
ℎ
2

−  6-11 

O valor total da resultante das forças resultantes, actuantes na base da sapata, pode ser obtido através 

da área do diagrama de pressões instalado (ver Figura 6-8), como se sugere na equação 6-12. 

 =
×3×

ℎ
2 −

2
×  6-12 

Rescrevendo-se a equação em ordem a , obtém-se que o valor máximo das tensões instaladas no 

terreno da fundação para o respectivo cenário em análise. Denote-se que o valor resultante, se refere 

à extremidade jusante da sapata. O processo de análise das tensões é finalizado com a comparação 

das tensões máxima obtidas com as tensões máxima admissíveis (ver equação 6-13), e com o estudo, 

caso a caso, da posição da força resultante face aos valores máximos admissíveis em cada cenário. 

 =
×2

3×
ℎ
2 − ×

 
6-13 
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Figura 6-8 – Esquema ilustrativo do cálculo do valor das tensões na base da sapata de fundação num cenário 
de rotura ou limite 

Relativamente aos efeitos da acção sísmica mencionados no capítulo 5.7, verificou-se que o quadro 

teórico mais gravoso correspondia à actuação de um sismo com componente horizontal no sentido 

montante-jusante e vertical ascendente, com uma combinação: + 0,30 .  Todavia, neste 

capítulo torna-se relevante avaliar também o sentido do sismo descendente, devido ao incremento de 

tensões que gerará. Na Tabela 6.4 e na Tabela 6.5 são avaliados ambos os cenários, evidenciando-se 

em todos os casos, o valor das variáveis de base e as tensões resultantes obtidas para cada cenário.  

Tabela 6.4 – Quantificação das tensões instaladas na fundação, contemplando um sismo vertical com componente 
vertical de sentido de descendente 

Tensões 
Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

 [ ] 704 630 721 580 643 680 730 050 605 100 559 400 

 [ , ] 16 708 500 15 494 150 15 972 380 14 886 980 13 117 970 12 325 940 

 [ ] 23,71 21,47 24,81 20,39 21,68 22,03 

 [ ] -3,09 -0,85 -4,19 0,23 -1,06 -1,41 

/  [ ] 13,42 13,42 13,42 13,42 13,42 13,42 
 [ . ] -2 179 350 -615 520 -2 700 030 166 400 -641 020 -791 400 

/ ( ) -0,04 -0,01 -0,05 0,00 -0,01 -0,02 
[ ] 279,14 347,83 227,80 382,18 286,90 257,61 

 [ ] 446,28 395,04 434,87 369,42 336,06 318,30 

 [ ] 0,28 0,35 0,23 0,38 0,29 0,26 

 [ ] 0,45 0,40 0,43 0,37 0,34 0,32 

 ( ) Recorda-se que o comprimento da barragem ( ) toma um valor igual a 80,54 [m] 
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Na tabela seguinte apenas se avaliam os cenários 2 e 4, pois são os únicos casos em que se regista 

alteração do sentido do sentido sismo. 

Tabela 6.5 – Quantificação das tensões instaladas na fundação, comtemplando um sismo vertical de sentido 
ascendente 

Tensões 
Cenário Corrente Cenário de Rotura Cenário Limite 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

 [ ] - 687 680 - 679 200 - - 

 [ , ] - 14 456 400 - 13 330 360 - - 

 [ ] - 21,02 - 19,63 - - 

 [ ] - -0,40 - 0,99 - - 

/  [ ] - 13,42 - 13,42 - - 
 [ . ] - -276 750 - 674 550 - - 

/  - 0,00 - 0,01 - - 
[ ] - 343,37 - 375,49 - - 

 [ ] - 364,60 - 323,76 - - 

 [ ] - 0,34 - 0,38 - - 

 [ ] - 0,36 - 0,32 - - 

 ( ) Recorda-se que o comprimento da barragem ( ) toma um valor igual a 80,54 [m] 

Respeitando a metodologia proposta, uma vez que não se regista o surgimento de tracções em nenhum 

dos casos analisados, não se procede à determinação do comprimento comprimido ( ), nem do 

equivalente valor de tensões. 

Relativamente aos resultados obtidos para os cenários 2 e 4, observa-se que os mesmos vêm de 

encontro ao inicialmente indicado, sendo os resultados associados ao sismo vertical descendente os 

mais condicionantes, e por isso os exibidos no quadro síntese no subcapítulo seguinte.  

Por outro lado, verifica-se a existência de uma margem de segurança bastante significativa, mesmo no 

cenário mais limitativo – Cenário Corrente. Neste caso, observam-se tensões máximas na ordem de 

0,45 [MPa], quando o valor máximo admissível é de cerca de 30 vezes superior – 14,0 [MPa], pelo que 

se considera verificada a segurança de todos os cenários 

6.5. Síntese de resultados 

A Tabela 6.6 resume os resultados das verificações de segurança da estabilidade global dos cenários 

previamente estabelecidos, os quais devem ser comparados com os factores de segurança definidos 

caso a caso. Através desses resultados, conclui-se que a estabilidade global da barragem é assegurada 

para todos os cenários em estudo. 

De facto, verifica-se que os valores obtidos apresentam uma margem de segurança significativa em 

relação aos valores limites. Em face deste resultado, poder-se-ia propor uma redefinição geométrica 

da barragem com vista à redução do volume de betão e consequente redução do custo global da obra. 

No entanto existem outros factores que podem impedir que o mesmo aconteça, como seja, a 

capacidade de armar os elementos, a não diminuição da impermeabilização da estrutura ou a validação 

dos critérios de estabilidade interna (ELU e ELS). 
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Tabela 6.6 – Análise de estabilidade global – síntese de resultados 

Estabilidade 
Global 

    

Calc Mín Calc Mín Calc Mín /  ( ) 
  
[ ] 

  
[ ] 

  
[ ] 

Calc Min 

Cenário 1 5,54 

1,50 

4,11 

1,50 

2,80 

1,30 

-0,04 0,45 0,28 

14 

31 

5,0 Cenário 2 ( ) 2,82 4,04 2,25 0,00 0,36 0,34 38 

Cenário 2 ( ) - - - -0,01 0,40 0,35 35 

Cenário 3 5,54 

1,20 

3,19 

1,20 

2,57 

1,10 

-0,05 0,43 0,23 

14 

32 

1,5 
Cenário 4 ( ) 2,25 4,00 2,05 0,01 0,32 0,38 43 

Cenário 4 ( ) - - - 0,00 0,37 0,38 38 

Cenário 5 4,76 2,86 2,02 -0,01 0,34 0,29 42 

Cenário 6 4,81 1,10 2,48 1,10 1,89 1,10 -0,02 0,32 0,26 14 44 1,5 

 ( ) sismo de sentido ascendente  ( ) Convenção de sinais: 

 
 ( ) sismo de sentido descendente 

Conforme se verá ao longo do desenvolvimento desta dissertação, a estrutura é maioritariamente 

condicionada pela estabilidade global, o que se revela recorrente para este tipo de barragens, pelo que 

não se espera o aparecimento de situações que imponham alterações estruturais na barragem. 
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7. Estabilidade Interna   

O presente capítulo visa avaliar e garantir a segurança dos Estados Limites Últimos e de Serviço do 

conjunto de elementos sinalizados, bem como se pretende ratificar as dimensões dos elementos e 

definir a classe de resistência do betão através de métodos simplificados. 

7.1. Verificação da segurança aos Estados Limites Últimos 

De acordo com [23], a análise de segurança aos ELU ajuda a assegurar um comportamento adequado 

dos elementos, impondo que não exista possibilidade de ocorrência de qualquer tipo de rotura por falta 

de capacidade resistente em situação de tracção/compressão, flexão, esforço transverso, torção, 

combinação das anteriores e/ou em situações de apoio dos elementos. A análise é efectuada 

recorrendo a cálculos expeditos, baseados em modelos simples dos elementos em estudo, que 

permitem não só obter os principais esforços actuantes para validar as dimensões das secções dos 

elementos e consequentes estimativas de armaduras, mas também ratificar os valores dos resultados 

obtidos da análise computacional em SAP2000® [A]. 

7.1.1. Considerações gerais 
As verificações efectuadas respeitam a actual regulamentação de estruturas, que se baseia numa 

filosofia de segurança, adoptada na década de 60, que no resultado da variabilidade das características 

dos materiais, da imprecisão de cálculo das acções e da avaliação da resposta da estrutura, se 

assegura uma probabilidade de rotura muito baixa – 1×10  [44]. 

No cumprimento destes objectivos, torna-se necessário estimar o valor de algumas grandezas, a fim 

de se instigar o cumprimento dos critérios de dimensionamento vulgarmente adoptados: 

 Vigas:    = ≤ 0,25 

 Piso técnico (lajes):   = , ≤ 0,20 

Relativamente à parede principal, não existem valores específicos estabelecidos para os momentos 

flectores reduzidos máximos ( ), pelo que se deverá aceitar, como primeira estimativa, um valor 

máximo compreendido entre 0,20 e 0,25. 

De uma forma geral, os valores apresentados procuram respeitar os limites geralmente utilizados, como 

garantia de uso de quantidades adequadas de armadura e comportamento adequado das estruturas. 

Por fim, denota-se que a adequação das secções dos elementos dimensionados aos ELU e ELS, é 

avaliada nesta fase tendo por base os esforços calculados nos modelos simplificados, e as verificações 

dos principais critérios de resistência de acordo com NP EN 1992-1-1 [1]. 

7.1.2. Vigas de cobertura 

Seguindo as dimensões propostas pela empresa responsável pelo projecto, verifica-se que as vigas 

principais da cobertura possuem 16,0 [m] de comprimento, sendo que desse valor, 0,50 [m] se 

encontram embebidos nas paredes laterais da barragem, como se constata na Figura 7-1.  
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Figura 7-1 – Perfil – Longitudinal das vigas de cobertura 

Quanto à secção transversal das vigas, esta toma valores de 0,50×1,50 [m²], dispostas segundo a 

posição mais resistente em termos de inércia (vide Figura 7-2). 

No capítulo 3.1, relativo aos Materiais estruturais, os elementos aqui retratados foram classificados 

como tendo uma classe de exposição ambiental de nível XC3, o que se traduz na utilização de um 

recobrimento mínimo de 45 [mm]. 

Em termos de carregamentos, os elementos em estudo suportam uma laje aligeirada não colaborante. 

Todavia, dada a ausência de especificações técnicas sobre o sistema adoptado, assume-se que o seu 

peso próprio toma um valor igual ao de uma laje comum com espessura de 40 [cm], constituída em 

betão armado, sendo o peso volúmico igual a 25 [kN/m³], e adicionalmente, inclui-se conservativamente 

um carregamento vertical, equivalente ao efeito do depósito de material pesado distribuído por toda a 

laje, de acordo com a classificação na Tabela 5.1, com valor de 15,0 [kN/m²]. 

Analisando a estrutura, verifica-se que a maioria dos paineis da laje terão um comportamento de flexão 

cilíndrica, pelo que se opta nesta análise, pela distribuição de cargas somente segundo o menor vão 

em cada painel, conforme se sugere na Figura 7-3. Em relação aos modelos simples adoptados, 

desenvolvidos em FTool® [C], opta-se pela consideração de vigas bi-encastradas, uma vez que a rigidez 

induzida pelas paredes laterais da barragem é largamente superior à das vigas, conferindo um 

comportamento muito próximo do modelo admitido. 

 

Figura 7-2 – Perfil transversal das vigas de cobertura 
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Figura 7-3 – Repartição do carregamento actuante na cobertura da superestrutura (cota: 116,00 metros) 

Para efeitos de cálculo, opta-se pela análise das vigas B1, B2, B3, A2 e A3. No 0 resumem-se as 

solicitações impostas e os esforços actuantes em cada uma. 

Relativamente ao carregamento dos modelos admitidos, denota-se que nas vigas “principais” B1 e B5, 

as reações verticais das vigas “secundárias” (designadas pela letra A) são transmitidas através de 

consolas curtas (ver Figura 7-2). 

Cumprindo-se as indicações anteriores, obtém-se um carregamento de dimensionamento para as vigas 

B1, B2/B3 e A2/A3 igual a (55,7), (77,96) e (61,54) [kN/m], respectivamente. 

Na definição da armadura das vigas torna-se ainda necessário ter presente alguns critérios relativos à 

flexão e esforço transverso estipulados, como garantia de durabilidade e bom desempenho estrutural 

das peças em estudo (vide equações 7-1 a 7-11). 

 , = 0,26 × ×  7-1 

 , = 0,04×  7-2 

 , , ≥ max , ; 0,15× , ã  7-3 

 , , ≥ 0,25 , ã  7-4 

 =
×

×  7-5 

 =
( /2 + . )
× ×

 7-6 

 , =
× × sin × cos

 7-7 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A1 

A2 

A3 

A4 

B7 
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 , = 0,6 1 −
250

×  7-8 

 ,  = 1 −
250

×  7-9 

 , = =
×
2×

 7-10 

 , , = × × ×  7-11 

Na equação 7-11, o produto .  toma o  valor 0,5 uma vez que as vigas em estudo são altas (possuem 

uma altura superior a 1 metro). As variáveis  e  tomam valores iguais a 0,9  e 2,017, 

respectivamente. 

A Tabela 7.1 sintetiza o valor das principais grandezas envolvidas no dimensionamento das vigas. Os 

momentos reduzidos ( ) obtidos tomam valores inferiores ao “limite máximo”, pelo que se valida a 

adequação da classe de resistência de betão C30/37. Para estes elementos da estrutura, salienta-se 

que as propostas definidas se ajustam às exigências dos ELU. 

Tabela 7.1 – Armadura longitudinal necessária para as vigas da cobertura para ELU 

Vigas 
    Solução adoptada 

[ ] [−] [−] [ ²] [−] [ ²] 

B1 
1 562,22 0,079 0,084 26,98 225 + 620 28,67 

-3 526,49 0,179 0,205 66,00 832 64,34 

B2/B3 
831,57 0,042 0,043 14,00 225 + 220 15,71 

-1 663,15 0,085 0,089 28,83 225 + 620 29,45 

A2/A3 529,91 0,108 0,116 18,72 620 18,85 

Assumindo as equações previamente indicadas e os esforços transversos calculados através dos 

modelos de barras (vide 0), torna-se possível identificar as necessidades de armaduras transversais. 

Na Tabela 7.2, sintetizam-se os valores das principais grandezas relacionadas com o dimensionamento 

de armaduras transversais e verificação de tensões.  

 Tabela 7.2 – Armadura transversal necessária para as vigas da cobertura para ELU 

Viga 
| ( . ( ))| /  Solução adoptada  ,  

[ ] [ / ] [−] [ / ] [ ] [ ] 

B1 984,83 10,36 10//0,10 (2R) 15,76 3 605,0 10,56 

B2/B3 454,52 4,78 10//0,30 (2R) 5,24 1 663,8 10,56 

A2/A3 187,60 3,95 10//0,30  (2R) 5,24 1 375,4 10,56 

Complementarmente, verificou-se que a classe de betão C20/25 apresenta características mecânicas 

adequadas às solicitações impostas, todavia por imposição dos critérios de durabilidade, utiliza-se uma 

classe de betão superior, C30/37. Regista-se ainda, que as soluções propostas respeitam as 

quantidades mínimas de armadura de flexão (11,31 [cm2/m] para as vigas B e 5,41 [cm2/m] para as 

vigas A), bem como de esforço transverso (4,38 [cm2/m]). 

                                                      
17 Na presente dissertação considera-se um ângulo das bielas comprimidas ( ) igual a 30. 
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Relativamente ao sistema de cobertura, interessa ainda avaliar as exigências estruturais da consola 

curta e as suas implicações, em termos de reforços na viga. Contudo, por não ter implicações para os 

ELS da própria viga, opta-se por fazer a sua avaliação no capítulo afecto aos modelos numéricos. 

7.1.3. Piso técnico 

A laje que se procura estudar apresenta um comportamento do tipo vigado, estando apoiada nas 

paredes resistentes e nas vigas ou paredes interiores. Globalmente, apresenta uma especificação 

ambiental XC1, característica de ambientes secos. Nestes elementos, adopta-se o valor do 

recobrimento definido – 35 [mm]. 

Estes elementos são apenas constituídos em betão armado, possuindo uma espessura constante, ao 

longo de toda a sua área, de valor igual a 0,35 [m]. De forma a validar a dimensão proposta, torna-se 

necessário realizar uma análise que tome em consideração o tipo de serviços a que se destinam. Na 

Figura 7-4 são identificados os serviços existentes em cada painel. 

 
Legenda: 

  –  Painel I  –  Painel II 
 

–  Painel III 

Figura 7-4 – Identificação dos diferentes painéis na laje da cota 111,40 metros 

De acordo com os objectivos deste capítulo, apresenta-se apenas o dimensionamento das posições da 

laje mais condicionantes, e opta-se, neste capítulo, pela não apresentação do estudo das vigas 

interiores, que adoptam as mesmas características das lajes, em termos classe de exposição 

ambiental, recobrimento e classe de resistência do betão. 

