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Resumo 

Nas barragens abóbada os gradientes térmicos devidos ao calor libertado 

durante a hidratação do cimento, bem como à baixa condutibilidade térmica do 

betão em massa, conduzem a deformações volumétricas que, caso restringidas, 

podem originar tensões de tração significativas. Por esse motivo as barragens 

abóbadas são construídas através de blocos individuais, separados por juntas de 

contração verticais espaçadas de 15-17m. Isto implica que, em cada bloco, os 

volumes de betonagem sejam decrescentes da fundação para o coroamento, 

reduzindo assim a eficiência no aproveitamento do equipamento de produção e 

colocação do betão instalado em obra. Este problema pode, no entanto, ser 

atenuado através da interrupção de algumas juntas de contração a cerca de 2/3 da 

altura da abóbada, aumentando-se o respetivo espaçamento no terço final, 

permitindo assim incrementar os volumes de betão a colocar em cada camada. Esta 

técnica foi aplicada com sucesso na barragem de Las Portas, mas apesar dos 

benefícios expectáveis ainda não constitui uma prática corrente. Isto deve-se, em 

grande medida, à inexistência de análises numéricas que comprovem a eficiência e 

adequabilidade desta alternativa de disposição das juntas de contração. 

A presente tese visa precisamente avaliar a possibilidade de modificação do 

arranjo das juntas de contração, com vista a uma melhor utilização da capacidade 

do equipamento de produção e colocação do betão instalado em obra, e assim 

acelerar a construção de barragens abóbada. Recorrendo a análises numéricas 

termomecânicas mostra-se que um arranjo alternativo das juntas de contração, 

similar ao adotado na barragem de Las Portas, conduz a um risco de fissuração do 

betão idêntico ao que se obtém com a disposição tradicionalmente adotada na 

construção de barragens abóbada. 
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Para cada modalidade de disposição das juntas de construção – a tradicional ou 

a modificada – é realizada uma simulação numérica independente, de cariz 

termomecânico, com o propósito de analisar o comportamento dos blocos centrais 

de uma barragem abóbada. As análises termomecânicas, realizadas com base no 

Método dos Elementos Finitos, incluem a fase de construção, contemplando: (i) o 

problema térmico, reproduzido através de um modelo transiente, que considera a 

geração do calor de hidratação do cimento, os fluxos de calor para o meio ambiente, 

bem como o efeito das serpentinas de pós-refrigeração; (ii) o problema mecânico, 

em que os estados de deformação e de tensão do betão são reproduzidos tendo em 

linha de conta o efeito do campo térmico e das ações exteriores, a evolução das 

propriedades mecânicas durante a fase de hidratação do cimento e o fenómeno de 

fluência do betão. 

Palavras chave: Barragens abóbada; Juntas de contração; Betão em massa; 

Hidratação do cimento; Serpentinas de pós-refrigeração; Análises termomecânicas.
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Abstract 

In arch dams, the thermal gradients due to the heat released during the cement 

hydration, as well as to the low thermal conductivity of the concrete mass, lead to 

volumetric deformations, which, if restrained, may induce the occurrence of high 

tensile stresses. For this reason, the arch dams are built through individual blocks, 

separated by contraction joints that are normally spaced by 15-17m. This implies 

that, in each block, the concreting volumes decrease from the foundation to the 

crest, thus reducing the efficiency in the use of the equipment for production and 

placement of concrete installed on site. This problem can, however, be mitigated 

by interrupting some contraction joints at about 2/3 of the arch dam height, 

increasing the respective spacing in the final third, thus allowing to increase the 

volumes of concrete to be placed in each layer. This technique has been successfully 

applied to the Las Portas dam, but despite the expected benefits it is still not a 

current practice. This is largely due to the lack of numerical analyses that prove 

the efficiency and suitability of this alternative arrangement of the contraction 

joints. 

The present thesis aims precisely to evaluate the possibility of modifying the 

arrangement of the contraction joints, to better utilize the capacity of the 

equipment for production and placement of concrete installed on site, and thus 

speeding up the construction of arch dams. Using thermo-mechanical numerical 

analyses it is shown that an alternative arrangement of the contraction joints, 

similar to that adopted in the Las Portas dam, leads to a risk of concrete cracking 

identical to that obtained with the arrangement traditionally adopted in the 

construction of arch dams. 

For each type of arrangement of the construction joints – the traditional or the 

modified one – an independent thermo-mechanical numerical simulation is carried 
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out, with the purpose of analyzing the behaviour of the central blocks of an arch 

dam. The thermo-mechanical analyses, supported on the Finite Element Method, 

include the construction phase, contemplating: (i) the thermal problem, reproduced 

through a transient model, which accounts for the heat generated by the cement 

hydration, the heat flows to the environment, as well as the effect of the post-

cooling coils; (ii) the mechanical problem, in which the concrete strains and stresses 

are reproduced taking into account the effects of the thermal field and of the 

external actions, the evolution of the mechanical properties during the cement 

hydration phase and the phenomenon of concrete creep. 

Keywords: Arch dams; Contraction joints; Mass concrete; Cement hydration; 

Post-cooling coils; Thermo-mechanical analyses.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Enquadramento e objetivos 

Nas estruturas massivas, as tensões de origem térmica são a principal causa de 

fendilhação do betão nas primeiras idades [2]. O calor liberado pela hidratação do 

cimento conduz ao aparecimento de gradientes térmicos que, por sua vez, originam 

deformações volumétricas; quando restringidas, estas geram tensões de tração 

suscetíveis de fendilhar o betão jovem [3-7]. Este efeito é proeminente em estruturas 

massivas, tais como sapatas de pontes, centrais nucleares e hidroelétricas, 

barragens, etc. No caso das barragens é necessário controlar estas tensões 

autoinduzidas, caso contrário a durabilidade e a estanquidade podem ficar 

comprometidas [3, 6, 8]. 

Portanto, as barragens abóbadas são construídas através de blocos individuais, 

separados por juntas de contração; por sua vez, cada bloco é betonado em várias 

etapas, com camadas de 1.0m, 2.0m ou 3.0m de espessura [6, 9, 10]. Além disso, 

nas primeiras idades, o betão deve ser objeto de cura e proteção adequadas, o que 

obriga à adoção de medidas de controlo, tais como: a refrigeração prévia dos 

constituintes do betão (pré-refrigeração); a utilização de cimentos de baixo calor de 

hidratação ou de pozolanas; o uso de agregados com elevada difusibilidade e/ou 

com baixa deformabilidade térmica; a betonagem com camadas pouco espessas; o 

ajuste do cronograma de construtivo, isto é, do intervalo entre camadas sucessivas, 

da diferença entre blocos adjacentes, ou a interrupção dos trabalhos; a proteção 

térmica das superfícies exteriores, por meio de mantas térmicas e da protelação da 

remoção das cofragens; e a refrigeração artificial do betão através de serpentinas 
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embebidas (pós-refrigeração) [5, 6, 9]. Esta última medida é também importante na 

garantia do monolitismo da abóbada, pois a abertura mínima necessária à injeção 

das juntas de contração depende da contração volumétrica do betão promovida pela 

pós-refrigeração [6, 10, 11]. 

Naturalmente, a avaliação das tensões geradas pela libertação do calor de 

hidratação do cimento, tendo em conta o efeito da fluência do betão, constitui um 

dos aspetos mais relevantes no projeto e na construção de barragens de betão [5, 

12]. Aliás, no que se refere às barragens abóbada, a simulação do comportamento 

termomecânico durante a construção está entre os tópicos que carecem de 

investigação [13]. Contudo, tanto os engenheiros como os investigadores têm 

dificuldade em simular a totalidade da construção das barragens abóbada [14]. Na 

bibliografia, as simulações tridimensionais (mais realistas) da construção de 

barragens abóbada são incomuns, pois constituem um dos desafios mais complexos 

no que se refere à avaliação da segurança destas estruturas [15]. Do ponto de vista 

numérico, a simulação da pós-refrigeração constitui também um enorme desafio, 

pois as metodologias existentes baseadas no Método dos Elementos Finitos (MEF) 

exigem um elevado esforço de cálculo ou a alteração dos códigos existentes. Para 

ultrapassar estas dificuldades nesta tese propõe-se um novo método que traduz o 

efeito térmico das serpentinas através de superfícies equivalentes de refrigeração, 

formadas por elementos finitos (EF) de fronteira nos quais se implementa a lei de 

Newton do arrefecimento.  

O custo total de uma barragem é composto pelos custos de projeto, de mitigação 

dos impactes ambientais e do reassentamento, de construção, de exploração e de 

financiamento [16]. Em geral, os custos de construção e de financiamento são muito 

superiores aos custos de projeto e de exploração [16]. Logo, qualquer tentativa de 

redução dos custos deve incidir sobre as despesas de construção e de financiamento. 

De acordo com a International Commission on Large Dams (ICOLD) [4], o dono 
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de obra obtém maiores benefícios com uma diminuição de 10% do tempo de 

construção do que com uma redução direta dos custos de 10%, devido ao decréscimo 

dos juros com empréstimos e à antecipação da acumulação de receitas. Na realidade, 

o encurtamento do período de construção propicia um enchimento mais precoce da 

albufeira e, assim, um mais rápido início da produção de energia elétrica [17, 18], 

no caso de um aproveitamento com este objetivo. 

Tradicionalmente, os projetistas advogam que a redução dos custos de 

construção está nas mãos dos empreiteiros, enquanto estes últimos defendem 

precisamente o contrário [19]. Portanto, torna-se indispensável uma aproximação 

entre ambas as partes, de maneira a garantir uma execução mais rápida, económica 

e eficaz dos projetos. Segundo Leonard [20], só será possível uma construção mais 

rápida e com uma redução de custos, caso se altere a forma tradicional de projetar. 

Em geral, os custos de construção das barragens abóbada podem ser reduzidos pela 

alteração da conceção e definição das formas, com vista à minimização do volume 

da barragem (uso mais eficiente do betão) [18, 21], ou pela construção no menor 

tempo possível [16, 18]. Este último aspeto requer uma sequência construtiva sem 

picos ou interrupções, isto é, uma betonagem constante no tempo [16]. Nesse 

sentido, torna-se necessária uma seleção adequada dos equipamentos de construção 

e do plano de betonagem [21]. Isto significa que, após a conceção das formas e da 

implantação, os fatores mais condicionantes são o espaçamento das juntas de 

contração, a espessura das camadas de betonagem, a diferença máxima/mínima 

entre blocos adjacentes, e o intervalo de tempo entre a aplicação das sucessivas 

camadas de betonagem [21].  

Na prática, procura-se a construção no menor prazo possível, compatível com 

os seguintes aspetos: o uso eficiente da central de fabricação, a disponibilidade de 

mão-de-obra e as condições meteorológicas [18]. De acordo com [22, 23], a redução 

do tempo e do custo de construção podem ser alcançadas através do aumento da 
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espessura das camadas de betonagem e da diminuição do número de blocos. 

Segundo Basgen [24], a eliminação das juntas de contração constitui o primeiro 

grande passo para a redução dos custos/tempo de construção. Com a eliminação 

das juntas de contração, os volumes de betonagem ficam sobretudo condicionados 

pelos sistemas de produção do betão [24]. Aliás, o aumento do espaçamento das 

juntas de contração, e a concomitante diminuição dos trabalhos de injeção, pode 

proporcionar uma dupla economia nas barragens abóbada [25]. Salienta-se que a 

eliminação das juntas de contração como exigência estrutural tem vindo a ser 

proposta desde há muitos anos, mas ainda não foi amplamente aceite pelos 

projetistas [24].  

Na construção convencional das barragens abóbada as juntas de contração são 

normalmente espaçadas de 15-17m, para acomodar as deformações volumétricas do 

betão. A restrição imposta pela fundação pode conduzir à fendilhação do betão e, 

por este motivo, nesta zona, o espaçamento das juntas não deve exceder 15-20m. 

Do ponto de vista económico é vantajoso tentar eliminá-las ou reduzi-las. 

A variação da espessura da abóbada em altura, bem como o espaçamento 

regular das juntas, conduz, em cada bloco, a um decréscimo dos volumes de 

betonagem da fundação para o coroamento. Por esse motivo, o rendimento médio 

da central de fabricação corresponde a 60-75% do equivalente ao seu funcionamento 

contínuo à capacidade máxima [9, 26]. Tendo isto presente, alguns projetistas 

propõem a interrupção de parte das juntas de contração (a partir de determinada 

cota), colocando galerias com orientação radial (montante/jusante) – ver Figura 1. 

Preconiza-se, assim, uma interrupção das juntas de contração na zona onde existe, 

à partida, uma menor tendência para a fendilhação térmica do betão. Assim, junto 

ao coroamento o espaçamento das juntas poderá eventualmente aumentar para 30-

45m, tal como nas barragens de El Vellón, Las Portas e Funcho [27-29].  
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a) Vista de jusante1 

 
b) Margem direita  

Figura 1 – Barragem de Las Portas. 

 
 

1 Uma parte das juntas de contração (a vermelho) foi interrompida para unir três blocos num só; as 
juntas de contração existentes ao longo de toda a altura da abóbada estão representadas a laranja.  
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Esta técnica afasta-se das práticas correntes e contraria as experiências passadas 

[23]. Portanto, além dos exemplos coroados de êxito, carece de cálculos que provem 

a sua exequibilidade e segurança. É precisamente neste contexto que se insere a 

presente tese de doutoramento, cujo principal objetivo é o estudo da alteração do 

arranjo das juntas de contração de uma barragem abóbada, tendo como base a 

interrupção de algumas juntas de contração, de forma a otimizar o plano de 

betonagem e, assim, a utilização dos equipamentos de construção. 

Neste trabalho de investigação as simulações numéricas são realizadas através 

do MEF. A evolução das temperaturas do betão é prevista com um modelo térmico 

em regime transiente, que considera o calor libertado pela hidratação do cimento, 

as condições fronteira, o faseamento construtivo e o efeito da pós-refrigeração. As 

correspondentes tensões são avaliadas através de um modelo viscoelástico com 

endurecimento – considera a fluência e a evolução das propriedades mecânicas do 

betão –, que permite a avaliação do índice de fendilhação do betão. Nos casos em 

que se revele necessário, é considerada a influência das juntas de contração.  

1.2. Descrição do conteúdo dos capítulos 

Quanto à organização, o presente documento está divido em 6 capítulos, 

dedicando-se o atual à Introdução. 

O Capítulo 2 começa por abordar os aspetos relativos à classificação, à 

conceção e ao funcionamento das barragens abóbada. Adicionalmente, na Secção 

2.2, apresenta-se uma evolução história das formas e dos principais métodos de 

cálculo deste tipo de estruturas. Na Secção 2.3. descreve-se o comportamento 

térmico das barragens abóbada, desde a construção até à exploração. Porém, 

atribui-se maior importância à construção, mostrando-se o modo como, nesta fase, 

o campo de temperaturas condiciona o processo construtivo. Em seguida, na Secção 

2.4, efetua-se uma revisão bibliográfica sobre o método convencional de construção 
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das barragens abóbada, nomeadamente em termos da pré-refrigeração, dos 

materiais cimentícios, dos sistemas de transporte e colocação do betão, da espessura 

das camadas de betonagem, do intervalo entre camadas sucessivas, da 

pós-refrigeração, do controlo dos gradientes térmicos, e das especificações adotadas 

em climas muito frios. Na Secção 2.5 é dedicada atenção à problemática das juntas, 

que constitui o principal tópico de investigação da presente tese de doutoramento. 

Nesse sentido, descreve-se em detalhe a técnica que irá ser adotada para a alteração 

do arranjo das juntas de contração, apresentando-se vários exemplos da sua 

aplicação. Por fim, descrevem-se as metodologias normalmente utilizadas nas 

análises termomecânicas das barragens abóbada durante as fases de construção e 

de exploração. 

O Capítulo 3 contém duas aplicações numéricas – o envolvimento em betão 

da espiral de uma turbina de uma central hidroelétrica, bem como o pilar do 

descarregador de cheias de uma barragem gravidade –, analisadas com base no 

MEF, e nas quais é descrita e ilustrada a aplicação do modelo termomecânico 

utilizado para a previsão do comportamento do betão nas primeiras idades. 

Abordam-se os fundamentos do problema térmico, isto é, a teoria relativa aos 

fenómenos de transmissão de calor – a condução, a convecção e a radiação –, bem 

como à fonte interna de geração de calor, devida à reação de hidratação do cimento. 

Relativamente ao problema mecânico, introduzem-se os conceitos de maturidade, 

de fluência e de índice de fendilhação do betão. Salienta-se que o envolvimento da 

espiral foi monitorizado in situ e, portanto, possibilita a validação dos resultados 

numéricos obtidos. O pilar do descarregador de cheias contempla a simulação dos 

tubos de refrigeração. Portanto, numa fase inicial do presente trabalho foi possível 

compreender os fenómenos que governam o comportamento das estruturas massivas 

durante a construção. 
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O Capítulo 4 apresenta uma nova metodologia para simulação do efeito de 

arrefecimento induzido pelas serpentinas de refrigeração, com base em superfícies 

equivalentes nas quais são usados EF idênticos aos que simulam as condições de 

fronteira em que é imposta a lei de Newton do arrefecimento. A eficiência desta 

metodologia é testada através da análise térmica do bloco central de uma barragem 

abóbada recentemente construída em Portugal, para a qual existem dados relativos 

à monitorização das temperaturas e à caraterização laboratorial do betão. Na Secção 

4.2. são também descritas as metodologias existentes, baseadas no MEF, para a 

simulação dos tubos de refrigeração. 

No Capítulo 5 é estudado um arranjo alternativo das juntas de contração de 

uma barragem abóbada, tendo por base a solução adotada em El Vellón, Las Portas 

e Funcho. A partir dos blocos centrais de uma barragem abóbada, que foi usada 

como caso de estudo no Capítulo 4, procede-se à duplicação do afastamento das 

juntas de contração junto ao coroamento. Portanto, as juntas de contração têm um 

espaçamento de 17m junto à fundação, sendo uma parte interrompida, a partir de 

determinada cota, para formar blocos com 34m de desenvolvimento entre juntas. 

Na parte superior os blocos são unidos dois a dois, o que conduz a uma maior 

uniformização dos volumes de betonagem. Para viabilizar esta solução, 

procurar-se-á investigar se as tensões de origem térmica permanecem dentro de 

limites admissíveis ao longo da construção. 

Finalmente, o Capítulo 6 é reservado às principais conclusões, identificando-se 

os problemas encontrados e as correspondentes estratégias de resolução. Além disso, 

propõem-se domínios de investigação para desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo 2 

Barragens abóbada 

2.1. Aspetos gerais 

As barragens abóbada, de curvatura simples, de dupla curvatura, ou de 

abóbadas múltiplas apoiadas em contrafortes, de simples ou dupla curvatura (ver 

Figura 2) [30, 31], são estruturas que funcionam essencialmente com estados de 

tensão de compressão, sendo, portanto, especialmente adequadas à utilização de 

materiais de construção como o betão em massa [16]. Este tipo de barragens 

apresenta uma curvatura em planta, o que proporciona que grande parte do impulso 

hidrostático seja transmitido horizontalmente às margens como se de um arco se 

tratasse [10, 17, 31-41]. 

A utilização das barragens abóbada é, portanto, adequada a vales em forma de 

V ou de U, com relações corda/altura (C/H) de 3-4 [16]. Segundo Laginha Serafim 

[23], as abóbadas de dupla curvatura e as barragens em casca são recomendáveis 

para vales em V ou em U, com relações C/H inferiores a 5. Inicialmente, a formas 

das barragens em casca resultavam dos estudos de formas em membrana e, 

portanto, utilizavam pequenas espessuras, pois a maior parte do volume do betão é 

comprimido até tensões próximas dos máximos permitidos, o que resulta numa 

utilização mais eficiente dos materiais2 – economia de 20-35% em relação ao volume 

das abóbada tradicionais [23]. Em geral, nos vales em V encaixados são adotadas 

 
 

2 Laginha Serafim defendia que em vales estreitos (C/H=1) são possíveis cascas com espessuras 
máximas inferiores a 1/15 da altura; nos vales correntes em forma de V e com C/H de cerca de 3, 
são frequentes espessuras máximas da ordem de 1/5 da altura. Estas indicações aplicam-se a 
barragens com alturas da ordem de 100m. 
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soluções de “arco puro” (a capacidade é atribuída aos arcos horizontais); nos vales 

mais abertos torna-se vantajoso adotar uma curvatura vertical mais acentuada, 

uma vez que a flexão das consolas assume maior importância, ou aumentar a 

espessura dos arcos (barragens de arco-gravidade) [10, 16, 17, 42-45]. No que 

respeita à forma, as barragens abóbada devem seguir as seguintes recomendações: 

os arcos devem ter um pequeno ângulo central3, uma diminuição da curvatura e um 

aumento da espessura4 em direção às nascenças, bem como bons ângulos de 

incidência5 nas margens [23, 27, 30, 31, 36, 42, 46-51]; as consolas devem ter 

curvatura vertical para que as tensões de compressão do peso próprio compensem 

as tensões de tração verticais da pressão hidrostática [23, 27, 30, 31, 46, 50, 52]; os 

arcos devem ser simétricos [6, 10, 27, 30, 31, 46, 50, 53, 54] e o coroamento deve 

ser esbelto6 [23, 30, 31, 53, 55-57]. 

Em planta os arcos podem ser das seguintes tipologias: circulares de raio 

constante, de ângulo ao centro constante, ou de raio e ângulo ao centro variáveis; 

circulares de dois, de três ou de cinco centros; parabólicos; elípticos; ou em espiral 

logarítmica [6, 16, 31, 40, 45, 47, 49, 58-62]. Alguns critérios simplificados de 

definição das formas podem ser encontrados em [6, 10, 32, 45, 63-65]. Atualmente 

a forma da abóbada é definida através de processos de otimização e de programas 

avançados de cálculo (ver detalhes em [61, 66-91]), para que ocorram 

simultaneamente condições de igualdade de tensão e de tensão máxima de 

compressão na maior parte da barragem. A espessura deve ser reduzida ao máximo 

(otimização do volume), sem comprometer a resistência ao corte na fundação [16]. 

 
 

3 Em geral, o ângulo central possui um valor mínimo de 80-90º e um valor máximo de 100-110º. 
4 As nascenças têm geralmente uma espessura adicional de 20-25% em relação à consola de fecho. 
5 Normalmente o ângulo de incidência deve ser superior a 30º. 
6 Este aspeto evita uma rigidez excessiva do coroamento e, assim, previne o aparecimento de tensões 
verticais de tração (fendas horizontais) a jusante, tal como verificado na barragem do Cabril. 
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Portanto, torna-se necessária uma fundação competente, para suportar as cargas 

impostas pelo peso próprio, pelo impulso hidrostático e pela ação térmica ambiente 

[10, 16, 17, 31, 36, 45, 92, 93]. No entanto, a natureza hiperestática de uma abóbada 

permite, em geral, uma redistribuição dos esforços, originados, por exemplo, pela 

heterogeneidade da fundação [17, 27, 37, 49]. Esta estabilidade inerente ficou 

comprovada nas barragens de Pacoima e de Vidraru, que sofreram danos mínimos 

sob sismos intensos [94], tal como em Vajont, que registou danos ligeiros no 

coroamento após o galgamento de uma onda de grande dimensão provocado por 

um deslizamento de terras [94-98]. 

 
 

a) Curvatura simples 

 

 

b) Dupla curvatura 

  

c) Abóbadas múltiplas 

Figura 2 – Tipologias de abóbadas. Adaptado de [43, 99-102]. 
 

Alguns projetistas acham conveniente o uso de um bloco perimetral na periferia 

da abóbada [53, 54, 103], com os seguintes fins: assegurar a simetria da abóbada [6, 
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10, 17, 23, 45, 50, 94, 104, 105], simplificar a forma da abóbada [22], reduzir as 

zonas de escavação [10], ligar as zonas fracas da fundação [10, 17, 45] e assegurar 

uma melhor distribuição de tensões na fundação [6, 10, 17, 36, 37, 47, 48, 50, 55, 

94, 105-111]. Este bloco perimetral recebe a denominação de soco (em Portugal), 

caso seja monolítico com a abóbada [6, 27], ou de pulvino (em Itália), quando está 

separado da abóbada através de uma junta perimetral [27, 36, 37, 40, 45, 49, 53, 

112-119]. Por vezes o soco é completado com encontros artificiais na parte superior 

das encostas [109], com os seguintes objetivos: aumentar a capacidade da albufeira 

(quando a inclinação das encostas no alto das margens não é suficiente para apoiar 

os arcos) [10, 36, 37, 49, 62]; possibilitar a simetria da abóbada [6, 108, 120]; reduzir 

a extensão do coroamento [6, 49, 62]; melhorar a transferência de cargas para a 

fundação [6, 37, 45, 120] e aumentar a resistência à rotura [48, 54, 108, 110]. 

Em relação ao pulvino é relevante referir que a junta perimetral é recomendada 

com o propósito de evitar as tensões de tração verticais na base, a montante [17, 

37, 40, 44, 45, 53, 117, 118, 121, 122]. No entanto, esta junta tem sido intensamente 

discutida [36, 44, 123], uma vez que não é fácil demonstrar os benefícios pretendidos, 

e que estes justificam os custos adicionais necessários à respetiva execução [44]. 

Alguns projetistas não estão convencidos das vantagens desta solução [27, 37, 103], 

pois consideram que reduz o monolitismo da estrutura, constituindo uma fraqueza 

estrutural, e que complica a construção [27, 37]. Além disso, as simulações 

numéricas realizadas fornecem a impressão de que a simples existência desta junta 

não constitui um meio seguro para evitar as tensões de tração [123]. Em alternativa 

pode-se colocar uma junta a montante, paralela à fundação e na base das consolas 

mais altas, entre o paramento de montante e uma galeria próxima do folheto médio 

da barragem; esta junta também reduz a rigidez da barragem junto à fundação, 

isto é, na alegada zona de trações; a montante é colocada uma vedação que evita a 

entrada de água [17, 19, 36, 39, 40, 45, 49, 58, 62, 114, 124]. 
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Para avaliar o potencial de fendilhação, em especial por corte, Lombardi [125, 

126] propôs a determinação de um coeficiente de esbelteza Ce=F2/(V×H), em que 

F é área do vale a fechar (medida na superfície de referência da abóbada), H é a 

altura e V é volume da abóbada. Uma barragem considera-se dimensionada de 

forma bastante conservativa quando Ce<10, ou bastante ousada quando Ce>20; 

Ce≈15 representa um projeto económico e adequado [127]. 

Na conceção de uma abóbada os fatores mais decisivos são, primeiramente, as 

condições do local (a forma do vale e fundação), a hidrologia e o clima; de seguida 

são relevantes as ações aplicadas (peso próprio, pressão da água e temperatura) e, 

por fim, as propriedades do betão [17]. 

Na fase de construção as ações mais importantes são o peso próprio, as 

deformações termo-higrométricas e autógena nas primeiras idades do betão, as 

variações da temperatura do ar e da água, as forças de pré-esforço (quando 

utilizado) e as pressões de injeção. Após a construção, as principais ações dizem 

respeito à pressão hidrostática, às variações de temperatura7, aos impulsos do gelo 

e dos sedimentos, às subpressões e aos sismos [30, 31, 43, 128-134]. 

Nas abóbadas de dupla curvatura os perfis das consolas possuem um avanço 

para montante na base e um desvio para jusante no coroamento, de modo a eliminar 

as trações na base a montante e na parte superior a jusante sob a ação do impulso 

hidrostático [10, 42, 46, 50, 106, 128, 135]. A curvatura vertical origina um 

descentramento da linha de pressões do peso próprio, de forma que nas várias seções 

horizontais ocorra um estado de tensão (vertical) que, somado ao da pressão 

hidrostática, conduza a tensões de compressão [46, 50, 62]. O peso próprio é usado 

para reduzir ou eliminar as tensões de tração, mantendo as tensões de compressão 

 
 

7 Dependem das temperaturas do ar e da água, da radiação solar e da velocidade do vento. 
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em limites admissíveis [10, 17, 44, 47, 51]. Porém, a curvatura vertical deve ser 

controlada [49], face às tensões verticais que tendem a ocorrer no pé de jusante e 

na parte superior das consolas centrais a montante [49, 62] quando a albufeira está 

vazia. Na parte superior da abóbada, a organização dos arcos conduz a um desvio 

dos blocos centrais para jusante e a um desvio dos blocos extremos para montante 

[27]. Alguns engenheiros de barragens limitam os desvios em ambos os sentidos, 

para assegurar a estabilidade dos blocos durante a construção [27]. Outros defendem 

uma inclinação acentuada do perfil para jusante [27, 62, 109, 135], pois tende a 

reduzir ou eliminar o aparecimento de trações na parte superior a jusante no nível 

máximo da albufeira8 [10, 27, 32, 62, 109, 135]. Por sua vez, o desvio dos blocos 

extremos para montante deve ser controlado, para evitar tensões de tração 

excessivas no pé de jusante quando a albufeira está vazia [27]. 

Normalmente as tensões de tração tendem a formar-se na base do paramento 

de montante e na parte superior a jusante no cenário associado ao nível máximo da 

albufeira e da temperatura ambiente mínima [17, 32, 44, 136, 137]. No cenário 

referente ao nível mínimo da albufeira e à temperatura ambiente máxima as tensões 

de tração surgem na base a jusante e na parte superior a montante [10, 17, 44, 136]. 

Em geral, a ação térmica promove o movimento dos arcos em direção a montante 

durante o verão, e em direção a jusante durante o inverno [45]. Nos regulamentos 

portugueses de projeto de barragens as combinações de ações para cenários 

correntes englobam o peso próprio dos blocos (consolas independentes), a pressão 

hidrostática no paramento de montante para o nível máximo de cheia (NMC) ou 

de pleno armazenamento (NPA), as variações de temperatura associadas aos 

 
 

8 Efeito promovido pelos efeitos da componente vertical (descendente) da pressão hidrostática e da 
ação do peso próprio. 
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períodos de verão ou de inverno (consideradas em relação temperatura de injeção), 

bem como o sismo base de projeto (SBP) [90, 138-142]. 

Relativamente à ação do peso próprio, importa salientar que os blocos estão 

separados por juntas de contração e, portanto, cada bloco está sujeito a uma 

deformação que depende da evolução do perfil vertical durante a construção. Assim, 

os deslocamentos radiais são para montante até dois terços da altura da barragem 

(o que favorece a abertura das juntas), verificando-se deslocamentos para jusante 

com a construção do terço superior (o que promove o fecho das juntas) [42, 93, 135, 

143]. Neste âmbito, o Anexo A contém os mapas previstos para os deslocamentos, 

abertura das juntas de contração e tensões principais considerando a evolução das 

formas da barragem do Alto Lindoso [93] considerando a ação faseada do peso 

próprio, tendo em conta as juntas de contração. A hipótese de consolas 

independentes está correta quando a barragem sofre uma deformação generalizada 

para montante, o que ocorre quando se adotam juntas verticais, como no caso da 

barragem do Alto Lindoso; caso contrário, como no caso da barragem do Cabril em 

que as juntas, são torsas e não são verticais junto à fundação, deve ser considerado 

o faseamento construtivo [129, 135]. Além disso, o betão mais recente da parte 

superior da barragem possui uma maior tendência para a fluência do que o betão 

mais velho da base e, portanto, ocorre uma transferência temporária de esforços 

internos para a parte inferior da barragem (mais rígida) [42, 143]. 

Em condições normais de exploração (cenários correntes) as tensões de tração e 

de compressão são limitadas a 1.0-1.5MPa e a 6.0-10.0MPa, respetivamente [144, 

145]. Nos EUA, sob nenhuma circunstância as tensões de tração podem exceder 

1.03MPa e 1.55MPa nos cenários correntes e não-correntes, respetivamente [6]. Na 

China, as tensões de tração não devem ser superiores a 1.2-1.5MPa; sob a ação do 

peso próprio, e admitindo que as juntas se encontram abertas (consolas 

independentes), as tensões de tração não devem ultrapassar os 0.5MPa [45, 146-
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148]; por sua vez, as tensões de compressão devem situar-se no intervalo 8.0-10.MPa 

[45, 149]. Na Rússia, para os cenários correntes, as tensões de tração e de 

compressão estão limitadas a 1.9MPa e a 10.3MPa, respetivamente [150, 151]. Em 

Itália, as tensões máximas admissíveis devem obedecer aos seguintes limites: (i) sob 

a ação do peso próprio, as trações não devem ser superiores a 0.8MPa; (ii) sob a 

ação do peso próprio, da albufeira cheia e do gelo, as trações não devem superiores 

a 0.5MPa e a 0.8MPa nos paramentos de montante e de jusante, respetivamente; 

(iii) com as variações da temperatura exterior o limite da alínea (ii) pode ser 

incrementado em 20%; (iv) adicionando o efeito da ação sísmica, o limite da alínea 

(ii) pode ser aumentado em 20% [116]. Em Espanha, sob condições normais as 

tensões de tração e de compressão não devem exceder cerca de 1.0-1.5MPa e de 

8.0-10.0MPa, respetivamente; nas solicitações acidentais (ver detalhes em [36]) os 

limites anteriores podem ser incrementados em 20% [152]. Segundo Stucky et al. 

[153], na Suíça, os valores máximos das tensões admissíveis são: compressões de 

6.5-8.5MPa, com albufeira cheia ou vazia; trações de 2.0-2.5MPa com a albufeira 

vazia e de 1.0-1.5MPa com a albufeira cheia (considerando o peso próprio, a pressão 

hidrostática e a temperatura). 

Em Portugal, as especificações de projeto impõem um limite máximo de 1.0MPa 

para as tensões de tração e de 5.5MPa para as tensões de compressão e nos cenários 

relativos à construção (consolas independentes) e à albufeira cheia, com ou sem a 

ação térmica de inverno; no cenário associado à ação térmica de verão, com albufeira 

vazia, as tensões de tração e de compressão estão limitadas a 1.5MPa e 7.0MPa, 

respetivamente; na situação de albufeira cheia, com ou sem ação térmica de inverno, 

a razão entre os esforços tangenciais (direção radial) e normais à superfície da 

fundação deve ser de 0.85 e de 0.95, respetivamente [90, 139-142]. Neste contexto, 

o atual estado da arte considera em situações correntes a resposta da barragem em 

regime linear elástico; em situações extremas é assumido um comportamento não-
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linear dos materiais [11, 93, 129, 134, 154]. Portanto, na fase de projeto adotam-se 

os seguintes pressupostos [30]:  

 Para situações de construção são usados modelos da estrutura completa, 

contínua e de comportamento elástico linear; modelos de blocos independentes 

assumindo um comportamento elástico linear; ou modelos das sucessivas 

geometrias (com juntas de contração), formadas por materiais elásticos lineares 

ou elasto-viscoplásticos com idades diferentes. 

