
Resumo 

Neste trabalho procede-se ao desenvolvimento de modelos numéricos, tendo em vista a realização 

do estudo do comportamento sísmico de barragens abóbada com base no Método da Sobreposição 

Modal. A caracterização da acção sísmica é realizada através de espectros de resposta.  

Para a discretização da barragem recorre-se a elementos finitos de casca espessa, enquanto que 

para o maciço rochoso de fundação e para a água da albufeira se prevê a possibilidade de utilização 

de elementos finitos tridimensionais. É discutida a forma de proceder à ligação destes elementos de 

natureza distinta.  

É ainda desenvolvida uma matriz de rigidez, baseada na técnica de Vogt, para simular a 

deformabilidade do maciço de fundação em cada nó dos elementos de casca.  

Baseada no conceito de massas adicionais, é desenvolvida uma matriz de massa não diagonal, para 

proceder à modelação do efeito hidrodinâmico em barragens abóbada.  

Estes modelos são aplicados à barragem do Caldeirão e analisados os resultados.  

Com base em exemplos realizados para esta barragem, são comentados os aspectos mais 

significativos ligados à aplicação das Condensações Estática ou Dinâmica na redução das dimensões 

dos problemas dinâmicos, e sugeridas indicações para os eventuais utilizadores destas técnicas.  

Apoiado em alguns artifícios, é sugerido um método expedito de obtenção da resposta sísmica 

aproximada de uma barragem abóbada, envolvendo a utilização de um programa de elementos finitos 

visando unicamente a realização de cálculos estáticos.  

Abstract 

This study presents numerical methods for the analysis of the seismic response of arch dams based 

on the Modal Superposition Method. The earthquake loading is performed via response spectra.  

The dam structure is discretized by thick shell finite elements, whereas for both the foundation rock 

and the reservoir water three-dimensional finite elements can be used. A procedure for connecting 

these two different types of elements is presented.  

It is also developed a special stiffness matrix, based on Vogt's technique, for modelling the influence 

of the foundation deformability on each node of the shell elements.  

The hydrodynamic effect on the arch dam is simulated by means of a non diagonal mass matrix 

derived from the additional mass concept.  

The aplication of these numerical models to the seismic analysis of the Caldeirão dam is presented 

and discussed.  



It is also described how to reduce the size of dynamic problems with Static or Dynamic 

Condensations. Based on experience of the Caldeirão dam analysis, some indications will be provided 

for those who may want to use these techniques.  

Finally, a static finite element method is proposed for the expedient computation of the approximate 

seismic response of arch dams.  