A determinação dos esforços actuantes na laje, inicia-se com a estimativa da carga de cálculo ou de 

dimensionamento (psd), a qual está directamente relacionada com o peso próprio e sobrecarga de cada 

painel (ver Tabela 4.3 e Tabela 7.3). Posteriormente, procede-se à análise isolada de cada painel em 

cada laje com recurso às Tabelas de Bares [45] (vide Tabela 7.3 e 0).  
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Tabela 7.3 – Identificação das sobrecargas de utilização e o modelo associado a cada painel nas Tabelas de Bares. 

Laje Painel Modelo Tabela de Bares18 Sobrecaraga de Utilização [kN/m2]19 

Cota 
114,40 

[m] 

I Figura A. 2 10 

II Figura A. 2 5 

III Figura A. 1 5 

Segue-se uma compatibilização de diagramas de esforços20 dos elementos, nas zonas dos apoios ou 

zonas de interacção dos diferentes painéis (vide equação 7-12). 

Apesar de não ser tão exacta quanto uma análise numérica em modelo de elementos finitos, esta 

análise permite obter uma distribuição de esforços equilibrada e consequentemente válida, permitindo 

realizar as verificações aos ELU com base nesses valores. A principal razão para a diferença de 

resultados, entre esta análise e a da distribuição elástica real, reside no facto de não ser considerada 

qualquer deformabilidade das vigas, nem de outros elementos de suporte. 

Na Tabela 7.4 resumem-se os valores de dimensionamento obtidos e as soluções adoptadas para cada 

face laje, em função das solicitações apresentadas pela estrutura. 

Tabela 7.4 – Esforços de dimensionamento e solução adoptada para a armadura longitudinal na laje interior 

Laje Direcção Face 
    Solução adoptada 

[ / ] [−] [−] [ ²/ ] [−] [ ²/ ] 

Cota 
114,40 

[m] 

X 
vão/inferior 19,16 0,014 0,014 1,56 12//0,10 11,31 

apoio/superior -44,05 0,033 0,033 3,63 12//0,10 11,31 

Y 
vão/inferior 21,19 0,016 0,016 1,73 12//0,10 11,31 

apoio/superior -53,06 0,039 0,040 4,39 12//0,10 11,31 

Denote-se que na escolha das soluções se teve em ponderação a solução escolhida para armadura 

mínima, a qual se calcula através da equação 7-13, e tem em conta as características intrínsecas à 

própria laje. Para o efeito, considera-se uma malha de varões de 12 milímetros espaçados de 10 [cm]21 

em ambas as direcções, o que equivale a 11,31 [cm2/m] em cada direcção. 

Relativamente aos resultados obtidos, torna-se importante referir que se considera na avaliação um 

betão de classe C25/30, conforme imposto pelas questões de durabilidade previamente retratadas, e 

uma altura útil ( ) com cerca de 29 [cm], que resulta na obtenção de valores de momento reduzido 

inferiores ao “limite recomendável estabelecido” – 0,15. Concluindo-se assim, que a espessura da laje        

                                                      
18 Visualizar figuras no 0. 
19 A identificação do valor sobrecarga de utilização específica para cada painel baseia-se na proposta de [21], que 
se encontra resumida na  Tabela 5.1. 
20 Relativamente ao dimensionamento das armaduras inferiores nas lajes, opta-se pela utilização dos valores de 
momentos positivos que se revelem mais condicionantes (de entre o antes e o após a redistribuição de esforços). 
21 De forma a facilitar a leitura das tabelas referentes a armadura longitudinal em lajes, adopta-se o símbolo (#) 
como representativo da malha definida como mínima na solução em estudo. 

 = max
+

2
 0,8× max ;  7-12 

 
, = 0,26× ×  7-13 
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(35 [cm]), se encontra folgada; segundo os resultados do modelo simplificado, poderia ser proposta 

uma redução da espessura até 9 [cm]. 

Uma vez identificada a armadura longitudinal que se deverá dispor ao longo da laje, torna-se necessário 

validar o artigo 9.3.2 do NP EN 1992-1-1 [1], relativo à verificação dos critérios de esforço transverso. 

Para o efeito, recorre-se à expressão 7-14, a qual foi calibrada experimentalmente [1]. 

 ≤ , = , . . (100. . ) / + . × × ≥ (0,035. / . / )× ×  7-14 

A Tabela 7.5 sintetiza os valores das principais grandezas envolvidas nesta verificação, na qual se 

constata que o valor de resistência ao esforço transverso supera as reais necessidades da laje, pelo 

que não se prescrevem medidas de reforço. 

Tabela 7.5 – Verificação dos critérios de resistência ao esforço transverso 

Verificação dos critérios de esforço transverso 

,  0,12 
  1,50 

 1,84 

 [ ] 290 

 0,00397 

 [ / ] 11,31 

 [ ] 1,00 

 [ ] 25,0 

, ,  [ ] 79,17 

,  [ ] 146,97 

 [ ] 37,50 

7.1.4. Parede principal esquerda da central hidroeléctrica 

Entre os elementos estudados, a parede principal da central é aquele que se apresenta como o mais 

condicionante relativamente à classe de exposição ambiental (XC4), relacionando-se com ambientes 

ciclicamente húmidos e secos (vide Tabela 3.2 e NP EN 1992-1-1 [1]). Tal situação, reflecte-se no 

recobrimento mínimo exigido, o qual toma o valor nominal igual ao máximo proposto para esta central, 

50 [mm], que deverá ser integralmente respeitado. 

Esta estrutura possui uma espessura de 2 [m] e desenvolve-se ao longo de todo o contorno lateral 

(esquerdo) da barragem, apresentando uma espessura pouco variável em altura. Para o estudo da 

gama de valores de momento actuantes, adopta-se um modelo simplificado, constituído por uma 

consola com encastramento na base22, conforme se ilustra na Figura 7-5. Este modelo, despreza o 

efeito da restrição de movimento das paredes montantes/jusante, pelo que os seus valores, apesar de 

permitirem a realização desta primeira análise, não garantem a validação dos resultados a desenvolver 

                                                      
22 Para que seja possível ratificar os valores obtidos na análise MEF, impõe-se a utilização da mesma cota da 
base (encastramento) para ambas as análises, pelo que se adopta uma cota mínima igual a 85,7 metros. 
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no capítulo 8. Com recurso ao programa Ftool® [C], reproduz-se o modelo de teste, no qual se aplica 

o impulso de terras para a posição média da parede nos dois cenários: rotura (ELU) e de serviço (ELS). 

 

Figura 7-5 – Esquema representativo resultante da combinação de cargas actuantes para o cenário corrente e 
de rotura, respectivamente23 

Relativamente às acções previamente indicadas, verifica-se que em nenhuma posição do perfil 

transversal da barragem, o solo assume cotas iguais às do topo da parede – 116,0 [m]. Uma vez que, 

a presente análise, visa prioritariamente servir de complemento à análise computacional, opta-se pela 

análise da banda24 interior, com maiores impulsos, na qual o comportamento esperado se assemelhará 

mais ao modelo considerado. Na Figura 7-6 identifica-se a banda analisada. 

 

Figura 7-6 – Identificação da posição dos modelos propostos a dimensionamento 

Na Tabela 7.6 apresentam-se os valores das principais variáveis afectas à mesma. 

Tabela 7.6 – Sintetização do valor das acções a considerar nos modelos de barras 

Elemento Modelo simplificado 
Cota máxima das acções [m] 

Aterro 

Parede estrutural Consola 107,05 
(*) Cota de referência da base do modelo: 86,65 [m] 

Analisando criteriosamente a estrutura, torna-se possível perceber que a parede também se encontra 

submetida à acção de um carregamento axial, o qual é consequência da contribuição do peso próprio 

da mesma, peso próprio e sobrecarga da cobertura e da acção da ponte rolante. Consequentemente, 

a parede não se comporta como um elemento em flexão simples, mas em flexão composta. 

                                                      
23 Denota-se que os valores das acções apresentados nos esquemas não se encontram majorados, tal 
procedimento é efectuada à posteriori na Tabela 7.7. 
24 No capítulo 8, relativo à análise numérica, a zona da parede dimensionada é dívida em 4 bandas as quais 
permitem simplificar o processo de atribuição de carregamentos (impulso de terras) no SAP2000® [A], através da 
definição de 4 patamares de carga em que tomam o valor mais condicionante em cada um.  
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Contabilizando este fenómeno, verifica-se que acção axial terá um efeito benéfico, para a estabilização 

deste elemento, mas desfavorável na avaliação das tensões no betão. 

Na presente análise consideram-se válidos os valores de armaduras ordinárias obtidos pela primeira 

abordagem, uma vez que são conservativos, por isso estão do lado da segurança. Segundo [46], caso 

se optasse pela análise de flexão composta (ver Figura 7-7), o cálculo manual poderia ser um dos 

procedimentos para a determinação da quantidade de armadura a usar. 

 

Figura 7-7 – Modelo esquemático de secção submetida a flexão composta [46] 

Segundo [44], o valor é obtido considerando uma análise de equilíbrio (em condições plásticas). A 

segurança do elemento fica então garantida, através de um processo iterativo, que se dá por concluído, 

quando as seguintes equações são verificadas. 

Equilíbrio Axial: = + −  7-15 

Equilíbrio de momentos: = + +  7-16 

Para o cálculo das armaduras devido aos esforços de flexão da parede segue-se um procedimento 

semelhante ao efectuado para as duas análises anteriores, excepção feita para o cálculo de armadura 

mínima. 

No presente caso, impõe-se uma comparação do valor usualmente calculado pela equação 7-13 com 

o definido pelo regulamento ACI-35025 [43] e pelos Critérios de Projecto de Usinas Hidreléctricas [21]. 

A segunda publicação, impõe que se garanta para estruturas expostas à acção hidrostática, uma 

armadura 20//0,30, o que se traduz na utilização de cerca de 10,47 [cm2/m]. Paralelamente, o            

ACI-350 [43] sugere que para elementos em que a estanquidade seja um factor importante, e quando 

estes possuam uma espessura superior a 24 [in]26, se adopte uma taxa de armadura mínima para o 

controlo da fendilhação ( ) de 0,5 [%] por face (valor indicado na tabela 7.12.2.1 de [43]). Nesses 

casos, toma-se como referência a espessura de 12 [in]27 para o cálculo da armadura mínima de reforço. 

Através da equação 7-15 obtém-se uma quantidade equivalente de armadura de 15,24 [cm2/m]28, sendo 

assim o critério mais condicionante e por isso o preferido. Para o efeito considera-se uma armadura 

mínima de 20//0,20 (15,71 [cm2/m]). 

                                                      
25 Recorde-se que o valor de armadura mínima calculado por este regulamento propõe uma contabilização 
indirecta dos efeitos da acção da variação de temperatura ambiente e da retracção do betão. 
2624 [in] equivale a cerca de 61 [cm]. 
2712 [in] equivale a cerca de 30,5 [cm]. 
28 Para o cálculo da armadura mínima, considera-se a utilização de uma secção de 30,5 [cm] por 100 [cm]. 
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= ,

×ℎ
  7-17 

Recorrendo ao modelo simplificado na Figura 7-5, determina-se através do Ftool® [C], o momento na 

secção mais condicionante, cujo valor é apresentado na Tabela 7.7. 

Tabela 7.7 – Determinação das armaduras ordinárias na parede estrutural esquerda, considerando um betão 
C30/37 

Parede 
     Solução adoptada 

[ / ] [ / ] [−] [−] [ ²/ ] [−] [ ²/ ] 

Banda II -6 711,95 -10 067,93 0,139 0,153 134,13 32//0,10 + 32//0,10 
(2 camadas) 

160,64 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que os valores dos momentos reduzidos máximos se 

enquadram na gama adequada, para que seja possível armar o elemento sem que se recorra a varões 

com grandes diâmetros ou a demasiadas camadas de armadura. 

Para a completa análise dos ELU da parede, impõe-se ainda a verificação do artigo 9.3.2 da                    

NP EN 1992-1-1 [1], relativo à verificação de esforço transverso, que depende da validação da 

expressão 7-14. 

A Tabela 7.8 sintetiza o valor das principais grandezas envolvidas nesta verificação, na qual se 

constata, que o valor do esforço transverso resistente é superior ao valor máximo gerado na parede, 

que se registam no apoio inferior (encastramento) e na zona de mudança da malha. 

Tabela 7.8– Verificação dos critérios de resistência ao esforço transverso 

Verificação dos critérios de esforço transverso 

 [ ] 86,65 89,15 

,  0,12 0,12 
  1,50 1,50 

 2,00 2,00 

 [ ] 2,0 2,0 

 0,008 0,004 

 [ / ] 160,64 80,32 

 [ ] 1,00 1,00 

 [ ] 30 30 

 0,15 0,15 
 [ ] 0,75 0,69 

 [ ] -1 508 -1 383 

, ,  [ ] 608,62 608,62 

,  [ ] 1 612 1 307 

 [ ] 942 770 

7.2. Verificação da segurança aos Estados Limites de Serviço 

7.2.1. Considerações gerais 
Atendendo à NP EN 1992-1-1 [1], a verificação aos ELS compreende três verificações-chave: (i) 

tensões, (ii) fendilhação controlada e (iii) deformações máximas esperadas. Conforme descrito em 
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4.3.2. ELS – Estado Limite de Utilização/Serviço, estas verificações deverão ser realizadas 

considerando a combinação de acções rara, pois é a mais condicionante. 

7.2.1.1. Controlo de tensões 
Em relação ao estudo dos campos de tensão que se desenvolvem na estrutura, denota-se que deverão 

ser respeitados os limites imposto no artigo 7.2 da NP EN 1992-1-1 [1]: 

 Aço: ≤ 0,8× ; 
 Betão: ≤ 0,6× . 

Estes limites relacionam-se com a garantia de não cedência do aço em quaisquer circunstâncias em 

serviço, minimização do risco de micro-fendilhação e controlo dos níveis de fluência elevados no     

betão [1]. 

7.2.1.2. Controlo de fendilhação 
A fendilhação é um fenómeno natural nas estruturas constituídas em betão, o seu controlo         

relaciona-se com os critérios de aparência e cumprimento de requisitos de durabilidade. Do ponto de 

vista mecânico, inicia-se quando o momento instalado é igual ou superior ao momento de fendilhação, 

o qual é calculado pela equação 7-18 [44]. 

 = ×  7-18 

Uma vez instalado, torna-se necessário garantir que a máxima abertura de fendas ( ) respeita o 

critério definido. No caso de estruturas de retenção de líquidos, este limite é definido pela classe de 

estanquidade da estrutura, estabelecido na NP EN 1992-3 [47]. 

Uma vez que a estrutura em estudo possui equipamentos sensíveis à água no seu interior, a 

estanquidade torna-se um factor relevante para os elementos que delimitam a fronteira da estrutura, 

pelo que se recomenda a utilização de uma classe de estanquidade 1, que embora permita a existência 

de fendilhação, limita-a até um valor máximo. De acordo com [23], o valor de ( ) garante uma auto 

selagem nos casos em que a temperatura e pressão hidrostática não gerem deformações superiores a 

150×10-6, sendo calculado de acordo com a função representada na Figura 7-8.  

 

Figura 7-8 – Determinação da abertura de fenda admissível para elementos com classe de estanquidade 1 [23] 

Nas condições enunciadas, a abertura máxima de fenda admissível toma um valor igual a 0,15 [mm]29. 

Para os restantes elementos, que não sejam condicionados pela estanquidade, o valor da abertura 

máxima de fenda admissível segue os princípios enunciados na NP EN 1992-1-1 [1] (Quadro 7.1 N – 

                                                      
29 Para o cálculo desta variável, utiliza-se um valor de 28,6 e 2 [m] para as grandezas ℎ  e ℎ, respectivamente. 
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Valores recomendados de ). Nesse quadro, o valor de abertura da abertura de fenda máximo 

relaciona-se com a classe de exposição ambiental do betão, para o efeito, considera-se o valor mais 

condicionante (0,3 [mm]), o qual se relaciona com as classes XC2, XC3 e XC4 [23]. 

A abertura de fenda instalada nas secções é calculada através da equação 7-19, o que prossupõe a 

prévia determinação da extensão média relativa entre o aço e o betão (vide expressão 7-20). 

Complementarmente, para paredes encastradas ao longo de um contorno, a NP EN 1992-3 (no anexo 

M.2 (b)) [47] propõe em alternativa, o cálculo desta variável através da consideração de um factor de 

restrição ( ), conforme se apresenta na equação 7-21. 