 Para situações de primeiro enchimento e exploração da albufeira são utilizados 

modelos que supõem a estrutura contínua, formada por materiais elásticos 

lineares, com características médias no período em estudo, mas que tenham em 

consideração a fluência (ver detalhes em [93, 155]). 

 Em situações extremas são usados modelos de comportamento não-linear. 

2.2. Aspetos históricos 

Construída em 1854 (com alvenaria de pedra), a barragem de Zola foi a primeira 

abóbada (de raio constante) calculada através de um conjunto de arcos horizontais 

independentes através da fórmula dos tubos de parede delgada – as tensões são 

calculadas através de σ = PR/e, onde σ é a tensão de compressão uniforme para 

uma dada pressão P num arco de raio R e espessura e [27, 37, 39, 53, 156, 157]. 

Depois dos Romanos, nos séculos mais recentes o betão foi utilizado pela 

primeira vez nas barragens de Boyds Corner, nos EUA, e de Maigrauge, na Suíça 

(ver detalhes em [158]), ambas construídas em 1872 [159, 160]. Concluída em 1880, 

a barragem de 75-miles (na Austrália) constitui o primeiro exemplo de uma 

barragem abóbada de betão [39, 160]. As primeiras barragens abóbada eram 

formadas por paramentos de formas cilíndricas ou cónicas, nas quais, em planta, os 

centros dos arcos do paramento de montante (por vezes também o de jusante) 
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mantinham-se constantes ao longo de toda a altura [103]. Em 1890 a barragem de 

Crystal Springs (EUA) foi construída através de uma combinação de blocos 

independentes e pré-fabricados de betão, interligados por juntas injetadas, com 

vista a minorar o efeito do calor libertado durante a hidratação do cimento (ver 

Figura 3) [159, 161]. Este método inovador (através de blocos) viria posteriormente 

a inspirar o método construtivo da barragem de Hoover [159]. 

   
Figura 3 – Barragem de Crystal Springs. Adaptado de [162]. 

 
A consideração da interdependência entre os arcos e as consolas teve início em 

1910 com a barragem de Buffalo Bill (EUA), na qual foi assumida uma distribuição 

das cargas entre os arcos e as consolas, ajustando os deslocamentos horizontais da 

consola de fecho aos deslocamentos radiais dos arcos do coroamento [27]. O traçado 

de abóbadas de centro variável (que conduziu aos paramentos de dupla curvatura) 

surgiu de observações decorrentes da fórmula dos tubos, segundo as quais: o raio R 

dos arcos deve diminuir com o aumento de P (em profundidade), para que a tensão 

se mantenha sensivelmente constante; a superfície S dos arcos é mínima para uma 

dada tensão, quando o ângulo ao centro é de cerca de 133º [42, 46, 60, 163]. Esta 

redução do raio dos arcos (do coroamento para a base) foi defendida por Pelletreau 

em 1879 [27, 37, 156, 160]. Porém, a primeira abóbada de centro variável deve-se a 

Lars Jorgenson, com a construção da barragem de Salmon Creek (ver Figura 4) em 

1914 [27, 37, 157, 160]. Nesta técnica, denominada de constant-angle, os arcos 



 

19 

circulares variam de centro e de raio, de cota para cota, com o intuito de manter 

um ângulo ao centro sensivelmente constante e o mais próximo do valor ótimo [46, 

163]. Refira-se que as juntas de contração, como as utilizadas atualmente, foram 

adotadas pela primeira vez na barragem de Salmon Creek [27]. 

 
Figura 4 – Barragem de Salmon Creek. Adaptado de [163]. 

 
A conceção de barragens de ângulo constante foi introduzida na Europa por 

Heinrich Gruner, que em 1920 construiu a barragem de Montsalvens. Nesta 

barragem as secções horizontais não são circulares, mas seguem as curvas 

funiculares originadas pela pressão hidrostática. Além disso, a espessura dos arcos 

aumenta do fecho para as nascenças, para acomodar a concentração de tensões 

junto à fundação [156, 164]. Estas duas inovações resultaram do método de análise 

publicado por Hugo Ritter em 1913, o qual foi refinado por Alfred Stuky e Henri 

Gicot (colaboradores de Heinrich Gruner); a melhoria introduzida (ver detalhes em 

[165]) consistiu em ajustar os deslocamentos radiais dos arcos aos deslocamentos 

radiais da consola de fecho e de algumas consolas laterais [27, 40, 156, 166]. Entre 

1923 e 1935, o United States Bureau of Reclamation (USBR) desenvolveu o trial-
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load method9 (para mais detalhes consultar as referências [6, 45, 167-169]) a partir 

do método do Ritter, incorporando o ajuste dos deslocamentos tangenciais e das 

rotações de eixo vertical, assim como das deformações da fundação [156]. 

Nas barragens de ângulo constante o peso próprio não era usado para compensar 

as tensões de tração verticais originadas pela pressão hidrostática e, portanto, estas 

barragens não apresentavam uma curvatura vertical significativa. Em 1937, na 

barragem de Marèges procurou-se compensar, pela primeira vez, essas tensões de 

tração, descalçando os blocos centrais na base, através de uma reentrância do perfil 

a montante, o que originou um estado de pré-compressão sob a ação do peso próprio 

[46, 51]. Ademais, colocaram-se berços de escoramento nos blocos mais reentrantes, 

para evitar o aparecimento de tensões de tração no pé a jusante [46, 170]. 

Na barragem de Gurzia (construída em 1925) foi permitida uma inclinação 

acentuada para jusante na parte superior da consola central, de forma a reduzir o 

desvio para montante das consolas exteriores, o que levou ao aparecimento de 

trações e de fendas no pé de montante sob a ação do impulso hidrostático [27, 171]. 

Este aspeto foi retificado em 1935 na barragem de Osiglietta (Itália), dando ao 

perfil da consola de fecho um avanço para montante na zona da fundação [27, 171]. 

Desta forma, surgiu a barragem “abóbada cúpula”, uma conceção já usada em 1903 

por G. S. Williams na barragem de Six-Mile Creek [27, 160]. 

A barragem de Hoover foi construída entre 1931 e 1936 (ver Figura 5), a partir 

de um arco gravidade muito espesso (3 400 000m3 de volume) [172]. O seu tamanho 

sem precedentes conduziu à elaboração de estudos inovadores no âmbito do projeto 

 
 

9 Dada a sua simplicidade e rapidez de execução, o trial-load method (método dos arcos e das 
consolas) é ainda utilizado no cálculo da resposta estrutural para as ações estáticas, com vista à 
definição da forma inicial das barragens abóbada. 
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e da construção de barragens de betão. Desde então, estes desenvolvimentos 

técnico-científicos têm sido usados em todo o mundo [161, 173]. 

  
Figura 5 – Barragem de Hoover. Adaptado de [173, 174]. 

 
A utilização de modelos físicos para apoio ao projeto de barragens teve início 

nos EUA, com o objetivo de comprovar as medições experimentais realizadas na 

barragem de Stevenson Creek (concluída em 1926) [53, 156]. Mais tarde, a análise 

experimental recebeu grandes contribuições por parte dos seguintes laboratórios: o 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), fundado em Portugal em 1946 

e o Istituto Sperimentale Modelli E Strutture (ISMES), criado em Itália em 1951 

[156]. Salienta-se a experiência do LNEC na utilização de modelos físicos (ver Figura 

6a) com vista à análise/dimensionamento de barragens [42, 106, 175-195] sob a ação 

do peso próprio, da pressão hidrostática, da temperatura ou de um sismo, e ainda 

para estudo de cenários de colapso [38, 183, 192, 193, 195-207], nomeadamente 

associados à deterioração da resistência do betão, ao comportamento da fundação 

ou à ação de sismos. Em relação ao ISMES realçam-se os modelos físicos realizados, 

por exemplo, nos estudos publicados em [208-214]. Os modelos do LNEC são de 

pequena dimensão e realizados com uma mistura de gesso-diatomite, enquanto os 

modelos do ISMES têm grandes dimensões e são realizados em argamassa. 
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No que respeita ao LNEC destaca-se ainda o desenvolvimento de uma técnica 

experimental – o método da membrana [46] – que permite a determinação da melhor 

forma (funicular) de uma barragem abóbada para um dado vale. Este método 

consiste em submeter uma membrana plana de borracha a ações de sentido oposto 

às realmente atuantes na barragem (ver Figura 6b), aplicando a pressão hidrostática 

de jusante para montante e o peso próprio de baixo para cima [47, 110, 193, 215-

218]. Se a membrana permanecer sem pregas depois de deformada, o que significa 

que está isenta de tensões de compressão, a abóbada correspondente experimentará 

predominantemente tensões de compressão sob as condições reais de carregamento 

[193]. Neste caso a barragem assume tão perto quanto possível a forma funicular 

das cargas, isto é, uma forma com momentos fletores mínimos, que produz tensões 

e descolamentos mínimos para essas cargas e que, assim, requer um volume mínimo 

de betão [53]. 

 

  

a) Modelos físicos b) Método da membrana 

Figura 6 – Modelos físicos. Adaptado de [217, 219]. 

 
A partir da década de 60 do século passado registou-se uma utilização das 

abóbadas de dupla curvatura com arcos de curvatura variável, formadas por arcos 

circulares de três centros, parabólicos, elípticos, ou em espiral logarítmica [27, 31]. 

A chegada dos computadores levou ao desenvolvimento dos métodos numéricos, dos 

quais se destacou o MEF; este último veio a revolucionar o cálculo e o controlo da 
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segurança das barragens [38]. Atualmente, Jinping-I é a abóbada mais alta do 

mundo – possui 305m de altura máxima e 568m de desenvolvimento no coroamento 

[220]. A Figura 7 compara as consolas de fecho das maiores barragens abóbada. 

 
Figura 7 – Barragens abóbada de betão. 

2.3. Comportamento térmico e construção 

Nas barragens abóbada o campo de temperaturas tem um papel relevante, 

surgindo os primeiros efeitos térmicos na fase de construção. Salienta-se que nas 
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primeiras idades, e devido ao calor que é libertado pela hidratação do cimento, 

induz-se um acentuado aquecimento do betão; a partir daí verifica-se um 

arrefecimento natural da barragem, que pode ser acelerado pela adoção de sistemas 

de pós-refrigeração. Naturalmente, a barragem conduz calor através do seu corpo; 

recebe, emite e reflete calor nos seus paramentos; ao fim de um certo tempo, atinge 

o equilíbrio térmico. Posteriormente, na fase de exploração, as condições ambiente 

(ar, água, radiação solar) exercem uma ação cíclica [40, 221]. 

O calor libertado pelas reações de hidratação do cimento, associado à baixa 

condutibilidade térmica do betão, promove elevações de temperatura significativas; 

então, ocorrem consideráveis gradientes térmicos que, associados a impedimentos 

exteriores à deformação térmica, geram tensões de tração significativas; caso não 

sejam controlados, estes gradientes podem levar à fendilhação do betão [3, 6, 222]. 

As restrições são internas quando o campo de temperaturas não é uniforme ao longo 

da espessura da barragem (gradientes térmicos entre o núcleo e as superfícies). Após 

a betonagem, o núcleo das camadas expande à medida que a temperatura interior 

aumenta; nas superfícies o betão inicia um arrefecimento mais rápido do que o 

núcleo, e, por conseguinte, tende a contrair [3, 5, 10, 129, 223]. Deste modo o 

gradiente térmico entre o núcleo e as superfícies leva ao aparecimento de 

compressões no núcleo e de trações nas superfícies. Com o desenrolar do 

arrefecimento, as compressões no núcleo diminuem e podem transformar-se em 

trações, enquanto que nas faces se instalam compressões; estas últimas tendem a 

fechar as fendas que, porventura, se tenham formado previamente. As restrições são 

externas, caso sejam impostas pela fundação, ou internas caso induzidas por 

camadas previamente betonadas, que impedem as variações volumétricas do betão 

jovem [3, 5, 10, 129, 223]. Conforme já referido, a seguir à betonagem desenvolvem-

se tensões de compressão no betão em resultado do aumento da temperatura 

promovido pela hidratação do cimento. Com o arrefecimento subsequente, as 
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compressões anteriormente instaladas diminuem, podendo dar lugar a trações. Estas 

últimas são mais elevadas do que as primeiras, pois entretanto aumentou o módulo 

de elasticidade e diminuiu a fluência do betão [3, 5, 10, 129, 223]. 

Se uma barragem de betão fosse construída de forma contínua entre as margens, 

verificar-se-ia o surgimento de fendas perpendicularmente à fundação, devido à 

rigidez desta última [9]. Portanto, as barragens abóbada são tradicionalmente 

construídas por meio de blocos individuais, em camadas, separados por juntas de 

contração (ver Figura 8) [6, 9, 17, 26, 27, 31, 40, 43, 45, 93, 118, 119, 157, 169, 224-

235]. Este método construtivo é usualmente designado em inglês por column 

method. Nas barragens gravidade, os blocos encontram-se separadores por juntas 

verticais permanentes, com lâminas de estanquidade a montante [26]. 

  
Figura 8 – Construção da barragem do Cabril. Adaptado de [236]. 

 
Para garantir a natureza monolítica da abóbada e, assim, uma distribuição de 

esforços entre os arcos e as consolas, torna-se necessária a injeção das juntas de 

contração [6, 10, 11, 17, 26, 39, 51, 93, 117-119, 124, 136, 143, 146, 224, 225, 229, 

231, 233, 234, 237-240]. Todavia, a operação de injeção exige a pós-refrigeração do 
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corpo da barragem, durante e imediatamente após a construção, para que as juntas 

de contração estejam suficientemente abertas e, assim, possam ser injetadas antes 

do enchimento da albufeira [6, 119, 121, 143, 225, 231, 241]. 

A eliminação das juntas não pode ser assegurada com betão convencional (BC), 

mas o seu número pode ser reduzido ou eliminado através da utilização de betão 

compactado com cilindros (BCC) [27, 242]. Porém, já em 1970 o notável Roy 

Carlson defendia a eliminação das juntas verticais das barragens de BC, tornando 

a construção menos dispendiosa, caso a fendilhação do betão fosse prevenida através 

da adequada conceção da mistura, da pré-refrigeração, da pós-refrigeração e do 

isolamento das superfícies exteriores [243, 244]. 

Com BCC as barragens são construídas da mesma forma que as de aterro, a 

partir de um processo contínuo [245-247], em que a construção é realizada em 

camadas sucessivas através do espalhamento e da compactação do betão [16, 246, 

248], utilizando equipamentos similares aos adotados construção de rodovias. 

Geralmente a espessura das camadas é de 30cm [247-257]. O BCC difere do BC no 

que respeita ao método de colocação, mas também na consistência e na composição 

do betão [248, 258]. O BCC é um betão seco, com reduzida dosagem de cimento, 

consolidado por vibração externa (com cilindros vibradores) [258]. As principais 

vantagens do BCC são: a redução dos prazos de execução; a diminuição da 

quantidade de cimento, que ao reduzir o calor de hidratação, elimina a eventual 

necessidade da pós-refrigeração; a redução dos custos associados à mão-de-obra; a 

possibilidade de redução/eliminação das juntas de contração [246, 248, 254, 257, 

259]. Habitualmente nas barragens de BCC o espaçamento entre as juntas 

transversais é de 20-40m [254, 260]. Portanto, as barragens são divididas em um ou 

mais blocos, cuja dimensão depende da capacidade de fabrico e de colocação do 

betão; por sua vez, esses blocos dividem-se em sub-blocos, devido à contração do 

betão, por meio de juntas induzidas (inclusão, por vibração, de lâminas sintéticas 
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ou de metal), cortadas, ou criadas por outros processos [249, 257, 260, 261]. A 

barragem de Alpe Gera (concluída em 1964) constitui a primeira utilização de um 

betão magro [246-248, 259, 262]. A barragem de Shimajigwa (no Japão) foi a 

primeira barragem construída com BCC [248, 254, 258, 262, 263]. Por sua vez, a 

barragem de Knellpoort (na África do Sul) é assumida como a primeira barragem 

abóbada BCC [37, 264-266]. 

Com BC, o método de betonagem contínua é também considerado por vários 

autores como a mais económica solução para a construção [9, 19]. Na Rússia as 

barragens de gravidade Toktogul e Kurpsai foram construídas através do layered 

method, isto é, por meio da betonagem contínua entre as margens, com camadas de 

0.75-1.00m de espessura [267]. Assim, a espessura das camadas fica limitada pela 

capacidade dos equipamentos de compactação, e o controlo da temperatura do 

betão depende do arrefecimento natural pelas superfícies [268]. Segundo o 

Orgénergostroi – instituto dedicado ao planeamento, à organização e à construção 

das estruturas energéticas na Rússia –, o column method aplicado, por exemplo, nas 

barragens de Bratsk, Krasnoyarsk, Chirkey, Inguri e Sayano-Shushenskoe, é 

economicamente equivalente ao layered method; em contrapartida, o column 

method conduz a aparecimento de mais fendas térmicas (especialmente, nos blocos 

mais adiantados) do que o layered method [267]. Desta constatação surgiu a tiered 

technology, executada na barragem de Miatla, e na qual foram incorporadas as 

vantagens dos dois métodos antes referidos [267]. Com esta técnica (ver detalhes 

em [267, 269, 270]) as camadas são contínuas entre as margens, e as juntas de 

contração são formadas por painéis pré-fabricados (ver Figura 9) [267, 271]; o 

controlo térmico do betão é realizado com recurso à pós-refrigeração e com 

isolamento das superfícies exteriores [268]. 

A tiered technology difere do column method, pois a barragem passa a ser 

construída camada por camada, sem blocos avançados ou atrasados; por sua vez a 
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tiered technology diferencia-se do layered method devido ao facto de cada camada 

estar dividida em subcamadas, e da temperatura estar controlada pela 

pós-refrigeração e pelo isolamento das superfícies exteriores [268]. 

  
Figura 9 – Construção da barragem de Miatla. Adaptado de [267]. 

 
Por seu lado, o método STOD [272] combina as técnicas tradicionais de 

construção das barragens abóbada com o BCC. Neste caso as juntas de contração 

têm um espaçamento de 20-30m aquando da colocação e da compactação do BCC, 

com camadas de 30cm entre as margens. As juntas de contração são introduzidas 

através de lâminas ou de geotêxtil, sendo injetadas no final da pós-refrigeração. Os 

autores deste método defendem uma redução de custos de cerca de 20% 

comparativamente ao método de convencional, tal como uma diminuição do tempo 

de construção de vários meses até um ano. 

Em alternativa, alguns projetistas advogam que a utilização de um betão 

expansivo pode permitir a eliminação da fendilhação térmica, bem como da 

necessidade das juntas de contração [25, 56, 244]. Nas últimas décadas, na China, 

tem sido utilizado um betão ligeiramente expansivo à base de óxido de magnésio 

(MgO) [5, 16, 149, 273], de forma a melhorar o comportamento à fendilhação e a 

eliminar a necessidade das juntas de contração [16, 274]. Este tipo de betão 

possibilita a simplificação e a aceleração do processo construtivo e, assim, a redução 
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dos custos de construção [16, 273-275]. Recentemente, o uso de MgO mostrou que 

o tempo de construção pode ser reduzido em cerca de 50% [274]. A adição de MgO 

em pó (levemente queimado) conduz a uma expansão autógena do betão, que tende 

a contrariar a contração volumétrica na fase de arrefecimento [274, 275]. Esta 

expansão depende das características do MgO, sendo proporcional à quantidade de 

pó e à temperatura do betão [274]. Logo, o isolamento das superfícies exteriores 

torna-se importante no inverno, para evitar uma rápida dissipação de calor junto 

às superfícies [274]. A dosagem usual (excluindo o MgO contido no cimento) deve 

ser limitada a 5% do teor cimentício [274]. Além disso, a consistência necessária 

para o betão impõe um conteúdo máximo teórico de 8% (incluindo o MgO no 

cimento) [274]. Em geral, a adição de MgO permite uma melhoria das propriedades 

mecânicas do betão (das resistências à compressão e à tração, bem como do módulo 

de elasticidade) [273, 274]. A fluência de um betão com 3.5-4.5% de MgO é cerca 

de 20-25% maior do que num betão convencional semelhante. A barragem de 

Changsha (concluída em 1999) constitui a primeira aplicação desta técnica [16]. 

Nas barragens abóbada, a fendilhação do betão deve-se geralmente aos seguintes 

fatores: (i) com um nível baixo da albufeira, o aumento da temperatura exterior 

conduz à expansão do betão – restringido pelas margens, mas livre de se deformar 

radialmente – o que, por sua vez, pode originar fendilhação vertical no coroamento 

a montante e na zona dos rins a jusante, bem como a fendilhação horizontal no pé 

de jusante; (ii) a diminuição da temperatura exterior, a retração de secagem e a 

fluência originam a deformação das consolas centrais em direção a jusante e, desta 

forma, podem surgir fendas horizontais no paramento de montante junto à fundação 

(comum com albufeira cheia); (iii) o calor de hidratação promove uma variação 

volumétrica que, caso restringida, pode causar a fendilhação do betão durante a 

construção ou quando decorridas algumas semanas/meses após a betonagem, com 

uma orientação normal à superfície de fundação (especialmente nos rins); (iv) as 
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abóbadas com balanço muito acentuado para jusante na parte superior podem levar 

à fendilhação horizontal no paramento de montante, que tende a dividir o corpo da 

barragem em arcos independentes, caso não sejam adotadas medidas que assegurem 

uma ação conjunta entre consolas adjacentes durante a construção e/ou um 

tratamento das juntas construtivas [3]. 

Relativamente ao calor de hidratação importa referir que a fendilhação térmica 

tende a ocorrer nos blocos betonados no verão, surgindo as primeiras fendas com 

uma descida significativa da temperatura (no outono ou no início do inverno); os 

gradientes térmicos que ocorrem durante a construção podem originar fendilhação 

superficial (geralmente não progressiva) que, por sua vez, pode facilitar a infiltração 

de água e a dissolução do cimento com o posterior aparecimento no paramento de 

jusante de carbonatações [3]. 

Nas barragens de betão a fendilhação de origem térmica deve ser evitada, uma 

vez que afeta a estanquidade, a durabilidade, bem como o arranjo interno do campo 

das tensões [3, 6, 8, 136, 221, 234]. O controlo da temperatura do betão possibilita 

uma construção mais célere, pois tende a anular ou a minorar os inconvenientes que 

resultam das elevações de temperatura e dos gradientes térmicos entre o interior e 

exterior, assegurando condições iniciais, no momento da injeção das juntas de 

contração, vantajosas do ponto de vista estrutural [221]. 

No entanto há autores que aceitam a possibilidade de formação de fendas radiais 

nas barragens abóbada, aumentando o tamanho dos blocos para aceleração do ritmo 

de construção. Os defensores desta abordagem referem que as análises teóricas e a 

observação in situ evidenciam um fechamento das juntas e das fendas radiais nas 

zonas comprimidas sob a ação do impulso hidrostático [276]. 

Os principais métodos de controlo da temperatura incluem: a refrigeração prévia 

dos constituintes do betão (pré-refrigeração), o uso de cimentos com baixo calor de 

hidratação, a redução do conteúdo cimentício, a aplicação de agregados com elevada 
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difusibilidade e/ou com baixa deformabilidade térmica, a betonagem com camadas 

pouco espessas, o ajuste do cronograma construtivo (limitações sazonais, intervalo 

entre camadas, betonagens noturna, diferença de altura entre os blocos), a adoção 

de isolamento térmico (minimização de gradientes), e a utilização de serpentinas de 

refrigeração (pós-refrigeração) [5, 6, 9, 11, 26, 136, 161, 221, 244, 277-279]. 

A temperatura de pico pode ser controlada pela limitação da temperatura de 

colocação do betão e pela minimização da elevação da temperatura após a 

betonagem [6]. A temperatura de colocação é reduzida através da pré-refrigeração 

dos constituintes do betão [5, 6, 11]. A elevação da temperatura pode ser controlada 

pela pós-refrigeração e pelo uso de cimento de baixo calor de hidratação [6]. 

No estudo do comportamento termomecânico das barragens abóbada é habitual 

proceder à sua análise em duas fases distintas: a primeira refere-se à determinação 

da distribuição das temperaturas e das tensões instaladas durante a construção; a 

segunda diz respeito aos períodos do primeiro enchimento e de exploração [105, 133, 

221]. Os estudos térmicos são influenciados por diversos fatores, dos quais vale a 

pena destacar: as propriedades térmicas do betão (o calor específico volumétrico, a 

condutibilidade e o calor de hidratação), as condições ambiente (temperaturas do 

ar e da água, velocidade do vento e radiação solar), a época de início de construção, 

a espessura das camadas, os intervalos de betonagem, a temperatura de colocação, 

a temperatura da fundação, as serpentinas de pós-refrigeração e os métodos de cura 

e de isolamento [3, 105, 221, 234, 280]. A transmissão de calor por condução assume 

um papel primordial no estudo térmico, mas devem ser igualmente considerados os 

fenómenos de convecção nas superfícies em contacto com fluidos (ar e água) [221]. 

Por sua vez, as tensões térmicas dependem essencialmente dos campos térmicos, do 

coeficiente de dilatação do betão, do comportamento viscoelástico do betão, bem 

como da forma da barragem e das suas ligações [105, 221]. 
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Na Figura 10 exibe-se a evolução da temperatura “média” de uma camada de 

betão segundo o USBR [6]. A hidratação do cimento promove o aumento da 

temperatura a seguir à colocação do betão. Após o pico, o decréscimo da 

temperatura depende da espessura da camada, da temperatura ambiente, da 

continuação/interrupção da pós-refrigeração e do calor de hidratação. Sem a 

pós-refrigeração a temperatura máxima é atingida entre os 7-20 dias, mantendo-se 

constante durante semanas, após as quais decresce ao longo de vários anos [6]. Em 

barragens pouco espessas ou com pós-refrigeração, a temperatura de pico é atingida 

aos 2.5-6.0 dias [6]. Geralmente, a primeira refrigeração realiza-se com água do rio 

durante 10-16 dias [6]. Neste período, a temperatura é reduzida desde o pico até 

um valor tal que, aquando da interrupção da pós-refrigeração, a hidratação não 

produza um aumento da temperatura [6]. Além disso, a taxa de arrefecimento é 

controlada para que as tensões no betão não atinjam a respetiva resistência à tração. 

A segunda refrigeração utiliza água do rio ou água refrigerada durante 30-60 dias 

[6]. Inicia-se quando o betão atinge a idade de 2 meses a 1 ano e perdura até à 

obtenção da temperatura de injeção das juntas [6]. Para aliviar a compressão inicial 

promovida pela elevação da temperatura pode ser necessária uma descida de 2.2-

4.4ºC da temperatura máxima (dependendo da fluência do betão), antes que ocorra 

a abertura das juntas [6]. Nos blocos de 15m de largura é necessária uma descida 

de ~14ºC entre a temperatura máxima e a temperatura de injeção, da qual resulta 

uma abertura das juntas de 1.5-2.5mm [6]. Em blocos pouco espessos, a segunda 

refrigeração pode ser alcançada com um período único e contínuo; os blocos espessos 

deve ser adotada uma fase intermédia, entre a primeira e a segunda refrigerações, 

para reduzir o gradiente térmico espacial entre os compartimentos de injeção [6]. A 

refrigeração intermédia reduz para metade a diferença entre a temperatura no seu 

início e a temperatura de injeção. Em cada compartimento a refrigeração intermédia 

tem início antes da segunda refrigeração do compartimento subjacente [6]. 
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I – Primeira refrigeração (10 a 16 dias) 
II – Período sem pós-refrigeração (1 mês a 1 ano) 
III – Segunda refrigeração (c/ ou s/ refrigeração intermédia) 
IV – Período de estabilização (2 meses a 20 anos) 
V – Ciclo anual final 

1 – Temperatura de colocação de 4 a 27ºC 
2 – Aumento de temperatura de 8 a 17ºC 
3 – Idade de 2.5 a 6 dias 
4 – Evolução entre períodos de refrigeração 
5 – Descida da temperatura de 11 a 33ºC 
6 – Aumento da temperatura de 2 a 11ºC 
7 – Amplitude da temperatura média do betão 

Figura 10 – Temperatura de um betão pós-refrigerado. Adaptado de [6, 136]. 

2.4. Método convencional de construção 

2.4.1. Pré-refrigeração 

Em climas quentes é habitual proceder à refrigeração artificial dos constituintes 

do betão antes da sua colocação (pré-refrigeração) [40]. A redução da temperatura 

de colocação constitui uma das medidas mais eficazes para o controlo da 

temperatura do betão [6, 221, 281, 282]. Nas estruturas massivas, uma diminuição 

de 6ºC na temperatura de colocação do betão face à temperatura média ambiente 

resulta num decréscimo de cerca de 3ºC na temperatura máxima alcançada pelo 

betão em resultado do calor libertado pela hidratação do cimento [281]. 

Em geral, as especificações de projeto não permitem uma temperatura de 

colocação superior a 30ºC [5, 9]. Nos grandes projetos e em climas quentes a 

temperatura de colocação está normalmente limitada a 12ºC [5, 9, 149], o que 
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implica uma temperatura de 10ºC à saída da unidade de fabricação [9]. Nos EUA 

as especificações de projeto recomendam uma temperatura máxima de colocação de 

10ºC [136, 161, 283]. Por sua vez, as especificações da Japan Society of Civil 

Engineers (JSCE) para o betão de barragens referem que temperatura de colocação 

deve ser inferior a 25ºC [234]. Salienta-se que já foram especificadas temperaturas 

de colocação de 7ºC [282]. 

Os principais métodos de pré-refrigeração consistem no arrefecimento dos 

inertes e da água de amassadura, ou na substituição de parte da água de 

amassadura por gelo moído [221, 234, 281]. Contudo, a refrigeração dos agregados 

grossos é o método mais eficaz, pois estes compõem a maior parte do betão, e por 

esta via a temperatura da mistura pode ser reduzida em cerca de 10ºC [9]. A 

refrigeração dos agregados pode ser alcançada através de três processos, 

isoladamente ou em combinação, nomeadamente a evaporação da água superficial, 

a imersão em água fria, ou com um jato de ar refrigerado [9, 26]. Habitualmente a 

temperatura da mistura pode ser reduzida em 1-4ºC caso a temperatura da água 

de amassadura (que varia entre 36-100lm−3 de betão) esteja a 2-5ºC [9]. Em 

alternativa, parte da água de amassadura pode ser substituída por gelo: como o 

calor latente de fusão do gelo é de 80cal/g; então, por cada 7.5kg de gelo adicionado 

na misturadora (por m3) obtém-se uma redução de ~1ºC na temperatura do betão 

fresco [9]. Na prática, a quantidade de gelo adicionada varia entre 35-100kgm−3 de 

betão, o que conduz a uma redução da temperatura do betão fresco de 6-16ºC [9, 

26]. Existem também outros processos menos usados, tais como: a refrigeração do 

cimento através da expelição de ar refrigerado nos silos de armazenamento; a 

refrigeração dos agregados ou do betão, por meio de azoto líquido; ou o transporte 

do betão fresco em caixas refrigeradas [40, 278]. A temperatura da mistura Tmix 

pode ser estimada a partir da seguinte expressão [9]: 
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 (1)

onde Tag, Tcem e Tw são as temperaturas dos agregados, do cimento e da água (em 

ºC); Wag, Wcem, Ww, Wwa e Wi são as massas dos agregados, do cimento, da água da 

mistura, da água livre nos agregados e do gelo (em kgm−3 de betão). 

2.4.2. Cimentos, adições e adjuvantes 

As características do cimento devem seguir as indicações descritas nos boletins 

36 e 165 da ICOLD [284, 285]. Como requisitos gerais, deve ser altamente estável, 

não possuir cal livre, ter uma resistência mecânica suficiente a longo prazo, não 

reagir com os agregados e desenvolver uma baixo calor de hidratação [9]. Para a 

limitação do aumento da temperatura do betão são usados cimentos de baixo calor 

de hidratação, tais como os pozolânicos ou os de escória de alto-forno [40]. Com 

estes cimentos a maturação do betão é mais lenta e, portanto, as deformações 

volumétricas ocorrem num betão mais deformável, reduzindo-se assim a fendilhação 

térmica [40]. Por outro lado, o aquecimento mais lento do betão faz com que a 

pós-refrigeração seja mais eficaz, o que permite uma redução da temperatura 

máxima [40]. As recomendações relativas à utilização das pozolanas e das escórias 

de alto-forno encontram-se nos boletins 22 e 165 da ICOLD [284, 286]. O limite 

tradicional de substituição de cimento por pozolanas é de 25-35% (cinzas volantes) 

[278, 287-289], mas pode atingir cerca de 30-50% nas barragens gravidade [26, 287]. 

A dosagem mínima do material cimentício (cimento e cinzas volantes) é de 

140-160kgm−3 de betão com agregados arredondados, mas sobe para 150-170kgm−3 

com agregados angulosos [9, 26]. Os agregados têm uma dimensão máxima de 

120-150mm [10, 26, 106, 120, 132, 152, 224, 229, 234, 280, 284, 290-294]. O betão 

deve ter uma consistência seca-plástica, com um slump de 0-4cm [9, 26]. 
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A reação álcalis-sílica assume especial importância na seleção do tipo de cimento 

e da origem dos agregados [9], pois estes últimos não devem conter substâncias que 

reajam com os álcalis do cimento, de maneira a evitar a formação de produtos 

expansivos que levem à deterioração do betão [9, 295]. A este respeito pode ser 

consultado o boletim 79 da ICOLD [296]. 

Os adjuvantes retardadores de presa podem ser benéficos em termos do 

desenvolvimento da temperatura no betão, quando utilizados em conjunto com a 

pós-refrigeração [6]. Os retardadores reduzem a taxa inicial de geração de calor de 

hidratação do cimento, de tal forma que nos primeiros 2 a 3 dias a temperatura do 

betão será 1-1.7ºC mais baixa do que no mesmo betão sem retardadores [6]. As 

informações relativas aos aceleradores ou retardadores de presa podem ser 

consultadas no boletim 24 da ICOLD [297]. 

Para a melhoria da trabalhabilidade do betão são usados como adjuvantes 

redutores de água/plastificantes ou introdutores de ar [26]. 

