
Resumo  

O presente trabalho visa o aperfeiçoamento dos modelos para análise do comportamento de 

barragens de betão ao longo do tempo, tendo em conta a fissuração. É desenvolvido um modelo 

numérico de elementos finitos tridimensionais, em que se considera uma lei constitutiva viscoelástica 

associada a uma formulação de dano com enfraquecimento, que permite estudar o processo de 

aparecimento e evolução da fissuração ao longo do tempo em barragens de betão. Trata-se de um 

modelo adequado para: i) estudos de interpretação do comportamento observado ao longo do tempo; 

ii) estudos de previsão do comportamento; e iii) avaliação das condições de segurança (para cenários 

de incidente ou acidente), tendo em conta a evolução no tempo do estado de deterioração. Este 

modelo permite representar os aspectos determinantes no processo de iniciação e progressão da 

fissuração, nomeadamente: i) a degradação de rigidez do material (dano interno) e o enfraquecimento 

(consideram-se duas variáveis escalares de dano, independentes: uma para a compressão e outra 

para a tracção ); ii) a influência dos ciclos de descarga-recarga no aumento do dano interno do 

material; iii) a acumulação de extensões irreversíveis, não só em compressão mas também em 

tracção (fecho incompleto de fendas); e iv) a ocorrência de dano e de eventuais roturas devido ao 

aumento das extensões por fluência. A viscoelasticidade é introduzida com base numa formulação 

incremental recursiva, obtida através de uma aproximação em somatório de Dirichlet da função de 

fluência (cadeia de Kelvin). Para a função de fluência adopta-se uma expressão recentemente 

desenvolvida com base na Teoria da Solidificação.  

Salienta-se a importância da observação das obras em serviço e desenvolvem-se novas 

metodologias de interpretação quantitativa que possibilitam a separação dos efeitos viscoelásticos 

dos outros efeitos de tempo, o que facilita o processo de interpretação do comportamento de obras 

com problemas associados a efeitos de tempo (expansões, fissuração evolutiva, movimentos de 

fundação, etc.).  

O modelo numérico desenvolvido, utilizado de forma integrada com resultados de modelos físicos e 

de modelos de interpretação quantitativa, é aplicado ao estudo de cenários de rotura (cenário de 

degradação da resistência no caso da barragem do Alto Lindoso e cenário de movimento numa falha 

tectónica no caso da barragem de Alqueva) e na interpretação e previsão do comportamento ao longo 

do tempo de uma barragem com problemas de fissuração (barragem do Cabril).  

Abstract  

The present work aims at improving the models for the analysis of concrete dams behaviour along 

time, taking into account cracking phenomena. A numerical model of 3D finite elements is developed, 

considering a viscoelastic constitutive law associated to a damage formulation with softening, which 

makes it possible to study the process of occurrence and evolution of cracking in concrete dams. It is 



an appropriate model for: i) studies aiming at the interpretation of the time behaviour observed; ii) 

studies for prediction of the future behaviour; and iii) assessment of the safety conditions (for either 

incident or accident scenarios), taking into account the time evolution of the deterioration. The model 

allows the representation of the relevant aspects in the process of initiation and progression of 

cracking, namely: i) the material stiffness degradation (damage) and softening (considering two 

independent scalar damage variables: one for compression and the other for tension); ii) the influence 

of the unloading-reloading cycles on the increase of internal material deterioration; iii) the 

accumulation of irreversible strains, not only in compression but also in tension (incomplete closure of 

cracks); and iv) the occurrence of damage and possible failure due to the strain increase by creep. 

The viscoelasticity is introduced on the basis of an increment recursive formulation, obtained through 

an approximation of the creep function by a Dirichlet summation (Kelvin chain). An expression 

proposed by the Solidification Theory is adopted for the creep function.  

The importance of dams monitoring is stressed and new methodologies for quantitative interpretation 

are developed, which enable the separation of the viscoelastic effects from the other time effects. This 

facilitates the process of interpretation of the behaviour of dams with time effects problems (shrinkage, 

evolutive cracking, foundation movements, etc.).  

The numerical model developed, used together with scale models and quantitative interpretation 

models, is applied to the study of failure scenarios (scenario of strength deterioration in the Alto 

Lindoso dam and scenario of movement of a tectonic fault in the Alqueva dam). The numerical model 

is also applied to the interpretation and prediction of the time behaviour of a dam with cracking related 

problems (Cabril dam).  