 = , × ≤  7-19 

 = −  7-20 

 =  ×  7-21 

Paralelamente, tanto a NP EN 1992-1-1 (artigo 7.3.3) [1], como a NP EN 1992-3 (artigo 7.3.4) [47] 

preconizam métodos indirectos de controlo da fendilhação. Estas metodologias baseiam as suas 

verificações de fendilhação, na limitação do diâmetro máximo dos varões ou no espaçamento máximo 

entre varões, em função da tensão instalada nas armaduras. No entanto, denota-se que os valores do 

diâmetro máximo obtidos por estes métodos, deverão ser corrigidos nos casos em que ,  e (ℎ − ) 

tomem valores diferentes de 2,9 [MPa] e 0,1ℎ, respectivamente [23]. 

Por fim, refira-se que em situação limite poder-se-á recorrer a revestimentos ou perfis e lâminas de 

estanquidade como medida preventiva e garantia de durabilidade, o que permite, nestes casos, um 

controlo de fendilhação menos exigente. 

7.2.1.3. Controlo de deformações 
As deformações da estrutura, devem respeitar os limites compatíveis com os requisitos regulamentados 

em termos de aspecto, funcionalidade e controlo de danos em elementos não estruturais associados à 

função a que se destina [44]. A NP EN 1992-1-1 [1] estabelece que o estado limite de deformação pode 

ser verificado através de: 

 Método 1 – Regras simples – relação vão/altura; 

 Método 2 – Verificação rigorosa – avaliação das flechas em ELS. 

O primeiro método é definido pelo artigo 7.4.2 (1) da NP EN 1992-1-1 [1], o qual indica que nos casos 

correntes o controlo de deformações pode ser validado através de regras simples, como o cumprimento 

de limites vão/altura especificados (vide Tabela 7.9). No caso de elementos com esforço transverso, 

ou com relações vão/altura superiores aos limites indicados, dever-se-á recorrer a verificações mais 

rigorosas, como a proposta pelo método 2. 
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Tabela 7.9 – Limites vão/altura para elementos em betão armado sem esforço normal de compressão [1] 

Sistema estrutural Κ 
Betão fortemente 

solicitado = ,  % 
Betão levemente 

solicitado = ,  % 
Viga simplesmente apoiada, laje simplesmente apoiada 
armada numa ou em duas direcções 

1,0 14 20 

Vão extremo de uma viga contínua ou de uma laje 
contínua armada numa direcção ou de uma laje armada 
em duas direcções continua ao longo do lado maior 

1,3 18 26 

Vão interior de uma viga ou de uma laje armada numa 
ou em duas direções 

1,5 20 30 

Laje fungiforme (em relação ao maior vão) 1,2 17 24 

Consola 0,4 6 8 

NOTA 1: Em geral, os valores indicados são conservativos, e o cálculo poderá frequentemente revelar que é 
possível utilizar elementos mais esbeltos. 

NOTA 2: Para lajes armadas em duas direcções, a verificação deverá ser efectuada em relação ao menor 
vão. Para lajes fungiformes deverá considerar-se o maior vão. 

NOTA 3: Os limites indicados para lajes fungiformes correspondem, para a flecha a meio vão, a uma limitação 
menos exigente do que a de vão/250. A experiência demonstrou que estes limites são satisfatórios. 

Independentemente do resultado obtido através do Método 1, deve-se avaliar as flechas dos elementos 

em ELS. Não sendo a deformação das peças um fenómeno normalmente condicionante para este tipo 

de estruturas, tomam-se como válidos os critérios definidos no ponto 7.4.3 da NP EN 1992-1-1 [1] para 

estruturas correntes. Este regulamento defende a não aceitação de flechas superiores a vão/500, para 

elementos cuja sua deformação seja susceptível de danificar elementos adjacentes, como é o caso das 

vigas da cobertura e dos pisos interiores. No entanto, os elementos adjacentes poderão assumir outros 

limites, dependendo da sua sensibilidade, assim para as lajes (interiores) utiliza-se o limite vão/250. 

No caso da laje de cobertura, a sua deformação pode comprometer a drenagem desse espaço, e 

consequentemente levantar questões relacionadas com a durabilidade e condições de segurança de 

utilização, pelo que neste elemento, se deverá utilizar um critério de vão/500. Em relação à parede 

estrutural, adopta-se um critério de deslocamento horizontal, que toma um valor ∆H/300, em que ∆H 

corresponde à distância entre elementos de restrição ao movimento [23]. 

Torna-se ainda importante referir, que os limites de deformação previamente indicados, devem ser 

comparados com as flechas produzidas pela estrutura a longo prazo, e não com a flechas elásticas dos 

elementos. Nesse sentido, recorre-se ao Método dos Coeficientes Globais (Anexo D), que de forma 

indirecta contabiliza os efeitos resultantes da fendilhação e fluência nas deformações das peças a longo 

prazo. Na Tabela 7.10, resumem-se as flechas máximas admissíveis para os elementos em estudo. 

Tabela 7.10 – Flechas máximas admissíveis nos elementos avaliados 

Elemento Valor de Referência  [ ] 

Lajes interiores vão/250 24,8 

Viga pisos interiores V1 (V3) 
vão/500 

21 (12,6) 

Vigas cobertura B (A) 30 (16) 

Laje cobertura vão/500 2,6 

Parede Estrutural ∆H/300 42,1 

Nos subcapitulos seguintes avalia-se o cumprimento das três verificações anteriormente indicadas, 

para os principais elementos, sendo para o efeito utilizados os programas Ftool® [C] e Gala® [D]. 
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7.2.2. Vigas de cobertura 

Controlo de Tensões 
A validação dos critérios de ELS impõe que as vigas da cobertura apresentem tensões máximas 

inferiores aos limites identificados em 7.2.1.1. Para estes elementos fica estabelecido que a tensão no 

betão ( ) deverá ser inferior 18 [MPa] e a tensão no aço ( ) inferior a 400 [MPa]. A Tabela 7.11 resume 

o cumprimento dos critérios definidos, através da indicação das tensões máximas no aço e no betão 

registadas, quando da aplicação de um carregamento equivalente à combinação rara de acções. 

Tabela 7.11 – Tensão máxima registada no aço e no betão das vigas de cobertura para a combinação rara de 
acções 

Elemento 
 

[ . ] 
 

[ ] 
 

[ ] 

Viga B1 
1 098,90 -9,35 229,94 

-2 479,17 -16,15 281,98 

Viga B2/B3 
584,00 -6,15 153,04 

-1 168,00 -10,79 246,35 

Viga A2/A3 372,44 -11,47 271,73 
 

Controlo de Fendilhação 
A fendilhação é um processo que ocorre no betão armado, quando o momento aplicado é superior ao 

momento de fendilhação ( ), sendo esta a primeira verificação que deverá ocorrer. Nos casos em 

que este quadro seja confirmado, dever-se-á averiguar o cumprimento do limite imposto. 

Tabela 7.12 – Comparação do momento de serviço com o momento de fendilhação das vigas de cobertura 

Elemento 
 

[ . ] 
 

[ / ] 
 

[ . / ] 

Viga B1 
1 098,90 

0,1875 543,75 
-2 479,17 

Viga B2/B3 
584,00 

0,1875 543,75 
-1 168,00 

Viga A2/A3 372,44 0,0533 154,67 

De acordo com a Tabela 7.12, a fendilhação ocorre em todas as vigas da cobertura analisadas. Dado 

que todos estes elementos apresentam uma classe de exposição ambiental XC3, poderão apresentar 

uma abertura de fenda máxima até 0,3 [mm]. Na Tabela 7.13 confirma-se o cumprimento do critério de 

segurança para estes elementos, validando-se o critério de fendilhação. 

Tabela 7.13 – Abertura de fenda máxima registada ao nível das armaduras e da superfície das vigas 

Elemento 
 

[ . ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
,  

[ / ] 
,  

[ / ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
 

[ ] 

Viga B1 
1 098,90 0,00 

1,50 0,50 64,34 28,67 50 
0,23 0,24 

-2 479,17 0,00 0,21 0,23 

Viga B2/B3 
584,00 0,00 

1,50 0,50 28,67 16,10 50 
0,05 0,06 

-1 168,00 0,00 0,22 0,23 

Viga A2/A3 372,44 0,00 0,80 0,50 12,57 18,85 50 0,27 0,30 
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Através dos resultados do programa Gala® [D], verifica-se ainda que todos os elementos estudados 

assumem uma relação (x /d) inferior a 0,5, o que assegura a ductilidade dos mesmos. 

Controlo da Deformação 
O primeiro critério de validação aplicado, recomenda a determinação da esbelteza dos elementos. As 

vigas foco de análise no presente subcapítulo, apresentam um rácio de 10,4 para as vigas secundárias 

(designadas pela letra A) e 10,6 para as vigas principais (designadas pela letra B), o que determina o 

cumprimento dos valores máximos admissíveis regulamentados (vide Tabela 7.9). 

Recorrendo ao segundo método, observa-se que o valor das fechas a longo prazo ( ), obtidas pelo 

Método dos Coeficientes Globais (Tabela 7.10), também verifica os limites de deformação das vigas da 

cobertura definidos na Tabela 7.14. 

Tabela 7.14 – Deformação a longo prazo das vigas de cobertura obtida pelo Método dos Coeficientes Globais 

Elemento 
(Secção) 

Viga B1 Viga B2/B3 Viga A2/A3 

Apoio Vão Apoio Apoio Vão Apoio Vão 

 [ . / ] -1 530,66 1 098,90 -2 479,17 -1 168,00 584,00 -1 168,00 372,44 

 [ . / ] 543,75 543,75 154,67 

/  0,36 0,49 0,22 0,47 0,93 0,47 0,42 

= /  6,36 6,36 6,36 

 0,004 0,002 0,005 

.  0,026 0,015 0,034 

 4,00 3,50 4,50 5,75 4,25 5,75 
3,00 

 3,88 5,00 

′ 0,009 0,004 0,004 

′/  2,24 1,78 0,67 

 0,90 0,92 0,92 

 [ ] 3,66 2,14 3,80 

 [ ] 15,65 12,07 15,64 

 [ ] 30 30 16 

Denota-se que na avaliação da deformação a longo prazo, através do coeficiente ( ), não se deve 

incluir a influência da sobrecarga no seu valor característico, dado que a mesma não se apresenta 

como uma acção permanente. Neste estudo, opta-se pela avaliação deste fenómeno considerando a 

sobrecarga (característica) e pela utilização do coeficiente relativo a flechas instantâneas ( ), 

calculado segundo o processo exibido no 0, que permite obter a flecha mais condicionante. 

Conclui-se que a globalidade dos elementos analisados, cumprem todos os critérios de ELS, pelo que 
a sua segurança é garantida para estes estados. 

7.2.3. Piso técnico 

Controlo de Tensões 
As lajes interiores foram dimensionadas considerando um betão com classe diferente do elemento 

anterior (C25/30), pelo que a tensão máxima definida fica limitada a 15 [MPa], enquanto a tensão 

máxima no aço se mantém limitada a 400 [MPa]. A Tabela 7.15 sintetiza a tensão máxima registada 
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nos principais materiais, quando aplicado um carregamento equivalente à combinação rara de acções, 

observando-se o cumprimento dos critérios definidos. 

Tabela 7.15 – Tensão máxima registada no aço e no betão da laje interior para a combinação rara de acções 

Laje Painel 
 

[ . / ] 
 

[ ] 
 

[ ] 

Direcção Y 
II -37,78 -4,52 122,28 

II 15,09 -1,86 48,76 

Direcção X 
III -36,48 -4,76 122,28 

I 13.40 -1,80 44,86 

Os resultados do programa Gala® [D] comprovam a obtenção de gamas de ductilidade adequadas, 

dado que relação (x /d) toma valores inferior a 0,5. 

Controlo de Fendilhação 
A Tabela 7.16 permite comparar o valor do momento aplicado ( ), com o do momento de fendilhação 

( ), para as posições avaliadas. Através desta síntese, constata-se que o momento aplicado é 

sempre inferior ao momento de fendilhação e por isso não é expectável que ocorra este processo, 

situação demonstrada pelos modelos produzidos através do programa GALA® [D]. 

Tabela 7.16 – Comparação do momento de serviço actuante com o momento de fendilhação da laje interior 

Controlo da Deformação 
A determinação das flechas a longo prazo dos destes elementos através do Método dos Coeficientes 

Globais, conduz a resultados pouco rigorosos, uma vez que tal procedimento implica uma análise painel 

a painel, e não uma análise global, desprezando-se a influência da restrição de movimento dos 

elementos contíguos. Nesse sentido opta-se pelo controlo indirecto da deformação, através do 

cumprimento dos critérios de esbelteza definidos pela NP EN 1992-1-1 [1]. Os três painéis das lajes, 

tomam como rácios de esbelteza: 12 (painel I), 14,5 (painel II) e 18,2 (painel III) (vide Figura 7-4). 

Tendo em conta os valores de referência identificados na Tabela 7.9, conclui-se a laje apresentará 

deformações a longo prazo, compatíveis com o valor máximo admissível apresentado na Tabela 7.10. 

Validado este último critério, garante-se a segurança deste elemento aos Estados Limites de Serviço. 

7.2.4. Parede principal esquerda da central hidroeléctrica 

Controlo de Tensões 
O cumprimento do critério de tensões da parede principal segue os mesmos princípios enunciados para 

o caso das vigas da cobertura, estando a verificação deste elemento dependente da obtenção de 

tensões inferiores aos valores máximos estabelecidos, 18 [MPa] para o betão e 400 [MPa] para o aço. 

A Tabela 7.17 resume os valores obtidos nos dois materiais, quando da aplicação de um carregamento 

Laje Painel 
 

[ . / ] 
 

[ / ] 
 

[ . / ] 

Direcção Y 
II -37,78 

0,0204 53,08 
II 15,09 

Direcção X 
III -36,48 

0,0204 53,08 
I 13.40 
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equivalente à combinação rara de acções, que inclui uma acção axial de compressão cuja resultante 

toma um valor igual ao peso do elemento, desde o topo até à secção em estudo (base). Analisando-se 

os resultados obtidos, verifica-se o cumprimento dos critérios definidos. 

Tabela 7.17 – Tensão máxima registada no aço e no betão da parede estrutural para a combinação rara de 
acções com a contabilização do esforço axial equivalente ao peso da estrutura 

Elemento 
 

[ . / ] 
30 

[ / ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
Parede Estrutural -6 711,95 -1 506,5 -13,84 259,27 

Face aos resultados obtidos pelo programa Gala® [D], verifica-se o cumprimento dos critérios de 

tensões neste elemento construtivo, bem como a validação do requisito de ductilidade, que apresenta 

um rácio (x /d) inferior a 0,5. 

Controlo de Fendilhação 
Apesar da consideração do esforço axial, a fendilhação é um fenómeno esperado em consequência do 

valor do momento registado, particularmente ao nível da base da parede, onde se registam os valores 

mais elevados (vide  Tabela 7.18). Nesse sentido, torna-se importante avaliar a existência de abertura 

de fendas, estimar o seu valor e validar o cumprimento dos requisitos específicos deste elemento, o 

que pressupõe uma abertura de fenda inferior a 0,15 [mm].  

Tabela 7.18 – Comparação do momento de serviço actuante com o momento de fendilhação da parede estrutural 

Elemento 
 

[ . / ] 
 

[ / ] 
 

[ / ] 
31 

[ . / ] 
Parede Estrutural -6711,95 -1506,5 0,6667 2435,50 

A Tabela 7.19 apresenta o valor da abertura de fenda obtido no programa Gala® [D] para a secção mais 

condicionante da parede estrutural. Comparando com o valor limite previamente apresentado, conclui-

se que o critério não é cumprido. 

Tabela 7.19 – Abertura de fenda máxima registada ao nível das armaduras e da superfície da parede estrutural 

Elemento 
 

[ . / ] 
 

[ / ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
, /  

[ / ] 
, /  

[ / ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
 

[ ] 
Parede 

estrutural 
-6711,95 -1506,5 2,00 1,00 160,64 31,42 50 0,19 0,20 

No entanto, quando se analisa a área da parede em estudo, verifica-se que a mesma se posiciona 

numa zona sem presença de água, pelo que o critério de estanquidade não se revela preponderante. 

Neste sentido, considera-se o critério geral, o qual se baseia na classe de exposição e impõe que a 

estrutura possua uma abertura de fenda não superior a 0,3 [mm], o que é verificado. 

                                                      
30 O valor negativo da grandeza representa um esforço de compressão do elemento ou secção. 
31 O momento de fendilhação apresentado tem em consideração o valor do esforço axial (característico), sendo o 
seu valor obtido pela expressão: = ( + / )×  
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Controlo da Deformação 
Relativamente à determinação da deformação a longo prazo da parede principal, verifica-se a 

inadequação do presente modelo para a utilização do Método dos Coeficientes Globais. Embora o 

modelo utilizado permita validar os critérios de ELU e de ELS anteriormente abordados, verifica-se que 

o mesmo não acontece para a presente verificação. 