2.4.3. Sistemas de transporte e colocação do betão 

A tipologia e a capacidade dos equipamentos de transporte do betão (desde a 

central de fabricação até ao local de colocação) constituem elementos críticos na 

construção da barragem, pois condicionam a capacidade dos restantes sistemas 

construtivos [9]. Basicamente, existem dois sistemas de transporte e colocação do 

betão: o sistema balde-a-balde e o sistema contínuo [9, 26]. A seleção do sistema a 

usar depende da topografia e do volume da barragem (ver Figura 11) [9]. 

Na atualidade utiliza-se mais o sistema balde-a-balde, por meio de gruas, fixas 

ou móveis, ou de blondins teleféricos. O betão é transportado por silobuses ou por 

carris desde a misturadora até uma plataforma, na qual se procede ao enchimento 

do balde (com capacidade de 3, 6, ou 9m3), o qual é depois conduzido pelo blondin 

ou pela grua até ao local de colocação [9, 278]. Por sua vez, o sistema de correias 
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de transporte (belt conveyor) é o único sistema capaz de movimentar grandes 

volumes, sendo por isso essencial ao método de betonagem contínuo [9]. Todavia, o 

betão pode ser também transportado por dumpers, que descarregam diretamente 

nos blocos [26]. 

  
a) Vale em forma de V b) Vale em forma de U 

 
c) Vale amplo 

 

d) Vale misto 

 
e) Barragens pequenas 

Figura 11 – Sistemas de transporte e de colocação do betão. Adaptado de [9]. 

 
O espalhamento e a vibração do betão são realizados através de meios mecânicos 

(ver Figura 12 )[9, 17, 40, 153]. Porém, a utilização de vibradores manuais subsiste 

como necessária nos locais confinados ou próximo aos sensores de monitorização [9]. 

  
Figura 12 – Espalhamento e vibração do betão. Adaptado de [298]. 
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2.4.4. Camadas de betonagem 

A limitação da espessura das camadas de betonagem torna-se necessária para o 

controlo da temperatura do betão e do risco de fendilhação térmica [9, 19, 278]. A 

espessura das camadas é determinada por dois critérios básicos: a dissipação do 

calor de hidratação do cimento e a redução dos custos de construção [9]. Todavia, 

deve evitar-se uma redução exagerada da espessura – aspeto favorável à dissipação 

do calor de hidratação –, pois o aumento do número de camadas agrava a existência 

de planos de fraqueza estrutural e o custo total de construção [9, 26].  

Em geral a espessura das camadas é de 1.5, 2.0 ou de 3.0m [5, 8-10, 26, 40, 93, 

118, 153, 161]. Contudo, foram já utilizadas espessuras de 1.2m ou de 0.75m [9]. 

Estas últimas podem ser especialmente favoráveis junto à fundação, onde existe 

uma maior restrição às deformações do betão de origem térmica [8, 40, 146]. Por 

este motivo, na fundação, torna-se muitas vezes aconselhável a adoção de camadas 

com 1.0m de espessura [9]. É de ainda de assinalar que há vantagem na realização 

das betonagens junto à fundação durante os meses mais frios [5]. 

A experiência mostra que não se deve exceder 1.5m, quando a redução da 

temperatura do betão é apenas efetuada através das superfície superior da camada 

(arrefecimento natural) [9, 40]. Portanto, nas camadas de 2.0-3.0m de espessura 

deve ser usada uma pós-refrigeração do betão [9, 40]. Por norma, as camadas com 

mais de 3.0m de espessura conduzem a cofragens economicamente inviáveis, dada 

a necessidade de terem de ser significativamente reforçadas estruturalmente [9, 26]. 

Contudo, na barragem de Jinping-I foram recentemente usadas camadas com 4.5m 

de espessura, com vista à aceleração da construção [289, 299, 300]. No Canadá já 

foram realizadas camadas com espessuras de até 20m (em climas frios) [301, 302]; 

enquanto que na Sibéria foram utilizadas espessuras de 12m [303]. 
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Cada camada de betonagem é formada por várias subcamadas (com espessuras 

de 0.4 a 0.8m), para garantir uma adequada vibração do betão [9, 26]. Ademais, as 

subcamadas devem ser betonadas com um intervalo de 2-3 horas [9, 291]. Em, geral, 

os paramentos adotam um betão mais rico, numa profundidade de 1.0-1.5m [118]. 

Em climas amenos, o intervalo mínimo de tempo entre a betonagem de camadas 

sucessivas do mesmo bloco deve ser de 3 dias [6, 8, 9, 26, 93, 283]. Geralmente, as 

operações de construção exigem um intervalo mínimo de 2-3 dias, mas no caso das 

grandes barragens são necessários cerca de 6-7 dias [6]. Com camadas de 1.50m de 

espessura a experiência consagrou um intervalo mínimo de 5 dias, para que a 

temperatura máxima de uma dada camada seja atingida antes que outra camada 

lhe seja sobreposta [223]. Não obstante, o intervalo máximo não deve exceder os 14 

dias [9]. Em geral, o intervalo máximo é de 7 dias [8, 267, 268]. 

A seguir à betonagem, a superfície superior de cada camada é preparada através 

da remoção da nata de cimento, para que o agregado grosso fique limpo e exposto 

(mas não solto) [9, 304]. Em geral, as juntas de construção (superfícies entre 

camadas) apresentam uma queda escalonada ou uniforme de 5-10% em direção a 

montante, com o intuito de melhorar a resistência ao deslizamento [118].  

2.4.5. Diferença de altura entre blocos 

Normalmente, a diferença máxima entre as alturas dos blocos mais alto e mais 

baixo está limitada a 21-30m [10, 149]. Este aspeto evita a ocorrência de tensões de 

tração verticais excessivas nos blocos, pois estes podem “apoiar-se” lateralmente 

entre si durante a construção [6]. 

Por sua vez a limitação da diferença de alturas entre blocos adjacentes garante 

a homogeneidade térmica da barragem [6, 9, 136] e, portanto, uma abertura mais 

uniforme das juntas de contração [6]. Isto poderá permitir uma antecipação da 

operação de injeção e, consequentemente, um enchimento precoce da albufeira [6]. 
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Além disso, tende a reduzir a ocorrência de assentamentos diferenciais na fundação 

[9]. Em geral a diferença máxima entre as alturas de blocos adjacentes é de 12m [5, 

10, 146, 149, 305]. A diferença mínima entre as alturas de blocos adjacentes está 

limitada pela altura das cofragens, que corresponde a cerca de 2-3 camadas [9, 26]. 

2.4.6. Pós-refrigeração 

Os tubos de refrigeração começaram a ser usados de forma generalizada a partir 

da barragem de Hoover, caso contrário necessitaria de mais de 100 anos para atingir 

o equilíbrio térmico [306]. Porém, os primeiros testes experimentais desta tecnologia 

ocorreram na barragem de Owyhee (EUA), construída em 1932 [307]. Em Portugal, 

utilizaram-se pela primeira vez na barragem de Picote, concluída em 1958 [308]. 

Nas barragens abóbada a pós-refrigeração é usada na redução da temperatura 

do betão até à temperatura de injeção das juntas de contração, assim como no 

controlo da fendilhação térmica [5, 6, 17, 37, 40, 108, 109, 120, 136, 231, 282, 309-

315]. Este sistema de refrigeração proporciona uma redução da temperatura de pico, 

mas não impede a elevação da temperatura do betão após a colocação, dada a 

elevada taxa de calor de hidratação nos primeiros dias e a baixa condutibilidade do 

betão; além disso, permite a minimização dos gradientes térmicos entre o núcleo e 

as superfícies exteriores [6, 146]. Salienta-se, também, que a pós-refrigeração 

permite a redução das tensões de tração no betão que tendem a surgir nos arcos e 

no paramento de montante na fase de exploração, caso seja efetuado um 

arrefecimento do corpo da barragem abaixo da temperatura final de equilíbrio [32]. 

O sistema de pós-refrigeração consiste na circulação de água fria em serpentinas 

colocadas, em geral, sobre superfície endurecida de cada camada (ver Figura 13) [6, 

9, 11, 17, 26, 40, 120, 221, 247, 283]. As serpentinas são formadas por tubos de 1mm 

de espessura com um diâmetro de 2.54cm [6, 9, 10, 26, 40, 120, 136, 316]. 
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Recentemente têm sido usados tubos compostos por materiais poliméricos, mais 

concretamente de polietileno de alta densidade [5, 9, 26, 305, 317]. 

 
Figura 13 – Serpentinas de pós-refrigeração. Adaptado de [298]. 

 
O arranjo em planta deve ser tal que os tubos possuam um espaçamento igual 

à espessura da camada (ver Figura 14) [9, 10, 26, 281]. Esta disposição é usada com 

o intuito de assegurar uma dissipação uniforme do calor de hidratação [10, 40, 281]. 

Segundo o USACE e o USBR [6, 10], adotam-se espaçamentos horizontais que 

variam de 0.6m (na fundação) a 1.8m. De acordo com Anadón e Oliveira [120], os 

tubos devem estar afastados dos paramentos de 0.5m. 

 

 

a) Galeria b) Bloco 

Figura 14 – Sistema de pós-refrigeração de Mratinje (em cm). Adaptado de [318]. 
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Nas barragens de grandes dimensões, a pós-refrigeração representa cerca de 2 a 

3% do custo total da obra [20, 26]. Além disso, o custo da pós-refrigeração equivale 

entre 1 e 4% do custo do betão [302]. 

O comprimento de cada serpentina é usualmente limitado a cerca de 300m, para 

evitar uma perda de eficácia [9, 26]. Por sua vez, o USACE e o American Concrete 

Institute (ACI) recomendam um limite de 244m [10, 281]. A velocidade de 

circulação da água não deve ser menor do que 0.6ms−1, ou seja, equivalente ao 

caudal de cerca de 15l/min10, em tubos de 2.54cm de diâmetro [6, 136, 281, 319]. O 

rácio entre o caudal de água nas serpentinas e a secção de betão correspondente a 

cada tubo não deve exceder 0.5cm3s−1 por m2, pois a partir deste valor a eficiência 

da refrigeração é pequena [9, 26]. 

A direção do escoamento é invertida a cada 12-24 horas, para assegurar uma 

refrigeração uniforme [5, 9, 26, 313, 319]. Contudo, alguns projetistas consideram a 

inversão do escoamento desnecessária, pois a água fria circula primeiramente no 

centro do bloco, onde aquece ligeiramente e, de seguida, contorna os bordos, onde 

o arrefecimento do betão é reforçado pelo contato do betão com o ar [1]. A cada 24-

48 horas pode ser monitorizada a temperatura do betão através da interrupção da 

circulação da água, até que esta atinja o equilíbrio térmico [26, 320]. 

As principais características dos sistemas de pós-refrigeração são, em ordem de 

importância, a temperatura da água, a densidade e espaçamento dos tubos, o caudal 

do escoamento e o diâmetro dos tubos [1]. 

Geralmente, a pós-refrigeração tem início 24 horas após a colocação do betão 

[9, 26, 109], reduzindo-se assim a sua temperatura máxima em cerca de 5-10ºC e, 

desta forma, a possibilidade de fendilhação térmica [9, 26]. Em princípio uma 

 
 

10 Este valor é cerca de quatro vezes superior ao necessário para garantir um escoamento turbulento. 
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redução mais acentuada da temperatura do betão nos primeiros 2-3 dias permite 

uma utilização mais eficaz da fluência do betão jovem na atenuação das tensões de 

origem térmica [321]. Porém, este assunto é muito discutível, visto que alguns 

autores preferem adiá-la cerca de 5-7 dias [9, 26]. Outros autores defendem o início 

da circulação de água aquando da colocação do betão [5, 8, 10]. A temperatura da 

água deve ser tal que a descida de temperatura do betão não origine tensões 

próximas da respetiva resistência à tração [9, 26]. Por isto alguns projetistas referem 

que, nas primeiras 3-4 semanas, a descida de temperatura não deve exceder 

0.5ºC/dia [9, 26]. A primeira refrigeração (com água do rio) tem uma duração de 

2-3 meses, dependendo da estação do ano e da temperatura exterior [9, 26]. 

Na segunda refrigeração é utilizada água a 2.5ºC [9, 26]. Refira-se, por exemplo, 

que foi usada água refrigerada a 4ºC nas obras referenciadas em [108, 109, 322, 

323]. A água refrigerada circula quando o betão atinge uma temperatura média de 

25ºC [9, 26]. Esta operação (cerca de 3 meses) permite o arrefecimento da abóbada 

até à temperatura de injeção das juntas [9, 26]. No final, as serpentinas devem ser 

enchidas com calda de cimento [10, 317]. 

Tanto o USACE como o USBR recomendam que a descida da temperatura do 

betão não deve ultrapassar 0.56ºC/dia e 0.28ºC/dia na primeira e na 

segunda/intermédia refrigerações, respetivamente [6, 10]. As especificações chinesas 

e soviéticas referem que esta taxa não deve ser superior a 1ºC/dia [146, 268, 324]. 

As especificações japonesas defendem que a diferença máxima entre a temperatura 

da água e a temperatura do betão circundante ao tubo seja de 20ºC, de forma a 

evitar a fendilhação do betão em torno das serpentinas [319, 325]. De acordo com 

as especificações chinesas este gradiente não deve exceder 20-25ºC [146, 324, 326]. 

Recentemente, na China, o aumento das dimensões dos blocos levou à alteração 

do processo de pós-refrigeração [5]. A presença de fendas longitudinais no interior 

do bloco nº22 da barragem de Xiaowan conduziu à elaboração de estudos numéricos 
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(ver referências [14, 327]), que evidenciaram o aparecimento de elevadas tensões de 

tração após a segunda fase de refrigeração e, consequentemente, a necessidade de 

introduzir uma fase intermédia (entre a primeira e a segunda fases), com objetivo 

de reduzir o gradiente espacial vertical das temperaturas. Nesse contexto, Zhu [5] 

propôs o seguinte: (i) início da pós-refrigeração imediatamente após a colocação do 

betão (para reduzir o pico de temperatura); (ii) na fundação o espaçamento dos 

tubos deve ser de 0.5-1.0m (reduz a diferença máxima entre as temperaturas do 

betão jovem e da fundação), sendo parte desligada quando decorridos 2-3 dias após 

ser alcançada a temperatura de pico; (iii) a altura do bloco (∆H) correspondente à 

refrigeração intermédia/final não deve ser inferior a 0.4L (L é a maior dimensão do 

bloco) e, além disso, deve permitir um gradiente térmico na direção vertical; (iv) 

entre a primeira refrigeração e a segunda refrigeração deverá existir uma fase 

intermédia (com uma ou duas etapas); (v) a diferença entre a temperatura máxima 

do betão e a temperatura da água não deve exceder 10ºC; (vi) o isolamento das 

superfícies exteriores deve ser reforçado quando a segunda refrigeração decorre em 

estação quente, caso contrário o betão da superfície dificilmente atingirá a 

temperatura final de equilíbrio. A Figura 15 e a Figura 16 contêm as especificações 

chinesas adotadas na pós-refrigeração das barragens abóbada, com vista ao controlo 

das evoluções dos gradientes temporal e espacial (vertical) das temperaturas.  

 
Figura 15 – Gradiente temporal da temperatura. Adaptado de [289, 328-333]. 
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Legenda  

1R – Primeira refrigeração 
RI – Refrigeração intermédia 
2R – Segunda refrigeração 
ZC – Zona de cobertura 
ZT – Zona de transição 
ZRS – Zona de refrigeração simultânea11 
ZQI – Zona quase injetada 
ZI – Zona injetada 

Tmax – Temperatura máxima (27ºC) 
T1 – Temperatura após a 1R (21ºC) 
T2 – Temperatura após a RI (17ºC) 
Tf – Temperatura de injeção das juntas  

Figura 16 – Controlo do gradiente espacial vertical. Adaptado de [289, 330, 331, 333]. 

2.4.7. Gradientes térmicos e climas frios 

Por regra, a diferença entre as temperaturas do núcleo e das superfícies 

exteriores de betão dever ser inferior a cerca de 20ºC [5, 161, 317, 319, 334-342]. 

Quando uma camada de betão jovem está restringida por uma camada prévia, a 

diferença entre as temperaturas do núcleo do betão jovem e da superfície do betão 

endurecido não deve exceder 12-15ºC [270, 303, 336, 339, 341]. Na China as 

especificações de projeto aconselham um valor máximo de 15-20ºC para o gradiente 

espacial entre as regiões superior e inferior de um bloco [5, 146, 324]. Nas superfícies, 

 
 

11 A ZRS pode ser composta por um ou por dois compartimentos de injeção (de 9m de altura). 
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a cada 24 horas o gradiente temporal é limitado a 10-11ºC [5, 9]. Este aspeto assume 

importância no início do outono ou na primavera [278]. A Tabela 1 e a Tabela 2 

contêm as especificações relativas à diferença de temperatura permitida em função 

da altura (H) acima da fundação ou entre as partes superior e inferior da barragem. 

Salienta-se, no entanto, que estes gradientes fornecem apenas uma estimativa do 

risco de fendilhação [337, 341]. A magnitude das tensões térmicas depende também 

do comportamento mecânico do betão jovem e da natureza das restrições [338, 343]. 

Recentemente, na China, as barragens abóbada altas adotam um isolamento 

térmico permanente em ambos os paramentos, formado por placas de poliestireno 

expandido (EPS) ou pela pulverização de espuma de poliuretano; para além disso, 

as restantes superfícies verticais, bem como as juntas de construção, são protegidas 

com mantas de espuma isolante; no caso das barragens abóbada de altura normal 

é apenas usado isolamento permanente nos paramentos junto à fundação [5]. 

Tabela 1 – Diferença máxima da temperatura (ºC) acima da fundação (China) [5, 146, 324]. 

Comprimento do bloco L  <16m 17-20m 21-30m 31-40m >40m 

Altura H  
0-0.2L 26-25 24-22 22-19 19-16 16-14 

0.2-0.4L 28-27 26-25 25-22 22-19 19-17 

 
Tabela 2 – Diferença máxima da temperatura (ºC) acima da fundação (EUA) [8]. 

Comprimento do bloco L Métodos de controlo 

>60m 
Uso de juntas longitudinais 

8 

 <H=0.2L H=0.2L até 0.5L >H=0.5L 

45-60m 14 19 22 

36-45m 17 22 25 

27-36m 19 25 Sem restrição 

18-27m 22 Sem restrição Sem restrição 

<18m 25 Sem restrição Sem restrição 

 

Em climas frios, o betão fresco exige uma temperatura inicial mínima para que 

se inicie a hidratação do cimento [9]. Após colocação o betão é geralmente protegido 

durante 48 horas, quando a temperatura média diária está acima de 4ºC; se estiver 
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abaixo de 4ºC, a temperatura de colocação não deve ser inferior a 10ºC, a qual deve 

ser mantida durante 72 horas [9].  

Nos climas muito frios, as betonagens são geralmente suspensas durante alguns 

meses [9]. No entanto, a paralisação dos trabalhos pode ser economicamente inviável 

[9]. Em climas moderadamente frios ou temperados com geadas ocasionais a 

betonagem é interrompida quando no período da tarde a temperatura desce até 0ºC 

[9]. Com isto evita-se um congelamento do betão durante a noite; a betonagem é 

reiniciada na manhã seguinte, desde que a temperatura ambiente seja superior a 

0ºC [9]. Salienta-se que a betonagem com temperatura ambiente inferior a 0ºC 

custa duas vezes mais do que a betonagem em tempo quente [26]. 

Tal como referido anteriormente, o betão fresco é normalmente protegido contra 

o congelamento através de mantas isolantes ou de placas de espuma de borracha 

[9]. Adicionalmente, pode ser também usada uma tenda móvel com aquecimento no 

interior [5, 9]. Por norma, as faces laterais das camadas estão protegidas pelas 

cofragens de madeira; mas nas cofragens metálicas deve ser usado isolamento 

adicional [9]. Importa também referir que após a remoção do isolamento poderá 

verificar-se um choque térmico, o qual será minimizado caso esta operação aconteça 

no período mais quente do dia [278]. Como sugestão, a utilização de várias camadas 

de isolamento permite uma remoção gradual, que fica subordinada à diminuição da 

temperatura nas superfícies [278]. 

2.5. Juntas de contração 

2.5.1. Aspetos gerais 

Tal como referido, a fendilhação térmica é indesejável pois conduz à deterioração 

precoce do betão e, consequentemente, à destruição do monolitismo da barragem. 
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Portanto, as juntas de contração constituem “fendas” criteriosamente projetadas, 

que se utilizam para evitar esta fendilhação térmica durante a construção [6]. 

O Artigo 31º da Portaria nº 246/98, que estabelece as normas de construção de 

barragens, refere que as juntas de contração são superfícies de descontinuidade, com 

geometria e localização definidas no projeto, que dividem o corpo da barragem em 

blocos e destinam-se a: reduzir os efeitos da retração dos betões durante a libertação 

do calor de hidratação; limitar as dimensões dos blocos de betonagem; conferir à 

estrutura capacidade para suportar deslocamentos sem deteriorações, em especial 

as que resultam da mudança brusca do perfil de escavação [344]. 

A Portaria nº 846/93, que define as normas de projeto de barragens, no capítulo 

III, Artigo 17º, alínea 3c) refere que no projeto devem constar os condicionamentos 

impostos às formas pela fase de construção, nos quais se incluem a existência de 

mais ou menos juntas para atender ao desenvolvimento do calor de hidratação do 

cimento, a eventual eliminação de juntas e a adoção de maiores espessuras de 

betonagem associadas ao emprego de técnicas de refrigeração artificial [30]. 

As barragens abóbada são normalmente construídas com juntas verticais 

planas, desde a fundação até ao coroamento, pois são mais fáceis e económicas de 

construir [6, 27]. Ademais, devem ser orientadas na direção ortogonal às forças 

transmitidas pelos arcos [63]. Por isso, em alguns casos as juntas verticais tornam-

se inclinadas na fundação (ver Figura 17) – alguns projetistas encurvam-nas para 

que tenham uma incidência normal à fundação, evitando assim a fendilhação que 

tenderia a produzir-se nessa direção [22, 23, 26, 27], bem como a má conformação 

geométrica do pé de jusante dos blocos, onde as juntas fazem ângulos agudos com 

o paramento de jusante (o que dificulta a betonagem). Esta prática tornou-se 

usual nos anos 50 do século passado, sobretudo em Portugal e na Itália [22, 23]. 

Porém, implica custos adicionais que são difíceis de pesar face à sua vantagem 

[27]. Como desvantagem surgem tensões devidas à ação do peso próprio do betão, 
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que atua excentricamente na fundação, o que conduz a diagramas de tensões do 

tipo “dente de serra” [345].  

 

 

Figura 17 – Barragem de Cahora Bassa. Adaptado de [346]. 

 
Salienta-se que não surgiram anomalias nas barragens construídas com juntas 

verticais (ver Figura 18) e, caso se pretenda, é possível dar uma ligeira torção às 

juntas para sejam perpendiculares aos paramentos, com um custo reduzido [27]. 

 

Figura 18 – Barragem do Alto Lindoso (alçado). Adaptado de [347]. 

 
Geralmente a distância entre as juntas de contração, isto é, a largura dos blocos 

é de 15m [5, 6, 10, 22, 23, 26, 27, 33, 40, 105, 106, 110, 118, 136, 152, 157, 232, 234, 

239, 247, 348-350]. A experiência consagrou os 15m como o espaçamento máximo 

permitido quando a temperatura da barragem não é controlada [6, 22, 105, 221, 

223]. Quando os blocos de betonagem possuem 15m×15m em planta, as tensões 
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térmicas são reduzidas e a altura afetada pela restrição da fundação é de cerca de 

3-4m [5]. Todavia é possível adotar espaçamentos de 20-25m, caso seja efetuada 

uma refrigeração artificial do betão [6, 10, 26, 45, 146, 324, 351]. Caso possível, o 

espaçamento entre as juntas de contração deve ser mantido constante, de forma a 

garantir uma abertura uniforme das juntas aquando da sua injeção [6, 10, 118]. 

Por razões económicas existe a tentação de eliminá-las ou reduzi-las ao máximo 

[22-24, 27-29, 247, 352]. O custo por metro quadrado de junta12 é geralmente um 

pouco superior ao custo de um metro cúbico de betão [27]. Além disso, o custo das 

cofragens representa cerca de 20% do custo total da obra [20, 27]. Por isso, alguns 

projetistas defendem um aumento do espaçamento das juntas nas regiões mais 

distantes da fundação, em virtude da experiência adquirida com a observação [56]. 

Durante e após a construção, nas barragens tipo casca com inclinação acentuada 

para jusante (no coroamento) as observações realizadas in situ indicam que as 

juntas permanecem fechadas na zona superior da abóbada [22, 23, 135]. Este 

comportamento foi também relatado em [10, 353]. No entanto, as observações 

também mostraram uma abertura das juntas próximas das nascenças dos arcos [22, 

23, 110]. Portanto, as juntas podem ser eliminadas ou reduzidas na região superior 

da abóbada, mas são necessárias na sua base, onde a fundação restringe a 

deformação térmica do betão [22, 23, 57]. Segundo Laginha Serafim [53], a redução 

do número de juntas torna-se possível em barragens com altura até 140m. De acordo 

com Santos et al. [217], o número de juntas depende da relação entre a corda e a 

altura da barragem (C/H) e da decisão em suprimi-las após uma análise racional e 

apropriada; em vales largos (C/H>5) ou médios (C/H>2.5), as barragens com mais 

 
 

12 Este custo inclui o fornecimento e instalação de cofragens, bem como a implementação e a operação 
dos dispositivos de injeção.  
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de 150m de altura exigem critérios de forma diferentes e requerem mais juntas do 

que as barragens mais baixas (H<70m) em vales estreitos (C/H>2.5). 

As juntas de contração não podem ser dispostas com espaçamentos superiores 

a 15-20m próximo da fundação, mas na parte superior das barragens de El Vellón, 

Funcho e Las Portas foram usados espaçamentos duplos ou triplos destes, por meio 

da interrupção de algumas juntas, com instalação de galerias montante/jusante nos 

topos das interrupções [27-29]. O Subcomité Espanhol da Tecnologia de Construção 

de Barragens considera esta medida favorável à redução dos custos de construção 

[354]. Contudo, é necessário averiguar se a economia com a redução das juntas 

compensa o custo das galerias [27]. As Figura 19-21 contêm exemplos de barragens 

onde se considerou a possibilidade (não corresponde ao projeto final de construção) 

da interrupção de uma parte das juntas de contração.  

 
Figura 19 – Barragem de Santotis. Adaptado de [22]. 

 

 
Figura 20 – Barragem de La Baells. Adaptado de [22]. 
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Figura 21 – Barragem de Guara. Adaptado de [22]. 

 
Localizada na Costa Rica, a barragem de Cachi (ver Figura 22) é uma abóbada 

fina de dupla curvatura, com 82m de altura máxima, constituída por uma consola 

central com 5m de espessura na base e 2m no coroamento [355-357].  

 
Figura 22 – Barragem de Cachi. Adaptado de [358]. 

 
As seções horizontais são formadas por arcos circulares de três centros; na zona de 

fecho os arcos têm espessura constante e nas laterais têm espessura crescente em 

direção às nascenças [355, 356]. A curvatura vertical acentuada é usada para 
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maximizar o efeito de estabilização da componente vertical da pressão hidrostática 

[356]. Ao longo de toda a altura da abóbada foram realizadas apenas duas juntas 

de contração (ver Figura 23), que foram depois fechadas através do seu enchimento 

com betão e das armaduras de ligação deixadas nos paramentos [22, 23, 359]. As 

juntas entre a abóbada e os encontros não foram ligadas permanentemente; essas 

juntas foram providas de macacos planos, destinados ao pré-esforço horizontal da 

barragem [23]. As restantes juntas de contração ficam localizadas perto da 

fundação: uma junta aberta que permitiu a passagem da água do rio e que foi depois 

preenchida com betão do tipo prepakt [355], e duas juntas parciais de pequena 

extensão [356]. Esta opção construtiva decorreu da seguinte observação: nas 

abóbadas finas inclinadas para jusante as juntas de contração permanecem 

fechadas, em especial na parte superior, pois o peso próprio absorvido pelo efeito 

de arco opõe-se à sua abertura [27, 355]. 

  
Figura 23 – Construção da barragem de Cachi. Adaptado de [22, 358]. 

 
A barragem do Funcho, em Portugal, é uma abóbada de dupla curvatura com 

35m de altura total, apoiada num soco de 15m de altura (ver Figura 24); o 

coroamento apresenta um desenvolvimento de 165m e uma espessura de 2.25m; a 

consola de fecho possui 6.4m de espessura na base [117, 360]. Na Figura 25 é possível 

observar o faseamento construtivo e, consequentemente, a interrupção das juntas 

de contração. 
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Figura 24 – Construção da barragem do Funcho. Adaptado de [57, 110]. 

 

 
Figura 25 – Faseamento da barragem do Funcho. Adaptado de [360]. 

 
A barragem de El Vellón, em Espanha, é uma abóbada de dupla curvatura, 

formada por arcos circulares de três centros, com uma altura de 50m e um 

desenvolvimento de 140m no coroamento (ver Figura 26). Neste caso os projetistas 

procuraram reduzir as juntas de contração ao longo de toda a altura da abóbada, 

de forma a garantir uma maior continuidade estrutural. Nesse sentido consideraram 

os seguintes três tipos de juntas: o primeiro (tipo I) corresponde a juntas abertas, 

na parte central, junto à fundação (para a passagem de água); o segundo (tipo II) 

diz respeito a juntas em toda a altura da abóbada; o terceiro (tipo III) é composto 
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por juntas parciais de pequena extensão – partem da fundação, atravessam o soco 

e entram cerca de 2-3m na abóbada –, para minimizarem os efeitos da restrição 

imposta pela fundação [117, 361, 362]. Desta forma as juntas possuem um 

espaçamento de 15m junto à fundação, sendo depois interrompidas algumas delas, 

a partir de determinada cota, para formar blocos de maiores dimensões (~40m) [29]. 

Portanto, na parte central uniram-se três blocos num só, e nas laterais ligaram-se 

os blocos dois a dois [22, 23]. Esta opção facilitou a execução e reduziu 

substancialmente os custos de construção da barragem [22, 23]. A primeira 

campanha de injeções das juntas, na qual se injetaram os compartimentos até à 

galeria horizontal, foi executada durante a semana que precedeu o início da primeira 

fase de enchimento da albufeira; a segunda campanha, na qual se injetaram os 

restantes compartimentos das juntas da abóbada, foi realizada antes da segunda 

fase do enchimento da albufeira [361]. A injeção das juntas dos tipos I e III foi feita 

a partir da parte de jusante do soco e da galeria geral de drenagem; a injeção das 

juntas do tipo II foi efetuada através do paramento de jusante e da galeria de visita 

à cota 807 [361, 362]. As observações in situ atestaram o bom comportamento e a 

continuidade estrutural pretendidos [22, 23]. 

 
Figura 26 – Barragem de El Vellón. Adaptado de [359]. 
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A barragem de Las Portas, em Espanha, é uma abóbada de dupla curvatura, 

formada por arcos circulares de três centros, com uma altura máxima de 141m e 

com um coroamento de 477m de desenvolvimento. As juntas de contração foram 

suprimidas a partir de uma dada cota com o intuito de unir três blocos num só [28, 

29, 108, 117]. Neste caso o custo das juntas de contração e da respetiva injeção foi 

de 12% do custo com betão (cofragens incluídas), o que equivale a 50% do custo 

com cimento [29]. Segundo os responsáveis verificou-se a otimização do intervalo 

entre camadas sucessivas e da sequência entre os blocos [29]. As betonagens 

decorreram de forma contínua (ver Figura 27), o que permitiu a redução dos 

equipamentos de fabricação/colocação do betão [29]. Como especificações 

construtivas destacam-se: a betonagem com camadas de 2.5m de espessura, a 

restrição da diferença entre blocos adjacentes a 4 camadas, e a pós-refrigeração do 

betão (com água do rio ou a 4ºC) [108]. As serpentinas estavam dispostas sobre 

cada camada; a água do rio circulava 24 horas após a betonagem no inverno e 

imediatamente no verão [108]. 

 

 
 

Figura 27 – Construção da barragem de Las Portas. Adaptado de [29, 108]. 
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Convém ainda referir que em barragens espessas pode ser necessária a inclusão 

de uma ou mais juntas longitudinais [3, 6, 27, 40, 152, 322]. Na China esta 

possibilidade pode ser tida em conta quando a espessura da barragem é superior a 

40m [146]. Segundo Schleiss [40], a espessura deve ser limitada a 30-35m. Por sua 

vez o USBR diz que a relação entre a maior e a menor dimensões de um bloco deve 

estar entre 1 e 2 [6]. O Decreto-Lei nº 445/89, que aprova o Regulamento de Betões 

de Ligantes Hidráulicos, no seu artigo 27º refere que a proporção das dimensões dos 

blocos entre juntas, em planta, não deve exceder a relação 3/1, não devendo a 

dimensão mínima ultrapassar os 15m [363]. Já os USACE defendem que as juntas 

longitudinais devem ser evitadas, para prevenir a propagação de fendas 

longitudinais [10]. Outrossim, o controlo eficaz da temperatura do betão pode 

viabilizar o incumprimento dos limites anteriormente referidos [45, 345]. Como 

principais exemplos de aplicação referem-se as barragens de Inguri, Mauvoisin, 

Frera, Las Portas, Almendra e Place Moulin [37, 40, 51, 108, 121, 153, 322, 364]. 

A menos que seladas, as juntas de contração irão permitir um escoamento da 

água do reservatório até ao paramento de jusante [6, 365]. Portanto, estas juntas 

são dotadas de lâminas de estanqueidade, denominados de waterstops, no 

paramento de montante [26, 33, 40, 119, 152, 224, 242, 344, 365]. Os groutstops são 

instalados nas juntas, transversais e longitudinais, com o intuito de confinar a calda 

de cimento durante as operações de injeção [6, 40]. Deve-se referir que os termos 

waterstop e groutstop dizem respeito ao mesmo dispositivo, embora sejam usados 

com diferentes propósitos [10, 40]. Normalmente os waterstops são constituídos por 

lâminas de borracha sintética (PVC) com 25, 32 ou 40 cm de largura [40]. Pode ser 

consultada mais informação sobre estes dispositivos no boletim 57 da ICOLD [365]. 
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2.5.2. Injeção das juntas e efeito de arco 

Nas barragens abóbada a injeção das juntas é uma operação destinada a 

solidarizar os blocos, a fim de se obter uma estrutura monolítica – o enchimento 

das juntas com calda de cimento sob pressão garante a continuidade horizontal 

necessária à obtenção do efeito de arco [6, 10, 11, 17, 19, 26, 40, 51, 93, 109, 118, 

136, 157, 169, 237, 238, 283, 344]. A injeção das juntas de contração foi pela primeira 

vez utilizada na barragem de Lake Spaulding [27, 39]. 