Observando-se o modelo simplificado da parede utilizado, constata-se que ao desprezar-se totalmente 

a restrição de movimento proporcionada pelo bloco montante e pela parede jusante, regista-se uma 

amplificação do deslocamento ao nível do topo livre da parede. Nestas circunstâncias, o seu 

comportamento da parede assemelha-se a uma consola “pura” e não ao de uma laje encastrada em 

três dos quatro bordos. 

No entanto, constata-se que o modelo admitido valida o critério complementar de limitação da esbelteza 

definido na Tabela 7.9. A parede obtém um rácio aproximadamente igual a 15,7, o que se revela um 

bom indicador. Consequentemente, é expectável que apresente deformações a longo prazo 

compatíveis com o valor máximo admissível (vide Tabela 7.10). 

Uma vez validado este último critério, conclui-se a verificação de ELS para a parede estrutural 

esquerda, garantindo-se a segurança de todos os elementos analisados. 
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8. Modelação Estrutural com recurso ao MEF 

Neste capitulo expõem-se as principais considerações, as etapas de modelação, e extraem-se um 

conjunto de resultados, que serão alvo de comparação, com os valores previamente calculados através 

dos modelos simplificados.  

8.1. Modelo tridimensional global 

O desenvolvimento de modelos parciais tridimensional desenvolvidos em SAP2000® [A], têm por base 

o modelo apresentado em AutoCAD® [B], permitindo uma melhor interpretação do comportamento da 

estrutura. 

Nos modelos MEF torna-se imprescindível a definição de uma malha fina, o suficiente para se obterem 

valores enquadrados no patamar de convergência. Em complemento, dever-se-á procurar utilizar uma 

malha compatível com os elementos em estudo, que conjugada com uma capacidade de contabilização 

da restrição dos elementos de apoio e da deformabilidade das vigas (intrínseca do próprio software), 

tenderá a resultar na obtenção de variações significativas de resultados, o que justifica a reavaliação 

de todas as verificações de estabilidade interna (ELU e ELS) para todos os elementos. 

Em comparação com os estudos simplificados, esta metodologia permite obter resultados, 

teoricamente, mais preciso para os esforços actuantes. Todavia estes modelos não se apresentam 

como cópias integrais dos objectos em estudo, isso implicaria a utilização desnecessária de recursos 

muito complexos. 

O desenvolvimento destes modelos iniciou-se com a criação da malha de elementos finitos em 

AutoCAD® [B]. Esta resulta da redução dos elementos à sua linha média, com criação de objectos do 

tipo surface nessas posições, e com da posterior aplicação do comando meshoptions para criação de 

uma malha de elementos como as dimensões requeridas (na sua maioria quadrados). Este comando 

garante a compatibilidade entre o AutoCAD® [B] e o SAP2000® [A]. 

Após a exportação para o SAP2000® [A], procedeu-se à atribuição de elemento do tipo barra (frame) 

para as vigas, e do tipo casca (shell-thin) para os restantes elementos (lajes e parede estrutural), 

seguida de optimização do refinamento da malha, para obtenção de resultados dentro do patamar 

convergência, permitindo em situações especificas, um refinamento local melhorado. 

Uma vez concebidos os modelos, no programa de MEF, impõe-se a definição de grandezas intrínsecas 

às secções, materiais, condições de compatibilidade e constante de troção: 

 Classe do betão – aceita-se a adequação das classes de betão avaliadas nos estudos 

simplificados. Nesse sentido, os elementos são constituídos com betão de classe C25/30 ou 

C30/37, com peso volúmico igual a 25,0 [kN/m3] (betão armado), módulo de elasticidade (Ec) 

de 31,0 e 33,0 [GPa] (respectivamente), e de coeficiente de Poisson () igual 0,20; 
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 Aço – considera-se a referência A500 NR, à qual se encontra associada um peso volúmico 

igual a 77,0 [kN/m3] e um módulo de elasticidade (Es) de 210,0 [GPa]; 

 Condições de compatibilidade – para se materializar as condições de fronteira dos elementos, 

considera-se o comportamento global esperado da estrutura, nomeadamente as características 

adjacentes aos elementos em estudo; 

 Constante de torção – Considera-se um valor suficientemente baixo (J=0,00001), de modo a 

se poder desprezar o equilíbrio por torção.  

8.2. Parede principal esquerda 

O modelo da parede estrutural, antevê a situação mais desfavorável, caracterizada pela parede com 

as dimensões iniciais, erguida até à cota máxima e a barragem sem cobertura, a resistir à solicitação 

do aterro. A sua modelação é realizada, considerando um comportamento semelhante ao de uma laje 

vertical, com três dos quatro bordos encastrados, e uma solicitação equivalente à acção do aterro. 

Uma vez que o aterro apresenta uma cota continuamente decrescente, ao longo do perfil transversal 

da barragem (em que valor máximo é 109 [m] e o mínimo é 100 [m]), optou-se pela definição de 4 

bandas de carregamento (vide Figura 7-6), nas quais se adopta o valor mais condicionante em cada 

uma. A atribuição desta acção no SAP2000 [A], é efectuada com recurso à ferramenta load patterns. 

O modelo da parede possui uma cota mínima igual a 85,7 metros, o que permite estudar a zona de 

maior sensibilidade sem introdução de simplificações grosseiras. Caso se optasse pela modelação de 

toda a altura da parede, seria necessário recorrer a um modelo global, por forma a conservar toda a 

influência do bloco inferior (onde se localiza a turbina), na restrição de movimento da base da parede. 

Alternativamente, poderia pensar-se numa modelação da parede com altura total e encastramento 

apenas na base de fundação, todavia esta simplificação, corresponderia a considerar restrições e 

comportamento não expectável para este elemento. Assim, opta-se pela modelação até à posição 

indicada, na qual a simplificação introduzida, não impõe alterações comportamentais significativas (vide 

Figura 8-1 e Figura 8-2). 

  
Figura 8-1 – Implantação da parede estrutural modelada (vista 
interior) 

Figura 8-2 – Modelo local da parede estrutural 
esquerda (vista exterior) 
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Estados Limites Últimos 
Modelando-se a parede estrutural admitindo as características geométricas e a combinação de acções 

enunciadas anteriormente, obtêm-se os diagramas de momento flectores que se apresentam nas 

Figura 8-3 e na Figura 8-4. 

  
Figura 8-3 – Diagrama de momentos  da parede 
estrutural 

Figura 8-4 – Diagrama de momentos  da parede 
estrutural 

(Unidade da legenda: kN.m/m) (Unidade da legenda: kN.m/m) 

Tendo por base as características da parede e os princípios do ACI-350 [43], alvo de análise em 7.1.4, 

prescreve-se como malha geral: 20//0,20 (15,71 [cm²/m]). Definido este parâmetro, torna-se possível 

localizar as zonas com necessidades de reforço de armadura (vide Figura 8-5 e Figura 8-6). 

  
Figura 8-5 – Localização de zonas com necessidade 
de reforço segundo a direcção 22 na face 
interior/momentos positivos 

Figura 8-6 – Localização de zonas com necessidade 
de reforço segundo a direcção 22 na face 
exterior/momentos negativos 

(Unidade da legenda: kN.m/m) (Unidade da legenda: kN.m/m) 

A Tabela 8.1 resume os valores dos momentos actuantes condicionantes e a solução de armadura 

proposta em cada posição, que suprime as necessidades estruturais dos estados limites últimos, em 

ambas as faces da parede, a qual segue os fundamentos estabelecidos na NP EN 1992-1-1 [1]. 
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Tabela 8.1 – Mapa de armaduras da parede estrutural conforme as exigências dos ELU 

Parede Posição Face 
    Solução adoptada 

[ / ] [−] [−] [ ²/ ] [−] [ ²
/ ] 

 

Centro da 
base 

Superior/ 
Exterior 

-2 490,62 0,034 0,035 30,46 
20//0,20 

+20//0,20 
31,42 

Quarto da 
base 

Superior/ 
Exterior 

-1 528,90 0,021 0,021 18,54 
20//0,20 

+12//0,20 
21,36 

Vão 
condicionante 

Inferior/ 
Interior 

919,91 0,013 0,013 11,10 20//0,20 15,71 

 

Apoio 
(parede 
jusante) 

Superior/ 
Exterior 

-1 380.52 0,019 0,019 16,72 
20//0,20 

+12//0,20 
21,36 

Apoio 
(parede 

montante) 

Superior/ 
Exterior 

-2 562,80 0,035 0,036 31,36 
20//0,20 

+20//0,20 
31,42 

Vão 
condicionante 

Inferior/ 
Interior 

918,91 0,013 0,013 11,09 20//0,20 15,71 

A parede estrutural apresenta um comportamento semelhante ao de uma laje. A  NP EN 1992-1-1 [1] 

impõe a verificação de esforço transverso de acordo com a expressão 7-14, apresentando-se na  

Tabela 8.2, a síntese dos valores das principais grandezas envolvidas nesta verificação, na qual se 

constata o cumprimento do regulamento, estando o valor máximo do esforço transverso associado à 

posição central da base da parede. 

Tabela 8.2– Verificação dos critérios de resistência ao esforço transverso da parede estrutural 

Verificação dos critérios de esforço transverso 

,  0,12 
  1,50 

 2,00 

 [ ] 280 

 0,0016 

 [ / ] 31,42 

 [ ] 1,00 

 [ ] 30 

 0,15 
 [ ] 0,75 

 [ ] -1507,50 

, ,  [ ] 608,62 

,  [ ] 1030,90 

 [ ] 606,37 

Estados Limites de Serviço 
Uma vez verificados os ELU, torna-se necessário verificar se o esquema de armaduras proposto 

também garante a verificação dos ELS, ou se pelo contrário, serão necessárias retificações ou reforços.  

À semelhança do estudo efectuado para os métodos simplificados, procurar-se-á validar os critérios de 

tensões, fendilhação e deformação anteriormente abordados. 
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A Tabela 8.3 e a Tabela 8.5 resumem a avaliação de resultados relativo aos dois primeiros critérios, 

para os elementos mais sensíveis da malha da parede estrutural, segundo as direcções vertical e 

horizontal. Quando aplicado um carregamento equivalente à combinação rara de acções, constata-se 

a obtenção de tensões inferiores aos valores máximos estabelecidos, 18 [MPa] para o betão (C30/37) 

e 400 [MPa] para o aço. Denota-se, que nas verificações apresentadas segundo a direcção 22 (vertical), 

se toma em consideração a influência do esforço axial. Relativamente aos resultados apresentados 

nas tabelas seguintes, define-se o esforço axial de compressão como sendo negativo. 

Tabela 8.3 – Tabela de síntese de avaliação dos ELS segundo a direcção 22 (vertical) para as secções mais 
condicionantes 

Posição 
32  ,  ,  ,  ,   , ,  , ,  

[ ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [−] [ ] [ ] 

(…) 

Vão 104,13 -631,28 282,46 189,98 1 882,6 -1 882,8 – Não fendilha 0,59 

(…) 

Vão 97,33 -971,20 839,10 559,40 2 195,1 -2 195,0 0,01 4,3 1,46 

Vão 96,36 -1 019,76 851,83 567,88 2 239,2 -2 239,3 0,01 3,8 1,48 

(…) 

Vão 87,62 -1 456,80 -1 640,25 -1 093,50 2 643,6 -3 869,3 0,02 19,6 3,08 

Apoio 86,65 -1 505,36 -2 378,74 -1 575,52 2 687,9 -3 911,4 0,07 70,2 5,34 

De acordo com a tabela anterior, com base nos cálculos efectuados, existem algumas secções que não 

fendilham perante as acções definidas, sendo resultado de uma baixa solicitação da secção, quando 

comparada com as capacidades de resistência, combinada com o efeito favorável da componente axial 

do peso próprio. 

Na direcção 11 (horizontal), os elementos da parede não beneficiam do efeito estabilizador do esforço 

axial, verificando-se neste caso, a necessidade de alteração/reforço da armadura (vide Tabela 8.4), 

para o cumprimento do regulamento de abertura de fenda. Após a substituição da armadura, verifica-

se o cumprimento dos dois primeiros critérios de ELS (vide Tabela 8.5). 

Tabela 8.4 – Tabela de síntese de reforços e/ou alterações do esquema de armaduras da parede estrutural na 
direcção 11 (horizontal) 

Parede33 Posição Face Solução adoptada ELU Solução adoptada ELS 

 

Apoio (parede 
jusante) 

Superior/ 
Exterior 

20//0,20+12//0,20 
 (21,36 cm²) 

20//0,20+16//0,20 
(25,76 cm²) 

Apoio (parede 
montante) 

Superior/ 
Exterior 

20//0,20+20//0,20 
(31,42 cm²) 

20//0,20+20//0,20 
(31,42 cm²) 

Vão condicionante 
Inferior/ 
Interior 

20//0,20 
(15,71 cm²) 

20//0,20+20//0,20 
(31,42 cm²) 

 

  

                                                      
32 Os elementos analisados situam-se ao longo de uma faixa vertical e central, localizada a 11,64 [m], segundo a 
direcção 11. 
33 Na Tabela 8.5, os elementos alvo de reforço ou alteração da armadura para validarem os ELS encontram-se 
identificados através de: (*) 
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Tabela 8.5 – Tabela de síntese de avaliação dos estados limites de serviço segundo a direcção 11 (horizontal) 
após reforço/alteração do esquema de armaduras 

Posição 
34  ,  ,  ,  ,   , ,  , ,  

[ ] [ / ] 
[
/ ] 

[ / ] 
[
/ ] 

[
/ ] 

[−] [ ] [ ] 

(…) 

Vão (*) 99,27 [−] 758,75 507,14 2 534,0 -1 279,4 0,10 88,4 2,1 

Vão 98,30 [−] 567,79 512,45 2 534,0 -1 279,4 0,11 89,3 2,1 

(…) 

Vão 87,62 [−] -270,84 -180,55 1 279,8 -1 279,9 0,12 62,2 1,0 

Apoio 86,65 [−] -555,91 -366,64 1 279,8 -1 279,9 0,24 126,3 2,1 

// Outras posições condicionantes // 
Apoio 

(parede 
jusante) (*) 

97,33 [−] -1 380,28 -920,19 1 279,4 -2 084,3 0,26 194,9 4,2 

Apoio 
(parede 

montante) 
101,21 [−] -2 107,84 -1 405,94 1 279,3 -2 534,2 0,30 245,1 5,8 

 

Relativamente ao critério de deformação, denota-se que o modelo continua a validar o critério de 

esbelteza definido na Tabela 7.9, dado que se mantêm as características geométricas da parede. 

Analisando a Figura 8-7, observa-se que a deformação elástica máxima ocorre no centro e 

sensivelmente a meia altura da parede, tomando um valor igual a 1,0 [mm]. Utilizando Método dos 

Coeficientes Globais35, através da aplicação do factor (1 + ), obtém-se o valor da flecha a longo prazo, 

3,5 [mm], o qual é inferior ao limite estabelecido, 42,1 [mm]. 

 

Figura 8-7 – Diagrama de deformação da parede estrutural para a combinação rara de acções (ELS) 
(Unidade da legenda: mm) 

Constata-se, que devido às grandes dimensões da parede, os efeitos do esforço normal introduzido 

pela ponte rolante são muito pouco significativos, quer para os ELU, quer para o aumento de tensões 

no ELS, registando-se apenas alteração das tensões nos materiais, para valores com uma ordem de 

grandeza, dez vezes superior. 

                                                      
34 Os 4 primeiros elementos analisados, situam-se ao longo de uma faixa vertical e central, localizada a 11,64 [m]. 
Os 2 últimos, localizam-se à cota e nas posições mais condicionantes, nos apoios indicados na Tabela 8.1. 
35 Valor da fluência ( ) estimado: 2,5. 
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8.3. Piso técnico 
À semelhança do efectuado para o elemento anterior, a laje interior (vide Figura 8-8 e Figura 8-9) adopta 

as propriedades geométricas e as acções inicialmente admitidas no modelo simplificado (vide 7.1.3). 

Todavia, contrariamente ao executado nesse caso, o modelo em MEF considera a deformabilidade das 

vigas através de elementos frame (vide Tabela 8.6), motivo pelo qual estas serão dimensionadas. 

Tabela 8.6 – Dimensões inicialmente propostas para as vigas da laje interior 

Vigas Secção 
Designação Alinhamento  [ ]  [ ] 

V1 2A – 2D 1,00 0,60 
V2 2B – 4B 0,75 0,60 
V3 3B – 3D 0,75 0,60 

A Figura 8-8 e a Figura 8-9 apresentam o modelo considerado na avaliação de esforços da laje interior. 

 
 

Figura 8-8 -  Modelo da laje interior considerado 
(visão em planta) 

Figura 8-9 -  Modelo da laje interior considerado (visão 
tridimensional) 

Estados Limites Últimos da laje 
Modelando-se a laje interior em SAP2000 [A] de acordo com as características geométricas e a 

combinação de acções previamente indicadas, obtêm-se os diagramas de momento flectores que se 

apresentam na Figura 8-10 e na Figura 8-11, os quais apresentam maiores solicitações nas posições 

dos encastramentos laterais e vão principal. 
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Figura 8-10 – Diagrama de momentos  da laje 
interior 
(Unidade da legenda: kN.m/m) 

Figura 8-11 – Diagrama de momentos  da laje 
interior 
(Unidade da legenda: kN.m/m) 

Observando-se o intervalo de valores dos momentos registados para ambas as direcções, e atendendo 

à equação 7-13, mantem-se a armadura mínima adoptada do modelo simplificado, e uma malha 

12//0,20 (5,65 [cm²/m]),  Torna-se importante referir, que este elemento apenas pode exibir uma taxa 

de armadura inferior ao critério definido pelo ACI-350 [43], por se tratar de um elemento interior. 

Na Tabela 8.7, apresenta-se o mapa de armaduras das posições condicionantes, de acordo com os 

princípios da NP EN 1992-1-1 [1], que permitem satisfazer os critérios de ELU.  

Tabela 8.7 – Esforços de dimensionamento e solução adoptada para a armadura longitudinal na laje interior 

Direcção 
Zona 

(alinhamento) 
Face 

    Solução adoptada 

[ / ] [−] [−] [ ²/ ] [−] [ ²/ ] 

Y 

Apoio (1) Superior -130,26 0,100 0,106 11,43 # + 16//0,10 15,71 

Apoio (3) Superior -17,13 0,013 0,013 1,42 # 5,65 

Apoio (4) Superior -72,28 0,055 0,057 6,15 # + 16//0,10 15,71 

Vão Inferior 50,62 0,039 0,040 4,26 # 5,65 

X 

Apoio (A) Superior -152,15 0,116 0,126 13,52 # + 16//0,10 15,71 

Apoio (C) Superior -125,08 0,096 0,101 10,94 # + 12//0,10 11,30 

Vão Inferior 63,54 0,049 0,050 5,38 # 5,65 

Para a análise completa dos ELU da laje interior, impõe-se a verificação do artigo 9.3.2 da                          

NP EN 1992-1-1 [1], relativo à verificação de esforço transverso (vide expressão 7-14). A Tabela 8.8 

sintetiza o valor das principais grandezas envolvidas nessa verificação. Constata-se que o valor do 

esforço transverso resistente, é superior ao valor máximo gerado na laje, que se regista ao longo do 

apoio do alinhamento A, pelo que não torna necessário dimensionar estribos. 
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Tabela 8.8 – Verificação do critério de resistência ao esforço transverso no apoio condicionante do alinhamento A 

Verificação dos critérios de esforço transverso 

,  0,12 
  1,50 

 2,00 

 [ ] 280 

 0,002 

 [ / ] 5,65 

 [ ] 1,00 

 [ ] 25,0 

, ,  [ ] 77,78 

,  [ ] 115,25 

 [ ] 101,09 

Estados Limites de Serviço da laje 
Uma vez verificados os ELU, torna-se necessário verificar se o esquema de armaduras proposto 

também garante a validação dos critérios de ELS, ou se pelo contrário, são necessárias retificações ou 

reforços da malha. 

A Tabela 8.9 e a Tabela 8.10 apresentam os resultados da avaliação aos ELS da laje, para ambas as 

direcções, relativamente aos critérios de tensões e fendilhação exigidos a este elemento. Como critério 

de tensões exige-se que o betão (C25/30) possua uma tensão máxima inferior a 15 [MPa], e o aço um 

valor inferior a 400 [MPa]. 

Tabela 8.9 – Avaliação dos ELS segundo a direcção 11, após reforço/alteração do esquema de armaduras 

Posição ,  ,  ,  ,   , ,  , ,  

[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [−] [ ] [ ] 

Apoio 1 -26,1 -18,6 75,4 -179,4 0,04 44,0 2,0 

Apoio 3 32,3 22,6 74,1 -74,1 0,22 143,9 3,7 

Apoio 4 -14,5 -10,3 74,1 -74,1 0,10 65,6 1,7 

Vão 63,5 45,6 100,7 -74,6 0,24 203,0 6,4 

Apoio A -152,1 -107,6 75,4 -179,4 0,29 255,1 11,5 

Apoio C -125,1 -89,2 75,4 -179,4 0,23 211,4 9,5 

Tabela 8.10 –Avaliação dos ELS segundo a direcção 22, após reforço/alteração do esquema de armaduras 

Posição ,  ,  ,  ,   , ,  , ,  

[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [−] [ ] [ ] 

Apoio 1 -130,3 -92,8 77,9 -168,8 0,26 232,7 11,0 

Apoio 3 -17,1 -24,1 75,0 -75,0 0,25 162,9 4,4 

Apoio 4 -72,3 -51,4 77,9 -168,8 0,12 129,0 6,1 

Vão 50,6 36,1 98,6 -76,1 0,20 170,2 5,6 

Apoio A -30,1 -21,4 75,0 -75,0 0,22 144,2 3,9 

Apoio C -25,0 -17,8 75,0 -75,0 0,19 120,5 3,2 

Para o cumprimento dos dois primeiros critérios de ELS, torna-se necessário proceder ao reforço de 

três zonas, encontrando-se os detalhes destas modificações da malha na Tabela 8.11. Após a 

modificação das armaduras, observa-se que a direcção 11 é a que apresenta solicitações superiores 
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em termos de abertura de fendas e tensões máximas, apresentando-se o apoio A, como a secção mais 

condicionante para estes estados limites (vide Tabela 8.9).  

Tabela 8.11 – Tabela de apresentação de reforços e/ou alterações do esquema de armaduras da laje interior 

 
Posição 

 

Solução adoptada ELU Solução adoptada ELS 

Direcção Y Direcção X Direcção Y Direcção X 

Apoio 1 (As_Superior) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 

Apoio 3 (As_Superior) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 

Apoio 4 (As_Superior) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 

Vão (As_Inferior) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2+8//0,2 

 (8,17 cm²) 
12//0,2+8//0,2 

 (8,17 cm²) 

Apoio A (As_Superior) 12//0,2 
 (5,65 cm²) 

12//0,2+12//0,2 
 (11,31 cm²) 

12//0,2 
 (5,65 cm²) 

12//0,2+16//0,2 
 (15,71 cm²) 

Apoio C (As_Superior) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
12//0,2 

 (5,65 cm²) 
12//0,2+16//0,2 

 (15,71 cm²) 
 
Por fim, observa-se através do modelo MEF (vide Figura 8-12) que a deformação elástica máxima da 

laje se localiza no painel III, e totaliza 2,6 [mm]. Utilizando-se o Método dos Coeficientes Globais, 

obtém-se uma flecha a longo prazo de 9,1 [mm], valor inferior ao limite estabelecido pela                           

NP EN 1992-1-1 [1] (vide 7.2.1.3 – 24,8 [mm]).  

 

Figura 8-12 – Diagrama de deformação da laje 
interior para a combinação rara de acções (ELS) 
(Unidade da legenda: mm) 

Figura 8-13 – Deformada da laje interior para a 
combinação rara de acções (ELS) 

Sabendo-se que o piso técnico possui na sua constituição um sistema composto por três vigas, que se 

apoiam nas paredes laterais ou nas outras vigas, impõem-se o dimensionamento destes elementos. 

Para tal, assume-se que estes elementos são construidos com o mesmo tipo de betão (C25/30) e o 

mesmo recobrimento da laje (35 [mm]), e adoptam-se as dimensões inicialmente fornecidas nas peças 

desenhadas (vide Tabela 8.6). 
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Estados Limites Últimos das vigas interiores 
O dimensionamento das vigas de interiores inicia-se com a verificação dos critérios de ELU, tendo por 

base os esforços obtidos no SAP2000® [A]. Este procedimento baseia-se nos princípios enunciados em 

7.1.2, e inicia-se com o dimensionamento das armaduras longitudinais das vigas (vide Tabela 8.12). 

Tabela 8.12 – Esforços de dimensionamento e solução adoptada para a armadura longitudinal nas vigas interiores 

Viga 
    Solução adoptada 

[ / ] [−] [−] [ ²/ ] [−] [ ²/ ] 

V1 

-847,04 0,104 0,112 23,21 2 25+4 20 22,39 

470,76 0,058 0,060 12,48 4 20 12,57 

-785,70 0,097 0,103 21,41 2 25+4 20 22,39 

V2 

-8,60 0,002 0,002 0,33 4 20 12,57 

161,65 0,045 0,046 6,37 4 20 12,57 

-403,12 0,112 0,121 16,66 6 20 18,85 

V3 

26,48 0,007 0,007 1,02 4 20 12,57 

120,51 0,033 0,034 4,71 4 20 12,57 

-266,26 0,074 0,077 10,70 4 20 12,57 

Na Tabela 8.13 apresentam-se as respectivas armaduras transversais e consequente verificação de 

tensão no betão. 

Tabela 8.13 – Dimensionamento das armaduras transversais das vigas interiores 

Viga  
| ( . ( ))| /  Solução adoptada  ,  

[ ] [ / ] [−] [ / ] [ ] [ ] 

V1 190,68 3,12 10//0,20 (2R) 7,86 906,1 9018 

V2 48,23 0,79 10//0,20 (2R) 7,86 343,8 9018 

V3 111,29 1,82 10//0,20 (2R) 7,86 793,3 9018 

Denota-se que na escolha da armadura se procurou utilizar uma combinação que garantisse as 

necessárias capacidades resistentes, mas também um espaçamento entre varões compatível com a 

malha definida para a laje. Poder-se-ia considerar a utilização de varões com diâmetro de 8 [mm], 

todavia dada a especificidade e importância do projecto, opta-se pela não utilização de varões com 

diâmetro inferior a 10 [mm]. 

Relativamente ao sistema de vigas considerado, constata-se que as vigas V2 e V3 se apoiam nas vigas 

V1 e V2, respectivamente. Este facto exige a colocação de armadura de suspensão nos pontos de 

intersecção, disposta segundo os requisitos da NP EN 1992-1-1 [1] (vide na Figura 8-18). Nestes 

elementos adopta-se uma armadura de suspensão composta por 10//0,10 (15,7 [cm²/m]) com 2 ramos. 

Estados Limites de Serviço das vigas interiores 
Os ELS das vigas são principalmente condicionados pela abertura de fenda destes elementos, não 

sendo possível cumprir esse critério com a solução inicialmente dimensionada para os ELU. Assim, e 

após a alteração das armaduras das vigas (vide Tabela 8.15), obtêm-se os resultados apresentados 

na Tabela 8.14. 
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Tabela 8.14 – Avaliação dos ELS das vigas interiores após reforço/alteração do esquema de armaduras 

Viga Secção36 
     ,  ,  

[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [−] [ ] [ ] 

V1 

Apoiomontante -847,04 -604,94 469,2 -1207,4 0,26 216,6 9,97 

Vão 470,76 336,41 696,9 -842,9 0,27 211,6 6,92 

Apoiojusante -785,70 -562,30 469,3 -1066,5 0,28 228,5 9,77 

V2 

ApoioDireito -8,60 -6,03 306,6 -323,5 0,01 8,2 0,28 

Vão 161,65 114,72 306,6 -323,5 0,23 162,3 5,51 

ApoioEsquerdo -403,12 -287,04 306,5 -469,5 0,25 217,7 10,23 

V3 

Apoiomontante 26,48 18,72 306,6 -323,5 0,04 26,6 0,91 

Vão 120,51 86,56 303,4 -317,3 0,17 123,1 4,19 

Apoiojusante -266,26 -190,99 303,3 -462,3 0,19 174,6 7,39 

Tabela 8.15 – Apresentação de reforços e/ou alterações do esquema de armaduras das vigas interiores 

Viga Secção Solução adoptada ELU Solução adoptada ELS 

V1 

Apoiomontante 2ɸ25+4ɸ20 (22,39 cm²) 
2ɸ25+4ɸ20 

 +2ɸ20+2ɸ16 
(32,69 cm²) 

Vão 4ɸ20 (12,57 cm²) 6ɸ20 (18,85 cm²) 

Apoiojusante 2ɸ25+4ɸ20 (22,39 cm²) 
2ɸ25+4ɸ20 

+2ɸ20 (28,67 cm²) 

V2 

ApoioDireito 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 
Vão 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 

ApoioEsquerdo 6ɸ20 (18,85 cm²) 
6ɸ20 

+2ɸ16 
(22,87 cm²) 

V3 

Apoiomontante 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 
Vão 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 

Apoiojusante 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20+2ɸ20 (18,85 cm²) 

Por fim, verifica-se através do modelo MEF que a deformação a longo prazo cumpre o critério máximo, 

igual a 21 [mm] em todas as vigas. Sendo o valor da flecha a longo prazo calculado pelo Método dos 

Coeficientes Globais condicionada pela viga V2, onde se regista um valor de 8,8 [mm].  

8.4. Vigas da cobertura 
As vigas da cobertura, à semelhança dos restantes elementos estudados neste capítulo, seguem as 

características geométricas e carregamentos definidos para os modelos simplificados. A diferença entre 

as duas análises reside na ponderação da deformabilidade das vigas e no encaminhamento das cargas 

das lajes centrais37. 

Uma vez que as vigas A são consideradas elementos pré-fabricados, que apoiam nas vigas principais 

(B), através de consolas curtas, para melhor reproduzir o comportamento destes elementos no modelo 

(vide Figura 8-14) libertou-se nos apoios, as rotações em torno dos três eixos locais no alinhamento C 

e em torno dos eixos locais 2 e 3 no alinhamento D, reproduzindo-se assim o efeito de apoio simples. 

                                                      
36 A indicação da posição apoio (direito/esquerdo) relaciona-se com a orientação das vigas no modelo. As vigas 
seguem as seguintes orientações (face ao modelo): vigas dispostas segundo eixo 11 – da esquerda (montante) 
para a direita (jusante) e viga disposta segundo o eixo 22 – de baixo (parede principal direita) para cima (parede 
principal esquerda). 
37 Entende-se lajes centrais pelas lajes entre o alinhamento C e D 
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Adicionalmente, verifica-se que a malha dos elementos é aparentemente descontinua, uma vez que 

que alguns vértices dos elementos quadrados não são coincidentes. Para fazer face a esta situação, 

utilizou-se o comando do SAP2000 [A] “area edge constraints”, o qual unifica esses pontos 

discordantes. 

 
Figura 8-14 – Modelo da laje da cobertura (visão em planta) 

Estados Limites Últimos 
Através do programa SAP2000 [A], obtiveram-se os esforços de dimensionamento nas diferentes vigas, 

no entanto, ao contrário do que acontece para a lajes (vide Figura 8-15 e Figura 8-16), torna-se difícil 

expor os resultados obtidos para todas as vigas, através de diagramas em simultâneo. 

 
  

Figura 8-15 – Diagrama de momentos  da laje da 
cobertura 
(Unidade da legenda: kN.m/m) 

Figura 8-16 – Diagrama de momentos  da laje da 
cobertura 
(Unidade da legenda: kN.m/m) 

No caso das vigas de cobertura, opta-se pela apresentação dos resultados através de uma tabela (vide 

Tabela 8.16).  
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Tabela 8.16 – Esforços actuantes nas vigas principais e secundárias para o cenário de rotura e serviço 

V 
I 
G 
A 

,    ,_ ã  ,_  ,_  ,   ã  ,_  ,    ,    ,    ,    

[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

B1 -1 963,5 1 545,7 -2 844,2 -1394,3 1 083,0 -2 011,9 -489,3 723,3 -348,6 511,6 

B2 -1 944,0 1 044,9 -1 932,9 -1 376,1 739,6 -1 368,7 -493,4 490,0 -349,5 347,3 

B3 -1 727,2 879,7 -1 646,9 -1 221,1 621,9 -1 164,9 -451,9 422,0 -319,8 298,9 

B4 -1 338,2 633,2 -1 321,3 -944,8 447,2 -932,9 -375,5 369,4 -265,4 261,1 

B5 -2 000,5 1 529,2 -2 810,0 -1 419,5 1 082,6 -1 987,6 -504,4 713,7 -358,9 504,8 

B6 -1 692,3 879,2 -1 708,6 -1 200,4 623,9 -1 212,1 -445,1 450,1 -315,8 319,4 

B7 -1 061,3 529,7 -977,3 -738,2 378,3 -699,2 -326,3 289,6 -233,5 207,8 

A1 0,0 405,4 0,0 0,0 286,2 0,0 -138,9 136,8 -98,1 96,8 

A2 0,0 272,3 0,0 0,0 191,7 0,0 -69,7 66,7 -49,1 47,1 

A3 0,0 156,0 0,0 0,0 109,5 0,0 -53,4 51,8 -37,6 36,5 

A4 0,0 46,0 0,0 0,0 32,2 0,0 -17,5 17,0 -12,4 12,0 

Tal como no caso do modelo simplificado, a armadura mínima do sistema da cobertura segue os 

princípios da NP EN 1992-1-1 [1], que estabelece os requisitos mínimos de armadura das vigas de 

cobertura e das respectivas armaduras transversais, tendo por base as exigências estruturais dos ELU. 