O projeto e o caderno de encargos devem incluir disposições que acautelem a 

segurança da estrutura durante a injeção das juntas, das quais se destacam: a 

definição das zonas de injeção; as fases de injeção em função da evolução da 

construção; a sequência de injeção dos compartimentos; a composição dos materiais 

de injeção e as pressões a utilizar; as grandezas a observar durante as operações de 

injeção (temperaturas, movimentos de juntas e deslocamentos da estrutura) [344]. 

A temperatura de injeção corresponde à temperatura média do betão no instante 

da injeção das juntas, isto é, quando a abóbada está monolítica e se inicia o efeito 

de arco [6, 10, 11, 169, 225]. Teoricamente a operação de injeção deve ser realizada 

na época em que a barragem atinge a sua temperatura mínima [5, 6, 19, 26, 30, 36, 

39, 45, 51, 93, 119, 229, 238, 239, 366], o que ocorre no final do inverno/início da 

primavera [26, 40, 48, 93, 229, 241, 323]. Assim, não ocorrerá uma diminuição da 

temperatura e, portanto, uma contração do betão suscetível de originar tensões de 

tração que induzam a abertura das juntas de contração [36, 367]. A partir deste 

estado de temperatura mínima as variações volumétricas do betão serão positivas 

(expansões), pelo que tendem a produzir tensões de compressão [19, 36, 228, 366]. 

Em certos casos a temperatura de injeção deve ser ligeiramente superior à que 

acaba de ser exposta, para evitar o aparecimento de trações excessivas no cenário 

associado à atuação do nível mínimo da albufeira e da temperatura ambiente 
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máxima [6, 151]. Logo, a temperatura de injeção deve ser a mais conveniente do 

ponto de vista do comportamento mecânico da barragem [6, 17]. No entanto pode 

ser necessário antecipar a injeção relativamente à idade em que se verificam as 

condições ideais, devido a razões práticas/económicas (tal como o enchimento da 

albufeira) [6, 36, 230, 288]. Além disso, a injeção pode ser realizada ao longo de 

várias fases da construção; neste caso, os blocos são parcialmente independentes e 

parcialmente monolíticos13 [6, 10, 11, 154, 169, 233, 235, 237, 288]. 

A abertura das juntas depende da deformação volumétrica do betão (ação 

térmica, retração e fluência), do peso próprio durante as betonagens e da variação 

do nível da albufeira [237]. Segundo o USBR, a abertura necessária à injeção varia 

entre 1.4-2.4mm [10, 40], devendo ser assumida uma abertura de 2.4mm na fase de 

projeto [10]. De acordo com Starshinov et al. [305], torna-se possível uma injeção 

de alta qualidade quando a abertura é superior a 0.3-0.5mm. Na Rússia a 

experiência tem mostrado que as juntas não são adequadamente injetadas com 

aberturas inferiores a 0.3mm [368]. As especificações chinesas defendem uma 

abertura mínima de 0.5mm [45, 146, 149, 324]. Por sua vez o ACI Committee 207 

recomenda uma abertura mínima de 0.64mm [161]. 

A calda de cimento usada na injeção é introduzida através de um sistema de 

tubos embebidos, distribuídos por compartimentos de 15-18m de altura [6, 10, 320, 

322]. Contudo, já foram utilizados compartimento com 23-30m [6, 153]. Na China 

são utilizados compartimentos com 9-15m [146, 324], enquanto que na Rússia se 

adotam compartimentos com 9-12m (ver Figura 28)[241, 271, 369, 370]. Esta 

limitação permite um melhor controlo das operações de injeção e, evitando assim 

pressões excessivas nos waterstops e nos blocos [10, 26, 40].  

 
 

13 Este aspeto verifica-se, em especial, no caso de barragens abóbada muito altas. 
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1 – Ranhuras de remoção do ar 

2 – Sistema de injeção primária 

3 – Sistema de injeção secundária 

4 – Groutstops 

a) Localização b) Detalhe 

Figura 28 – Compartimentos de injeção (barragem de Chirkey). Adaptado de [241]. 

 
Antes da injeção o sistema é testado para assegurar que não existem obstruções 

(ensaios com água) [6, 40]. As juntas são limpas com ar e com água sob pressão, 

permanecendo com água durante um período de 24 horas [6, 10, 109, 345]. Em geral, 

a pressão da água é de 0.2MPa [345, 371]. 

A injeção das juntas faz-se a partir das galerias de visita; além disso, inicia-se 

na fundação e termina no coroamento [6, 40, 55, 239, 345]. Esta operação é 

executada compartimento a compartimento ou por grupos de compartimentos, de 

forma simétrica em relação à consola de fecho [345]. 

A pressão de injeção é limitada para evitar uma flexão excessiva dos blocos, 

bem como a abertura das juntas nos compartimentos injetados anteriormente [6, 

40, 153]. Portanto, podem ser utilizadas pressões mais elevadas nos compartimentos 

inferiores do que nos superiores [239]. Para evitar tensões de tração excessivas (tal 

como reportado em [125, 372, 373]), o enchimento decorre em duas fases: a primeira, 

a baixa pressão; a segunda, a alta pressão com controlo da abertura das juntas 

[153]. Em geral a pressão máxima permitida varia entre 0.21MPa e 0.34MPa [6, 10, 
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238]. Na China a pressão de injeção pode ser de 0.1-0.3MPa nos compartimentos 

superiores e de 0.3-0.6MPa nos restantes compartimentos [146, 324]. Devido à 

resistência dos groutstops e dos respetivos sistemas de fixação não é habitual usar 

pressões superiores a 0.65MPa [345]. Refira-se que nas barragens de Valdecañas e 

de La Baells foram utilizadas pressões de até 0.40MPa [55, 109]. 

A calda de cimento utilizada consiste na mistura de água e cimento, com uma 

consistência que varia de fina para grossa; no início, usa-se uma relação 

água/cimento de 2/1 até se preencher todo o compartimento; à medida que a 

operação prossegue a mistura é engrossada para um rácio água/cimento de 1/1 [6, 

10, 40, 109]. O aumento da pressão de injeção faz com que o excesso de água vá 

fluindo para o exterior através de uns filtros instalados no contorno, que deixam 

passar a água, mas não o cimento – este aspeto permite o enriquecendo progressivo 

da calda até à dosagem pretendida [26]. As absorções de cimento são de 10-15kgm−2 

[40, 153]. 

O aumento da pressão de injeção pode levar a um pré-esforço dos arcos, o que 

é favorável pois contraria o efeito do arrefecimento do betão após a injeção [237]. 

Contudo, conduz a uma deformação dos arcos que origina um deslocamento do 

coroamento para montante [237]. Portanto, surgem esforços adicionais de flexão nas 

consolas: na parte de montante a compressão é favorável, mas o aumento das 

trações na parte de jusante pode levar à abertura das juntas ou à fendilhação 

horizontal [237]. Salienta-se que as medições realizadas in situ têm mostrado que 

este pré-esforço não produz um efeito permanente devido à fluência do betão [11, 

93, 143, 237].  

2.5.3. Simulação numérica das juntas 

Na análise de barragens abóbada a consideração das juntas de contração 

constitui um aspeto relevante [11, 288]. Todavia, esta questão não é trivial do ponto 
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de vista numérico, pois a simulação das juntas de contração acarreta uma análise 

não-linear [11]. Geralmente a hipótese de continuidade da abóbada afigura-se 

adequada para as simulações numéricas que envolvem ações posteriores à injeção 

das juntas de contração [43]. Nos estudos do comportamento da abóbada para as 

ações que se exercem na fase de construção, pelo contrário, deve normalmente ser 

considerada a influência das juntas de contração [43]. 

A injeção das juntas transforma a barragem numa estrutura monolítica em 

compressão [374], mas juntas injetadas suportam pouca ou nenhuma tração [10, 

143, 169, 226, 228, 235, 240, 288, 374, 375]. Desta forma, a utilização de um modelo 

elástico linear sem juntas de contração pode conduzir ao aparecimento de elevadas 

tensões horizontais de tração [226, 240, 374]. Aliás, no cenário de albufeira cheia 

(ou parcialmente cheia) e de temperatura mínima (meses de inverno) pode ocorrer 

a abertura parcial destas juntas [44, 376, 377]. Nestes casos as juntas de contração 

vão abrir e evitar a ocorrência de trações e, portanto, verifica-se uma discrepância 

entre o modelo numérico e a estrutura real caso não seja contemplado na modelação 

numérica o efeito da abertura das juntas de contração [374, 378]. 

Além disso, a simulação das juntas de contração conduz a uma redistribuição 

dos esforços internos, nomeadamente dos arcos com juntas parcialmente abertas 

para os arcos que permanecem monolíticos. Este fenómeno, ao conduzir a uma 

redução do efeito de arco, determina um aumento do contributo das consolas 

verticais [10, 143, 235, 374]. A ICOLD indica, assim, que para análise da segurança 

de barragens abóbada na fase de exploração devem ser usados modelos 

tridimensionais, incluindo a simulação das juntas nos cenários em que tal se revele 

necessário [12]. Neste contexto refira-se o estudo realizado no terceiro benchmark 

workshop da ICOLD (em Paris no ano de 1994), no qual o tema A1 propunha a 

análise não-linear do comportamento das juntas de uma barragem abóbada sob 

ações estáticas (pressão hidrostática e ação térmica) [11, 12]; o modelo numérico 
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continha quatro juntas de contração, livres de abrir sob tração e com resistência 

limitada ao deslizamento, que se mostraram úteis sob a ação peso próprio [11]. 

A representação das juntas de contração pode ser feita com EF semelhantes aos 

usados nas juntas dos maciços rochosos [43]. Por norma as juntas são simuladas 

numericamente através de dois tipos de EF: o elemento de contacto ou o elemento 

de interface (ou de junta), que utilizam dois conjuntos de nós no plano da junta, 

formando duas superfícies justapostas, de modo que numa condição de 

não-compressão cada superfície se move de forma relativamente independentemente 

[374]. Logo, a maior dificuldade reside na caracterização do comportamento 

mecânico destas juntas [43]. 

Caso se considere um comportamento linear das juntas de contração, as relações 

entre os incrementos das tensões normais e tangenciais (Δσn he Δτ) e os respetivos 

deslocamentos relativos (Δun e Δut) são dadas por [379]: 

 
(2)

onde os índices n e t dizem respeito às direções normal e tangencial, e KN e KT 

representam às rigidezes normal e tangencial do elemento de junta. No entanto, 

pode ser considerado um modelo não-linear formado por uma relação multilinear 

entre as tensões normais Δσn e os deslocamentos relativos na direção normal Δun, 

e/ou entre as tensões tangenciais Δτ e os deslocamentos relativos Δut. Além disso, 

os elementos de interface podem adotar modelos de fenda discreta ou modelos 

elastoplásticos. Nestes últimos modelos a superfície de cedência pode ser definida, 

por exemplo, de acordo com critérios de cedência em tração (cut-off) e de cedência 

em corte (Mohr-Coulomb). 

Nas barragens abóbada as juntas de contração são simuladas com modelos não-

lineares, adotando na direção normal um comportamento linear em compressão e 
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um comportamento frágil em tração, e na direção tangencial um comportamento 

elastoplástico definido pelo critério de Mohr-Coulomb [93, 345, 380, 381]. 

Segundo o USACE [235], nas juntas devem adotar-se valores elevados para as 

rigidezes normal e tangencial; ambas as rigidezes tomam valores iguais a n×Ec/l, 

em que Ec é o módulo de elasticidade do betão, l é a dimensão do EF (sólido) 

adjacente na direção normal à junta e n varia entre 10 e 100. Na direção normal à 

junta deve adotar-se um comportamento linear em compressão e um 

comportamento frágil em tração; na direção transversal à junta é usual assumir-se 

um comportamento linear em corte. 

Nos estudos realizados por Batista [93] as juntas foram consideradas com valores 

elevados para as rigidezes, isto é, KN = 108kPa/m e KT = 108kPa/m. Relativamente 

aos parâmetros de resistência ao corte, correspondentes a duas superfícies lisas de 

betão, foi considerada uma coesão cmc = 0 e um ângulo de atrito ϕ = 40º. À tração 

foi considerada uma resistência nula. Dias et al. [382] adotaram rigidezes 

KN = 20GPa/m e KT = 8GPa/m, parâmetros de resistência ao corte iguais a 

cmc = 0 e a ϕ = 45º, assim como um resistência nula à tração. Resende et al. [383] 

assumiram KN = 200GPa/m, KT = 40GPa/m, cmc = 0, ϕ = 45º e resistência à 

tração nula. Lemos [384] simulou as juntas assumindo um comportamento friccional 

puro (ϕ = 40º) e resistência nula à tração, pelo que desta forma os caixotões são 

desprezados, mas o atrito impede o deslizamento entre as consolas. 

2.6. Estudos termomecânicos 

Tal como referido anteriormente, os estudos térmicos são realizados em duas 

fases [10, 288, 350, 385]: a primeira corresponde à fase de exploração e realiza-se no 

início do projeto; a segunda inclui a fase de construção e efetua-se num estado 

avançado do projeto. 
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2.6.1. Fase de exploração 

Nas barragens abóbada a ação térmica a considerar nos estudos de estabilidade 

corresponde à diferença entre as temperaturas na fase de exploração e a temperatura 

de injeção das juntas de contração [10, 11, 30, 228, 233, 386]. Nesta fase, o campo 

de temperaturas é influenciado pelas temperaturas da água e do ar, assim como 

pela radiação solar [10, 30, 105, 133, 169, 233, 288, 385, 387-397]. A temperatura 

do betão em contacto com a albufeira deve ser assumida igual à temperatura da 

água [133, 385, 389, 390, 392-397]. Em geral, para temperatura da água consideram-

se valores médios anuais a várias profundidades recorrendo, caso necessário, a 

medições realizadas numa albufeira semelhante [10, 105]. Por sua vez, a 

temperatura do ar é tida em conta ajustando uma curva sinusoidal anual aos valores 

médios diários registados na estação meteorológica mais próxima [10, 105, 133, 392]. 

Portanto, nas fronteiras térmicas são aplicados os ciclos das temperaturas do ar e 

da água [10, 228].  

A análise térmica transiente pode ser realizada através de um modelo numérico 

de EF tridimensionais [10, 105, 133, 137, 388-396]. Como condição inicial assume-se 

a temperatura média anual do ar, tanto na fundação como na barragem [10, 391]. 

Em alternativa, o campo inicial de temperaturas pode ser avaliado com base numa 

análise transiente que, partindo de um valor estimado, considerou a influência das 

condições fronteira até à obtenção do equilíbrio térmico [390, 392]. De acordo com 

a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) [228], a temperatura inicial da 

barragem pode ser igual à temperatura de injeção (tal como em [137, 395]) ou à 

temperatura média anual do ar; na fundação pode ser adotada a temperatura média 

anual do ar ou considera-se uma fronteira adiabática. 

Contudo, segundo a ICOLD [12] a obtenção de uma simulação numérica 

próxima da realidade obriga à consideração do faseamento construtivo, das juntas 
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de contração, das deformações térmicas, bem como dos efeitos da retração e 

fluência. Porém, a reconstrução do estado inicial de tensão reveste-se de grande 

complexidade [11, 12]. Isto deve-se, em grande medida, à carência de informações 

fidedignas relativamente à fase de construção (plano de betonagens, condições 

ambiente, injeção das juntas, etc.), bem como sobre os parâmetros associados ao 

comportamento termo-visco-elástico do betão [11, 12]. 

Em geral as tensões iniciais são ignoradas, com exceção das devidas ao peso 

próprio, pois considera-se que tendem a ser aliviadas pela fluência do betão [11, 12, 

366, 398]. Ademais, assume-se que estas tensões iniciais (salvo as devidas ao peso 

próprio) constituem uma pequena fração das tensões induzidas durante a exploração 

[12, 288]. Alguns autores defendem que nas abóbadas muito altas as tensões geradas 

na construção não tendem a desaparecer [233, 288] e que, assim, devem ser 

sobrepostas às tensões originadas na fase de exploração [233]. Aliás, segundo [233], 

o facto das especificações de projeto considerarem apenas a ação térmica após a 

injeção das juntas constitui uma das razões para a fendilhação durante a exploração. 

2.6.2. Fase de construção 

Na fase de construção as análises termomecânicas têm como principal objetivo 

a avaliação da possibilidade de fendilhação térmica do betão, decorrente da 

libertação de calor que acompanha a reação de hidratação do cimento [10, 11, 15, 

399]. Se os resultados numéricos evidenciarem um risco considerável de fendilhação, 

torna-se necessária a adoção de medidas para controlo da temperatura do betão na 

abóbada [11]. Nesta fase a evolução das temperaturas do betão é avaliada através 

de um modelo térmico em regime transiente [11, 14, 15, 93, 231, 288, 314, 327, 330, 

333, 350, 385, 399-417], que considera o faseamento construtivo e as medidas de 

controlo da temperatura [10, 14, 15, 230, 231, 288, 314, 327, 330, 332, 333, 385, 

399-409, 411, 412, 414, 415, 417, 418]. Por sua vez o modelo mecânico deverá ter 
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em consideração as propriedades do betão jovem e a influência das juntas de 

contração [14, 31, 230, 231, 288, 330, 332, 415]. Aliás, a avaliação precisa das tensões 

só pode ser concretizada quando existe uma definição do modelo constitutivo do 

betão nas primeiras idades, isto é, dos fenómenos que acompanham a maturação do 

betão – evolução tanto do calor libertado pela hidratação do cimento, como do 

módulo de elasticidade, da retração e da fluência do betão [11, 14, 230, 231, 327, 

330, 400, 406, 407, 409, 413, 415, 417, 419]. Os dados do ambiente englobam a 

temperatura do ar, a velocidade do vento e a radiação solar [8, 385, 410, 412, 415, 

416]. A previsão da temperatura da água do rio é essencial para conceber as medidas 

de refrigeração e para avaliar a temperatura inicial do betão [8]. 

Segundo a ICOLD [11], as análises termomecânicas realizadas durante a fase de 

construção devem incluir [12]: 

 Um modelo térmico para o betão capaz de simular o desenvolvimento, a 

propagação e a dissipação do calor de hidratação do cimento, considerando 

o faseamento construtivo e as condições fronteira (efeitos convectivos ou 

condições de fluxo de calor) da abóbada; 

 Um modelo viscoelástico com endurecimento para o betão, tendo em conta 

a fluência e a evolução do módulo de elasticidade ao longo do tempo; este 

modelo pode eventualmente estar ligado a um modelo de fendilhação, de 

forma a simular a formação/propagação das fendas; as condições de 

carregamento devem permitir as variações de temperatura e do peso 

próprio, de acordo com o faseamento construtivo. 

Segundo Zhu [5], as análises termomecânicas devem: (i) considerar um análise 

faseada (por exemplo com base no MEF); (ii) considerar o faseamento construtivo, 

no qual a barragem está divida em blocos e camadas; (iii) atender à variação da 

temperatura ambiente e da temperatura no interior da massa de betão, à evolução 

das propriedades térmicas e mecânicas do betão ao longo do tempo, assim como ao 
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efeito da pós-refrigeração; (iv) ter em conta a influência da abertura e da injeção 

das juntas; (v) se necessário incluir nos cálculos um coeficiente de segurança e (vi) 

a discretização tridimensional de um ou três blocos adjacentes. 

O USACE tem vindo a realizar análises termomecânicas (ver detalhes em [231, 

315, 400]) que consideram aspetos relativos ao calor de hidratação, às condições 

ambiente, ao endurecimento do betão e às restrições impostas pela fundação e pelas 

juntas de contração. Estas análises são faseadas ao longo do tempo, isto é, a malha 

de EF (de um ou de três blocos contíguos) vai sofrendo uma alteração através da 

ativação/desativação dos EF e das respetivas condições fronteira. Após a fase de 

construção as análises prolongam-se cerca de 1 ano, para incorporar o efeito do ciclo 

sazonal da temperatura ambiente. A parte térmica da análise incorpora a geração 

do calor de hidratação, a condução do calor através do betão e da fundação, a 

radiação solar e a convecção nas superfícies em contacto com o ar ou em torno das 

serpentinas. Na parte mecânica o modelo constitutivo do betão considera a fluência 

(aos 3, 7 e 28 dias de idade), a evolução do módulo de elasticidade, a retração e as 

resistências à tração e à compressão; ocorre a fendilhação ou a plastificação do betão 

quando atingidas as resistências à tração e à compressão, respetivamente. 

Yi et al. [288] propõem uma abordagem integrada para a simulação numérica 

das barragens abóbada muito altas através do MEF, tendo em conta o 

comportamento diferido destas estruturas desde a construção até à exploração. 

Portanto, devem ser incluídas as operações de betonagem e de injeção, bem como 

do enchimento da albufeira. Nesta abordagem os autores consideram: (i) as 

propriedades do maciço de fundação, que são avaliadas através de uma retroanálise; 

(ii) as propriedades termomecânicas da barragem, que são determinadas em 

provetes de betão integral, com vista à determinação do calor de hidratação, do 

módulo de elasticidade, da retração autogénea e da fluência; (iii) a geometria real, 

que incorpora as juntas de contração, as falhas e as diáclases da fundação, a cortina 
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de impermeabilização e o sistema de drenagem; (iv) o carregamento real (o efeito 

do peso próprio é considerado conjuntamente com o faseamento construtivo; a ação 

da água inclui as pressões do escoamento através da fundação); (v) a ação térmica, 

que tem em conta a distribuição não-linear da temperatura e as fronteiras térmicas 

e (vi) o faseamento real, que integra a construção e o enchimento reais e, em 

particular, a sequência de injeção das juntas. A análise térmica considera as medidas 

de controlo da temperatura durante a construção, assim como o efeito da radiação 

solar traduzido por um aumento da temperatura do ar. Nas fronteiras térmicas é 

considerada a temperatura média mensal do solo, cujo valor é geralmente 2-3ºC 

superior à temperatura média mensal do ar. Por sua vez a fundação é assumida 

com um comportamento elastoplástico (critério de Mohr-Coulomb). As 

propriedades dos materiais são atribuídas com base na experiência de modelação e 

nos ensaios laboratoriais. Esta abordagem prevê, contudo, a realização de 

retroanálises com base nos campos de temperatura, de deslocamentos e de pressões. 

As propriedades térmicas do betão são avaliadas através de medições da 

temperatura da água, do interior da barragem e do ar; as propriedades mecânicas 

são avaliadas a partir da monitorização das deformações – na construção e no 

enchimento são utilizados dados dos assentamentos e dos fios-de-prumo, 

respetivamente. A percolação na fundação é avaliada através do nível da albufeira, 

das pressões da cortina de impermeabilização e dos caudais das galerias de 

drenagem. Esta abordagem foi usada no estudo da aceleração do enchimento da 

barragem de Laxiwa, bem como da construção e do primeiro enchimento da 

barragem de Jinping-I. Infelizmente os autores não publicaram uma descrição 

detalhada das propriedades dos materiais, da estratégia de modelação e dos 

principais resultados obtidos. 
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2.7. Aplicação: barragem abóbada em exploração 

Para consolidar os fundamentos anteriores procedeu-se à análise da estabilidade 

de uma barragem abóbada sob combinações de ações estáticas para os cenários 

correntes. Salienta-se que esta barragem diz respeito ao caso de estudo analisado 

nos Capítulos 4 e 5 e, portanto, pretende-se aprofundar os conhecimentos relativos 

ao seu comportamento estrutural na fase de exploração. Esta secção permitiu ainda 

ensaiar um conjunto de competências técnicas (essenciais ao Capítulo 5) relativas 

à simulação numérica das barragens abóbada, das quais se destaca a discretização 

das juntas de contração. As propriedades (térmicas e mecânicas) assumidas para os 

materiais estão descritas na Tabela 3, de acordo com um comportamento elástico 

linear para o betão e para a rocha de fundação.  

Tabela 3 – Propriedades térmicas e mecânicas dos materiais. 

Propriedades Betão Rocha (fundação)  Água Juntas  

γ (kNm-3) 24 - 10 - 

E (GPa) 20 20 - - 

ν 0.2 0.2 - - 

αT (ºC-1) 10-5 10-5 - - 

KN (kPa/m) - - - 108 

KT (kPa/m) - - - 108 

k (Wm-1K-1) 2.6 2.79 - 1000 

ρc (kJm-3K-1) 2087 2040 - - 

 
A malha de EF pode ser observada na Figura 29. A pressão da água foi aplicada 

no paramento de montante, correspondendo ao NPA. Relativamente às juntas de 

contração (consultar a Tabela 3) foi considerado um modelo não-linear admitindo, 

na direção normal, um comportamento linear em compressão e um comportamento 

frágil em tração e na direção tangencial um comportamento linear em corte.  
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a) 

 
 

b) c) 

Figura 29 – Malha de EF: a) vista geral; b) blocos; c) juntas. 

 
Com base neste modelo numérico foram analisados os seguintes quatro cenários: 

(i) cenário 1, ação do peso próprio assumindo as juntas abertas (consolas 

independentes); (ii) cenário 2, ação do peso próprio associada à pressão hidrostática 

(no NPA), tendo em conta o efeito das juntas de contração; (iii) cenário 3, ações 

do peso próprio e da pressão hidrostática associada à variação de temperatura na 

situação de albufeira cheia (no NPA), tendo em conta as juntas de contração; (iv) 

cenário 4, ação do peso próprio associada à variação de temperatura na situação de 

albufeira vazia – cenário excecional correspondente a uma reparação prolongada –, 

considerando as juntas de contração. Deve-se notar que, nos cenários 3 e 4, a 

evolução das temperaturas foi calculada através de um modelo em regime 

transiente, tendo sido necessários ~6 anos para se atingir o equilíbrio térmico. A 

Figura 30a contém uma representação 3D das fronteiras térmicas do cenário 3, 

FUNDAÇÃO 
7810 EF hexaédricos 

8 nós na análise térmica 
20 nós na análise mecânica 
 

BETÃO 
4080 EF hexaédricos 

8 nós na análise térmica 
20 nós na análise mecânica 
 

JUNTAS 
1132 EF de interface  

4+4 nós na análise térmica 
8+8 nós na análise mecânica 
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admitindo: a azul, a variação da temperatura média diária da albufeira; a verde, a 

variação da temperatura média diária do ar (TMD); a cinza, a presença de 

condições adiabáticas. Nas superfícies em contacto com o ar foi adotado um 

coeficiente de convecção-radiação de 20Wm−2K−1. 

 

 

b) 

 

a) c) 

Figura 30 – Fronteiras térmicas (cenário 3): a) esquema 3D; b) Tar; c) Talb. 

 
A temperatura inicial dos blocos é igual a 11ºC, tal como na época de injeções; 

na fundação considerou-se 15.6ºC como condição inicial, isto é, igual à temperatura 

média anual do ar (TMA). A Figura 30b e a Figura 30b contêm ainda as evoluções 

das temperaturas médias diárias do ar (Tar) e da albufeira (Talb), respetivamente. 

As deformadas da barragem para os cenários atrás mencionados podem ser 

visualizadas na Figura 31. Por sua vez, as Figuras B.1 e B.2 do Anexo B contêm 

os mapas de temperatura previstos para os cenários 3 e 4, respetivamente. Enquanto 

que as tensões principais (σ1, σ2 e σ3) referentes aos quatro cenários analisados 

podem ser observadas nas Figuras B.3-B.8 do Anexo B. 
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Figura 31 – Deformada (m) da barragem para os cenários correntes. 
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Capítulo 3 

Simulação do comportamento 
termomecânico de estruturas de betão em 

massa durante a construção 

3.1. Introdução  

Neste capítulo procede-se à simulação do comportamento térmico e mecânico 

de estruturas massivas de betão, que inclui as primeiras idades deste material. Os 

modelos numéricos que serão aqui apresentados, baseados no MEF, abordam o 

estudo dos seguintes elementos estruturais: o envolvimento em betão da espiral de 

uma turbina hidroelétrica e o pilar do descarregador de uma barragem gravidade.  

Estes dois casos de estudo visam a avaliação das potencialidades dos modelos 

termomecânicos disponíveis para a simulação do comportamento do betão nas 

primeiras idades, com vista à sua posterior aplicação nos trabalhos relativos ao 

Capítulo 5, onde se pretende avaliar a adequabilidade da alteração do arranjo das 

juntas de contração de uma barragem abóbada. 

Apesar destes exemplos não se referirem diretamente às barragens abóbada, a 

sua escolha deveu-se o facto de se referirem a estruturas ou elementos presentes nas 

barragens de betão.  

Salienta-se também que o envolvimento da espiral foi monitorizado in situ e, 

portanto, possibilita a validação dos resultados numéricos obtidos, enquanto que o 

pilar do descarregador de cheias contempla a simulação dos tubos de refrigeração, 

que constitui uma medida primordial usada no controlo térmico das barragens 

abóbada durante a construção. 
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3.2. Envolvimento da espiral de uma turbina  

3.2.1. Enquadramento 

Uma central hidroelétrica é constituída por uma substrutura, que suporta a 

turbina e o gerador, bem como por uma superstrutura construída sobre aquela – ver 

detalhes na Figura 32a.  

 

 

 
a) Estrutura geral b) Vista aérea 

  
c) Betão jovem d) Espiral metálica 

Figura 32 – Central hidroelétrica da Batalha. 
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A água entra na turbina hidroelétrica através de uma espiral metálica de 

grandes dimensões, que recebe a água da albufeira através de uma conduta forçada, 

igualmente metálica. Por sua vez a instalação da espiral metálica implica a 

construção faseada de um envolvimento em betão de grandes dimensões, ao qual 

aquela é fixada, e que assegura a estabilidade estrutural de todo o sistema. A 

colocação do betão de envolvimento da espiral decorre em duas etapas: (i) numa 

primeira constroem-se todos os elementos que não contêm partes da turbina; (ii) 

numa segunda procede-se à betonagem da massa envolvente à espiral, contendo 

esta última água sob pressão [420].  

Normalmente a substrutura é betonada em camadas com 1.5m de espessura. 

Porém, junto à espiral torna-se necessário garantir a impermeabilidade do betão, o 

que leva à redução do número de juntas de construção, isto é, ao aumento da 

espessura das camadas [420]. Os volumes de betão envolvidos na segunda fase 

conduzem à libertação de grandes quantidades de calor de hidratação e, desta 

forma, surgem importantes gradientes de temperatura entre o núcleo do betão do 

envolvimento da espiral e as correspondentes superfícies exteriores. Para além disso, 

o betão da primeira fase, já endurecido, restringe a deformação térmica que tende 

a ocorrer no betão jovem adicionado na segunda fase. Logo podem surgir tensões 

de tração suscetíveis de originar a fendilhação do betão do envolvimento. 

A previsão do comportamento termomecânico do betão que envolve a espiral de 

uma turbina foi realizada por alguns autores nos últimos anos [421-424], mas até 

agora não foram apresentadas comparações com medições de grandezas 

monitorizadas in situ em casos reais. Além do mais, essas previsões não foram 

suportadas por uma extensiva caracterização laboratorial das propriedades do 

betão. No estudo que se apresentará de seguida far-se-á uma abordagem 

sistematizada da simulação numérica do comportamento termomecânico do betão 
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de envolvimento da espiral de uma turbina hidroelétrica. Com este objetivo foi 

aplicada a seguinte metodologia de investigação: 

1) Caracterização das propriedades do betão através de ensaios laboratoriais 

(efetuada pela Eletrobras-Furnas); 

2) Monitorização in situ das temperaturas e das extensões no betão de 

envolvimento da espiral (realizada pela Eletrobras-Furnas); 

3) Simulação termomecânica e avaliação do risco de fendilhação do betão. 

A simulação termomecânica consiste no cálculo inicial do campo de 

temperaturas que se instalam no betão devido à reação de hidratação do cimento, 

e na subsequente determinação das tensões que se instalam no envolvimento da 

espiral. O problema térmico é simulado através de um modelo transiente, que avalia 

as temperaturas do betão tendo em conta o calor gerado pela hidratação do cimento, 

a condutibilidade térmica e o calor específico do betão, o ambiente envolvente, 

assim como a água contida na espiral. O comportamento mecânico do betão é 

descrito pela teoria da viscoelasticidade linear com endurecimento, atendendo às 

evoluções do módulo de elasticidade e da resistência à tração, à fluência básica e à 

deformação autogénea. Salienta-se que esta metodologia termomecânica é utilizada 

com apoio do MEF, tal como adotado nas referências [425-427]. 

O caso de estudo aqui apresentado diz respeito ao envolvimento em betão de 

uma espiral da central hidroelétrica da Batalha, localizada no rio São Marcos, entre 

os estados brasileiros de Goiás e Minas Gerais (ver Figura 32b). Trata-se de um 

bloco com 13.90×14.15m2 de dimensões em planta e uma altura de 5.83m, 

subdividido em quatro camadas com espessuras de 2.75m, 1.56m, 0.80m e 0.72m 

(ver Figura 32c). No interior deste envolvimento fica embebida uma caixa espiral, 

que contém água sob pressão (ver Figura 32d). A primeira camada requer um 

volume de 251m3 de betão, enquanto que as restantes mobilizam volumes de cerca 

de 100m3. A betonagem da primeira camada decorreu ao longo de 11 horas, tendo 
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esta camada sido monitorizada durante 17 dias. A execução das restantes camadas 

foi atrasada por constrangimentos em obra e, portanto, não foram recolhidas 

informações precisas sobre as respetivas datas de betonagem. Desta forma 

analisar-se-á apenas a primeira camada de betonagem durante um período de 17 

dias. A influência das camadas superiores não é tida em conta, uma vez que estas 

ainda não tinham sido betonadas aquando da interrupção da monitorização. 