Os resultados obtidos podem ser consultados nas tabelas 8-17 e Tabela A. 4. 

Tabela 8.17 – Dimensionamento das armaduras transversais das vigas de cobertura 

Viga 
| ( . ( ))| / Solução adoptada ,

[ ] [ / ] [−] [ / ] [ ] [ ] 
B1 449,24 4,73 10//0,30 (2R) 5,24 1 644,4 10560 
B2 439,53 4,62 10//0,30 (2R) 5,24 1 608,9 10560 
B3 396,96 4,18 10//0,30 (2R) 5,24 1 453,1 10560 
B4 300,26 3,16 10//0,30 (2R) 5,24 1 099,1 10560 
B5 463,36 4,87 10//0,30 (2R) 5,24 1 696,1 10560 
B6 389,16 4,09 10//0,30 (2R) 5,24 1 424,5 10560 
B7 270,99 2,85 10//0,30 (2R) 5,24 991,9 10560 
A1 116,50 2,45 10//0,30 (2R) 5,24 426,4 10560 
A2 74,32 1,57 10//0,30 (2R) 5,24 272,0 10560 
A3 40,06 0,84 10//0,30 (2R) 5,24 146,7 10560 
A4 13,10 0,28 10//0,30 (2R) 5,24 47,9 10560 

Em termos estruturais, as vigas da cobertura apresentam-se como elementos mais complexos, quando 

comparados com as vigas interiores, ou seja, uma vez que as vigas principais (vigas B) apresentam 

uma secção transversal com uma altura superior a 1 [m], exige-se a utilização de armadura de 

prevenção de fendilhação, mais concretamente 16,31 [cm²/face], segundo a NP EN 1992-1-1 [1], sendo 

para o efeito dispostos varões com 12 [mm], espaçados a 10 [cm].  

Para o completo dimensionamento do sistema de vigas da cobertura, torna-se ainda necessário 

dimensionar as consolas curtas das vigas B1 e B5, onde as vigas secundárias (A) apoiam nas 

principais, para o efeito, indicam-se na Tabela 8.18 os resultados obtidos. 

Paralelamente, em consequência do tipo de ligação entre os dois tipos de vigas (apoio simples),   

impõe-se a verificação de necessidade de reforço da armadura na base de apoio da viga, a qual se 



- 74 - 
 

baseia num equilíbrio de forças no nó, entre a reacção, biela comprimida e força resistente na armadura 

inferior da viga, verificando-se não serem necessários reforços da armadura na base das vigas 

secundárias. 

A  avaliação das consolas curtas das vigas principais, baseia-se num modelo de escoras e tirantes, que 

garante um correcto comportamento em serviço, nos casos em que o modelo proposto seja equilibrado 

e apresente campos de tensões semelhantes ao comportamento elástico da estrutura [23]. 

Para o dimensionamento das armaduras destes elementos, seguem-se os princípios enunciados em 

[23], documento que se rege pelos regulamentos mencionados na NP EN 1992-1-1 [1]. 

De acordo com o ponto J.3 Consolas Curtas (1) da NP EN 1992-1-1 [1], a inclinação das escoras nestes 

elementos deve tomar um valor compreendido ente 1,0 e 2,5, o que equivale a obter um ângulo máximo 

de cerca de 68º. 

 
=

. (1 − 250⁄ ).
   8-1 

 
= + ( 2⁄ )   8-2 

 
= − − 2. .    8-3 

 
= − ( 2⁄ )   8-4 

 
cotg( ) = =    8-5 

 
=

. cotg( )
   8-6 

Respeitando as equações anteriormente apresentadas (vide equações 8-1 a 8-6), obtém-se um ângulo 

() de 73,5º, pelo que para se cumprir o regulamento, opta-se pela imposição do ângulo máximo, e 

consequentemente, o dimensionamento apenas depende da validação da equação 8-6. 

A Tabela 8.18 resume o valor das principais grandezas envolvidas no dimensionamento destes 

elementos. Denota-se a necessidade de cumprimento da taxa mínima de armadura, definida pelo artigo 

137.º do REBAP [48], a qual toma um valor igual 0,015 [%], referida à área [b.d], que deverá ser 

espalhada ao longo do topo superior da consola (0,25 d). 
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Tabela 8.18 – Dimensionamento das armaduras de reforço dos tirantes nas consolas curtas 

VIGA A1 A2 A3 A4 

 [ ] 138,92 69,73 53,39 51,57 

 [ ] 1 1 1 1 

 [°] 68,17 68,17 68,17 68,17 

_  [ ] 0,5 0,5 0,5 0,5 

_ 38 [ ] 0,4 0,4 0,4 0,4 

 [ ] 0,14 0,14 0,14 0,14 

, ç  [ / ] 1,28 0,64 0,49 0,48 

, ,  [ / ] 7,54 7,54 7,54 7,54 

Solução 
(laços) 

[−]         

[ / ] 8,04 8,04 8,04 8,04 

Solução [−]         

(cintas) [ / ] 4,71 4,71 4,71 4,71 

Relativamente à pormenorização das armaduras nas consolas curtas, a NP EN 1992-1-1 (no anexo 

J.3) [1] indica, que se deverá utilizar a armadura principal de tracção ( , ç , disposta em forma de 

laço), e estribos fechados horizontais ou inclinados ( , ), com uma área total superior a 25 [%] da 

armadura principal, a distribuir ao longo da altura, conforme se ilustra na Figura 8-17. 

 

 

Figura 8-17 – Detalhe de distribuição das armaduras de 
reforço das consolas curtas [1] 

Figura 8-18 – Pormenor de distribuição da armadura 
de suspensão [1], [44] 

A posição da consola curta face à secção transversal das vigas primárias, impõe a utilização de 

armadura de suspensão, a qual deve ser calculada de acordo com a equação 8-7. 

> /  8-7 

Seguindo esta formulação, conclui-se que nas vigas B1 e B5, na união com a viga A1, deverão utilizar 

estribos com 12 [mm] de espessura, espaçados a 30 [cm], e nos restantes casos, estribos de 10 [mm] 

com o mesmo espaçamento, devendo a armadura ser disposta de acordo as disposições construtivas 

da NP EN 1992-1-1 [1] (vide Figura 8-18). 

Segundo [23], para a completa análise dos ELU deste elemento, exige-se a verificação de segurança 

das bielas comprimidas e dos tirantes, sendo para o efeito avaliado o esmagamento do betão e o 

equilíbrio nos nós, conforme se sugere na Figura 8-19 e Figura 8-20.  

                                                      
38 O valor do braço das forças resultantes segue o princípio do artigo 135.º do REBAP [48], em que o seu valor é 
considerado igual a 0,8 . 

 , ç  

,  
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Figura 8-19 – Verificação de esmagamento e equilíbrio no 
nó 1 [23] 

Figura 8-20 – Verificação de esmagamento e 
equilíbrio no nó 2 [23] 

Relativamente às pormenorizações das vigas torna-se ainda importante compatibilizar as armaduras 

colocadas com o método construtivo. Analisando as peças desenhadas 1 a 4, verifica-se que um dos 

processos construtivos possíveis, consiste na betonagem das paredes estruturais até à cota inferior 

das vigas principais, seguida de uma segunda betonagem, após a colocação das vigas na posição 

definida. Note-se nesse caso, que as vigas estarão submetidas a esforços diferentes dos 

dimensionados aos apresentados na tabela dos ELU deste capítulo ( ã _  igual a 527,34 [kN.m/m]). 

Desta forma, verifica-se a adequação da armadura inferior proposta no vão (vide momentos resistentes 

na Tabela 8.19) para esse cenário. Simultaneamente confirma-se, que a armadura na base dos apoios 

se mostra adequa ao equilíbrio existente, no período em que este se comporta como apoio simples. 

Estados Limites de Serviço 
Os ELS das vigas da cobertura, à semelhança das vigas interiores são principalmente condicionados 

pela abertura de fenda, não sendo possível cumprir o critério admitido com a solução proposta nos 

ELU. Assim impõe-se a alteração parcial do esquema de armaduras inicialmente apresentado. 

A Tabela A. 5 resume as principais alterações impostas no esquema de armadura para que sejam 

verificados ELS. Enquanto a Tabela 8.19 sintetiza o valor das principais grandezas envolvidas nesta 

análise tendo em conta o esquema de armaduras já modificado.  
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Tabela 8.19 – Tabela de síntese de avaliação dos ELS das vigas da cobertura após a alteração do esquema de 
armaduras 

Viga Posição 
       

[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [−] [ ] [ ] 

B1 

ApoioDireito -1 963,53 -1 394,33 1 153,40 -2 618,00 0,30 237,03 11,67 

Vão 1 545,71 1 082,96 2 070,00 -1 511,80 0,28 232,50 9,77 

ApoioEsquerdo -2 844,24 -2 011,95 1 152,90 -3 498,70 0,30 255,61 15,04 

B2 

ApoioDireito -1 944,02 -1 376,11 1 153,40 -2 618,00 0,29 233,94 11,52 

Vão 1 044,91 739,55 1 513,30 -1 512,40 0,27 216,98 7,60 

ApoioEsquerdo -1 932,91 -1 368,74 1 153,40 -2 618,00 0,29 232,68 11,46 

B3 

ApoioDireito -1 727,17 -1 221,11 928,70 -2 266,10 0,28 239,7 10,959 

Vão 879,66 621,91 1 160,20 -1 154,80 0,29 238,2 7,302 

ApoioEsquerdo -1 649,95 -1 164,94 928,70 -2 266,10 0,27 228,7 10,455 

B4 

ApoioDireito -1 338,23 -944,82 928,80 -2 068,20 0,23 203,18 8,80 

Vão 633,18 447,17 929,30 -1 155,20 0,27 214,04 5,79 

ApoioEsquerdo -1 321,26 -932,9 928,80 -2 068,20 0,23 200,62 8,69 

B5 

ApoioDireito -2 000,52 -1 419,49 1 153,40 -2 618,00 0,30 241,31 11,88 

Vão 1 529,23 1 082,63 2 070,00 -1 511,80 0,28 232,43 9,77 

ApoioEsquerdo -2 809,97 -1 987,57 1 152,80 -3 644,20 0,28 242,21 14,62 

B6 

ApoioDireito -1 692,25 -1 200,38 928,82 -2 068,20 0,30 258,1 11,2 

Vão 879,18 623,85 1 289,60 -1 154,70 0,24 214,9 7,0 

ApoioEsquerdo -1 708,6 1 212,13 928,82 -2 068,20 0,30 258,1 11,2 

B7 

ApoioDireito -1 061,28 -738,16 929,10 -1 513,80 0,27 216,8 7,830 

Vão 529,72 378,32 929,30 -1 155,20 0,23 181,1 4,901 

ApoioEsquerdo -977,29 -699,21 929,10 -1 513,80 0,25 205,4 7,417 

A1 Vão 405,38 286,25 540,60 -373,10 0,28 234,8 10,5 

A2 Vão 272,38 191,72 372,40 -372,40 0,30 232,9 8,4 

A3 Vão 155,99 109,52 372,40 -372,40 0,18 133,0 4,8 

A4 Vão 45,98 32,22 372,40 -372,40 0,05 39,1 1,4 
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Verifica-se através do modelo numérico (vide Figura 8-21) que a deformação a longo prazo cumpre os 

critérios máximos definidos: 30 [mm] para as vigas B e 16 [mm] para as vigas A, uma vez que se 

registam valores das flechas a longo prazo, após aplicação do Método dos Coeficientes Globais, iguais 

a 12 [mm] para a viga B1 e B5 e a 11 [mm] para a viga A1.  

 

Figura 8-21 – Diagrama de deformação do sistema que compõe a cobertura 
(Unidade da legenda: mm) 

Por último, refira-se que os resultados obtidos no presente capítulo, serviram de base para a realização 

dos pormenores construtivos dos elementos avaliados, retratados nas peças desenhadas (5 a 7). 

Nesses esquemas de armaduras, tomou-se em consideração a dispensa de armaduras, e os critérios 

gerais da NP EN 1992-1-1 [1], resumidamente apresentados no Anexo F. 

8.5. Resultado comparativo 
A análise comparativa dos resultados obtidos através dos dois tipos de modelos estudados, permite 

verificar a obtenção de uma gama de valores semelhantes, para os elementos interiores e vigas de 

cobertura. Já em relação parede estrutural, obtêm-se valores muito diferentes, como consequência das 

diferenças de restrição entre os dois modelos. 

Conclui-se que os modelos simplificados se apresentam como métodos exequíveis, uma vez que 

permitem obter esforços equilibrados, permitindo encontrar para os esforços actuantes, soluções que 

validem os ELU, sem que se exceda a percentagem máxima de armadura nos elementos. 

Os modelos numéricos, por considerarem a capacidade resistente de todo o sistema, permitem obter 

valores máximos inferiores aos valores dos modelos simplificados, traduzindo-se na utilização de uma 

armadura mais homogénea, com reforços pontuais da mesma. Esta análise permite melhorar as 

prestações técnicas e de segurança da estrutura, permitindo uma optimização das soluções adoptadas, 

sob o ponto de vista económico. 
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9. Considerações finais 

O desenvolvimento deste trabalho, baseou-se na avaliação de uma das soluções objecto de estudo 

prévio, de um aproveitamento hidroeléctrico localizado em Moçambique. Esta análise englobou a 

verificação de segurança da estabilidade global da superestrutura e da estabilidade interna de um 

conjunto de elementos relevantes, através de modelos simplificados e de modelos numéricos, 

produzindo-se um conjunto de peças de desenhadas. 

Finalizado este trabalho, foi possível compreender o real impacto que o cumprimento dos critérios 

estabelecidos tem no produto final, não só no que se relaciona com a geometria e massa da central, 

para a validação da estabilidade global, mas também na relação que a superestrutura tem com o meio 

envolvente, e as implicações que isso repercute no tipo de materiais e nos cuidados suplementares 

que se deverão ter na validação dos critérios de estabilidade interna. 

Do ponto de vista técnico, torna-se relevante destacar que em relação à estabilidade global da 

superestrutura, o derrubamento é o estado limite de perda de equilíbrio que apresenta os coeficientes 

de segurança mais próximo do valor limite, mas ainda assim, cerca de duas vezes superior. Este 

resultado permite concluir, desde que isso não penalize a verificação da estabilidade interna,  que se 

poderá proceder à redefinição de alguns elementos constituídos em betão armado (único material tido 

em consideração na contabilização do peso da estrutura para esta análise), o que permitiria reduzir o 

custo global da obra. 

Ainda em relação à estabilidade global, verificou-se a validação do critério de tensões, registando-se a 

total compressão da fundação em todas as combinações de acções e cenários considerados, não se 

tornando expectável o surgimento de tracções ou fendilhação na fundação. 

Em suma, o estudo da estabilidade global ilustra bem a importância que o peso da estrutura tem, na 

verificação dos movimentos de corpo rígido, e o motivo pelo qual, se exige a sua correcta determinação, 

e a relevância que a cortina de drenos tem, na redução da acção da subpressão, e no consequente 

balanço de momentos actuantes. 

Relativamente à estabilidade interna, verificou-se que a fendilhação é o fenómeno dos estados limites 

mais condicionantes para a maioria dos elementos analisados, levando inclusive à redefinição das 

quantidades de armadura de muitas secções. Analogamente constatou-se, que a NP EN 1992-1-1  [1] 

não propõe quaisquer requisitos para a identificação da armadura mínima, em elementos constituídos 

em betão em massa, nem para elementos específicos de barragens. Esta situação conduz à aplicação 

simultânea de diferentes regulamentos, resultando na utilização de quantidades de amaduras e 

recobrimentos, que podem conduzir a soluções menos económicas, face às reais exigências de ELS 

(fendilhação), uma vez que se adoptam as quantidades de armadura específicas para este tipo de 

estruturas recomendadas por regulamentos estrangeiros ([13], [21], [43]) e recobrimentos, que se 

baseiam apenas em questões de durabilidade, indicados para estruturas correntes na                               

NP EN 1992-1-1 [1].  
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Na fase final desta dissertação, procedeu-se uma análise comparativa, entre os dois tipos de modelos 

utilizados, o que permitiu verificar que os modelos simples apresentam, na maioria dos casos, uma 

convergência de resultados, revelando-se um método fiável e prático, para uma primeira análise, 

permitindo validar as secções dos elementos. No caso da parede estrutural, embora se tenha verificado 

a segurança da mesma, constatou-se que as simplificações introduzidas em termos de condições de 

apoio, impuseram esforços e quantidades de armaduras muito superiores ao valor realmente 

necessário. 