3.2.2.  Modelo termomecânico 

3.2.2.1. Problema térmico 

O campo térmico é calculado através da equação de balanço energético [428] 

 
(3)

onde k é a condutibilidade térmica e ρc é o calor específico volumétrico do betão, 

T é a temperatura e Q̇ é a taxa de geração interna de calor de hidratação do 

cimento. Por seu lado, a taxa de geração interna de calor, que reflete a natureza 

termoativada das reações de hidratação, é traduzida a partir de uma Lei de 

Arrhenius [429] 

�

 
(4)

onde a é uma constante (Js−1), f(α) é uma função que descreve a evolução da geração 

de calor normalizado, α corresponde ao rácio entre o calor total Q(t) gerado até ao 

instante t e o calor total que pode ser libertado até à conclusão das reações de 

hidratação Q∞, Ea é a energia de ativação aparente (Jmol−1) e R é a constante 

universal dos gases perfeitos (8.314Jmol−1K−1). As propriedades calorimétricas de 

um cimento podem ser estimadas através das seguintes técnicas experimentais: 

ensaios adiabáticos, semi-adiabáticos e isotérmicos [430-432]. A caracterização 

sistemática das propriedades calorimétricas dos cimentos portugueses foi realizada 

na FEUP com recurso a um calorímetro isotérmico JAF [433-435]. 
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As fronteiras térmicas são descritas pela Lei de Newton de arrefecimento [436] 

 
(5) 

na qual q é fluxo de calor por unidade de área (Wm−2), hc é o coeficiente de 

convecção (Wm−2K−1), Ts,c é a temperatura da superfície do betão e Tamb é a 

temperatura do ar ambiente. Normalmente o efeito da radiação é reproduzido 

conjuntamente com o da convecção [437-439], através de um único coeficiente hcr, 

que substitui hc na equação (5). Por vezes as superfícies do betão não contactam 

diretamente com o ar, devido à utilização de cofragens ou de mantas de cura. Para 

considerar essas camadas (entre o betão e ar) pode ser usado um coeficiente de 

convecção-radiação equivalente heq, que reproduz o efeito da associação em série 

dessas camadas [425] através da seguinte expressão: 

 
(6) 

sendo Li a espessura e ki a condutibilidade térmica de cada camada de material i. 

A transferência de calor para o betão devido à radiação solar pode ser obtida 

através da multiplicação da energia solar incidente pelo coeficiente de 

absorvibilidade solar do betão, que vale cerca de 0.65 [425]. A previsão da radiação 

incidente pode ser estimada tendo em conta os seguintes fatores: orientação da 

superfície do betão; latitude; sombra provocada por objetos vizinhos; nebulosidade 

do céu e perturbação da atmosfera. O tratamento da problemática da radiação solar 

pode ser consultado em [385, 388, 390, 393, 397, 410, 412, 435]. 

A implementação computacional da equação (3) através do MEF permite a 

determinação do campo transiente de temperaturas, sendo de assinalar que a 

resolução desta equação envolve um problema não-linear, dado que Q̇ depende da 

temperatura T, que é a variável livre do problema térmico. O sistema global de 

equações pode ser resolvido com base no método de Newton-Raphson, por meio de 

um processo incremental e iterativo que se encontra descrito no Anexo C. 
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3.2.2.2. Problema mecânico 

O problema mecânico é resolvido após o modelo térmico, do qual recebe o campo 

de temperaturas necessário à determinação das extensões e tensões no betão, e à 

atualização das propriedades mecânicas deste material. Para sincronização das 

resoluções dos problemas térmico e mecânico adotam-se os mesmos passos de tempo 

em ambas as análises. O cálculo das tensões é realizado através de um modelo 

viscoelástico linear que considera a maturidade do betão.  

A evolução das propriedades mecânicas do betão associadas ao desenvolvimento 

da hidratação do cimento é quantificada usando o método da maturidade [440], 

com base no conceito da idade equivalente: 

�

���

 
(7) 

onde Tref é a temperatura de referência dos ensaios laboratoriais de caraterização, 

normalmente realizados a 20ºC (ou seja, 293K), e T(τ) é a história de temperaturas 

a que o betão esteve submetido entre a idade 0 e a idade t. 

Nas estruturas de betão em massa a fluência básica que ocorre nas primeiras 

idades é geralmente reproduzida com base na Lei da Dupla Potência (LDP) [441, 

442]: 

 
(8) 

onde J(t,t´) é a função de fluência na idade t para uma carga aplicada no instante 

t´, E0(t´) é o módulo de elasticidade assintótico do betão (correspondente a cargas 

de curta duração) e ϕ1, m e p são parâmetros do material. Tendo em conta a equação 

(8), e expandindo (t – t´)p numa série de Taylor com, por exemplo, seis termos r 

em torno de t – t´ = td, obtém-se [379, 443] 
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(9) 

onde [443] 

+
 

(10) 

 (11) 

 (12) 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

com [443] 

;  (16) 

�
;  (17) 

Salienta-se que a série de Taylor converge para a função de fluência requerida no 

intervalo 0 < t < 2td. Então, o ponto de desenvolvimento td deve ser considerado 

como metade do intervalo de tempo da análise [379, 443].  

Em alternativa, a função de fluência pode ser implementada através de uma 

série de funções exponenciais reais – designada por série de Dirichlet –, que pode 

ser representada por um modelo de N cadeias de Kelvin [442] 

�
�

 
(18) 

onde Eμ(t´) são módulos de elasticidade dependentes da idade de carga t´ (e da 

maturidade) e λμ os tempos de retardação de cada cadeia. 

Refira-se que nas barragens o comportamento viscoelástico do betão é 

caracterizado in situ através de células de fluência (ver Figura 33) que, de forma 

semelhante aos baldes para extensómetros corretores (ver Secção 3.2.3), permitem 

o isolamento dos espécimes cilíndricos de betão do campo de tensões da barragem 
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[366]. Estes espécimes estão sujeitos às mesmas condições termo-higrométricas do 

betão envolvente. Geralmente o LNEC utiliza dois conjuntos de células: um para 

betão crivado (CRI) e outro para betão integral (INT) [366].  

 
Figura 33 – Células de fluência. Adaptado de [366]. 

 
O índice de fendilhação térmica do betão IF(t) é avaliado em cada instante t, e 

em cada ponto de integração, através do quociente entre a máxima tensão principal 

de tração no betão σ1(t) e a resistência à tração fct(t). Emborg [337] sugere que um 

valor máximo de IF = 0.7 garante um risco de fendilhação razoavelmente baixo, 

tendo em consideração as incertezas do comportamento do betão nas primeiras 

idades e as simplificações introduzidas na análise mecânica. As guidelines propostas 

pelo Japan Concrete Institute (JCI) [319] aconselham um valor máximo de 

IF = 0.54, a que corresponde uma probabilidade de fendilhação de 5%. Zhu [5] 

recomenda um valor máximo de IF no intervalo 0.53-0.71. Por fim, as especificações 

chinesas recomendam um valor máximo de IF dentro do intervalo 0.56-0.77 [146]. 

O modelo termomecânico sumariamente descrito está implementado no 

programa de elementos finitos DIANA FEA [379], que foi utilizado como ferramenta 

numérica em todos os trabalhos apresentados na presente tese. Por fim, salienta-se 

que o Anexo D contém informações adicionais relativas ao tratamento numérico do 

problema mecânico através do MEF. 



 

84 

3.2.3. Monitorização 

A campanha de monitorização realizada no betão de envolvimento da espiral 

recorreu a seis extensómetros Carlson, designados por S1-S6, instalados na primeira 

camada (ver a respetiva localização na Figura 34), que registaram a evolução de 

temperaturas e de extensões no betão ao longo de 17 dias.  

Os sensores S1, S2, S3 e S5 foram posicionados perpendicularmente à secção 

1-1. Nesta secção foi ainda colocado o sensor S4, que dista 20cm da superfície da 

espiral e cujo eixo longitudinal possui uma inclinação de 45º. O sensor S1 

encontra-se 20cm acima do betão endurecido e verticalmente alinhado com S2, que 

coincide com o ponto onde foi alcançada a temperatura máxima. 

 

 

 
c) Instalação 

a) Planta à cota 750.62 

b) Secção 1-1 

Figura 34 – Localização dos sensores. 

 
O sensor S3 (10cm acima de S2) constitui um extensómetro corretor, isto é, 

localiza-se no interior de um balde de parede dupla, que permanece isolado do 
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campo de tensões da camada de betão jovem (ver Figura 35). A extensão registada 

pelo extensómetro corretor diz respeito às deformações térmica e autogénea, o que 

possibilita a determinação do coeficiente de dilatação térmica do betão. Podem ser 

encontrados detalhes do funcionamento destes dispositivos em [444-446]. O sensor 

S5 possui um afastamento vertical de 23cm face ao betão endurecido. Por razões 

construtivas o sensor S6 situa-se fora da secção 1-1 (ver Figura 34a e c), estando 

posicionado 20cm abaixo da superfície superior do betão jovem e a meia distância 

entre o betão endurecido e a espiral, para capturar a influência térmica do ambiente. 

   
a) Princípio b) Detalhe c) Instalação  

Figura 35 – Dispositivo corretor (DC). 

 
A temperatura do ar ambiente junto à espiral foi registada através de 43 

medições discretas, devido à impossibilidade de efetuar um registo automático e 

contínuo. Estas medições possuem uma considerável irregularidade em relação aos 

instantes em que foram realizadas, isto é, não correspondem às mesmas horas em 

cada dia. Felizmente as amplitudes térmicas registadas foram inferiores a 6.6ºC e, 

portanto, não influenciam significativamente a análise térmica devido à baixa 

condutibilidade térmica do betão. Com base nestas medições assumiu-se uma 

temperatura média diária de 25ºC. Realça-se que adoção de temperaturas médias 

diárias nos estudos térmicos do betão em massa é aconselhada pelo JCI [319]. 
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3.2.4. Estratégia de modelação e malha de EF 

Os campos de temperatura e de tensão no betão de envolvimento da espiral 

foram simulados a partir de uma análise termomecânica utilizando uma 

discretização 3D (ver Figura 36). Nesse sentido foram considerados os seguintes 

elementos: betão jovem (camada 1), betão endurecido (preexistente), água contida 

na espiral, galerias de acesso, conduta de restituição, tal como parte do solo de 

fundação (filitos quartzíticos). Realça-se aqui a imperiosa necessidade de discretizar 

a água contida na espiral, que pelo elevado volume que assume influencia de forma 

notória as temperaturas do betão jovem do envolvimento.  

 

 

a) Vista geral 

 
b) Betão jovem 

Figura 36 – Layout 3D do envolvimento da espiral. 

 
A modelação explícita das armaduras foi desprezada pelas seguintes razões: (i) 

há compatibilidade térmica entre as armaduras e o betão, devido à semelhança dos 
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coeficientes de dilatação térmica de ambos os materiais [319]; (ii) as armaduras 

impõem uma baixa restrição ao betão em massa. 

A espiral metálica também não foi explicitamente simulada no modelo 

numérico. Do ponto de vista térmico esta suposição é válida devido à elevada 

condutibilidade do aço e à reduzida espessura da parede da espiral. Em termos 

mecânicos considera-se esta simplificação igualmente aceitável, pois apenas a 

metade inferior da espiral está em contacto com o betão jovem (camada 1) e, 

portanto, este último não está significativamente restringido. Este aspeto foi 

confirmado através de análises paramétricas realizadas num modelo 2D, com e sem 

consideração explícita da espiral. Além disso deve salientar-se que a não 

discretização explícita da espiral é coerente com estratégia adotada em [421, 424]. 

As condições fronteira encontram-se representadas na Figura 37. No respeita ao 

modelo térmico foram assumidas as seguintes fronteiras: F1 possui um coeficiente 

de convecção heq = 10Wm−2K−1 (“ar estagnado”) [435, 447]; F2 diz respeito a uma 

superfície adiabática; F3 reproduz uma cofragem de madeira com 20mm de 

espessura, que de acordo com a equação (6) equivale a um heq = 4.3Wm−2K−1. Nas 

fronteiras F1 e F3 admitiu-se uma temperatura exterior constante de 25ºC. O efeito 

da radiação solar não foi considerado, pois a espiral localiza-se no interior da central. 

 
Figura 37 – Condições fronteira. 

 
No instante da betonagem assumiu-se que o betão jovem tinha uma temperatura 

de 32ºC, tal como registado pelos sensores. Para os restantes materiais (betão 
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endurecido, água e solo) foi assumida uma temperatura inicial de 25ºC, 

considerando-se uma condição de equilíbrio térmico com o ambiente. No modelo 

mecânico os deslocamentos foram totalmente restringidos na fronteira F2. 

A análise térmica utilizou EF isoparamétricos tetraédricos de 4 nós, sendo as 

fonteiras formadas por EF triangulares de 3 nós; a análise mecânica recorreu a EF 

isoparamétricos tetraédricos de 10 nós. A malha de EF está representada na Figura 

38. A análise termomecânica foi realizada durante um período de 17 dias, no qual 

decorreu a monitorização, usando 28 passos de tempo que variam de 0.2 dias (início) 

até 1 dia (fim). 

 
a) Vista geral 

 
b) Vários subconjuntos 

Figura 38 – Malhas de EF 3D. 
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3.2.5. Propriedades dos materiais 

A composição do betão inclui 273kgm−3 de cimento CP III 40 RS [448] (60% de 

escória de alto forno), 196kgm−3 de água (relação água/cimento de 0.72), 815kgm−3 

de areia natural e 1025kgm−3 de brita calcária. O potencial de geração de calor do 

cimento foi caracterizado através de ensaios num calorímetro isotérmico TAM Air, 

conduzidos às temperaturas de 15ºC, 25ºC, 35ºC, 45ºC e 55ºC (ver Figura 39).  

  
a) Taxa de calor gerado b) Calor acumulado 

Ensaio isotérmico Q∞ (kJkg-1) 

15ºC 269.25 

25ºC 274.61 

35ºC 288.15 

45ºC 293.18 

55ºC 317.79 
 

 
c) Calor a tempo infinito d) Calor normalizado 

Figura 39 – Ensaios isotérmicos realizados. 

 
O calor gerado a tempo infinito, Q∞, foi determinado a partir das curvas da 

Figura 39a, com base em [435]. Verifica-se um aumento do calor gerado a tempo 

infinito com o aumento da temperatura do ensaio (ver Figura 39b e Figura 39c), 

tendência reportada para cimentos com escórias de alto-forno [319, 449]. A 

hidratação deste tipo de cimentos é composta por duas reações: a do cimento 

Portland (reação P) e a da escória (reação S) [450]. Este comportamento está 

reproduzido na Figura 39d pela existência de dois picos: o primeiro corresponde à 
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hidratação do cimento Portland e o segundo pico à hidratação da escória. A escória 

é mais sensível à temperatura do que o cimento, mas verifica-se uma estabilização 

da curva f(α) para os ensaios a 45ºC e a 55ºC.  

A energia aparente foi calculada a partir do denominado derivative speed method 

[435, 451], resultando num valor Ea/R = 4391.3K. O potencial de geração de calor 

do betão encontra-se caracterizado na Figura 40, tendo como base o ensaio a 55ºC, 

considerado o mais representativo face à temperatura máxima de 58ºC registada 

pela monitorização.  

A condutibilidade térmica e o calor específico volumétrico do betão foram 

determinados analiticamente através de uma média ponderada das propriedades 

térmicas dos componentes da mistura, com base em Breugel [452], resultando 

kc = 3.0Wm−1K−1 e ρccc = 2420kJm−3K−1. Estes valores conduzem a uma 

difusibilidade térmica de 0.107m2/dia, coerente com o valor determinado em 

laboratório de 0.106m2/dia (de acordo com [453]).  

Adicionalmente procedeu-se à realização de um ensaio adiabático de uma 

amostra de betão, com uma temperatura inicial de 23ºC, tendo-se registado um 

salto térmico de 26.4ºC (ver Figura 41). Assumindo ρccc = 2420kJm−3K−1, as curvas 

dos ensaios isotérmicos (Figura 39a) podem ser transformadas em curvas 

adiabáticas usando a equação (3) no cálculo do campo térmico da câmara adiabática 

e considerando o conteúdo de cimento do betão. Assim, observa-se na Figura 41 

uma concordância entre o ensaio adiabático a 23ºC e a curva adiabática calculada 

com o ensaio isotérmico a 25ºC. 
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Figura 40 – Lei de Arrhenius para o betão. Figura 41 – Temperatura adiabática. 

 
O módulo de elasticidade Ec (Figura 42a) e a resistência à tração fct (Figura 42b) 

do betão foram avaliados em várias idades para uma Tref = 23ºC, tal como 

especificado em [454, 455]. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) [456], a fluência básica do betão foi avaliada em provetes cilíndricos (15cm 

de diâmetro e 50cm de altura) nas idades de 3, 7 e 28 dias, ajustando-se depois uma 

LDP (ver Figura 42 c). Estes provetes (selados e curados a 23ºC) foram submetidos 

a uma tensão de compressão de ~40% da tensão de rotura, de forma a assegurar 

um regime de comportamento viscoelástico linear. 

Figura 42 – Propriedades mecânicas do betão. 
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A deformação autogénea εRA foi avaliada em 3 provetes selados com dimensões 

10×10×29.4cm3, curados a uma temperatura de 30ºC (Figura 42 d); posteriormente 

estas medições foram corrigidas para uma Tref = 23ºC, com base no conceito de 

idade equivalente (Ea/R = 4391.3K). Realça-se, ainda, a observação de uma 

expansão volumétrica nos primeiros 20 dias – comportamento peculiar relatado em 

pastas de cimento com elevada relação água/cimento [457, 458]. 

O coeficiente de dilatação térmica do betão, αcT, foi determinado a partir do 

extensómetro corretor S3. Neste sensor a extensão total (Figura 43a) corresponde 

à soma das deformações térmica e autógena (DT e DA, respetivamente). Portanto, 

a deformação DT (Figura 43b) foi calculada subtraindo a deformação DA da Figura 

42d (devidamente corrigida pelo método da maturidade) à deformação DT+DA da 

Figura 43a. Consequentemente, a partir da Figura 43b determinou-se um αcT de 

~10×10−6ºC−1. Para o coeficiente de Poisson foi adotado o valor de 0.2. 

  
a) TD+DA b) DT 

Figura 43 – Resultados no extensómetro corretor S3. 

 

Para o betão endurecido assumiam-se as mesmas propriedades térmicas do betão 

jovem, mas sem geração de calor de hidratação; em termos mecânicos desprezou-se 

a deformação autogénea e assumiu-se um comportamento viscoelástico para um 

carregamento aplicado aos 28 dias.  

Para o maciço de fundação, composto por filitos quartzíticos, assumiu-se 

kf = 2.87Wm−1K−1 e ρfcf = 2261kJm−3K−1 [459]. Segundo Malafaia [460], adotou-se 

Ef = 1.1GPa, valor coerente com o reportado em [461] para o mesmo tipo de 
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fundação. Além disso considerou-se para o maciço de fundação um coeficiente de 

Poisson igual a 0.2 e um coeficiente de dilatação térmica de 10×10−6ºC−1. 

No caso da água contida na espiral a transmissão de calor é governada por um 

processo de convecção natural, com movimento do fluido no interior. O movimento 

do fluido é ocasionado pelo facto de no decurso do processo de betonagem a espiral 

ir entrando progressivamente em contacto com o betão que vai sendo adicionado 

por camadas, e que vai sendo submetido ao processo de elevação e decréscimo de 

temperaturas associado à hidratação do cimento. Dada a elevada condutibilidade 

do aço, a água em contacto com a face interior da espiral não está a uma 

temperatura contante em toda a periferia desta, pelo que ocorrem movimentos de 

convecção no fluido, que aceleram o processo de arrefecimento do betão envolvente. 

Este fenómeno pode ser simulado de forma simplificada através de um processo de 

condução térmica, desde que a condutibilidade térmica da água kw seja substituída 

por uma condutibilidade térmica efetiva kw×Nu, em que Nu é o número de Nusselt 

[428]. Esta simplificação é muito conveniente, uma vez que a transferência de calor 

por convecção natural depende de muitos fatores, tais como: a geometria do 

invólucro, a sua orientação, a variação de temperatura sobre as superfícies e as 

propriedades do fluido envolvido. Contudo, a complexidade da espiral (geometria e 

fronteiras) torna difícil a obtenção de estimativas fiáveis de Nu a partir das relações 

analíticas disponíveis na literatura. Portanto, a condutibilidade efetiva foi 

determinada por meio de um processo de tentativa-e-erro, de maneira que as 

temperaturas simuladas no modelo numérico durante a fase de arrefecimento 

coincidissem com a evolução registada pelo sensor S4 (próximo da água). Assim, a 

condutibilidade kw da água (igual a 0.6) foi substituída por um coeficiente de 

condutibilidade térmica efetiva de 4.0. As restantes propriedades da água foram: 

ρwcw = 4187kJm−3K−1, αwT = 100×10−6ºC−1, módulo de rigidez volumétrico 

Kw = 2.11GPa e módulo de elasticidade transversal Gw = 0MPa. 
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3.2.6. Temperaturas 

As previsões numéricas das temperaturas no betão de envolvimento da espiral, 

com destaque para a secção 1-1, estão reproduzidas na Figura 44. O período de 

aquecimento associado à reação de hidratação do cimento começa logo após a 

colocação do betão, atingindo-se uma temperatura máxima de ~58ºC à idade de 1.4 

dias. Em seguida as altas temperaturas no núcleo do betão jovem reduzem-se, por 

dissipação do calor de hidratação através das fronteiras externas, bem como por 

transmissão para a água contida na espiral, para o betão endurecido e para o solo. 

Após 17 dias ainda não foi alcançado o equilíbrio térmico com o ambiente, face à 

baixa condutibilidade e ao volume do betão jovem. 

 
0.8 dias 

 
1.4 dias 

 
 

 
2.5 dias 

 
5.0 dias 

 
10.0 dias 

 
17.0 dias 

Figura 44 – Temperaturas (ºC) ao longo da secção 1-1. 
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A comparação das temperaturas previstas pelo modelo numérico com as 

monitorizadas in situ pode ser observada na Figura 45. Em geral verifica-se uma 

boa concordância entre as curvas da previsão numérica versus observações da 

monitorização, o que evidencia uma escolha adequada dos parâmetros térmicos e 

das opções de modelação. A discrepância dos picos previstos numericamente nos 

sensores S1 e S5 (ver Figura 45a e d) deve-se ao facto de se ter assumido a hipótese 

de um campo inicial de temperaturas uniforme no betão endurecido.  

No sensor S2 (ver Figura 45b) verifica-se uma excelente coerência, tendo sido 

previsto pelo modelo numérico o pico monitorizado de ~58ºC.  

No sensor S4 (ver Figura 45c) nota-se uma coerência razoável, dado que existe 

um desvio de ~1.5ºC no valor da temperatura máxima; no entanto o período de 

arrefecimento não foi previsto tão corretamente, visto que se assumiu um valor 

constante de Nu quando, na realidade, este valor varia no tempo em função das 

temperaturas nas superfícies da espiral metálica. Todavia os resultados numéricos 

obtidos para os restantes sensores confirmam a razoabilidade da estratégia de 

modelação adotada.  

No sensor S6 detetou-se um comportamento inesperado (Figura 45e): este sensor 

apresenta uma temperatura inicial mais elevada do que os restantes. Esta diferença 

pode dever-se a uma possível perturbação elétrica. Porém, verifica-se uma boa 

concordância com os resultados numéricos (desvios máximos de ~2ºC) caso a curva 

monitorizada seja deslocada verticalmente de forma a apresentar uma leitura inicial 

de 32ºC. Por conseguinte, o efeito da temperatura ambiente foi satisfatoriamente 

capturado. Noutra secção o modelo numérico detetou uma temperatura máxima de 

61ºC à idade t = 1.8 dias. Face aos resultados obtidos, as temperaturas numéricas 

consideram-se válidas e, portanto, existe confiança suficiente para utilizá-las na 

determinação do campo de tensões de origem térmica. 
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a) Sensor S1 b) Sensor S2 

  
c) Sensor S4 d) Sensor S5 

 
e) Sensor S6 

Figura 45 – Temperaturas no betão jovem: numérico vs. monitorizado. 

3.2.7. Extensões e tensões 

A qualidade da simulação realizada com o modelo mecânico irá ser avaliada 

através da comparação das extensões totais obtidas numericamente com as 

extensões totais monitorizadas in situ. Contudo, nas primeiras idades não existe 

uma metodologia 100% robusta de zeragem dos extensómetros. Este facto deve-se 

a duas razões: (i) dificuldade em determinar o instante de aderência perfeita do 

sensor ao betão; e (ii) o extensómetro, por si só, induz localmente uma perturbação 

na extensão que se pretende medir. Portanto, as extensões medidas pelos 

extensómetros Carlson estão, sem dúvida, afetadas de erros que têm de ser 

ultrapassados através de uma abordagem prática. 
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Neste trabalho a zeragem dos extensómetros foi efetuada deslocando 

verticalmente a curva das extensões monitorizadas, de tal forma que o respetivo 

pico coincidisse com o da curva do modelo numérico. Este pico ocorre no instante 

em que o betão começa a arrefecer e, portanto, já existe uma solidarização do sensor 

ao betão (ver detalhes em [462]). Esta metodologia permite comparar diretamente 

as tendências de evolução das extensões numéricas e das monitorizadas, visto que 

os incrementos de extensão do betão são bem capturados após o instante de 

compatibilidade total. Com base nesta metodologia, apresentam-se na Figura 46 as 

evoluções das extensões numéricas e monitorizadas nos sensores S1, S2, S4, S5 e S6.  

  

 

a) Sensor S1 b) Sensor S2  

  

 

c) Sensor S4 d) Sensor S5  

 

 

e) Sensor S6  
Figura 46 – Extensões totais no betão jovem: numérico vs. monitorizado. 
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Verifica-se uma boa concordância entre as curvas numérica e as decorrentes da 

monitorização nos sensores S1, S4 e S5. Porém, no caso dos sensores S2 e S6 existe 

uma concordância claramente pobre. Salienta-se que o sensor S6 foi provavelmente 

afetado por uma perturbação elétrica, pelo que não será considerado nas futuras 

discussões, dado que as suas medições podem estar comprometidas devido a esse 

imprevisto. No concerne ao sensor S2, observa-se que nos primeiros 4 dias as 

previsões numéricas são bastante coerentes com as monitorizadas, mas a partir daí 

o modelo numérico subestima a tendência da descida da extensão monitorizada. 

Isto pode dever-se a uma menor restrição à deformação imposta pelo betão 

circundante, ou devido a uma fenda que possa ter ocorrido junto ao sensor S2.  

Na Figura 47 reproduzem-se as tensões principais calculadas pelo modelo 

numérico junto aos sensores S2 e S3, onde se pode observar que a resistência à 

tração do betão, fct (curva para Tref = 23ºC), nunca é atingida. No entanto é de 

realçar que o sensor S3 (dispositivo corretor) foi colocado 0.10m acima do sensor 

S2, e que este detalhe não foi considerado no modelo numérico, pelo que as tensões 

reais junto ao sensor S2 poderão estar afetadas pela proximidade do extensómetro 

corretor. Por outro lado, destaca-se a dificuldade na medição de extensões totais 

nas primeiras idades, pois estas dependem da solidarização dos extensómetros ao 

betão. Como os sensores S2 e S6 foram possivelmente afetados de perturbações 

indesejáveis, a comparação da evolução das extensões numéricas com as 

monitorizadas só pode ser realizada nos sensores S1, S4 e S5. Nestes sensores a 

Figura 46 mostra que as tendências de evolução das extensões totais monitorizadas 

foram satisfatoriamente capturadas pelo modelo numérico. Além das extensões, as 

tensões do betão também dependem do modelo de fluência (devidamente calibrado 

com ensaios laboratoriais) e das deformações térmica e autogénea – a primeira 

dependente do campo de temperaturas e do αcT e a segunda foi caracterizada em 
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laboratório. Logo, considera-se que foram respeitados os requisitos necessários à 

obtenção de previsões numéricas. 

  
a) Sensor S2 b) Sensor S6 

Figura 47 – Evolução das tensões principais no betão. 

 
Os mapas do desenvolvimento das tensões σx (radial), σy (vertical) e σz 

(circunferencial) no betão de envolvimento da espiral, na secção 1-1, estão 

reproduzidos na Figura 48. As tensões do betão variam significativamente devido à 

evolução do campo de temperaturas induzido pela libertação do calor de hidratação 

do cimento. Durante a fase de aquecimento, que dura até 1.4 dias, verifica-se uma 

maior expansão volumétrica no núcleo do que nas superfícies do betão de 

envolvimento; portanto, estas últimas restringem a expansão térmica do primeiro. 

Por conseguinte, ocorrem tensões de tração nas superfícies e tensões de compressão 

no núcleo. Na fase de arrefecimento (entre os 1.4 e os 17 dias) ocorre uma maior 

contração volumétrica no núcleo do que nas superfícies exteriores, de modo que 

ocorrem tensões de compressão nas superfícies e tensões de tração no núcleo. Este 

comportamento já tinha sido apresentado na Figura 47 para os sensores S2 (núcleo) 

e S6 (superfície): S2 atinge uma tensão de tração máxima de 1.39MPa aos 17 dias, 

enquanto que em S6 ocorre uma tensão de tração máxima de 0.40MPa aos 1.8 dias. 

A Figura 48 permite ainda notar que as tensões normais são maiores na direção z 

do que nas direções x e y; logo, a direção z constitui a direção mais desfavorável em 

termos das restrições volumétricas. 
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t = 0.8 dias 
   

 

t = 1.4 dias 
   

t = 10 dias 
   

t = 17 dias 

   

 σx (radial) σy (vertical) σz (circunferencial)  

Figura 48 – Tensões normais (MPa) do betão jovem do envolvimento, na secção 1-1. 

 
A Figura 49 documenta a distribuição espacial do índice de fendilhação IF do 

betão de envolvimento da espiral em dois instantes relevantes. Esta figura fornece 

também informações sobre a percentagem do volume de betão (VB) compreendido 

entre cada intervalo de IF (por exemplo, aos 0.8 dias de idade 33% do betão possui 

0 < IF < 0.1). Na Figura 49a observa-se um IF > 0.7 em apenas 0.5% do volume 

do betão (à idade t = 0.8 dias), e que o limite IF ≥ 1 nunca é atingido. Deve-se 

salientar que os valores de pico observados devem-se a concentrações de tensões em 

zonas singulares (com configurações tipo “canto afiado”) localizadas na “pele” da 

malha de EF. Esta potencial fendilhação superficial é insignificante, pois as tensões 

de tração nas superfícies tendem a desaparecer durante o subsequente arrefecimento 

do núcleo, que induz compressões naquelas regiões. Todavia, prevê-se que cerca de 

1.5% do volume de betão possua um IF compreendido entre 0.55 e 0.70. A Figura 

49b mostra que aos 17 dias de idade a camada 1 apresenta um IF ≤ 0.7, mas um 

volume considerável de betão (~4.2%) apresenta um IF compreendido entre 0.55 e 
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0.70. Realça-se que apesar de algumas regiões da camada 1 apresentarem um 

significativo risco de fendilhação, a estrutura na realidade não mostrou evidências 

de fendilhação térmica nas primeiras idades 

 
 

a) 0.8 dias 

 
 

b) 17 dias 

Figura 49 – Índice de fendilhação do betão jovem. 

 

3.3. Descarregador de uma barragem gravidade 

3.3.1. Enquadramento 

Nos descarregadores de cheias de barragens gravidade os pilares de apoio às 

comportas são normalmente construídos em camadas de 1.0m de espessura, o que 

conduz a tempos de construção muito elevados. Com o objetivo de procurar acelerar 

a construção destes elementos estruturais, procedeu-se à elaboração de um estudo 
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térmico dos pilares centrais do descarregador de cheias de uma barragem gravidade 

(a vermelho na Figura 50). Na presente secção descrever-se-ão duas propostas de 

alteração do faseamento construtivo, que preveem o aumento da espessura das 

camadas de betonagem de 1.0m para 2.0m, sem originar risco apreciável de 

fendilhação térmica do betão. Ambas as propostas têm como base a adoção de 

pós-refrigeração do betão, mas considerando duas variantes: (i) uma em que se 

recorre a bainhas de pré-esforço ventiladas com ar, tal como igualmente adotado 

em [426, 463, 464]; (ii) outra que emprega a circulação de água em tubos metálicos. 

 

a) Bloco central 

 

b) Pilar central (detalhe) 

Figura 50 – Representação 3D da geometria do pilar do descarregador. 
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3.3.2. Cenários estudados 

O estudo térmico do faseamento construtivo dos pilares centrais foi realizado 

para uma fase de construção genérica, através do modelo em regime transiente 

apresentado no Subcapítulo 3.2.2.1., que determina a evolução da temperatura no 

betão tendo em conta a geração de calor da hidratação do cimento, bem como as 

transferências energéticas para o meio ambiente, para a parte do pilar betonada 

previamente, bem como para os tubos de refrigeração. A formulação subjacente ao 

problema térmico envolvendo os tubos de refrigeração será detalhada no 

Subcapítulo 4.2.1. 

Para este estudo foram considerados quatro cenários: 

- Cenário 1 – camadas de betonagem com 1.0m de espessura (P1m), como 

considerado no projeto original; 

- Cenário 2 – camadas de betonagem com 2.0m de espessura (P2m), sem 

medidas mitigadoras do desenvolvimento de temperaturas; 

- Cenário 3 – camadas de betonagem com 2.0m de espessura e com 10 bainhas 

de pré-esforço ventiladas com ar (P2m-10B); 

- Cenário 4 – camadas de betonagem com 2.0m de espessura e com circulação 

de água em 10 tubos metálicos (P2m-10T).  

Como a secção transversal do pilar é praticamente retangular, o estudo incidiu 

sobre uma geometria com dimensões em planta de 5.0m×30.0m e com dois planos 

verticais de simetria. Presumiu-se, ainda, que aquando da betonagem da fase em 

estudo o betão da fase anterior já se encontrava em equilíbrio térmico com o 

ambiente. Portanto, os quatro cenários consideram apenas uma fase de betonagem, 

cujo ciclo construtivo tem a duração de 7 dias. Em relação ao betão sob a camada 

em estudo considerou-se uma altura de 4.0m.  
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A geometria do cenário 2 está reproduzida na Figura 51 (a verde: as camadas 

previamente betonadas; a azul: a camada de betão fresco), identificando-se também 

os planos de simetria (P.S.) e as condições de contacto com o ambiente (AR é uma 

superfície não cofrada; COF é uma superfície inicialmente cofrada). 

 
Figura 51 – Representação 3D genérica do cenário 2. 

 

Por seu lado, os cenários 3 e 4 contemplam a utilização de sistemas de pós-

refrigeração. Além destes cenários, estudaram-se soluções variantes no que respeita 

ao número de tubos e à sua disposição, mas revelaram-se menos eficazes. Além dos 

cenários 3 e 4, que contemplam a utilização de sistemas de pós-refrigeração, 

estudaram-se soluções variantes no que respeita ao número de tubos e à sua 

disposição, que se revelaram menos eficazes do que as aqui adotadas. No cenário 3 

(P2m-10B) adotaram-se bainhas de pré-esforço com 130mm de diâmetro. Esta 

solução (P2m-10B) contém dois troços de tubagem segundo a direção da maior 

dimensão da secção transversal do pilar, uma vez que o comprimento das bainhas 

condiciona a respetiva eficácia [426]. O cenário 4 (P2m-10T) tira partido da 

circulação de água em tubos de aço, de 1mm de espessura, com um diâmetro 

exterior de 25.4mm. Neste caso considerara-se apenas um troço de tubagem segundo 

a maior dimensão da secção transversal, pois a água possui um calor específico 

volumétrico superior ao do ar e, portanto, uma maior capacidade de absorção do 

calor de hidratação do cimento do betão do pilar.  
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Para otimizar a refrigeração do betão, e simultaneamente ser possível uma 

comparação direta das duas alternativas de arrefecimento com recurso a água ou 

ar, considerou-se uma disposição semelhante dos tubos em ambos os cenários – ver 

a Figura 52a, que ilustra apenas um quarto do pilar e se identificam a vermelho os 

pontos de entrada do fluido –, na qual se evita a colisão com armaduras (dispostas 

junto à superfície vertical exterior, tal como exibido na Figura 52b) e a furação das 

cofragens (a entrada/saída das tubagens é feita pela face superior da camada). O 

espaçamento dos tubos varia entre 0.6m e 0.8m, o que respeita o limite geralmente 

adotado de 0.6-1.8m [10]. Salienta-se ainda que os tubos servem apenas para a 

refrigeração do betão nas primeiras idades, devendo ser preenchidos com calda de 

cimento antes da betonagem da camada suprajacente. Relativamente à temperatura 

ambiente adotaram-se dois cenários de temperatura constante: Tamb = 15ºC e 

Tamb = 20ºC. Estes valores resultam de informação sobre a temperatura média 

mensal da estação meteorológica no local da obra, para os meses de abril e maio, 

dado que as betonagens estavam previstas para esses meses. 

 

a) Representação 3D b) Secção transversal 

Figura 52 – Tubos de refrigeração. 
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3.3.3. Propriedades térmicas do betão 

A composição do betão inclui 175kgm−3 de cimento tipo I 42.5R (da CIMPOR), 

175kgm−3 de cinzas volantes, 174kgm−3 de água, 798kgm−3 de areia 0-4.75mm, 

233kgm−3 de brita 4.75-9.5mm, 301kgm−3 de brita 9.5-19mm e 518kgm−3 de brita 

19-37.5mm. O potencial de geração de calor do betão foi estimado através da 

caracterização calorimétrica reportada em [433-435]. Os detalhes sobre a 

metodologia de extrapolação podem ser encontrados em [435], resultando os 

seguintes valores: Ea = 44.71kJmol−1, a = 3.017×108Wkg−1 e Q∞ = 357.80kJkg−1. 

A função f(α) é definida pelo seguinte conjunto de dados [α;f(α)] = [0.00;0.00], 

[0.05;0.645], [0.10;0.91], [0.15;1.00], [0.20;0.98], [0.25;0.94], [0.30;0.86], [0.35;0.76], 

[0.40;0.63], [0.45;0.52], [0.50;0.42], [0.55;0.33], [0.60;0.25], [0.65;0.18], [0.70;0.13], 

[0.75;0.10], [0.80;0.07], [0.85;0.04], [0.90;0.02], [0.95;0.01] e [1.00;0.00]. 

Relativamente à condutibilidade térmica e ao calor específico volumétrico do betão 

foram adotados os valores de referência: kc = 2.6Wm−1K−1 e ρccc = 2400kJm−3K−1. 

3.3.4. Modelos numéricos 

O estudo foi realizado com recurso ao MEF, utilizando EF prismáticos de 8 nós 

para o betão (com 2×2×2 pontos de integração) e EF retangulares planos de 4 nós 

(com 2×2 pontos de integração) na simulação das fronteiras térmicas. As malhas 

de EF adotadas para os modelos P1m e P2m estão representadas na Figura 53a e 

na 53b (a verde: as camadas betonadas previamente; a azul: a camada de betão 

fresco). Para simulação dos tubos de arrefecimento foram usados EF lineares de 2 

nós (coincidentes com vértices dos EF do betão), com 2 pontos de integração. Os 

EF de refrigeração estão identificados a vermelho nas malhas de EF representadas 

na Figura 53c e na Figura 53d para os modelos P2m-10B e P2m-10T. Todas as 

simulações numéricas abrangeram um período de 14 dias, com uma discretização 

temporal de 1h. 
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 a) P1m b) P2m 

 

 
  

c) P2m-10B d) P2m-10T 

Figura 53 – Malhas de EF consideradas. 

 
A fronteira térmica entre betão e o ar ambiente é tida em conta através de um 

coeficiente de convecção-radiação de 15.0Wm−2K−1. A superfície de betão protegida 

com cofragem (até aos 4 dias) possui um coeficiente de convecção-radiação de 

5.4Wm−2K−1.  

No instante da betonagem assume-se que o betão fresco apresenta uma 

temperatura inicial superior em 5ºC à do ar ambiente, como igualmente adotado 

em [319]. 

Nas bainhas de pré-esforço o ar entra à temperatura média ambiente, com uma 

densidade de 1.225kgm−3 e uma velocidade de 8ms−1. Portanto, adotou-se um 

coeficiente de convecção de 30Wm−2K−1 [463, 465]. O processo de ventilação é 

iniciado às 8 horas, após a betonagem. Nos tubos metálicos a circulação da água 

inicia-se com uma velocidade de 0.6ms−1 no instante da colocação do betão, a que 

corresponde a um coeficiente de convecção de 960Wm−2K−1 [466]. À entrada a água 
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possui a temperatura média da albufeira (à superfície) em abril e em maio (18ºC e 

21ºC, respetivamente). 

3.3.5. Resultados e discussão 

Nesta secção são apresentados os resultados dos quatro cenários de estudo, 

primeiramente para o caso de Tamb = 15ºC e depois para Tamb = 20ºC. Os 

parâmetros de controlo adotados na discussão do risco de fendilhação são o 

gradiente temporal da temperatura (ΔTT) e o gradiente espacial da temperatura 

(ΔTS). O gradiente ΔTT corresponde à variação de temperatura em qualquer ponto 

ao longo do tempo, sendo calculado no ponto onde é atingida a temperatura 

máxima, isto é, no núcleo da peça (PC). Neste caso o risco de fendilhação é mais 

relevante durante a fase de arrefecimento, pois surgem tensões de tração no núcleo 

das camadas. O gradiente temporal para Tamb = 15ºC (mês de abril) está exposto 

na Figura 54.  

 
Figura 54 – Gradiente temporal da temperatura (para Tamb = 15ºC). 

 
A Tabela 4 contém informações adicionais sobre as temperaturas de pico 

(máxima) e aos 7 dias de idade (7d). Portanto, em abril verifica-se que a passagem 

de uma espessura da camada de betonagem de 1.0m (P1m) para 2.0m (P2m) origina 

um aumento do risco de fendilhação, dado que a temperatura de pico passa de 

33.5ºC (P1m) para 40.4ºC (P2m), tendo o gradiente temporal da temperatura 

aumentado de 18.5ºC para 25.4ºC. A inclusão de pós-refrigeração origina no betão 

uma temperatura de pico ligeiramente superior à do cenário de referência P1m, mas 
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a diferença é bastante reduzida, especialmente no caso de P2m-10T (temperatura 

máxima de 34.8ºC). Logo o gradiente temporal dos cenários com pós-refrigeração é 

semelhante ao da situação de referência (P1m), sendo por isso comparáveis os 

correspondentes riscos de fendilhação. Aos 7 dias, data de betonagem da camada 

subsequente, constata-se que as temperaturas máximas nos cenários com pós-

refrigeração (19.1ºC e 18.2ºC para P2m-10B e P2m-10T, respetivamente) são mais 

baixas do que no cenário P1m (20.7ºC). Este facto demonstra ser favorável o uso 

dos sistemas de refrigeração, pois o betão já se encontra quase em equilíbrio térmico 

com o ambiente, o que evita uma acumulação de calor entre fases de betonagem. 

Além disso valida-se uma das premissas anteriores, onde se assumiu que a 

temperatural inicial do betão preexistente estava próxima da temperatura média 

do ar ambiente. Em seguida, os modelos P1m, P2m, P2m-10B e P2m-10T foram 

calculados considerando Tamb = 20ºC, a temperatura média de maio. Com base na 

Tabela 4 constata-se que os sistemas de refrigeração perdem alguma eficácia, mas 

continuam a assegurar gradientes temporais próximos do calculado para P1m. Logo, 

o risco de fendilhação mantém-se equiparável. 

Tabela 4 – Gradientes térmicos temporais no núcleo do pilar. 

Cenário  P1m P2m P2m-10B P2m-10T 

Tamb = 15ºC 

Tmax (ºC) 33.5 40.4 35.5 34.8 

Tmax −15ºC 18.5 25.4 20.5 19.8 

T7d (ºC) 20.7 30.8 19.1 18.2 

Tamb = 20ºC 

Tmax (ºC) 40.2 46.7 42.4 42.0 

Tmax −15ºC 20.2 26.7 22.4 22.0 

T7d (ºC) 24.2 35.5 23.9 21.8 

 
Geralmente o gradiente espacial de temperatura está relacionado com a 

instalação de tensões de tração no betão devido à restrição interna de deformações 

que se gera entre zonas a diferentes temperaturas numa dada fase de betonagem. 

Este gradiente foi avaliado para Tamb = 15ºC considerando os seguintes três pares 

de pontos (ver Figura 55): o ponto mais quente (PMQ) e a superfície cofrada (SC); 
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PMQ e a superfície superior do betão (SSB); e PMQ e o betão circundante aos 

tubos (BCT). A partir da Figura 55 constata-se que os gradientes espaciais de 

temperatura induzidos pela introdução da pós-refrigeração se mantêm na mesma 

ordem de grandeza dos do cenário P1m. Na Figura 55b verifica-se que os gradientes 

espaciais nos cenários P2m-10B e P2m-10T são ligeiramente superiores ao do 

cenário P1m, mas mantêm-se sempre abaixo dos 15ºC, o que é aceitável face ao 

limite usual de 20ºC [341]. Por fim, analisa-se o gradiente espacial entre PMQ e o 

BCT: a adoção de sistemas de pós-refrigeração impõe o controlo deste gradiente, de 

maneira a evitar a fendilhação do betão em torno dos tubos. Com base na Figura 

55c verifica-se que o gradiente em questão é sempre inferior a 15ºC. Os resultados 

do gradiente espacial para Tamb = 20ºC não são aqui apresentados, uma vez que são 

semelhantes aos de Tamb = 15ºC. 

  

a) PMQ-SC b) PMQ-SSB 

 

c) PMQ-BCT 

Figura 55 – Gradiente espacial da temperatura (para Tamb = 15ºC). 
 

Na Figura 56 exibem-se as secções transversais de temperatura máxima dos 

cenários de estudo para Tamb = 15ºC. Pela observação desta figura verifica-se o 
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seguinte: a introdução dos sistemas de pós-refrigeração conduz a distribuições de 

temperatura semelhantes às ocorridas em P1m; os gradientes induzidos em torno 

dos tubos de refrigeração são semelhantes aos que se verificam junto às superfícies 

exteriores. Na Figura 57 apresentam-se as secções horizontais de temperatura 

máxima (no instante t = 30h), nas quais se confirma que a pós-refrigeração garante 

uma distribuição de temperaturas semelhante a P1m. Uma vez mais não se exibem 

os mapas de temperatura para Tamb = 20ºC, pois são análogos aos de Tamb = 15ºC. 

 P1m P2m P2m-10B P2m-10T  

t = 8h 

    
 

t = 30h 

    

 

t = 50h 

    

t = 7d 

     

Figura 56 – Temperatura (ºC) na secção vertical de temperatura máxima.
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P1m P2m P2m-10B P2m-10T  

 
 
 
 
 
 
 

      

Figura 57 – Temperatura (ºC) na secção horizontal de temperatura máxima (t = 30h). 

 

Os resultados numéricos obtidos permitem constatar que a incorporação dos 

sistemas de refrigeração artificial nas camadas de 2m de espessura asseguram a 

manutenção das temperaturas do betão numa ordem grandeza idêntica à obtida no 

caso das camadas de 1m de espessura. Este aspeto foi atestado tanto pelo gradiente 

temporal como pelo gradiente espacial de temperaturas. Além disso, verificou-se 

que as soluções P2m-10B e P2m-10T conduzem a resultados idênticos do ponto de 

vista das temperaturas expectáveis nas camadas de betão. 

3.4. Considerações finais 

Os estudos numéricos realizados neste capítulo comprovam que os modelos 

termomecânicos disponíveis – implementados através do MEF no software DIANA 

FEA – permitem uma adequada simulação do comportamento do betão nas 

primeiras idades. Este aspeto foi verificado tanto pelas temperaturas como pelas 

extensões previstas no envolvimento em betão da espiral da turbina, as quais se 

mostraram concordantes com as medições realizadas in situ. Conclui-se igualmente 
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que estes modelos são adequados para as simulações numéricas previstas no âmbito 

da presente tese, com as quais se tem em vista avaliar a possibilidade de interrupção 

das juntas de contração em barragens abóbada.  

Todavia, na aplicação referente ao pilar do descarregador de cheias, em que se 

procedeu à simulação dos tubos de refrigeração através de EF discretos, tornou-se 

evidente a necessidade de um elevado refinamento da malha em torno das 

serpentinas. A aplicação desta abordagem a estruturas complexas e de grandes 

dimensões, como é o caso das barragens abóbada, conduz a modelos numéricos que 

facilmente se tornam incomportáveis do ponto de vista dos tempos de cálculo, e da 

capacidade computacional que requerem. Desta observação fica clara a necessidade 

do desenvolvimento de um método alternativo para simulação das serpentinas de 

pós-refrigeração, assunto que será objeto de tratamento no Capítulo 4.  

A aplicação apresentada neste capítulo relativa à simulação numérica do 

envolvimento em betão da espiral da turbina deu origem ao seguinte artigo 

publicado numa revista internacional com arbitragem científica: 

- Conceição J, Faria R, Azenha M, Mamede F, Souza F. Early-age behaviour 

of the concrete surrounding a turbine spiral case: Monitoring and thermo-

mechanical modelling. Engineering Structures. 2014;81:327-40.  
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Capítulo 4 

Metodologia para simulação das 
serpentinas de refrigeração do betão  

4.1. Enquadramento 

Durante a construção das barragens abóbada os gradientes térmicos devidos à 

libertação do calor de hidratação do cimento e à baixa condutibilidade térmica do 

betão provocam deformações volumétricas que, caso restringidas, podem originar 

tensões de tração significativas. Portanto, torna-se necessária a adoção de medidas 

de controlo da temperatura, para evitar a fendilhação do betão. Uma das medidas 

mais eficazes prende-se com o uso de serpentinas de refrigeração (ver Figura 58). 

  
a) Vista geral b) Serpentinas de refrigeração 

Figura 58 – Construção de uma barragem abóbada. 

 
As serpentinas de refrigeração do betão têm também um papel relevante na 

garantia do monolitismo da abóbada no final da construção, visto que a 

continuidade necessária à obtenção do efeito de arco requer a injeção das juntas de 

contração com calda de cimento. Para esta operação de injeção ser eficaz a abóbada 

tem de ser previamente refrigerada até uma temperatura especificada em fase de 
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projeto (intervenção designada de pós-refrigeração), por forma a induzir a abertura 

das juntas, que são depois injetadas. 

Do ponto de vista numérico, a simulação da pós-refrigeração constitui um dos 

principais desafios no que respeita ao estudo térmico das barragens abóbada durante 

a construção. De facto, a discretização das serpentinas de refrigeração introduz uma 

não-linearidade adicional aquando da resolução do problema térmico, devido à 

interação térmica entre os tubos que constituem as serpentinas e o betão, o que 

conduz frequentemente a problemas de convergência. Nos últimos anos vários 

autores têm dedicado atenção a este assunto, sendo possível encontrar métodos 

numéricos em que o efeito das serpentinas é simulado com recurso ao MEF, 

considerando metodologias em que se recorre a uma representação discreta dos 

tubos de refrigeração [314, 315, 411, 414, 467], quer formulações ditas equivalentes 

[14, 330, 408, 415]. 

A metodologia discreta é amplamente usada no estudo das estruturas de betão, 

visto que garante resultados de elevada precisão. No entanto a respetiva aplicação 

torna-se difícil no caso de grandes barragens, uma vez que os tubos de refrigeração 

são reproduzidos através de EF 1D, conectados de forma sequencial, requerendo um 

elevado refinamento das malhas. De facto, os EF utilizados para reproduzir a massa 

de betão acabam por ter dimensões da ordem das dezenas de centímetros, o que, 

face às dimensões de uma barragem abóbada, torna o problema numérico 

praticamente insolúvel e de difícil aplicação em fase de projeto. 

A metodologia equivalente desenvolvida por Zhu [5, 468] requer um 

substancialmente menor refinamento da malha de EF, reduzindo assim 

consideravelmente a necessidade de processamento computacional, motivo pelo qual 

esta abordagem é largamente usada na engenharia de barragens. Nesta metodologia 

equivalente o efeito das serpentinas de refrigeração é simulado como um poço de 

remoção de calor distribuído na massa de betão. Como desvantagens assinala-se o 
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facto de requerer a reprogramação dos códigos de EF preexistentes, e de não 

reproduzir os gradientes de temperatura em torno dos tubos de refrigeração. 

Neste contexto, no presente capítulo apresenta-se uma metodologia original para 

a simulação do efeito das serpentinas de refrigeração, através de superfícies 

equivalentes de refrigeração, nas quais são usados os EF de fronteira descritos pela 

lei de Newton do arrefecimento – ver equação (5) na Secção 3.2.2.1. Como se 

demonstrará, com esta metodologia é possível evitar a necessidade de programação 

adicional de códigos preexistentes requerida pela metodologia equivalente, bem 

como reduzir drasticamente o esforço computacional inerente ao recurso à 

metodologia discreta. A validação da nova metodologia aqui proposta será efetuada 

através da análise térmica do bloco central de uma barragem abóbada, para o qual 

estão disponíveis dados relativos à monitorização in situ das temperaturas e à 

caraterização laboratorial do betão. As simulações térmicas foram executadas com 

base no programa DIANA FEA [379], nas quais o problema térmico é reproduzido 

por meio de um modelo transiente que atende à geração do calor de hidratação do 

cimento, bem como aos fluxos na massa do betão e para o meio ambiente, tal como 

descrito na Secção 3.2.2.1. 

4.2. Serpentinas de refrigeração 

4.2.1. Método discreto 

A variação da temperatura da água ao longo de um tubo de refrigeração disposto 

ao longo da direção z é regulada pela equação [436] 

 
(19) 

onde ṁ̇w(kgs−1) é o caudal mássico da água, cw(Jkg−1K−1) é o calor específico da 

água, Tm,w é a temperatura média da água, hw(Wm−2K−1) é o coeficiente de 

transferência convectiva de calor entre a água e o betão, P(m) é o perímetro da 
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superfície do tubo e Ts,w é a temperatura da superfície do betão em contacto com o 

tubo – ver mais detalhes em [466]. Se Ts,w > Tm,w o calor é transferido do betão para 

a água e Tm,w cresce com z; se Ts,w < Tm,w ocorre o contrário. 

No método discreto (MD) as serpentinas de refrigeração são discretizadas por 

vários EF 1D conectados de forma sequencial. A resolução da equação (19) requer 

a adoção de uma integração no domínio do tempo, através de um método 

incremental em que em cada passo de tempo a temperatura da água é calculada em 

cada um dos nós dos EF considerados na discretização das serpentinas, 

começando-se pelos nós que correspondem à entrada do fluido. Logo, torna-se 

necessária a predefinição da temperatura da água à entrada da serpentina, Tw,in. 

Refira-se ainda que a implementação da equação (19) pelo MEF – que se encontra 

disponível no DIANA FEA [379] – conduz a uma não-linearidade adicional, devido 

à interação entre temperatura do fluido Tm,w e a temperatura do betão Ts,w. 

4.2.2. Método equivalente 

Segundo Zhu [5, 469], a remoção de calor promovida pelas serpentinas pode ser 

simplificadamente traduzida por meio de uma taxa de geração de energia de sinal 

negativo, Q̇ 
−, uniformemente distribuída no betão. Assim, o termo Q̇ da equação 

(3) passa a ser reescrito como 

 
(20) 

sendo Q̇ 
+ a taxa de calor produzida durante a hidratação do cimento. Para um 

arranjo retangular dos tubos de refrigeração com um espaçamento horizontal Sh(m) 

e um espaçamento vertical Sv(m), o raio b(m) do cilindro equivalente de betão 

refrigerado por cada tubo corresponde a [5, 469] 

 
(21) 
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Portanto, neste método o betão refrigerado por cada tubo corresponde a um 

cilindro equivalente de diâmetro 2b, cuja superfície exterior constitui uma fronteira 

adiabática. Esta idealização foi aplicada pela primeira vez pelo USBR nos estudos 

da construção da barragem de Hoover [306]. 

A evolução da temperatura média T1m(t) do cilindro equivalente de betão (com 

comprimento Lw) é dada por [5, 468]: 

 
(22) 

onde Tc,i é a temperatura inicial do betão, Tw,in é a temperatura da água na entrada 

do tubo, θ0 é a máxima elevação da temperatura do betão num ensaio adiabático e 

φ(t) e ψ(t) são funções que traduzem o efeito da pós-refrigeração – ver detalhes em 

[5, 468]. A diferenciação da equação (22) em ordem ao tempo t conduz a: 

 
(23) 

Da multiplicação desta equação pelo calor específico volumétrico do betão ρccc 

resulta: 

 
(24) 

Substituindo na equação (3) o termo Q̇ por Q̇1m, da equação (24), obtém-se a 

equação de balanço energético, que determina a distribuição de temperaturas no 

betão tendo em conta o efeito equivalente dos tubos de refrigeração [5, 469]: 

 
(25) 

4.2.3. Método baseado em superfícies equivalentes de 
refrigeração 

O método equivalente [5, 469] implica a resolução da equação (25) e, desta 

forma, para poder ser utilizado exige uma reprogramação dos códigos existentes 
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para análise térmica de estruturas massivas de betão. Esta reprogramação, além de 

laboriosa, pode não ser viável no caso de se estarem a utilizar códigos 

computacionais de natureza comercial, como é cada vez mais usual na atualidade. 

Além disso, a influência dos tubos está restrita à temperatura média da camada de 

betão envolvente da serpentina, pelo que os gradientes verticais (entre os planos 

das serpentinas e os núcleos das camadas) não são adequadamente simulados. 

Por estas razões, apresenta-se de seguida uma nova metodologia simplificada, 

desenvolvida no âmbito da presente tese, onde as serpentinas de refrigeração de 

cada camada de betonagem são reproduzidas através de uma fronteira térmica 

fictícia ou equivalente. Esta fronteira promove uma remoção de calor equivalente 

ao efeito da correspondente refrigeração dos tubos, recorrendo para o efeito à mesma 

na Lei de Newton de arrefecimento utilizada nas fronteiras em contacto com o ar 

ou com as cofragens (ver explicação sumária na Figura 59). Nesta fronteira 

equivalente o fluxo de calor extraído do betão qw,eq(Wm−2) é expresso por 

 
 

(26) 

onde Tc é a temperatura do betão, Tw é a temperatura da água e hw,eq é o coeficiente 

de convecção equivalente atribuído à superfície térmica fictícia (de área Aw,eq). Dado 

que este último coeficiente não pode ser avaliado experimentalmente – o método da 

superfície equivalente (SE) é um artifício numérico –, torna-se necessária uma 

estimativa de qw,eq. Por analogia, o calor transferido do betão para a serpentina de 

refrigeração pode ser determinado com base no primeiro membro da equação (19), 

estabelecendo a seguinte relação: 

�

 
(27)

onde Tw,in e Tw,out são as temperaturas da água na entrada e na saída da serpentina, 

respetivamente. 
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Método discreto  Superfície equivalente de refrigeração 

Figura 59 – Método baseado nas superfícies equivalentes. 

 
Quando os sistemas de refrigeração iniciam a sua operação (isto é, em t = 0), 

se a temperatura do betão, Tc, é presumida (de forma simplificada) como 

correspondendo à temperatura inicial Tc,i de um cilindro equivalente de betão sem 

geração de calor de hidratação, e se a temperatura Tw é considerada como sendo a 

temperatura da água à entrada da serpentina, Tw,in, a bibliografia existente fornece 

um valor aproximado para a temperatura da água à saída, Tw,out. Segundo Zhu [5, 

468] a temperatura da água à saída do cilindro equivalente é dada por 

 
(28)

onde 

�.
 ��

 
(29)

 (30)

 (31)

 (32)

Nestas equações ρw é a massa volúmica da água (kgm−3), qw(m3s−1) é o caudal da 

água, kc(Wm−1K−1) é a condutibilidade térmica do betão, αdT é a difusibilidade 

térmica do betão (m2s−1), kt(Wm−1K−1) é a condutibilidade térmica dos tubos de 

refrigeração, Lw(m) é o comprimento da serpentina, D(m) e b(m) são o diâmetro 

e o raio do cilindro equivalente de betão refrigerado por cada serpentina, re(m) e 
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ri(m) são os raio exterior e interior dos tubos.  

Tendo em conta as equações (28) e (29), a equação (27) pode ser reescrita  

�

 
(33) 

4.2.4. Validação: método discreto versus método das 
superfícies equivalentes 

Nesta secção pretende-se validar o método da superfície equivalente (SE) aqui 

proposto, comparando as correspondentes previsões do efeito da refrigeração do 

betão com os resultados obtidos recorrendo à metodologia de referência, o método 

discreto (MD). Para isso, considerou-se um bloco massivo de betão sob condições 

adiabáticas, com 19.0×19.0m2 de dimensões em planta, betonado em camadas de 

2.0m de espessura. Para a condutibilidade térmica e para o calor específico 

volumétrico do betão assumiu-se kc = 2.6Wm−1K−1 e ρccc = 2087kJm−3K−1. Além 

disso, a refrigeração do bloco é realizada com recurso a serpentinas de polietileno, 

com as características seguintes: Lw = 200m, Sh = Sv = 2m, kt = 0.46Wm−1K−1, 

re = 0.0125m, ri = 0.0102m, cw = 4188.5Jkg−1K−1, ρw = 998.4kgm−3, vw = 0.6ms−1 e 

Tw,in = 20ºC. 

Tendo em vista o objetivo exposto, o efeito das serpentinas foi analisado através 

de dois modelos numéricos distintos. O modelo MD descreve a serpentina através 

de EF lineares de 2 nós, nos quais ṁ̇w = 0.1958kgs−1 e hw = 179.2Wm−2K−1 – este 

último coeficiente foi avaliado através de fórmulas disponíveis em [28]. O modelo 

SE reproduz o efeito térmico da serpentina por meio de EF quadriláteros de 4 nós, 

em que se adotou um coeficiente de convecção hw,eq = 1.67Wm−2K−1, determinado 

com base na equação (33). As dimensões de ambos os modelos estão indicadas na 

Figura 60a, onde se observa a discretização de apenas duas camadas de betonagem. 

A partir da Figura 60b constata-se que as superfícies superior e inferior do bloco 
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dizem respeito a planos de simetria, pois representam os núcleos das camadas 1 e 

2; logo, nestas superfícies (designadas na Figura 60b por Adiabática 1) os fluxos de 

calor são considerados nulos. Esta condição foi igualmente assumida nas superfícies 

verticais (designadas por Adiabática 2), em virtude de se desprezarem as trocas de 

calor com o ambiente exterior.  

 
a) Representação 3D 

 
b) Seção transversal (a amarelo) 

Figura 60 – Geometria da aplicação numérica. 

 
As malhas de EF adotadas estão representadas na Figura 61. Os métodos acima 

mencionados foram aplicados em simulações com e sem geração de calor decorrente 

da hidratação do cimento (HC). Desta forma, analisaram-se os seguintes cenários: 

(i) com refrigeração final (sem HC), na qual Tc,i = 40ºC; (ii) com refrigeração inicial 

(com HC), na qual Tc,i = 20ºC e θ(t) (em ºC) é definida por [t(dias); 

θ(t)] = [0.00;20.0], [0.01;20.2], [0.10;22.0], [0.20;23.7], [0.30;25.2], [0.50;27.6], 

[1.00;31.7], [1.15;33.9], [2.00;35.2], [3.00;36.7], [4.00;37.6], [5.00;38.3], [6.00;38.8], 

[7.00;39.4], [10.00;40.6], [15.00,42.0], [20.00;42.9], [25.00;43.4], [30.00;43.7], 

[40.00;43.9], [50.00;44.0] e [60.00;44.1]. Para estes cenários a Figura 62 contém as 
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evoluções da temperatura de seis pontos (P1 a P6) localizados na secção transversal 

do bloco, cuja localização pode ser visualizada na Figura 60. 

 
 

a) Camadas de betão b) Serpentina (MD) 

 

c) Serpentina (SE) 

Figura 61 – Malhas de EF dos modelos de validação. 

 
Na Figura 62 procede-se à comparação das curvas com as evoluções de 

temperaturas nos pontos P1-P6, e para os cenários (i) e (ii), recorrendo às 

metodologias MD e SE. Nos pontos P1 e P2 observa-se uma boa concordância das 

curvas obtidas com base nos métodos MD e SE de simulação da refrigeração, com 

desvios máximos (ao logo das curvas) de 0.3ºC e de 0.8ºC, respetivamente. Esta 

consistência é observada em ambos os cenários (i) e (ii), isto é, com e sem a 

consideração de HC. Além disso, salienta-se que o ponto P1 (a 1m da serpentina) 

diz respeito ao núcleo da camada 2 e o ponto P2 (a 0.5m da serpentina) está 

localizado a meia distância entre o núcleo da camada 2 e o plano da serpentina. 

Portanto, conclui-se que ambos os métodos conduzem a resultados semelhantes no 

que respeita ao gradiente espacial de temperatura na direção vertical. Em seguida 

comparam-se os resultados obtidos com as referidas metodologias nos pontos 

localizados no plano da serpentina. Nos pontos P3, P5 e P6 foram obtidos desvios 
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máximos nas temperaturas de 3.4ºC, 2.5ºC e 2.5ºC, respetivamente. Como 

esperado, o ponto P4 exibe um desvio máximo de 6.1ºC. Apesar das discrepâncias, 

pode-se observar que o campo térmico do bloco é satisfatoriamente capturado pelo 

método SE, em especial nas regiões mais afastadas do plano da serpentina (ver 

Figura 63). Dado que a finalidade dos métodos de simulação das serpentinas de 

refrigeração é a determinação da evolução global das temperaturas das barragens 

abóbada durante a construção, considera-se comprovada a validade do método SE. 

  
a) Ponto P1 b) Ponto P2 

  
c) Ponto P3 d) Ponto P4 

  
e) Ponto P5 f) Ponto P6 

Figura 62 – Aplicação numérica: temperaturas do betão. 
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Figura 63 – Aplicação numérica: mapas de temperaturas (ºC) do betão. 
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4.3. Aplicação: consola central de uma barragem 
abóbada real 

4.3.1. Enquadramento 

Os métodos MD e SE descritos no subcapítulo anterior foram utilizados para 

prever o comportamento térmico da consola central de uma barragem abóbada 

construída no norte de Portugal. Esta consola possui 111m de altura (entre as cotas 

113m e 224m), e uma espessura que varia entre 30.5m na base e 8.2m no 

coroamento; além disso, possui ~17m de largura entre as juntas de contração (ver 

Figura 64). A operação de betonagem foi dividida em 60 camadas (C1 a C60), 

durante cerca de ~672 dias (ver Tabela 5). A consola foi maioritariamente 

construída com camadas de 2.0m de espessura – exceto junto à fundação e ao 

coroamento. As cofragens foram mantidas durante os primeiros 3-4 dias de idade 

do betão; no entanto, durante o inverno as operações de remoção foram adiadas até 

aos 7 dias de idade do betão. 

Barragem (margem esquerda)  

 

 

 

 Bloco (detalhe)  

Figura 64 – Geometria 3D do bloco central (a vermelho). 

8.2m 

17m 

30.5m 

113 
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Tabela 5 – Sequência de construção (as células a negrito correspondem a idades estimadas). 

Camada Cota (m) 
Betonagem 

(dias) 
Descofragem 

(dias) 
Camada Cota (m) 

Betonagem 
(dias) 

Descofragem 
(dias) 

1 113-114.15 0.0 3.5 31 170-172 247.3 254.3 
2 114.15-115 8.5 12.0 32 172-174 258.8 265.8 
3 115-116 20.0 23.5 33 174-176 267.6 274.6 
4 116-118 33.8 37.3 34 176-178 279.3 286.3 
5 118-120 41.3 44.8 35 178-180 292.4 299.4 
6 120-122 49.1 52.6 36 180-182 301.4 304.9 
7 122-124 56.0 59.5 37 182-184 307.1 310.6 
8 124-126 63.3 66.8 38 184-186 315.9 319.4 
9 126-128 71.5 75.0 39 186-188 325.5 329.0 
10 128-130 83.1 86.6 40 188-190 338.3 341.8 
11 130-132 92.4 95.9 41 190-192 346.7 350.2 
12 132-134 99.4 102.9 42 192-194 353.7 357.2 
13 134-136 106.4 109.9 43 194-196 363.4 366.9 
14 136-138 112.7 116.2 44 196-198 372.0 375.5 
15 138-140 120.0 123.5 45 198-200 386.7 390.2 
16 140-142 126.6 130.1 46 200-202 401.5 405.0 
17 142-144 134.2 137.7 47 202-204 415.5 419.0 
18 144-146 142.3 145.8 48 204-206 429.5 433.0 
19 146-148 149.4 152.9 49 206-207.5 443.8 447.3 
20 148-150 160.3 163.8 50 207.5-209 457.7 461.2 
21 150-152 168.6 172.1 51 209-210.5 472.4 475.9 
22 152-154 176.1 183.1 52 210.5-212 485.9 489.4 
23 154-156 183.4 190.4 53 212-213.5 500.1 503.6 
24 156-158 189.5 196.5 54 213.5-215 514.6 518.1 
25 158-160 195.4 202.4 55 215-216.5 538.2 541.7 
26 160-162 203.3 210.3 56 216.5-218.5 554.2 561.2 
27 162-164 216.7 223.7 57 218.5-219.5 569.4 576.4 
28 164-166 224.1 231.1 58 219.5-220.5 583.6 590.6 
29 166-168 231.2 238.2 59 220.5-222.5 654.2 661.2 
30 168-170 239.3 246.3 60 222.5-224 672.2 675.7 

 
A pós-refrigeração foi usada na redução do pico de temperatura durante as 

primeiras idades do betão (refrigeração inicial), bem como na redução uniforme da 

temperatura da barragem necessária à injeção das juntas de contração (refrigeração 

intermédia e/ou final). Para isso usaram-se serpentinas de polietileno com 1 

polegada de diâmetro exterior. Estes tubos forma dispostos com um espaçamento 

horizontal de 1.8-1.9m (10 ramos) e um espaçamento vertical máximo de 2.0m. O 

arranjo típico das serpentinas está representado na Figura 65, para um plano à cota 

144m. A fase inicial de refrigeração decorreu entre os 4-20 dias de idade do betão, 

através da circulação de água do rio. Entre as cotas 113m e 146m foi também feita 

uma refrigeração intermédia com água do rio, que teve início aos 272 dias e durou 

cerca de 30 dias. A fase final de refrigeração foi realizada aos 568 dias com água 
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refrigerada a ~5ºC ou com água natural do rio, dependendo se a temperatura do 

betão estava ou não próxima da desejável. Até à cota 180m os blocos da barragem 

devem possuir uma temperatura de fecho de 11ºC, enquanto que acima desta cota 

a temperatura não deve ultrapassar os 20ºC.  