Como balanço final, teria sido proveitoso, ter tido acesso a todos os detalhes em termos de acções e 

condições geológicas do terreno em que a central se insere, para permitir desenvolver um modelo 

tridimensional global que obtivesse resultados mais detalhados, e avaliasse de forma mais criteriosa a 

interação existente entre os diferentes elementos. Esta análise possibilitaria uma optimização das 

secções e quantidades de armadura dos elementos do modelo, e a correcta contabilização dos 

fenómenos da fendilhação devido à retracção e/ou variações de temperatura ambiental. 

Como recomendação final deste estudo, seria interessante desenvolver um trabalho de investigação, 

focado no sentido de introduzir na norma NP EN 1992-1-1 [1], as necessárias adaptações, para que 

esta abrangesse o caso de construções especiais, como as barragens e/ou outros elementos 

constituídos em betão em massa, no que se relaciona com as questões de recobrimento e quantidades 

de armadura mínima, bem como aspectos complementares do seu dimensionamento. 
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11. Anexos 

Anexo A – Acções de estabilidade global 
ACÇÃO CENÁRIO CORRENTE CENÁRIO DE RUPTURA CENÁRIO LIMITE 

Convenção de 
sinais 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

Forças: dir/esq; 
cima/baixo; 

Momentos: sentido 
anti-horário 

Acção 
[kN] 

Braço 
[m] 

Momento 
[kN.m] 

Acção 
[kN] 

Braço 
[m] 

Momento 
[kN.m] 

Acção 
[kN] 

Braço 
[m] 

Momento 
[kN.m] 

Acção 
[kN] 

Braço 
[m] 

Momento 
[kN.m] 

Acção 
[kN] 

Braço 
[m] 

Momento 
[kN.m] 

Acção 
[kN] 

Braço 
[m] 

Momento 
[kN.m] 

Ac
çõ

es
 v

er
tic

ai
s 

Peso Próprio 847480 30.61 25943760 847480 30.61 25943760 847480 30.61 25943760 847480 30.61 25943760 847480 30.61 25943760 847480 30.61 25943760 

Peso da água 
(montante) 

65700 56.15 3689060 65700 56.15 3689060 68370 56.10 3835560 65700 56.15 3689060 65700 56.15 3689060 68370 56.10 3835560 

Peso da água 
(jusante) 

18020 -5.95 -107220 18020 -5.95 -107220 22010 -6.42 -141300 18020 -5.95 -107220 18020 -5.95 -107220 22010 -6.42 -141300 

Subpressão (∗) -226570 31.16 -7060360 -226570 31.16 -7060360 -294180 26.47 -7787400 -226570 31.16 -7060360 -326100 32.66 -10650880 -378460 30.21 -11433840 

Sismo ( ) - - - 16950 30.61 518880 - - - 25420 30.61 778310 - - - - - - 

Sismo ( ) - - - -16950 30.61 -518880 - - - -25420 30.61 -778310 - - - - - - 

                    

Ac
çõ

es
 h

or
iz

on
ta

is
 

Pressão 
 Hidrostática 
(montante) 

-112640 19.67 -2215250 -112640 19.67 -2215250 -119790 20.00 -2395800 -112640 19.67 -2215250 -112640 19.67 -2215250 -119790 20.00 -2395800 

Pressão 
Hidrostática 

(jusante) 
5980 6.75 40350 5980 6.75 40350 22270 9.51 211820 5980 6.75 40350 5980.90 6.75 40350 22270 9.51 211820 

Sismo 
(estrutura) 

- - - -84750 17.07 -1446740 - - - -127120 17.07 -2170100 - - - - - - 

Sismo 
(reservatório) 

- - - -13140 21.80 -286480 - - - -19710 21.80 -429720 - - - - - - 

 ( ) sismo de sentido ascendente 

 ( ) sismo de sentido descendente 

 (∗) Balanço de resultados entre a subpressão e o peso da água sob os paramentos (montante e jusante) 
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Anexo B – Modelos simplificados das vigas de cobertura 
 

No presente anexo exibem-se os esforços de dimensionamento obtidos para as diferentes vigas da 
cobertura. 

Tabela A. 1 – Esforços actuantes na viga de cobertura B1 

Cargas actuantes na viga B1 

 
Diagrama de Momento Flector [kNm] 

 

 
 

Diagrama de Esforço Transverso [kN] 

 
 

 

  

663,78 

157,28 

-98,10 -198,29 

-510,63 -610,82 

-923,16 -1023,35 

-1332,13 
-1415,62 

-2173,61 

1562,22 
1295,47 

286,17 

-1465,69 

-3526,49 
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Tabela A. 2 – Esforços actuantes na viga de cobertura B2 e B3 

Cargas actuantes nas vigas B2/B3 

 
Diagrama de Momento Flector [kNm] 

 
 

 
Diagrama de Esforço Transverso [kN] 

 

 
 

Tabela A. 3 – Esforços actuantes na viga de cobertura A2 e A3 

Cargas actuantes nas vigas A2/A3 

 
Diagrama de Momento Flector [kNm] 

 

Diagrama de Esforço Transverso [kN] 

 

623,68 

-623,68 

-1663,15 -1663,15 

831,57 

255,4 

-255,4 

529,91 
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Anexo C – Tabelas de Bares 
O presente anexo visa apresentar as tabelas de [45], que serviram de suporte ao cálculo dos momentos 

actuantes nas lajes da superestrutura no dimensionamento simplificado através de modelos de barras. 

  

Figura A. 1 – Tabela de Barés para painéis de lajes 
com um bordo apoiado e três bordos encastrados [45] 
 

Figura A. 2 – Tabela de Barés para painéis de lajes 
com quatro bordos encastrados [45] 
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Anexo D – Método dos Coeficientes Globais 
O presente anexo sintetiza as principais equações e ábacos considerados na determinação de flechas 

a longo prazo, por aplicação do Método dos Coeficientes Globais, para os diferentes elementos 

avaliados [44]. 

 

 

Figura A. 3 – Cálculo de Deformações – Método dos Coeficientes Globais [44] 
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Anexo E – Resultados relativos à avaliação numérica das vigas de 
cobertura 
O presente anexo visa exibir os resultados das armaduras longitudinais das vigas de coberturas, que 

satisfazem os critérios de ELU, tendo por base os esforços de dimensionamento obtidos pela análise 

numérica em SAP2000® [A], e apresentar as propostas de alteração/reforços da armadura inicialmente 

consideradas, para se adequar aos ELS. 

Tabela A. 4 – Solução adoptada para a armadura longitudinal nas vigas da cobertura 

Viga 
    Solução adoptada 

[ / ] [−] [−] [ ²/ ] [−] [ ²/ ] 

B1 

-1 963,53 0,100 0,107 34,42 425+232 35,69 

1 545,71 0,079 0,083 26,68 625 29,45 

-2 844,24 0,145 0,160 51,64 425+432 51,8 

B2 

-1944,02 0,099 0,106 34,05 425+232 35,69 

1 044,91 0,053 0,055 17,72 425 19,63 

-1 932,91 0,098 0,105 33,84 425+232 35,69 

B3 

-1 727,17 0,088 0,093 30,01 625 29,45 

879,66 0,045 0,046 14,84 520 15,71 

-1 646,95 0,084 0,089 28,53 625 29,45 

B4 

-1 338,23 0,068 0,071 22,93 625 29,45 

6 33,18 0,032 0,033 10,59 520 15,71 

-1321,26 0,067 0,070 22,63 625 29,45 

B5 

-2 000,52 0,102 0,109 35,12 425+232 35,69 

1 529,23 0,078 0,082 26,38 625 29,45 

-2 809,97 0,143 0,158 50,95 425+432 51,80 

B6 

-1 692,25 0,086 0,091 29,37 625 29,45 

879,18 0,045 0,046 14,83 520 15,71 

-1 708,60 0,087 0,092 29,67 625 29,45 

B7 

-1 061,28 0,054 0,056 18,01 425 19,63 

529,72 0,027 0,027 8,83 520 15,71 

-977,29 0,050 0,051 16,54 425 19,63 

A1 
0,00 0,000 0,000 0,00 420 12,57 

405,38 0,083 0,087 14,06 225+220 16,10 

A2 
0,00 0,000 0,000 0,00 420 12,57 

272,30 0,056 0,058 9,27 420 12,57 

A3 
0,00 0,000 0,000 0,00 420 12,57 

155,99 0,032 0,032 5,23 420 12,57 

A4 
0,00 0,000 0,000 0,00 420 12,57 

45,98 0,009 0,009 1,52 420 12,57 
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 Tabela A. 5 – Tabela de apresentação de alterações do esquema de armaduras das vigas de cobertura 

Viga Secção Solução adoptada ELU Solução adoptada ELS 

B1 

ApoioDireito 
2ɸ32+2ɸ25 +  

2ɸ25 
 (35,72 cm²) 

2ɸ32+2ɸ25 +  
4ɸ25 (45,54 cm²) 

Vão 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  

2ɸ25+2ɸ20 
(35,74 cm²) 

ApoioEsquerdo 
2ɸ32+2ɸ25 +  
2ɸ32+2ɸ25 

(51,80 cm²) 
2ɸ32+2ɸ25 +  
2ɸ32+2ɸ25 +  

2ɸ25 
(61,62 cm²) 

B2 

ApoioDireito 
2ɸ32+2ɸ25 +  

2ɸ25 
(35,72 cm²) 

2ɸ32+2ɸ25 +  
2ɸ25+2ɸ25 

(45,54 cm²) 

Vão 4ɸ25 (19,63 cm²) 
4ɸ25 +  
2ɸ20 

(25,92 cm²) 

ApoioEsquerdo 
2ɸ32+2ɸ25 +  

2ɸ25 
(35,72 cm²) 

2ɸ32+2ɸ25 +  
4ɸ25 

(45,54 cm²) 

B3 

ApoioDireito 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  
4ɸ25 

(39,27 cm²) 

Vão 5ɸ20 (15,71 cm²) 
5ɸ20 +  
2ɸ16 (19,73 cm²) 

ApoioEsquerdo 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  
4ɸ25 

(39,27 cm²) 

B4 

ApoioDireito 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  

2ɸ25+2ɸ20 
(35,74 cm²) 

Vão 5ɸ20 (15,71 cm²) 5ɸ20 (15,71 cm²) 

ApoioEsquerdo 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  

2ɸ25+2ɸ20 (35,74 cm²) 

B5 

ApoioDireito 
2ɸ32+2ɸ25 +  

2ɸ25 
(35,72 cm²) 

2ɸ32+2ɸ25 +  
4ɸ25 

(45,54 cm²) 

Vão 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  

2ɸ25+2ɸ20 
(35,74 cm²) 

ApoioEsquerdo 
2ɸ32+2ɸ25 +  
2ɸ32+2ɸ25 

(51,80 cm²) 
2ɸ32+2ɸ25 +  

4ɸ32 + 
2ɸ20 

(64,36 cm²) 

B6 

ApoioDireito 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  

2ɸ25+2ɸ20 
(35,74 cm²) 

Vão 5ɸ20 (15,71 cm²) 
5ɸ20 +  
2ɸ20 

(21,99 cm²) 

ApoioEsquerdo 
4ɸ25 +  
2ɸ25 

(29,45 cm²) 
4ɸ25 +  

2ɸ25+2ɸ20 
(35,74 cm²) 

B7 

ApoioDireito 4ɸ25 (19,63 cm²) 
4ɸ25 +  
2ɸ20 (25,92 cm²) 

Vão 5ɸ20 (15,71 cm²) 5ɸ20 (15,71 cm²) 

ApoioEsquerdo 4ɸ25 (19,63 cm²) 
4ɸ25 +  
2ɸ20 

(25,92 cm²) 

A1 Vão 4ɸ20 (15,71 cm²) 
4ɸ20 +  
2ɸ20 

 (18,85 cm²) 

A2 Vão 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 
A3 Vão 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 
A4 Vão 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 
A Apoio 4ɸ20 (12,57 cm²) 4ɸ20 (12,57 cm²) 
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Anexo F – Disposições construtivas 
O presente anexo visa resumir as principais regras e requisitos, relativos à pormenorização dos 

elementos armados, de forma a serem cumpridos os regulamentos da NP EN 1992-1-1 [1]. 

Armaduras 
As armaduras revelam um caracter especialmente importante para fazer face à baixa resistência do 

betão à tracção. O dimensionamento das armaduras constitui um passo fundamental no 

dimensionamento de estruturas, estando dependente da verificação da segurança aos ELU (de 

resistência) e da exigência de validação do comportamento em serviço (condição regularmente menos 

limitativa) [23]. 

Paralelamente, a correcta pormenorização das armaduras revela-se tão importante quanto o seu 

cálculo, uma vez que: 

 Assegura o correcto funcionamento da estrutura, de acordo com as condições modeladas, em 

especial nas zonas de ligação entre diferentes elementos; 

 O comportamento apresentado pela estrutura em serviço, é função da pormenorização da 

armadura escolhida. 

Através das recomendações enunciadas na NP EN 1992-1-1 [1] e em [23], percebe-se o papel 

importante que algumas disposições construtivas têm, devendo assim serem consideradas na 

pormenorização das armaduras principais em termos de distribuição transversal e longitudinal, e na 

distribuição de armaduras secundárias, que têm por função: 

 Rigidificar as malhas das armaduras principais; 

 Garantir o bom funcionamento das armaduras principais (posicionamento, por exemplo); 

 Ligação entre as partes dos elementos estruturais; 

 Controlar a fendilhação localizada, causada por: deformações impedidas, retracção, fluência, 

variações de temperatura ou outras causas. 

Distância entre varões 
Os requisitos da NP EN 1992-1-1  [1], relativos a esta temática procuram garantir boas condições de 

aderência da armadura ao betão e viabilizar a vibração do betão, e assim garantir a sua compactação. 

Para isso, estabeleceram-se regras que devem ser cumpridas, com excepção das zonas de emendas 

de varões. 

Segundo [23], [44], para amaduras em betão armado, dever-se-á considerar uma distância livre mínima 

entre varões paralelos ( ), válida para as direcções vertical e horizontal, ou entre camadas 

horizontais de varões paralelos, sendo o espaçamento dado por: 

 ≥ max  ;   ;  + 5; 20  [ ] 0-1 

Salienta-se que o valor resultante, se refere ao mínimo aceite como critério de projecto, devendo-se 

por isso considerar-se esse espaçamento somado de uma tolerância. Como garantia de existência de 
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espaço necessário para a introdução do vibrador nos elementos betonados, aconselha-se a adopção 

de valores compreendidos entre 4 e 5 [cm] junto à face inferior e de 7 a 10 [cm] na superior [44]. 

Dobragem de armaduras 
Para a correcta armação dos elementos constituídos em betão armado, existe a necessidade de se 

dobrarem os varões. São exemplos comuns, nas vigas, a dobragem dos varões longitudinais nas 

extremidades e a dobragem das armaduras transversais para a sua adaptação à cofragem das peças. 

Em situações em que este processo seja necessário, dever-se-á garantir que a dobragem não 

condiciona a resistência do aço, nem induz o esmagamento ou fendilhação do betão quando a 

armadura for tracionada [23]. Nesse sentido, interessa identificar o diâmetro mínimo de dobragem 

( , ) que deve ser aplicado, o qual é função do tipo de aço utilizado, diâmetro do próprio varão e do 

tipo de armadura [23]. 

A Tabela 0.1 apresenta os valores propostos de acordo com a gama de diâmetro utilizados no 

dimensionamento dos elementos. 

Tabela 0.1 – Diâmetro mínimo do mandril para evitar danos na armadura  [23] 

Elemento Diâmetro do varão [mm] 
Diâmetro mínimo do mandril para 
cotovelos, ganchos e laços [mm] 

Varões 
 ≤ 16 4 
 > 16 7 

Salienta-se que a dobragem de varões poderá originar o aparecimento de uma nova questão – forças 

de desvio. A pormenorização de armaduras deverá evitar o surgimento destas forças, ou então      

dever-se-á estudar os reforços a introduzir nos elementos para se evitar o aparecimento de fendilhação. 

Agrupamento de varões 
Apesar de ser desaconselhável, uma vez que prejudica a aderência aço/betão, esta é uma prática 

aceite em determinadas condições quando outras pormenorizações não sejam possíveis, e/ou se 

possa garantir uma malha mais apertada de ferros, que facilite o processo de betonagem e vibração. 

Segundo [1] e [23], existe um conjunto de restrições quanto à possibilidade de agrupamento de varões. 

Aceitam-se agrupamentos até um máximo de 3 varões (em tracção) e 4 (em compressão ou em zona 

de emenda), sem que haja mais do que 2 varões em contacto directo, segundo qualquer direcção, 

devendo ser garantido que o quociente de diâmetros varões agrupados não excede o 1,7. 

No cálculo do diâmetro equivalente de um agrupamento dever-se-á considerar a expressão 0-2. 

  =   0-2 

Amarração de armaduras 
Segundo [23], a amarração das armaduras é garantida pela aderência aço/betão, a qual permite a 

transferência de tensões de um material para o outro, sendo crucial para o cálculo do valor do 

comprimento de amarração a utilizar [1]. 
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Figura A. 4 – Distribuição de tensões na zona de comprimento de amarração de um varão [23] 

Actualmente, a amarração das armaduras longitudinais, pode ser realizada através de: (i) 

prolongamentos rectos, (ii) prolongamentos curvos (ganchos ou cotovelos39), (iii) laços, (iv) 

prolongamentos recto com varões transversais soldados e (v) dispositivos mecânicos. 

 
Figura A. 5 – Amarrações tipo e suas pormenorizações [23] 

Em [1], define-se que o comprimento de amarração de referência das armaduras pode ser obtido pela 

expressão 0-3, podendo em alternativa, ser estimado em função da classe de resistência do betão e 

das condições de aderência (vide Tabela 0.2) [23]. 

 = , ≥ ,  0-3 

Uma vez que os valores dos coeficientes  tomam sempre valores iguais ou inferiores à unidade, 

conservativamente, poder-se-á aceitar válida a expressão 0-4. Todavia, dever-se-á salvaguardar que 

o valor obtido cumpre o mínimo regulamentado [1]. 

 = , =

4

=

4

,

,
≥ max 10 ; 100  [ ] 0-4 

 

                                                      
39 Denota-se que a utilização de cotovelos e ganchos é impedida em varões em compressão, por não contribuir 
para uma efectiva amarração. 
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Tabela 0.2 – Comprimento de amarração em função da classe de resistência do betão [23] 

 
Classe de Resistência do betão  (MPa) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

, ⁄  
Boas condições de aderência  

48 40 36 33 29 27 25 24 23 

, ⁄  
Fracas condições de aderência 

69 58 52 47 41 38 36 35 33 

No caso da amarração de armadura de esforço transverso em lajes e vigas recorre-se a cotovelos, 

ganchos ou, armaduras transversais soldadas conforme se sugere na Figura A. 6, refira-se que em 

zonas de sismicidade significativa, impõe-se o uso de ganchos, com um prolongamento de 10 e não 

5 [23]. 

 

 

 

Figura A. 6 – Amarração de estribos [23] Figura A. 7 – Amarração de varões agrupados [23] 

Por fim, para varões agrupados, utiliza-se o comprimento de amarração correspondente ao diâmetro 

equivalente, ou em opção, realiza-se uma amarração individual, em que as extremidades de cada varão 

deverão espaçar-se, pelo menos, 1,3 , , conforme se sugere na Figura A. 7. 

Emendas de armaduras 
A emenda de varões é um processo que deverá ser sempre evitado. Contudo, nos casos em que isso 

não seja possível, pode-se recorrer a 3 métodos. Nesta dissertação apenas se analisa a emenda por 

sobreposição. 

Relativamente ao posicionamento das emendas de varões, estas deverão localizar-se em posições dos 

elementos submetidas a menores esforços, sintetizando-se na Figura A. 8 as principais regras que 

devem ser respeitas. 
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Figura A. 8 – Sobreposição de emenda de armadura  [23] Figura A. 9 – Distância mínima entre 
armaduras  [23] 

De acordo com [1] (artigo 8.7), o comprimento mínimo de emenda, , poderá ser calculado pela 

expressão 0-5, na qual, conservativamente, se deverá considerar = 1,0 e = 1,540. E, 

simultaneamente, dever-se-á cumprir o valor mínimo estabelecido, 200 [mm]. 

 = , ≥ , = max 0,3. , ; 15 ; 200  [ ] 0-5 

Adicionalmente, para fazer face às bielas e tirantes que se geram na zona de sobreposição entre as 

armaduras, deve-se dispor de armaduras transversais às armaduras a emendar, para resistirem às 

tracções transversais que se geram. Excepção feita para os casos em que sejam considerados 

diâmetros inferiores a 20 milímetros, ou em que a percentagem de varões emendados na mesma 

secção seja igual ou inferior a 25%, considerando-se a secção definida com base no critério 

apresentado na Figura A. 9 [23].  

As armaduras transversais na zona da emenda, , deverão totalizar uma área igual ou superior à área 

a emendar, sendo uniformemente repartida pelas duas zonas de aplicação, conforme se sugere na 

Figura A. 10. 

 
Figura A. 10 – Armadura transversal na zona da emenda de varões tracionados [23] 

 

 

 

 

                                                      
40 O coeficiente  relaciona-se com a percentagem de varões sobreposto em relação à área total da secção 
transversal. O valor máximo considerado corresponde à pior situação que considera esse valor superior a 50%. 
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Dissertação de Mestrado

Dimensionamento Estrutural de uma Central
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Desenho Geral 2/4

Planta de cobertura e do piso técnico (111,40 m)

Elaborado por:

João Paulo Anastácio

Nº 70243

Maio de 2017

Peça:
Escala:

2

Indicada

Nota: A unidade de medida é o metro

1

LEGENDA:

- TURBINA

- ALTERNADOR

- CONDUTA FORÇADA

- ENTRADA DE HOMEM

- INSTALAÇÃO DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO

- CENTRAL ÓLEO HIDRÁULICA

- FOSSA DE RETENÇÃO DE ÓLEO

- POÇO DE DRENAGEM DA CENTRAL

- GRADE FIXA

- COMPORTA ENSECADEIRA

- COMPORTA VAGÃO

- COMPORTA ENSECADEIRA DA RESTITUIÇÃO

- DIFERENCIAL DA ENSECADEIRA

- DIFERENCIAL DOS PISOS TÉCNICOS COM MONOVIGA

- PÓRTICO DA CENTRAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- ASCENSOR (INSTALAÇÃO FUTURA)
16

17
- LIMPA GRELHAS

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Mestrado Integrado em Engenharia Civil
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Esc. 1:300 (A3)
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Desenho Geral 3/4

Corte transversal CC e DD

Elaborado por:

João Paulo Anastácio

Nº 70243

Maio de 2017

Peça:
Escala:

3

Indicada

Nota: A unidade de medida é o metro

1

LEGENDA:

- TURBINA

- ALTERNADOR

- CONDUTA FORÇADA

- ENTRADA DE HOMEM

- INSTALAÇÃO DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO

- CENTRAL ÓLEO HIDRÁULICA

- FOSSA DE RETENÇÃO DE ÓLEO

- POÇO DE DRENAGEM DA CENTRAL

- GRADE FIXA

- COMPORTA ENSECADEIRA

- COMPORTA VAGÃO

- COMPORTA ENSECADEIRA DA RESTITUIÇÃO

- DIFERENCIAL DA ENSECADEIRA

- DIFERENCIAL DOS PISOS TÉCNICOS COM MONOVIGA

- PÓRTICO DA CENTRAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- ASCENSOR (INSTALAÇÃO FUTURA)
16

17
- LIMPA GRELHAS



PLANTA PELA COTA (81.70)

Esc. 1:300 (A3)

(79.45)
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Esc. 1:300 (A3)
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Planta pela cota 81,70 m e pelo eixo difusor, e corte

transversal FF
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Peça:
Escala:

4

Indicada

Nota: A unidade de medida é o metro

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Mestrado Integrado em Engenharia Civil

1

LEGENDA:

- TURBINA

- ALTERNADOR

- CONDUTA FORÇADA

- ENTRADA DE HOMEM

- INSTALAÇÃO DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO

- CENTRAL ÓLEO HIDRÁULICA

- FOSSA DE RETENÇÃO DE ÓLEO

- POÇO DE DRENAGEM DA CENTRAL

- GRADE FIXA

- COMPORTA ENSECADEIRA

- COMPORTA VAGÃO

- COMPORTA ENSECADEIRA DA RESTITUIÇÃO

- DIFERENCIAL DA ENSECADEIRA

- DIFERENCIAL DOS PISOS TÉCNICOS COM MONOVIGA

- PÓRTICO DA CENTRAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- ASCENSOR (INSTALAÇÃO FUTURA)
16

17
- LIMPA GRELHAS



Viga B3 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

G H

G H

I

I

Est. f10//0,30

5f20+2f16 5f20

8f25 4f25 8f25

Viga B4 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

J L

J L

M

M

Est. f10//0,30

6f25+2f20 6f25+2f204f25

5f20

Viga B5 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

N O

N O

P

P

Est. f12//0,30

2f32+6f 25 2f32+2f25 6f32+2f25+2f20

6f25+2f20 4f25

Est. f10//0,30

Viga B6 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

Q
R

Q R

S

S

Est. f10//0,30

6f25+2f20 6f25+2f20

5f207f20

4f25

Viga B7 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

T U

T U

V

V

Est. f10//0,30

4f25+2f20 4f25+2f20

5f20

4f25

Corte H-H

Esc. 1:50 (A2)

Corte I-I

Esc. 1:50 (A2)

Corte G-G

Esc. 1:50 (A2)

2f16

8f25

4f25

8f25

5f20 5f20 5f20

Est. f10//0,30 Est. f10//0,30 Est. f10//0,30

 f12//0,10 f12//0,10  f12//0,10 f12//0,10  f12//0,10 f12//0,10

Corte L-L

Esc. 1:50 (A2)

Corte M-M

Esc. 1:50 (A2)

Corte J-J

Esc. 1:50 (A2)

6f25

2f20

4f25

6f25

2f20

5f20 5f20 5f20

Est. f10//0,30 Est. f10//0,30 Est. f10//0,30

 f12//0,10 f12//0,10  f12//0,10 f12//0,10  f12//0,10 f12//0,10

Corte E-E

Esc. 1:50 (A2)

Corte F-F

Esc. 1:50 (A2)

Corte D-D

Esc. 1:50 (A2)

2f32

2f25

6f25

2f32

6f25

2f32

2f20

4f25 4f25 4f25

Est. f10//0,30 Est. f10//0,30 Est. f10//0,30
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Corte B-B

Esc. 1:50 (A2)
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Viga B2 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)
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Viga B1 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)
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6f25+2f20 4f25
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 f12//0,10 f12//0,10  f12//0,10 f12//0,10  f12//0,10 f12//0,10
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Esc. 1:50 (A2)
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Vigas de cobertura

Esc. 1:150 (A2)

Viga A1 - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

6f20

4f20

X

4f20

X

Z

Z

Est. f10//0,30

Restantes vigas A - Cobertura

Esc. 1:100 (A2)

4f20

4f20

Est. f10//0,30

Corte X-X

Esc. 1:50 (A2)

4f20

4f20

 f12//0,10 f12//0,10

Est. f10//0,30

Corte Z-Z

Esc. 1:50 (A2)

Est. f10//0,30

4f20
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 f12//0,10 f12//0,10

Restantes Secções

(Vigas A)

Esc. 1:50 (A2)

4f20

4f20

 f12//0,10 f12//0,10

Est. f10//0,30

  Cint. f10//0,15

 4f16 (Detalhe 1)

Consola curta - Secção Central

Esc. 1:25 (A2)

0
,
5
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Detalhe 1 - Planta

Esc. 1:50 (A2)

 2f16 (2R)

Dissertação de Mestrado

Dimensionamento Estrutural de uma Central

Hidroeléctrica Integrada em Berragem de Aterro

Pormenorização de elementos 1/3

Vigas de cobertura

Elaborado por:

João Paulo Anastácio

Nº 70243

Maio de 2017

Peça:
Escala:

5

Indicada

  Quadro de Materiais

  Betão - NP EN 206-1:2007

  Laje e vigas dos pisos técnicos:

         NP EN 206-1(2007): C25/30 XC1(Pt) Cl 0,4 Dmax22 S3

  Vigas da cobertura, laje da cobertura e parede estrutural:

         NP EN 206-1(2007): C30/37 XC4(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3

  Camada de regularização:

         NP EN 206-1(2007): C16/20 XC0(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3

  Aço

  Armaduras ordinárias:

         A500 NR

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Mestrado Integrado em Engenharia Civil

         5,0 [cm]

Recobrimento

  Betão - NP EN 1992-1-1:2010

  Paredes estruturais:

         3,5 [cm]

  Laje e vigas interiores:

Nota: A unidade de medida é o metro

         4,5 [cm]

  Vigas de cobertura:



1
,
2

5

Armadura do maciço

 f20//0,20

f20//0,20

+f16//0,20

 f20//0,10

 f20//0,10

 f20//0,20

CORTE A1-A1

Esc. 1:75 (A3)
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estrutural jusante

f20//0,20
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Esc. 1:75 (A3)
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Esc. 1:300 (A3)
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Parede estrutural - Face interior

Esc. 1:300 (A3)
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f
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Posição da parede estrutural

Esc. 1:500 (A3)
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Indicada

Nota: A unidade de medida é o metro

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Mestrado Integrado em Engenharia Civil

Pormenorização de elementos 2/3

Parede estrutural esquerda

  Quadro de Materiais

  Betão - NP EN 206-1:2007

  Laje e vigas dos pisos técnicos:

         NP EN 206-1(2007): C25/30 XC1(Pt) Cl 0,4 Dmax22 S3

  Vigas da cobertura, laje da cobertura e parede estrutural:

         NP EN 206-1(2007): C30/37 XC4(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3

  Camada de regularização:

         NP EN 206-1(2007): C16/20 XC0(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3

  Aço

  Armaduras ordinárias:

         A500 NR

         3,5 [cm]

  Laje e vigas interiores:

         5,0 [cm]

  Betão - NP EN 1992-1-1:2010

  Paredes estruturais:

         4,5 [cm]

  Vigas de cobertura:

Recobrimento



A

A

B

B

C

C

2f25+6f20+2f16 2f25+6f202f25+4f20

6f20

Est. f10//0,20 Est. f10//0,20

Viga V1 - Piso técnico

Esc. 1:50 (A2)

Viga V3Viga V2

Detalhe 2 - Distribuição de estribos f10 (2R)

na ligação entre as vigas V2 e V3

Esc. 1:50 (A2)

Piso técnico - Face inferior

Esc. 1:100 (A2)
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f
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Planta do Piso técnico (111.40)

Esc. 1:500 (A3)

Piso técnico - Face superior

Esc. 1:100 (A2)
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D

D
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F

Est. f10//0,20 Est. f10//0,20

4f20 6f20+2f16

4f20

Viga V2 - Piso técnico

Esc. 1:50 (A2)

G

G

H

H

I

I

Est. f10//0,20

4f20 6f20+2f16

4f20

Viga V3 - Piso técnico

Esc. 1:50 (A2)

Corte B-B

Esc. 1:25 (A2)

Corte C-C

Esc. 1:25 (A2)

Corte A-A

Esc. 1:25 (A2)

 6f20  6f20  6f20

 f25
 f25

 4f20

 3f12

 3f12
 3f12

 3f12
 3f12

 3f12

 2f16

 2f20

 2f20

 f25
 f25

 4f20

 f25
 f25

 4f20

Est. f10//0,20 Est. f10//0,20 Est. f10//0,20

Viga V1

Detalhe 2

Viga V3

V
i
g
a
 
V

2

Piso técnico

Esc. 1:200 (A2)

Detalhe 1

Corte E-E

Esc. 1:25 (A2)

Corte F-F

Esc. 1:25 (A2)

Corte D-D

Esc. 1:25 (A2)

 3f12

 3f12

 4f20

 3f12

 3f12

 4f20

 3f12

 3f12

 4f20

 4f20 4f20 4f20

 2f16

 2f20

Est. f10//0,20 Est. f10//0,20 Est. f10//0,20

Corte H-H

Esc. 1:25 (A2)

Corte I-I

Esc. 1:25 (A2)

Corte G-G

Esc. 1:25 (A2)

 2f12

 2f12

 4f20

 2f12

 4f20

 2f12

 4f20

 4f20

 2f16

 2f20

Est. f10//0,20

 4f20  4f20

 3f12

 2f12

Est. f10//0,20 Est. f10//0,20

Viga V2Viga V1

Detalhe 1 - Distribuição de estribos f10 (2R)

na ligação entre as vigas V1 e V2

Esc. 1:50 (A2)
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Indicada

  Quadro de Materiais

  Betão - NP EN 206-1:2007

  Laje e vigas dos pisos técnicos:

         NP EN 206-1(2007): C25/30 XC1(Pt) Cl 0,4 Dmax22 S3

  Vigas da cobertura, laje da cobertura e parede estrutural:

         NP EN 206-1(2007): C30/37 XC4(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3

  Camada de regularização:

         NP EN 206-1(2007): C16/20 XC0(Pt) Cl 0,4 Dmax32 S3

  Aço

  Armaduras ordinárias:

         A500 NR

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Mestrado Integrado em Engenharia Civil

         3,5 [cm]

  Laje e vigas interiores:

Nota: A unidade de medida é o metro

         5,0 [cm]

Recobrimento

  Betão - NP EN 1992-1-1:2010

  Paredes estruturais:

         4,5 [cm]

  Vigas de cobertura:
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