Este estudo está restrito a ~766 dias, isto é, o período para ter em conta a 

presença dos blocos adjacentes e a pós-refrigeração.  

 

Figura 65 – Serpentina de refrigeração (a azul) à cota 144m. 

4.3.2. Estratégia de modelação e malha de EF 

As evoluções das temperaturas foram obtidas através de análises térmicas 

faseadas, com recurso a uma discretização 3D. O efeito das serpentinas de 

refrigeração foi simulado de acordo com os seguintes métodos: (i) o MD, onde 

as serpentinas são discretizadas através de EF lineares; (ii) o método das SE, 

que utiliza EF de fronteira (fictícias) discretizadas através de quadriláteros, 

localizados nos planos das serpentinas. 

Em relação ao MD, a análise térmica utilizou 49896 EF hexaédricos de 8 nós 

para o betão (60 camadas de betonagem), 4222 EF hexaédricos de 8 nós para a 

fundação, EF quadriláteros de 4 nós nas fronteiras térmicas (reais), e EF de 2 nós 

para os tubos de refrigeração – ver malha de EF adotada na Figura 66. Com o 

método SE foram usados 5862 EF hexaédricos de 8 nós para o betão (60 camadas), 
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1188 EF hexaédricos de 8 nós para a fundação, EF quadriláteros de 4 nós nas 

fronteiras térmicas reais, e EF quadriláteros de 4 nós para as superfícies 

equivalentes de refrigeração (fictícias) – ver malha de EF adotada na Figura 67. 

 
 

a) Vista geral b) Serpentinas (detalhe) 

Figura 66 – Malha de EF do MD. 

 

 
 

a) Vista geral b) Serpentinas (detalhe) 
Figura 67 – Malha de EF do SE. 

 
Acrescenta-se uma observação importante relativamente ao refinamento da 

malha: o número de EF foi mantido o menor possível, sem comprometer a 

qualidade dos resultados numéricos obtidos, mas evitando um esforço 

computacional excessivo. A Figura 68 ilustra as malhas de EF consideradas para 
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a camada 5, onde é evidente uma diferença considerável entre o refinamento dos 

modelos MD e SE. 

  
a) Modelo MD b) Modelo SE 

Figura 68 – Malha de EF da camada 5. 

 
As galerias não foram discretizadas, pois não se obtiveram informações sobre 

a temperatura do ar no interior e sobre as datas de remoção das respetivas 

cofragens. Adotou-se ainda uma simplificação geométrica na parte superior do 

bloco (ver Figura 69), tendo-se substituído o descarregador de cheias existente 

pela forma teórica delimitada pelos arcos da abóbada.  

 
Figura 69 – Secção transversal considerada (a cinza). 

 
As propriedades materiais do betão do bloco foram assumidas uniformes, e 

iguais às do betão do núcleo, o qual corresponde a uma mistura com 220kgm−3 

de ligante e agregados com uma dimensão máxima de Dmax = 15cm. Esta 



 

132 

simplificação não é relevante para os propósitos de comparação das previsões 

fornecidas pelos métodos MD e SE. 

Em ambos os modelos foram assumidas quatro fronteiras térmicas: (i) fronteiras 

1, correspondente a superfícies de betão ou da fundação em contacto com o ar, com 

um coeficiente de convecção-radiação hcr (ver Figura 70a) estimado segundo [447], 

e tendo em conta a velocidade média diária do vento vvento registada numa estação 

meteorológica localizada a ~6km da barragem, mas com ~360m de diferença em 

altitude (ver Figura 70b); (ii) fronteiras 2, referentes a superfícies de betão em 

contacto com camadas dos blocos adjacentes e às superfícies verticais e horizontal 

inferior da fundação, nas quais os fluxos de calor são nulos (condição adiabática); 

(iii) fronteiras 3, correspondentes a superfícies de betão com cofragens de madeira 

de 20mm de espessura, onde o coeficiente hcof (ver Figura 70c) foi avaliado a partir 

da equação (6); (iv) fronteiras 4, referentes a superfícies de betão protegidas por 

mantas de geotêxtil com 4mm de espessura, e com uma condutibilidade de 

0.10Wm−1K−1, cujo coeficiente hgb foi calculado pela equação (6) – ver Tabela 6. 

a) b) 

c) d) 

Figura 70 – Fronteiras térmicas: a) hcr; b) vvento; c) hcof; d) Tar. 
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As especificações construtivas referem que as superfícies correspondentes às 

fronteiras 3 devem ser protegidas quando a temperatura mínima do ar for inferior 

a +1ºC. A temperatura média diária do ar Tar foi estimada a partir da estação 

meteorológica atrás mencionada (ver Figura 70d). 

Tabela 6 – Mantas térmicas (as células a negrito correspondem a valores estimados). 

Camada Cota (m) Espessura (mm) Início-fim (dias) h ̄gb (Wm-2K-1) 

25 160 4.0 195.4-203.3 11.3 
26 162 4.0 203.3-216.7 10.0 
27 164 4.0 216.7-224.1 9.8 
28 166 4.0 224.1-231.2 9.3 
29 168 4.0 231.2-239.3 9.9 
30 170 4.0 239.3-247.3 10.2 
31 172 4.0 247.3-258.8 11.0 
32 174 4.0 258.8-267.6 10.5 
35 180 4.0 292.4-301.4 11.1 
56 218.5 4.0 554.2-569.4 11.5 

58 220.5 4.0 583.6-654.2 11.3 

 
A título exemplificativo, a Figura 71 ilustra as fronteiras térmicas adotadas na 

fase 146 (t = 292.4 dias). Neste caso pode-se constatar que a fronteira 2 evolui no 

tempo, pois depende da presença dos blocos adjacentes – em relação ao bloco em 

estudo o bloco adjacente à direita está sempre avançado, enquanto o bloco adjacente 

à esquerda (BA) cresce em altura segundo o cronograma disponível na Tabela 7. 

  

  

a) Barragem (margem esquerda) b) Bloco em estudo  

Figura 71 – Representação 3D das fronteiras térmicas na fase 146. 

 

 

 
 

Fronteira 1 

Fronteira 2 

Fronteira 3 

Fronteira 4 
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Tabela 7 – Construção do bloco adjacente (BA). 

Camada Cota (m) Betonagem (dias) Camada Cota (m) Betonagem (dias) 

BA1 113.1-113.75 −49.9 BA33 165-167 304.1 
BA2 113.75-114.5 −43.7 BA34 167-169 309.6 
BA3 114.5-115.5 −34.5 BA35 169-171 322.1 
BA4 115.5-116.5 −26.4 BA36 171-173 330.6 
BA5 116.5-117.5 −21.8 BA37 173-175 337.2 
BA6 117.5-119 −13.2 BA38 175-177 345.2 
BA7 119-121 −5.4 BA39 177-179 350.7 
BA8 121-123 1.1 BA40 179-181 356.4 
BA9 123-125 15.1 BA41 181-183 359.7 
BA10 125-127 20.7 BA42 183-185 366.2 
BA11 127-129 29.4 BA43 185-187 374.7 
BA12 129-131 36.8 BA44 187-189 385.9 
BA13 131-133 44.3 BA45 189-191 394.9 
BA14 133-135 51.7 BA46 191-193 407.9 
BA15 135-136.8 58.8 BA47 193-195 421.7 
BA16 136.8-138.8 65.7 BA48 195-197 436.4 
BA17 138.8-140.5 178.2 BA49 197-199 450.9 
BA18 140.5-141.8 191.3 BA50 199-201 464.8 
BA19 141.8-142.8 198.2 BA51 201-203 479.4 
BA20 142.8-143.8 212.1 BA52 203-205 492.3 
BA21 143.8-144.9 219.7 BA53 205-207 506.9 
BA22 144.9-145.9 227.1 BA54 207-208.5 521.1 
BA23 145.9-147.5 232.9 BA55 208.5-210 646.1 
BA24 147.5-149 241.2 BA56 210-211.5 660.3 
BA25 149-151 255.7 BA57 211.5-213 675.3 
BA26 151-153 264.7 BA58 213-214.5 689.6 
BA27 153-155 269.2 BA59 214.5-216 703.6 
BA28 155-157 274.1 BA60 216-218 717.6 
BA29 157-159 280.6 BA61 218-220 731.4 
BA30 159-161 287.7 BA62 220-222 745.7 
BA31 161-163 295.0 BA63 222-224 762.9 
BA32 163-165 300.6 - - - 

 
A temperatura de colocação do betão Tc,i (ver Tabela 8) foi prevista assumindo 

as seguintes premissas: (i) a temperatura da mistura de betão foi estimada de acordo 

com [9] – consultar a equação (1); (ii) as temperaturas máxima e mínima de 

colocação são 25ºC (com adição de gelo, caso necessário) e 10ºC; (iii) a fabricação 

e o transporte do betão implicam um agravamento de +2ºC na temperatura 

calculada em (i). 

Na fundação foi adotada uma temperatura inicial de 14.8ºC, em correspondência 

com a temperatura média anual do ar. As análises foram realizadas em 289 fases, 

cobrindo um período de ~766 dias, utilizando 2565 incrementos de tempo, com 

duração variando de 1 hora a 1 dia. O tempo de cálculo do modelo MD foi 11.3 

vezes superior ao do modelo SE. 
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Tabela 8 – Temperatura de colocação (as células a negrito referem-se a valores estimados). 

Camada Tc,i (ºC) Camada Tc,i (ºC) Camada Tc,i (ºC) Camada Tc,i (ºC) 

1 21.5 16 25.0 31 10.0 46 24.1 
2 21.8 17 25.0 32 10.0 47 25.0 
3 25.0 18 19.5 33 13.6 48 24.9 
4 25.0 19 19.1 34 17.3 49 25.0 
5 25.0 20 15.6 35 16.6 50 21.7 
6 25.0 21 15.0 36 21.2 51 25.0 
7 25.0 22 16.8 37 18.8 52 22.7 
8 25.0 23 15.4 38 16.8 53 22.4 
9 25.0 24 14.5 39 16.2 54 14.3 
10 25.0 25 17.2 40 18.5 55 16.0 
11 22.9 26 13.2 41 24.0 56 13.8 
12 25.0 27 12.3 42 16.1 57 18.3 
13 25.0 28 10.0 43 25.0 58 10.0 
14 23.9 29 12.3 44 24.3 59 15.4 
15 25.0 30 13.5 45 19.0 60 16.5 

4.3.3. Propriedades dos materiais 

A composição do betão inclui 110kgm−3 de cimento CEM I 42.5R, 110kgm−3 de 

cinza volante (classe F), 124kgm−3 de água (relação água/ligante = 0.56), 552kgm−3 

de areia granítica, 1400kgm−3 de brita granítica com Dmax = 150mm e 0.88kgm−3 de 

adjuvante (Pozzolith 398N). 

A geração de calor de hidratação foi caraterizada através de calorimétrica 

isotérmica, da qual resultou a seguinte informação [434]: Ea = 39.7501kJmol−1, 

a = 1.1363×1010W, Q∞ = 5.0244×107Jm−3 e f(α) definido por 

[α;f(α)] = [0.00;0.000], [0.05;0.633], [0.10;0.898], [0.15;0.986], [0.20;0.991], 

[0.25;0.896], [0.30;0.768], [0.35;0.616], [0.40;0.435], [0.45;0.271], [0.50;0.154], 

[0.55;0.099], [0.60;0.072], [0.65;0.053], [0.70;0.041], [0.75,0.032], [0.80;0.026], 

[0.85;0.180], [0.90;0.008], [0.95;0.004] e [1.00;0.000]. A condutibilidade térmica e o 

calor específico do betão foram determinados analiticamente através de média 

ponderada das propriedades térmicas dos componentes da mistura (com base em 

[470]), resultando os seguintes valores: kc = 2.6Wm−1K−1 e ρccc = 2087kJm−3K−1. 

A informação relativa às serpentinas de pós-refrigeração está descrita na Tabela 

9, nomeadamente no que se refere à localização, comprimento e espaçamento. 
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Tabela 9 – Sistema de pós-refrigeração (as células a negrito referem-se a valores estimados). 

Serpentina Cota (m) Aw,eq (m2) Lw (m) Sh (m) Serpentina Cota (m) Aw,eq (m2) Lw (m) Sh (m) 

1 114.15 526.2 315.1 1.88 30 172 409.6 235.8 1.91 
2 116 529.8 316.1 1.88 31 174 398.7 229.9 1.91 
3 118 533.7 317.2 1.88 32 176 388.0 224.1 1.91 
4 120 537.3 318.3 1.88 33 178 377.6 218.4 1.91 
5 122 541.1 319.4 1.88 34 180 367.0 212.7 1.91 
6 124 544.5 320.3 1.89 35 182 356.5 207.0 1.90 
7 126 541.1 320.7 1.89 36 184 346.1 201.4 1.90 
8 128 548.7 320.8 1.89 37 186 335.3 195.6 1.90 
9 130 550.2 320.7 1.89 38 188 324.4 189.7 1.90 
10 132 550.6 320.1 1.90 39 190 313.9 184.1 1.89 
11 134 549.6 318.7 1.90 40 192 303.3 178.4 1.89 
12 136 547.8 317.0 1.90 41 194 292.7 172.6 1.89 
13 138 545.1 314.7 1.90 42 196 281.8 166.7 1.88 
14 140 541.5 312.1 1.90 43 198 270.9 160.9 1.88 
15 142 536.9 309.0 1.90 44 200 260.7 155.4 1.88 
16 144 532.0 305.8 1.91 45 202 249.8 149.4 1.87 
17 146 526.7 302.4 1.91 46 204 238.6 143.3 1.87 
18 148 520.2 298.4 1.91 47 206 227.5 137.3 1.86 
19 150 513.0 294.0 1.91 48 207.5 219.6 133.0 1.86 
20 152 505.2 289.4 1.91 49 209 212.2 128.9 1.86 
21 154 496.8 284.6 1.91 50 210.5 204.5 124.7 1.85 
22 156 488.6 279.8 1.91 51 212 196.8 120.4 1.85 
23 158 479.3 274.5 1.91 52 213.5 188.6 115.9 1.85 
24 160 469.7 269.1 1.91 53 215 181.3 111.9 1.84 
25 162 460.5 263.9 1.91 54 216.5 174.4 108.1 1.84 
26 164 450.5 258.3 1.91 55 218.5 165.0 102.8 1.84 
27 166 441.0 253.1 1.91 56 220.5 155.5 97.5 1.83 
28 168 431.1 247.6 1.91 57 222.5 147.0 92.8 1.83 
29 170 420.4 241.7 1.91 - - - - - 

 
No modelo MD os coeficientes hw foram calculados através das velocidades 

de circulação monitorizadas e de fórmulas analíticas disponíveis na referência 

[428] para escoamentos turbulentos em tubos lisos. A temperatura da água à 

entrada das serpentinas de refrigeração, Tw,in, foi considerada constante e igual ao 

valor médio monitorizado no período de refrigeração. No modelo SE os coeficientes 

hw,eq foram calculados através da equação (33). Os parâmetros térmicos relativos 

às fases de refrigeração inicial, intermédia e final, para os modelos MD e SE, 

encontram-se descritos na Tabela 10, na Tabela 11 e na Tabela 12. Salienta-se 

que os caudais mássicos da água foram considerados iguais a 0.1958kgs−1, 

0.1632kgs−1, e 0.1110kgs−1, para velocidades de circulação de 0.6ms−1, 0.5ms−1 e 

0.34ms−1, respetivamente. Para o calor específico da água foi adotado o valor 

cw = 4188.5Jkg−1K−1. 
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Tabela 10 – Pós-refrigeração inicial (as células a negrito referem-se a valores estimados). 

Serpentina Início-Fim (dias) Tw,in (ºC) vw (ms-1) hw (Wm-2K-1) hw,eq (Wm-2K-1) 

1 12.5-28.5 21.3 0.6 179.2 1.36 
2 37.8-53.8 24.1 0.6 179.2 1.34 
3 45.3-61.3 24.7 0.6 179.2 1.34 
4 53.1-69.1 25.3 0.6 179.2 1.33 
5 60.0-76.0 25.8 0.6 179.2 1.32 
6 67.3-83.3 26.1 0.6 179.2 1.31 
7 75.5-91.5 26.4 0.6 179.2 1.31 
8 87.1-103.1 26.4 0.6 179.2 1.30 
9 96.4-112.4 26.2 0.6 179.2 1.30 
10 103.4-119.4 26.0 0.6 179.2 1.30 
11 110.4-126.4 25.6 0.6 179.2 1.30 
12 116.7-132.7 25.2 0.6 179.2 1.30 
13 124.0-140.0 24.6 0.6 179.2 1.30 
14 130.6-146.6 24.0 0.6 179.2 1.31 
15 138.2-154.2 23.2 0.6 179.2 1.32 
16 146.3-162.3 21.2 0.6 179.2 1.33 
17 153.4-169.4 18.4 0.6 179.2 1.33 
18 164.3-180.3 16.8 0.6 179.2 1.35 
19 172.6-188.6 12.2 0.6 179.2 1.36 
20 180.1-196.1 12.3 0.6 179.2 1.37 
21 187.4-203.4 11.3 0.6 179.2 1.39 
22 193.5-209.5 11.5 0.6 179.2 1.41 
23 199.4-215.4 11.2 0.6 179.2 1.42 
24 207.3-223.3 10.8 0.6 179.2 1.44 
25 220.7-236.7 11.0 0.6 179.2 1.46 
26 228.1-244.1 11.4 0.6 179.2 1.48 
27 235.2-251.2 12.1 0.6 179.2 1.51 
28 243.3-259.3 13.0 0.6 179.2 1.53 
29 251.3-267.3 15.2 0.6 179.2 1.55 
30 262.8-278.8 16.5 0.6 179.2 1.58 
31 271.6-287.6 15.1 0.6 179.2 1.61 
32 283.3-299.3 14.6 0.5 175.5 1.46 
33 296.4-312.4 16.4 0.6 179.2 1.66 
34 305.4-321.4 16.0 0.6 179.2 1.69 
35 311.1-327.1 15.3 0.5 175.5 1.54 
36 319.9-335.9 15.1 0.5 175.5 1.57 
37 329.5-345.5 15.4 0.5 175.5 1.61 
38 342.3-358.3 20.0 0.6 179.2 1.82 
39 350.7-366.7 22.0 0.6 179.2 1.85 
40 357.7-373.7 23.1 0.6 179.2 1.89 
41 367.4-383.4 23.3 0.6 179.2 1.93 
42 376.0-392.0 23.3 0.6 179.2 1.97 
43 390.7-406.7 24.8 0.6 179.2 2.01 
44 405.5-421.5 26.1 0.6 179.2 2.05 
45 419.5-435.5 26.3 0.6 179.2 2.09 
46 433.5-449.5 27.2 0.6 179.2 2.14 
47 447.8-463.8 26.5 0.6 179.2 2.19 
48 461.7-477.7 26.2 0.6 179.2 2.26 
49 476.4-492.4 26.0 0.6 179.2 2.30 
50 489.9-505.9 23.0 0.6 179.2 2.34 
51 504.1-520.1 21.1 0.6 179.2 2.38 
52 518.6-534.6 14.6 0.6 179.2 2.42 
53 542.2-558.2 12.5 0.6 179.2 2.47 
54 558.2-574.2 13.3 0.6 179.2 2.51 
55 573.4-589.4 12.6 0.6 179.2 2.52 
56 658.2-674.2 8.5 0.6 179.2 2.58 

57 676.2-692.2 8.5 0.6 179.2 2.64 

 



 

138 

Tabela 11 – Pós-refrigeração intermédia (as células a negrito referem-se a valores estimados). 

Serpentina Início-Fim (dias) Tw,in (ºC) vw (ms-1) hw (Wm-2K-1) hw,eq (Wm-2K-1) 

1 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.36 
2 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.34 
3 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.34 
4 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.33 
5 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.32 
6 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.31 
7 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.31 
8 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.30 
9 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.30 
10 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.30 
11 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.30 
12 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.30 
13 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.30 
14 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.31 
15 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.32 
16 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.33 
17 271.6-301.4 14.8 0.6 179.2 1.33 

 
Tabela 12 – Pós-refrigeração final. 

Serpentina Início-Fim (dias) Tw,in (ºC) vw (ms-1) hw (Wm-2K-1) hw,eq (Wm-2K-1) 

1 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.36 
2 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.34 
3 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.34 
4 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.33 
5 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.32 
6 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.31 
7 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.31 
8 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.30 
9 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.30 
10 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.30 
11 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.30 
12 567.7-657.9 5.3 0.6 179.2 1.30 
13 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.15 
14 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.14 
15 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.15 
16 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.16 
17 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.16 
18 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.18 
19 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.19 
20 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.20 
21 567.7-652.9 5.3 0.5 175.5 1.22 
22 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.23 \1.41 
23 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.25 \ 1.42 
24 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.27 \ 1.44 
25 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.29 \ 1.46 
26 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.31 \ 1.48 
27 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.33 \ 1.51 
28 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.35 \ 1.53 
29 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.38 \ 1.55 
30 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.40 \ 1.58 
31 567.7-630.8 \ 645.8-652.8 7.8 \ 3.4 0.5 \ 0.6 175.5 \ 179.2 1.43 \ 1.61 
32 567.7-652.7 6.7 0.6 179.2 1.63 
33 567.7-652.7 6.7 0.6 179.2 1.66 
34 567.7-652.7 6.7 0.6 179.2 1.69 
35 567.7-589.7 13.9 0.34 165.6 1.17 
36 567.7-589.7 13.9 0.34 165.6 1.20 
37 567.7-589.7 13.9 0.34 165.6 1.23 
38 567.7-589.7 13.9 0.34 165.6 1.26 
39 567.7-589.7 13.9 0.34 165.6 1.30 
40 567.7-589.7 13.9 0.34 165.6 1.33 
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Em relação ao maciço granítico de fundação assumiram-se as seguintes 

propriedades térmicas: kf = 3.0Wm−1K−1 e ρfcf = 1882.5kJm−3K−1 [470]. 

4.3.4. Resultados e discussão 

Na Figura 72 as previsões numéricas das temperaturas do betão da consola 

obtidas com aplicação dos modelos MD e SE são comparadas com as temperaturas 

T registadas in situ em 10 sensores (designados S1-S10) colocados em obra. Com 

exceção do sensor S1, que foi posicionado entre as camadas 13 e 14, isto é, no plano 

da serpentina 12, os demais sensores S2-S9 foram instalados a diferentes cotas, no 

núcleo das camadas da consola. Importa ainda referir que os sensores S1 e S10 

dizem respeito a camadas betonadas no verão, os sensores S2, S3, S4 e S5 foram 

instalados no outono, o sensor S6 foi ativado no inverno e os sensores S7, S8 e S9 

foram instalados na primavera – ver na Figura 72 a evolução da temperatura média 

diária do ar (TMD). Em geral verifica-se uma clara concordância entre as curvas 

numéricas e monitorizadas (as últimas designadas de MON na Figura 72), quer em 

termos das tendências de evolução das temperaturas no betão, quer dos 

correspondentes valores máximos. Além disso, constata-se uma coerência bastante 

satisfatória entre as temperaturas numéricas previstas pelos modelos MD e SE, com 

diferenças máximas de 3.4ºC, 3.4ºC, 2.5ºC, 2.0ºC, 2.3ºC, 2.3ºC, 2.5ºC, 2.4ºC, 1.6ºC 

e 0.8ºC para os sensores S1 a S10, respetivamente. 

A referida coerência pode igualmente ser comprovada na Figura 73, onde se 

apresentam os mapas das temperaturas no betão (com indicação dos 

correspondentes valores máximo e mínimo) previstos numericamente utilizando os 

métodos MD e SE para quatro idades que definem o início e o fim da refrigeração 

intermédia e da refrigeração final. Como se pode constatar, a diferença máxima 

entre as temperaturas extremas previstas com base nos métodos MD e SE é de 

apenas 0.9ºC. 
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Figura 72 – Temperaturas no betão: resultados numéricos vs. valores monitorizados. 
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Figura 73 – Evolução da temperatura no betão da consola. 

 
Face aos resultados obtidos considera-se validada a estratégia de simulação das 

serpentinas com base no método SE proposto no presente capítulo, e que as 

simulações numéricas realizadas são representativas da realidade observada entre 

as cotas 136m e 199m. Nesta região verifica-se que a elevação da temperatura 

começa imediatamente após a colocação do betão, alcançando-se o valor máximo à 

idade de 1.5-2.5 dias. Neste período os picos de temperatura foram devidamente 

previstos pelos modelos numéricos nas posições correspondentes aos sensores S1 e 

S4-S9; todavia, nos sensores S2, S3 e S10 verifica-se uma ligeira discordância, 

possivelmente devida a uma sobrestimação da temperatura inicial do betão. 

Realça-se que a temperatura inicial de colocação do betão, Tc,i, foi estabelecida a 

partir das hipóteses apresentadas na Secção 4.3.2., face à impossibilidade de 

obtenção dos registos reais em obra. Em geral, nos meses mais quentes foram 
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previstos picos de temperatura no betão entre 40ºC e 45ºC, enquanto que nos meses 

mais frios os picos se situaram entre 30 e 35ºC – nestes últimos meses verificam-se 

temperaturas de colocação mais baixas e, ademais, houve um maior efeito da 

temperatura do ar no arrefecimento do betão. 

Analisando a Figura 72 verifica-se que a refrigeração inicial (que ocorre dos 4 

aos 20 dias de idade do betão) foi satisfatoriamente reproduzida por ambos os 

métodos. Após a betonagem de cada camada observa-se uma inflexão (no sentido 

ascendente) da curva de temperatura da camada precedente; por vezes esta elevação 

de T não foi simulada rigorosamente. Além disso, as curvas numéricas tendem a 

apresentar uma ténue subestimação das temperaturas face às monitorizadas nos 

períodos que antecedem as refrigerações intermédia e final e, durante estas 

refrigerações, as curvas numéricas nem sempre acompanham as curvas 

monitorizadas de uma forma precisa. Estas discrepâncias poderão dever-se a vários 

fatores, dos quais se destacam: (i) a velocidade do vento registada na estação mais 

próxima é diferente da observada junto à barragem; (ii) a temperatura inicial do 

betão não foi avaliada com precisão; (iii) nas serpentinas ambos os modelos 

assumem parâmetros com valores médios dos dados monitorizados em cada fase de 

refrigeração; e (iv) na refrigeração intermédia os parâmetros assumidos em ambos 

os modelos numéricos foram estimados sem suporte da monitorização in situ. 

Convém referir que a validação efetuada está restringida ao núcleo da consola, 

pois não existem dados monitorizados junto aos paramentos. Além disso, as 

propriedades do betão foram consideradas uniformes ao longo do corpo da 

barragem, em correspondência com o betão do núcleo. Destaca-se a complexidade 

dos parâmetros envolvidos e das condições de construção; alguns parâmetros foram 

fornecidos pelo dono de obra, mas foi necessário estimar uma parte substancial da 

informação, nomeadamente a referente às datas de remoção das cofragens, à 

operação do sistema de refrigeração em certas regiões da consola, ao comprimento 
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das serpentinas, à temperatura média do ar, à velocidade do vento e às 

temperaturas iniciais de colocação do betão.  

Face aos resultados obtidos conclui-se que método das superfícies equivalentes 

pode ser usado em alternativa ao método discreto, pois as temperaturas previstas 

por ambos os métodos são semelhantes. No entanto, o método SE exige um 

refinamento da malha de EF consideravelmente inferior ao do MD e, desta forma, 

a respetiva aplicação requer um esforço computacional marcadamente inferior. 

Estas caraterísticas tornam o método SE notoriamente vantajoso para aplicações a 

estruturas complexas e de grandes dimensões, como é o caso das barragens abóbada. 

Por este motivo, no Capítulo 5 o efeito da pós-refrigeração do betão será 

reproduzido com recurso a este método. 

A aplicação apresentada neste capítulo deu origem ao seguinte artigo, publicado 

numa revista internacional com arbitragem científica: 

- Conceição J, Faria R, Azenha M, Miranda M. (2020) A new method based 

on equivalent surfaces for simulation of the post-cooling in concrete arch 

dams during construction. Engineering Structures, Vol. 209, Article 109976, 

https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109976. 
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Capítulo 5 

Alteração do arranjo das juntas de 
contração de uma barragem abóbada 

5.1. Enquadramento 

O presente capítulo apresenta uma proposta de alteração do arranjo tradicional 

das juntas de contração em barragens abóbada, tendo como base a solução adotada 

em El Vellón, Las Portas e Funcho. Recorda-se que nestes casos algumas juntas 

foram interrompidas no terço superior da abóbada, o que permitiu uma duplicação 

ou triplicação do afastamento das juntas de contração na região do coroamento. 

 Os estudos que se vão apresentar em continuação visam avaliar a possibilidade 

de utilização de uma disposição alternativa das juntas de contração, que permita 

um cronograma de construção mais célere e um mais eficiente aproveitamento da 

central de fabricação do betão e dos equipamentos de transporte e colocação em 

obra. Assim procurar-se-á uma maior uniformização dos volumes de betonagem ao 

longo da altura da barragem, pois a diminuição da espessura da abóbada, da base 

para o coroamento, conduz a um decréscimo dos volumes de betonagem, caso o 

espaçamento das juntas seja mantido constante, como é a prática mais usual. 

Tendo como ponto de partida a geometria dos blocos centrais (B1 e B2) da 

barragem abóbada representada na Figura 74, propõe-se na Figura 75 um arranjo 

alternativo para as juntas de contração que permita, no coroamento, o uso de 

camadas de betonagem com ~606m2 de área em planta – valor máximo registado 

no cronograma original, junto às nascença dos arcos inferiores. Além disso, 

salienta-se que a barragem em questão diz respeito ao caso de estudo analisado na 

Secção 2.7. 
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Figura 74 – Blocos centrais B1 e B2. 

 
Assim, acima da cota 192m a interrupção da junta J1-2 (ver Figura 75b) permite 

a união dos blocos B1 e B2. Abaixo desta cota, os blocos mantêm o faseamento 

original da construção; a única alteração introduzida refere-se ao início da 

refrigeração inicial, que aqui se vai assumir coincidente com o instante de colocação 

do betão (em oposição aos 4 dias de idade), para usufruir do maior efeito da fluência 

(e da menor rigidez) nas primeiras idades. A temperatura de injeção das juntas 

permanece igual a 11ºC. 

  
a) Arranjo original b) Arranjo alternativo 

Figura 75 – Representação 3D dos blocos. 

 
A partir da análise termomecânica dos blocos B1 e B2 durante a construção 

procurar-se-á demonstrar que o arranjo alternativo das juntas (AAJ) origina um 

Interrupção da junta 
de contração J1-2 

Bloco B2 Bloco B2 

União dos blocos 
B1 e B2 (região B1-2) 

Juntas de 
contração 
JD-1; J2-E 

Bloco B1 

Juntas de 
contração 

JD-1; J1-2; J2-E 

Bloco B1 

Jusante 

Montante 



 

147 

risco de fendilhação idêntico ao arranjo original das juntas (AOJ). Para isso, 

proceder-se-á à confrontação dos resultados previstos em dois modelos numéricos 

distintos: o modelo AOJ considera o faseamento construtivo original do bloco 

B2 (ver Figura 76a), enquanto que no modelo AAJ a junta de contração J1-2 é 

interrompida a partir da cota 192m (ver Figura 76b), com o objetivo de betonar 

conjuntamente os blocos B1 e B2 (a verde), entre as cotas 192m e 224m. 

  

  

a) Arranjo original (bloco B2) b) Arranjo alternativo 

Figura 76 – Faseamento construtivo dos blocos. 

 
As operações de construção estão descritas na Tabela 13, nomeadamente no que 

se refere às espessuras das camadas e às respetivas datas de betonagem e de 

descofragem. O modelo AOJ segue o faseamento das camadas do bloco B2 entre as 

cotas 113m e 192m, e o das camadas C86-C101 entre as cotas 192m e 224m. Por 

sua vez, o modelo AAJ é regulado pelas camadas pertencentes aos blocos B1 e B2 

entre as cotas 113m e 192m, e pelas camadas C86-C101 (a região B1-2) entre as 

cotas 192m e 224m. 
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Tabela 13 – Faseamento construtivo. 

Camada Bloco Cota (m) 
Betonagem 

(dias) 
Descof. 
(dias) 

Camada Bloco Cota (m) 
Betonagem 

(dias) 
Descof. 
(dias) 

C1 B1 113-113.75 0.0 3.5 C52 B1 161-163 189 192.5 
C2 B1 113.75-114.5 7.0 10.5 C53 B2 156-158 190 193.5 
C3 B1 114.5-115.5 14.0 17.5 C54 B1 163-165 196 199.5 
C4 B1 115.5-116.5 21.0 24.5 C55 B2 158-160 197 200.5 
C5 B2 113-114.15 22.0 25.5 C56 B1 165-167 203 206.5 
C6 B1 116.5-117.5 28.0 31.5 C57 B2 160-162 204 207.5 
C7 B2 114.15-115 29.0 32.5 C58 B1 167-169 210 213.5 
C8 B1 117.5-119 35.0 38.5 C59 B2 162-164 211 214.5 
C9 B2 115-116 36.0 39.5 C60 B1 169-171 217 220.5 
C10 B1 119-121 42.0 45.5 C61 B2 164-166 218 221.5 
C11 B2 116-117 43.0 46.5 C62 B1 171-173 224 227.5 
C12 B1 121-123 49.0 52.5 C63 B2 166-168 225 228.5 
C13 B2 117-118 50.0 53.5 C64 B1 173-175 231 238.0 
C14 B1 123-125 56.0 59.5 C65 B2 168-170 232 239.0 
C15 B2 118-120 57.0 60.5 C66 B1 175-177 238 245.0 
C16 B1 125-127 63.0 66.5 C67 B2 170-172 239 246.0 
C17 B2 120-122 64.0 67.5 C68 B2 172-174 246 253.0 
C18 B1 127-129 70.0 73.5 C69 B1 177-179 247 254.0 
C19 B2 122-124 71.0 74.5 C70 B2 174-176 253 260.0 
C20 B1 129-131 77.0 80.5 C71 B1 179-181 255 262.0 
C21 B2 124-126 78.0 81.5 C72 B2 176-178 260 267.0 
C22 B1 131-133 84.0 87.5 C73 B1 181-183 264 271.0 
C23 B2 126-128 85.0 88.5 C74 B2 178-180 267 274.0 
C24 B1 133-135 91.0 94.5 C75 B1 183-185 273 280.0 
C25 B2 128-130 92.0 95.5 C76 B2 180-182 274 281.0 
C26 B1 135-137 98.0 101.5 C77 B2 182-184 281 288.0 
C27 B2 130-132 99.0 102.5 C78 B1 185-187 282 289.0 
C28 B1 137-139 105.0 108.5 C79 B2 184-186 288 295.0 
C29 B2 132-134 106.0 109.5 C80 B1 187-189 291 298.0 
C30 B1 139-141 112.0 115.5 C81 B2 186-188 295 302.0 
C31 B2 134-136 113.0 116.5 C82 B1 189-190.5 299 306.0 
C32 B1 141-143 119.0 122.5 C83 B2 188-190 302 309.0 
C33 B2 136-138 120.0 123.5 C84 B1 190.5-192 307 314.0 
C34 B1 143-145 126.0 129.5 C85 B2 190-192 309 316.0 
C35 B2 138-140 127.0 130.5 C86 B1-2 192-194 316 323.0 
C36 B1 145-147 133.0 136.5 C87 B1-2 194-196 323 330.0 
C37 B2 140-142 134.0 137.5 C88 B1-2 196-198 330 337.0 
C38 B1 147-149 140.0 143.5 C89 B1-2 198-200 337 344.0 
C39 B2 142-144 141.0 144.5 C90 B1-2 200-202 344 351.0 
C40 B1 149-151 147.0 150.5 C91 B1-2 202-204 351 354.5 
C41 B2 144-146 148.0 151.5 C92 B1-2 204-206 358 361.5 
C42 B1 151-153 154.0 157.5 C93 B1-2 206-208 365 368.5 
C43 B2 146-148 155.0 158.5 C94 B1-2 208-210 372 375.5 
C44 B1 153-155 161.0 164.5 C95 B1-2 210-212 379 382.5 
C45 B2 148-150 162.0 165.5 C96 B1-2 212-214 386 389.5 
C46 B1 155-157 168.0 171.5 C97 B1-2 214-216 393 396.5 
C47 B2 150-152 169.0 172.5 C98 B1-2 216-218 400 403.5 
C48 B1 157-159 175.0 178.5 C99 B1-2 218-220 407 410.5 
C49 B2 152-154 176.0 179.5 C100 B1-2 220-222 414 417.5 
C50 B1 159-161 182.0 185.5 C101 B1-2 222-224 421 424.5 

C51 B2 154-156 183.0 186.5 - - - - - 
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5.2. Estratégia de modelação e malha de EF 

A avaliação dos campos de temperaturas e de tensões nos blocos B1 e B2 foi 

realizada com recurso a análises termomecânicas faseadas, cujos fundamentos 

foram descritos na Secção 3.2.2., nas quais as serpentinas de refrigeração foram 

reproduzidas pelo método das superfícies equivalentes exposto na Secção 4.2.3. 

Face ao objetivo descrito procedeu-se à discretização 3D dos referidos blocos 

centrais, tendo sido obtidas para o modelo AAJ (arranjo alternativo das juntas) 

as malhas de EF representadas na Figura 77. 

 

 

a) Vista geral (montante) b) Blocos B1 e B2 

 

 

c) Serpentinas d) Junta J1-2 

Figura 77 – Malhas de EF adotadas no modelo AAJ. 
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Na parte superior dos blocos é possível observar a interrupção da junta de 

contração e, desta forma, a união dos blocos B1 e B2 (região B1-2). No topo da 

junta (onde ocorre a interrupção) existe uma galeria cilíndrica na direção 

montante-jusante, para atenuação do efeito de concentração de tensões no topo da 

singularidade, que pode ser observada em detalhe na Figura 78. 

 

 

a) Blocos B1 e B2 b) Detalhe da galeria 

Figura 78 – Galeria de interrupção da junta J1-2 (vista de jusante do modelo AAJ). 

 
Nas análises térmicas o modelo AAJ utilizou 45120 EF hexaédricos de 8 nós 

para o betão (101 camadas de betonagem), 5880 EF hexaédricos de 8 nós para a 

fundação, EF quadriláteros de 4 nós nas fronteiras térmicas (variam ao longo da 

construção), e 10656 EF quadriláteros de 4 nós para as 97 superfícies equivalentes 

de refrigeração. As análises mecânicas foram realizadas utilizando para o betão e 

para a fundação as mesmas malhas base de EF adotadas para as análises térmicas, 

com a diferença de os hexaedros serem agora de 20 nós. A junta de contração J1-2 

incluiu 2016 EF de interface, formados por quadriláteros com 4+4 nós nas análises 

térmicas e com 8+8 nós nas análises mecânicas, respetivamente. Os blocos B1 e B2 

foram assumidos como independentes em relação aos restantes blocos da barragem, 

em correspondência com a hipótese de as juntas de contração ainda não terem sido 
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injetadas. A este propósito destaca-se que, tendo em conta a geometria original da 

barragem e admitindo a hipótese de consolas independentes, a ação do peso próprio 

conduziu à abertura generalizada das juntas de contração (Cenário 1 na Figura 31), 

devido ao deslocamento radial dos blocos para montante. Este comportamento é 

mais evidente nos blocos centrais, por efeito da subtração do volume equivalente 

ao descarregador de cheias existente no coroamento (ver Figura 74). 

Em relação ao modelo AOJ importa referir que as análises térmicas 

empregaram 22560 EF hexaédricos de 8 nós para o betão (58 camadas de 

betonagem), 5880 EF hexaédricos de 8 nós para a fundação (semelhante à do 

modelo AAJ), EF quadriláteros de 4 nós nas fronteiras térmicas e 5280 EF 

quadriláteros de 4 nós para as 55 superfícies equivalentes de refrigeração. Os 

conjuntos da malha de EF relativos ao bloco B2 (em betão) e às superfícies 

equivalentes de refrigeração estão exibidos na Figura 79. Uma vez mais, as 

análises mecânicas utilizaram para o betão e para a fundação as mesmas geometrias 

das malhas de EF adotadas nas análises térmicas, mas com hexaedros formados por 

20 nós. O bloco B2 foi considerado como independente em relação aos restantes. 

   
a) Bloco B2 b) Serpentinas 

Figura 79 – Malhas de EF adotadas no modelo AOJ. 
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Em ambos os modelos (AAJ e AOJ), o problema térmico considerou as seguintes 

4 fronteiras – ver Figura 80, que detalha a fase 192 (t = 251 dias) no modelo AAJ: 

(i) Fronteira 1, relativa a superfícies de betão ou da fundação em contacto com o 

ar, com um coeficiente de convecção-radiação hcr (ver Figura 81a) calculado segundo 

[447], que tem em conta a velocidade média diária do vento (vvento) registada na 

estação meteorológica mais próxima (ver Figura 81b); (ii) Fronteira 2, 

correspondente a superfícies de betão em contacto com blocos adjacentes, bem como 

às superfícies correspondentes aos planos verticais e ao plano horizontal inferior da 

fundação, ao longo das quais os fluxos de calor são considerados nulos (condição 

adiabática); (iii) Fronteira 3, referente a superfícies de betão em contacto com 

cofragens de madeira com 20mm de espessura, onde o coeficiente hcof (ver Figura 

81c) foi avaliado a partir da equação (6); (iv) Fronteira 4, relativa a superfícies de 

betão protegidas por mantas de geotêxtil (com 4mm de espessura e condutibilidade 

de 0.10Wm−1K−1), cujo coeficiente hgb foi calculado através da equação (6) – ver 

detalhes na Tabela 14. Salienta-se que nas fronteiras térmicas foram adotados os 

pressupostos considerados na aplicação numérica apresentada na Secção 4.3. 

  

  

Figura 80 – Fronteiras térmicas da fase 192 no modelo AAJ (vista de jusante). 

 

Fronteira 1 

Fronteira 2 

Fronteira 3 

Fronteira 4 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 81 – Fronteiras térmicas: a) hcr; b) vvento; c) hcof; d) Tar. 

 
Tabela 14 – Proteção com mantas térmicas. 

Camada Cota (m) Espessura (mm) Início-Fim (dias) h ̄gb (Wm-2K-1) 

C69 179 4.0 251-255 9.6 
C70 176 4.0 253-260 9.9 
C71 181 4.0 255-264 10.0 
C72 178 4.0 260-267 10.1 
C73 183 4.0 264-273 10.1 
C74 180 4.0 267-274 9.8 
C75 185 4.0 273-282 9.3 
C76 182 4.0 274-281 9.3 
C77 184 4.0 281-288 9.9 
C78 187 4.0 282-291 10.1 
C79 186 4.0 288-295 9.8 
C80 189 4.0 291-299 10.2 
C81 188 4.0 295-302 11.0 
C82 191 4.0 299-307 11.1 
C83 190 4.0 302-309 10.7 
C84 192 4.0 307-316 10.6 
C85 192 4.0 309-316 10.6 
C86 194 4.0 316-323 9.9 

 
A temperatura de colocação do betão Tc,i (ver Tabela 15) nas camadas C1 a 

C101 – consultar o faseamento construtivo na Tabela 13 – foi estimada com base 

nas premissas descritas na Secção 4.3.2. 
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Tabela 15 – Temperatura de colocação do betão Tc,i. 

Camada Tc,i (ºC) Camada Tc,i (ºC) Camada Tc,i (ºC) Camada Tc,i (ºC) 

C1 22.5 C27 25.0 C53 23.8 C79 14.2 
C2 22.7 C28 25.0 C54 18.6 C80 13.2 
C3 22.7 C29 25.0 C55 19.7 C81 14.6 
C4 22.5 C30 25.0 C56 21.1 C82 12.2 
C5 21.7 C31 25.0 C57 22.1 C83 12.5 
C6 25.0 C32 25.0 C58 17.9 C84 10.0 
C7 25.0 C33 25.0 C59 19.3 C85 13.9 
C8 25.0 C34 25.0 C60 17.6 C86 14.6 
C9 25.0 C35 25.0 C61 18.7 C87 18.1 
C10 25.0 C36 25.0 C62 17.3 C88 17.4 
C11 25.0 C37 25.0 C63 18.9 C89 21.1 
C12 25.0 C38 25.0 C64 13.6 C90 16.3 
C13 24.4 C39 25.0 C65 14.2 C91 22.0 
C14 23.6 C40 25.0 C66 18.4 C92 19.3 
C15 23.2 C41 25.0 C67 15.8 C93 18.0 
C16 25.0 C42 25.0 C68 18.1 C94 18.0 
C17 25.0 C43 25.0 C69 16.8 C95 19.0 
C18 25.0 C44 25.0 C70 15.6 C96 19.9 
C19 25.0 C45 25.0 C71 14.1 C97 25.0 
C20 25.0 C46 25.0 C72 10.0 C98 25.0 
C21 25.0 C47 25.0 C73 16.6 C99 25.0 
C22 25.0 C48 25.0 C74 15.6 C100 25.0 
C23 25.0 C49 25.0 C75 12.1 C101 25.0 
C24 25.0 C50 25.0 C76 10.0 - - 
C25 25.0 C51 25.0 C77 12.1 - - 
C26 25.0 C52 24.3 C78 14.5 - - 

 
A temperatura inicial da fundação (ver Figura 82) foi determinada com base 

numa análise transiente que, a partir da temperatura média anual do ar, considerou 

os fenómenos de condução e de convecção de calor durante o período de três meses 

antecedente às betonagens, ao qual corresponde um valor médio de 21Wm−2K−1 

para o coeficiente de convecção-radiação entre a rocha e o ar. 

Nos modelos mecânicos os deslocamentos foram totalmente restringidos nos 

planos verticais e no plano horizontal inferior da fundação. 

As análises termomecânicas foram realizadas em 281 fases, cobrindo um 

período de 635 dias, considerando 1991 passos de tempo com durações que 

variaram de 1 hora (na fase inicial das primeiras idades do betão) a 1 dia. O 

modelo AAJ precisou um tempo de cálculo de 91 horas, enquanto que o modelo 

AOJ exigiu ~37 horas. 
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Figura 82 – Campo inicial de temperaturas da fundação (ºC). 

5.3. Propriedades dos materiais 

O betão apresenta uma composição igual à da aplicação numérica descrita na 

Secção 4.3., e portanto o potencial de geração do calor de hidratação, a 

condutibilidade térmica e o calor específico volumétrico do betão estão indicados 

na Secção 4.3.3. Para a caraterização mecânica o dono de obra betonou vários 

provetes com betão integral (dimensão máxima dos agregados Dmax = 15cm) e com 

betão crivado (remoção dos agregados com dimensão superior a 3.8cm), de forma a 

testar o módulo de elasticidade Ec, a resistência à compressão fc e a resistência à 

tração fct, estando os resultados finais reproduzidos na Tabela 16. Estes provetes 

foram testados a uma temperatura de referência Tref = 20ºC.  

Face à escassez de informação nas primeiras idades, a evolução do módulo de 

elasticidade do betão integral Ec foi estimada segundo [5], com base numa fórmula 

estabelecida para betão em massa convencional (ver a Figura 83a). A evolução da 

resistência à tração fct do betão integral pode ser observada na Figura 83b.  

A retração autogénea do betão foi desprezada, pois o seu efeito é relativamente 

baixo para relações água/ligante de 0.45-0.55 [341, 471]. Segundo [280], o coeficiente 

de expansão térmica do betão composto por agregados grossos graníticos varia entre 

7.0 e 9.0 (×10−6ºC−1); logo, o coeficiente de dilatação térmica do betão e o 

coeficiente de Poisson foram adotados como αcT = 8.0×10−6ºC−1 e νc = 0.2, 
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respetivamente. Deve-se notar que das observações efetuadas na barragem de 

Salamonde, cujo betão é formado por agregados graníticos, resultou um valor de 

8.0-8.3 (×10−6ºC−1) [5]. 

Tabela 16 – Caraterização das propriedades mecânicas do betão14. 

Betão Provete t (dias) fc (MPa) fct (MPa) Ec (GPa) 

Crivado 

Cubos  
15×15×15cm3 

7 17.90±3.20 (483)   
28 25.40±4.30 (518)   
90 31.60±5.30 (852)   
180 38.00±5.12 (30)   
365 41.10±6.40 (145)   

Cilindros15  
15cm×30cm 

28 21.90±4.40 (82)  23.24±2.80 (84) 
90 27.50±3.40 (64) 2.65±0.40 (130) 27.55±3.50 (5) 
365 34.20±6.60 (39)   

Prismas16 
15×15×55cm3 

28  2.65±0.84 (36)  
90  3.79±1.02 (31)  
365  5.08±0.87 (13)  

Integral 

Cilindros  
45cm×45cm 

90  2.19±0.30 (94)  
365  2.67±0.36 (32)  

Cilindros  
45cm×90cm 

90 24.60±4.00 (168)  27.54±3.17 (139) 

365 32.40±4.00 (82)  29.45±3.16 (68) 

 
A fluência básica à compressão foi igualmente caraterizada pelo dono de obra, 

recorrendo a células de fluência instaladas no corpo da barragem e preenchidas com 

betão integral, sendo depois carregadas a várias idades (28, 90 e 365 dias após a 

betonagem). Nestas células de fluência foram testados 3 provetes cilíndricos de 

dimensões 48cm (diâmetro) por 150cm (altura), submetidos às mesmas condições 

termo-higrométricas da barragem, mas mecanicamente independentes desta. As 

extensões de fluência foram obtidas subtraindo das extensões totais monitorizadas 

nas células de fluência as extensões termo-higrométricas registadas num provete 

“no-stress box” colocado na proximidade. A Lei da Dupla Potência (LDP) foi então 

ajustada aos resultados obtidos na caraterização in situ, devidamente corrigidos 

através do conceito da idade equivalente (Ea = 39.7501kJmol−1) – ver Figura 83c. 

Posteriormente, a LDP foi reproduzida através de cadeias de Kelvin (ver Tabela 

 
 

14 Os valores entre parêntesis dizem respeito ao número de provetes ensaiados. 
15 Resistência à tração correspondente à tensão de rotura por compressão diametral. 
16 Resistência à tração correspondente à tensão de rotura por flexão. 
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17) – ajuste efetuado para as idades de 1, 2, 3, 5, 7, 14, 28, 90 e 365 dias – , as 

quais foram usadas nos modelos mecânicos.  

  
a) Módulo de elasticidade Ec b) Resistência à tração fct 

 
c) Fluência básica (LDP) 

Figura 83 – Propriedades mecânicas do betão integral. 

 
Tabela 17 – Fluência básica: cadeias de Kelvin (Tref = 20ºC). 

t´(d)  E0 (t´) 
 (GPa) 

E1(t´) 
 (GPa) 

E2 (t´)  
(GPa) 

E3 (t´) 
(GPa) 

E4 (t´) 
(GPa) 

E5 (t´) 
(GPa) 

E6 (t´) 
(GPa) 

0.5 10.74 343.17 343.12 306.96 82.26 63.43 15.83 
1.0 13.07 417.55 417.49 373.49 100.09 77.18 19.26 
2.0 17.48 558.22 558.13 499.31 133.81 103.18 25.75 
3.0 19.79 632.14 632.05 565.44 151.53 116.85 29.16 
5.0 21.39 683.14 683.03 611.05 163.75 126.27 31.52 
7.0 24.79 791.75 791.63 708.20 189.79 146.35 36.53 
14.0 28.20 900.73 900.59 805.68 215.91 166.50 41.55 
28.0 33.40 1066.83 1066.67 954.25 255.73 197.20 49.22 
90.0 35.83 1144.30 1144.13 1023.55 274.30 211.52 52.79 
365.0 37.63 1201.78 1201.60 1074.96 288.08 222.14 55.44 
730.0 38.73 1237.16 1236.97 1106.60 296.56 228.68 57.08 
1095.0 39.13 1249.69 1249.51 1117.82 299.56 231.00 57.65 
3650.0 39.60 1264.65 1264.46 1131.19 303.15 233.76 58.34 

- λ0 (d) λ1 (d) λ2 (d) λ3 (d) λ4 (d) λ5 (d) λ6 (d) 
- 0.00 0.02 0.15 1.53 15.33 153.27 1532.75 

 
A informação relativa à pós-refrigeração encontra-se indicada na Tabela 18, no 

que se refere à localização, comprimento e espaçamento das serpentinas.  
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Tabela 18 – Serpentinas (SE) de pós-refrigeração. 

SE Bloco 
Cota 
(m) 

Nº  
SE 

Aw,eq 

(m2) 
Lw 
(m) 

Sh 
(m) 

hw,eq 
(Wm−2K−1) 

SE Bloco 
Cota 
(m) 

Nº  
SE 

Aw,eq 

(m2) 
Lw 

(m) 
Sh 

(m) 
hw,eq 

(Wm−2K−1) 

1 B1 114.5 1 480.3 283.3 1.84 1.44 49 B2 158 1 479.3 273.7 1.91 1.43 
2 B1 116.5 1 488.9 287.4 1.84 1.43 50 B1 165 1 444.6 253.1 1.92 1.50 
3 B2 114.2 1 526.2 314.3 1.88 1.35 51 B2 160 1 469.7 268.3 1.91 1.44 
4 B1 117.5 1 493.0 289.3 1.84 1.43 52 B1 167 1 434.8 247.8 1.92 1.52 
5 B1 119 1 498.9 292.0 1.85 1.40 53 B2 162 1 460.5 263.1 1.91 1.46 
6 B2 116 1 529.8 315.3 1.88 1.35 54 B1 169 1 424.6 242.2 1.91 1.54 
7 B1 121 1 506.6 295.5 1.85 1.38 55 B2 164 1 450.5 257.5 1.91 1.49 
8 B1 123 1 513.6 298.7 1.86 1.37 56 B1 171 1 414.3 236.7 1.91 1.57 
9 B2 118 1 533.7 316.4 1.88 1.34 57 B2 166 1 441.0 252.3 1.91 1.51 
10 B1 125 1 520.0 301.4 1.87 1.35 58 B1 173 1 403.9 231.1 1.91 1.59 
11 B2 120 1 537.3 317.5 1.88 1.33 59 B2 168 1 431.1 246.8 1.91 1.53 
12 B1 127 1 524.8 303.5 1.87 1.34 60 B1 175 1 393.5 225.4 1.91 1.62 
13 B2 122 1 541.1 318.6 1.88 1.32 61 B2 170 1 420.4 240.9 1.91 1.55 
14 B1 129 1 528.6 304.9 1.88 1.34 62 B1 172 1 409.6 235.0 1.91 1.58 
15 B2 124 1 544.5 319.5 1.88 1.31 63 B2 177 1 383.1 219.9 1.91 1.65 
16 B1 131 1 532.4 306.3 1.88 1.33 64 B1 174 1 398.7 229.1 1.91 1.61 
17 B2 126 1 546.9 319.9 1.89 1.31 65 B2 179 1 372.6 214.3 1.91 1.67 
18 B1 133 1 533.6 306.4 1.90 1.32 66 B1 176 1 388.0 223.3 1.90 1.64 
19 B2 128 1 548.7 320.0 1.89 1.30 67 B2 181 1 362.1 208.6 1.91 1.70 
20 B1 135 1 534.4 306.2 1.89 1.32 68 B2 178 1 377.6 217.6 1.91 1.66 
21 B2 130 1 550.2 319.9 1.89 1.30 69 B1 183 1 351.6 203.0 1.90 1.73 
22 B1 137 1 533.8 305.3 1.89 1.32 70 B2 180 1 367.0 211.9 1.91 1.69 
23 B2 132 1 550.6 319.3 1.90 1.30 71 B1 182 1 356.5 206.2 1.90 1.72 
24 B1 139 1 532.6 304.1 1.89 1.32 72 B2 185 1 341.0 197.3 1.90 1.77 
25 B2 134 1 549.6 317.9 1.90 1.30 73 B1 184 1 346.1 200.6 1.90 1.75 
26 B1 141 1 529.7 302.1 1.90 1.33 74 B2 187 1 330.2 191.5 1.90 1.80 
27 B2 136 1 547.8 316.2 1.90 1.30 75 B1 186 1 335.3 194.8 1.90 1.78 
28 B1 143 1 526.3 299.8 1.90 1.33 76 B2 189 1 319.4 185.8 1.90 1.84 
29 B2 138 1 545.1 314.0 1.90 1.31 77 B2 188 1 324.4 188.9 1.90 1.82 
30 B1 145 1 522.5 297.3 1.91 1.34 78 B1 191 1 311.5 181.5 1.89 1.88 
31 B2 140 1 541.5 311.3 1.90 1.31 79 B2 190 1 313.9 183.2 1.89 1.85 
32 B1 147 1 517.4 294.2 1.91 1.35 80 B1-2 192 2 283.7 175.7 1.76 2.02 
33 B2 142 1 536.9 308.2 1.90 1.32 81 B1-2 194 2 292.7 171.1 1.84 1.92 
34 B1 149 1 511.5 290.7 1.91 1.36 82 B1-2 196 2 281.8 169.2 1.83 1.99 
35 B2 144 1 532.0 305.0 1.91 1.33 83 B1-2 198 2 270.9 159.3 1.84 2.00 
36 B1 151 1 505.0 286.9 1.91 1.37 84 B1-2 200 2 260.7 153.8 1.83 2.04 
37 B2 146 1 526.7 301.6 1.91 1.34 85 B1-2 202 2 249.8 147.9 1.83 2.09 
38 B1 153 1 497.6 282.6 1.91 1.39 86 B1-2 204 2 238.6 141.8 1.82 2.13 
39 B2 148 1 520.2 297.6 1.91 1.35 87 B1-2 206 2 227.5 135.7 1.82 2.18 
40 B1 155 1 490.0 278.3 1.92 1.40 88 B1-2 208 2 217.2 130.1 1.82 2.23 
41 B2 150 1 513.0 293.2 1.91 1.36 89 B1-2 210 2 207.1 124.6 1.81 2.28 
42 B1 157 1 481.7 273.6 1.92 1.42 90 B1-2 212 2 196.8 118.9 1.81 2.33 
43 B2 152 1 505.2 288.6 1.86 1.38 91 B1-2 214 2 186.1 113.0 1.81 2.38 
44 B1 159 1 472.8 268.6 1.88 1.44 92 B1-2 216 2 176.7 107.8 1.80 2.43 
45 B2 154 1 496.8 283.8 1.87 1.39 93 B1-2 218 2 167.4 102.6 1.79 2.49 
46 B1 161 1 463.9 263.7 1.88 1.45 94 B1-2 220 2 157.8 97.2 1.79 2.54 
47 B2 156 1 488.6 279.0 1.87 1.41 95 B1-2 222 2 149.1 92.4 1.79 2.60 

48 B1 163 1 454.3 258.4 1.88 1.48 - - - - - - - - 
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Nas superfícies equivalentes de refrigeração os coeficientes hw,eq foram avaliados 

através da Equação (33), assumindo uma velocidade de circulação da água vw de 

0.6ms−1. O caudal mássico da água foi considerado igual a 0.1958kgs−1 e o calor 

específico foi tomado com o valor cw = 4188.5Jkg−1K−1.  

Os dados relativos à execução das refrigerações inicial, intermédia e final estão 

descritos na Tabela 19, na Tabela 20 e na Tabela 21, respetivamente. Importa 

referir que se adotou uma variação linear da temperatura da água Tw,in nos 

períodos correspondentes às refrigerações inicial e intermédia, pois nestas fases 

admite-se o uso de água natural do rio.  

Tabela 19 – Operação das serpentinas (SE) na pós-refrigeração inicial. 

SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) 

1 21-37 19.8-21.3 33 141-157 23.3-22.2 65 255-271 13.5-13.1 
2 35-51 21.1-22.5 34 147-163 22.9-21.7 66 260-276 13.3-13.0 
3 36-52 21.2-22.5 35 148-164 22.4-22.1 67 264-280 13.2-13.0 
4 - - 36 154-170 22.3-21.0 68 267-283 13.1-13.0 
5 42-58 21.8-23.0 37 155-171 21.8-20.4 69 273-289 13.1-13.0 
6 43-59 21.9-23.0 38 161-177 21.7-20.4 70 274-290 13.0-13.1 
7 49-65 22.4-23.4 39 162-178 21.2-19.8 71 281-297 13.0-13.1 
8 56-72 22.9-23.8 40 168-184 21.1-19.7 72 282-298 13.0-13.3 
9 57-73 23.0-23.9 41 169-185 20.5-19.1 73 288-304 13.0-13.4 
10 63-79 23.4-24.1 42 175-191 20.4-19.0 74 291-307 13.1-13.6 
11 64-80 23.4-24.2 43 176-192 19.9-18.4 75 295-311 13.2-13.8 
12 70-86 23.8-24.4 44 182-198 19.8-18.3 76 299-315 13.3-13.9 
13 71-87 23.8-24.4 45 183-199 19.2-17.7 77 302-318 13.4-14.2 
14 77-93 24.1-24.5 46 189-205 19.1-17.6 78 307-323 13.5-14.3 
15 78-94 24.1-24.5 47 190-206 18.5-17.0 79 309-325 13.9-14.8 
16 84-100 24.3-24.6 48 196-212 18.4-16.9 80 316-332 14.3-15.3 
17 85-101 24.4-24.6 49 197-213 17.8-16.4 81 323-339 14.7-15.9 
18 91-107 24.5-24.6 50 203-219 17.7-16.3 82 330-346 15.3-16.5 
19 92-108 24.5-24.6 51 204-220 17.1-15.7 83 337-353 15.8-17.2 
20 98-114 24.6-24.5 52 210-226 17.0-15.7 84 344-360 16.4-17.9 
21 99-115 24.6-24.5 53 211-227 16.4-15.2 85 351-367 17.1-18.6 
22 105-121 24.6-24.3 54 217-233 16.4-15.1 86 358-374 17.8-19.6 
23 106-122 24.6-24.3 55 218-234 15.8-14.7 87 365-381 18.5-20.0 
24 112-128 24.5-24.1 56 224-240 15.7-14.6 88 372-388 19.2-20.6 
25 113-129 24.5-24.0 57 225-241 15.3-14.2 89 379-395 19.9-21.3 
26 119-135 24.3-23.7 58 231-247 15.2-14.1 90 386-402 20.5-21.9 
27 120-136 24.3-23.7 59 232-248 14.7-13.8 91 393-409 21.2-22.5 
28 126-142 24.1-23.3 60 238-254 14.7-13.8 92 400-416 21.8-23.0 
29 127-143 24.1-23.2 61 239-255 14.2-13.4 93 407-423 22.4-23.4 
30 133-149 23.8-22.8 62 246-262 14.1-13.4 94 414-430 22.9-23.8 
31 134-150 23.7-22.8 63 247-263 13.8-13.2 95 421-437 22.8-23.8 
32 140-156 23.4-22.3 64 253-269 13.7-13.2 - - - 
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Tabela 20 – Operação das serpentinas (SE) na pós-refrigeração intermédia. 

SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) 

4 224-234 15.9-15.1 20 224-255 15.9-13.8 36 224-253 15.9-13.9 
5 224-241 15.9-14.6 21 224-255 15.9-13.8 37 224-253 15.9-13.9 
6 224-234 15.9-15.1 22 224-255 15.9-13.8 38 224-253 15.9-13.9 
7 224-247 15.9-14.2 23 224-255 15.9-13.8 39 224-253 15.9-13.9 
8 224-251 15.9-14.0 24 224-255 15.9-13.8 40 224-253 15.9-13.9 
9 224-241 15.9-14.6 25 224-255 15.9-13.8 41 224-253 15.9-13.9 
10 224-251 15.9-14.0 26 224-255 15.9-13.8 42 224-253 15.9-13.9 
11 224-247 15.9-14.2 27 224-255 15.9-13.8 43 224-253 15.9-13.9 
12 224-253 15.9-13.9 28 224-255 15.9-13.8 44 273-288 13.1-13.0 
13 224-251 15.9-14.0 29 224-255 15.9-13.8 45 273-288 13.1-13.0 
14 224-253 15.9-13.9 30 224-255 15.9-13.8 46 273-288 13.1-13.0 
15 224-253 15.9-13.9 31 224-255 15.9-13.8 47 273-288 13.1-13.0 
16 224-255 15.9-13.8 32 224-255 15.9-13.8 48 273-288 13.1-13.0 
17 224-255 15.9-13.8 33 224-255 15.9-13.8 49 273-288 13.1-13.0 
18 224-255 15.9-13.8 34 224-255 15.9-13.8 - - - 
19 224-255 15.9-13.8 35 224-253 15.9-13.9 - - - 

 
Tabela 21 – Operação das serpentinas (SE) na pós-refrigeração final. 

SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) SE Início-Fim (d) Tw,in (ºC) 

1 590-628 5.0 33 590-631 5.0 65 590-622 5.0 
2 590-617 5.0 34 590-631 5.0 66 590-625 5.0 
3 590-635 5.0 35 590-631 5.0 67 590-622 5.0 
4 590-617 5.0 36 590-631 5.0 68 590-625 5.0 
5 590-625 5.0 37 590-631 5.0 69 590-622 5.0 
6 590-628 5.0 38 590-628 5.0 70 590-622 5.0 
7 590-628 5.0 39 590-631 5.0 71 590-622 5.0 
8 590-628 5.0 40 590-628 5.0 72 590-622 5.0 
9 590-628 5.0 41 590-631 5.0 73 590-622 5.0 
10 590-628 5.0 42 590-628 5.0 74 590-619 5.0 
11 590-631 5.0 43 590-631 5.0 75 590-622 5.0 
12 590-631 5.0 44 590-628 5.0 76 590-617 5.0 
13 590-631 5.0 45 590-631 5.0 77 590-622 5.0 
14 590-631 5.0 46 590-628 5.0 78 590-622 5.0 
15 590-631 5.0 47 590-631 5.0 79 590-622 5.0 
16 590-631 5.0 48 590-628 5.0 80 590-619 5.0 
17 590-631 5.0 49 590-628 5.0 81 590-617 5.0 
18 590-631 5.0 50 590-628 5.0 82 590-619 5.0 
19 590-631 5.0 51 590-628 5.0 83 590-619 5.0 
20 590-631 5.0 52 590-628 5.0 84 590-619 5.0 
21 590-631 5.0 53 590-628 5.0 85 590-619 5.0 
22 590-631 5.0 54 590-625 5.0 86 590-619 5.0 
23 590-631 5.0 55 590-628 5.0 87 590-617 5.0 
24 590-631 5.0 56 590-625 5.0 88 590-617 5.0 
25 590-631 5.0 57 590-628 5.0 89 590-617 5.0 
26 590-631 5.0 58 590-625 5.0 90 590-617 5.0 
27 590-631 5.0 59 590-628 5.0 91 590-613 5.0 
28 590-631 5.0 60 590-625 5.0 92 590-613 5.0 
29 590-631 5.0 61 590-625 5.0 93 590-611 5.0 
30 590-631 5.0 62 590-625 5.0 94 590-608 5.0 
31 590-631 5.0 63 590-622 5.0 95 590-601 5.0 
32 590-631 5.0 64 590-625 5.0 - - - 
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Para o maciço granítico de fundação adotaram-se como propriedades térmicas 

as descritas na Secção 4.3.3. Para o modelo mecânico assumiu-se um módulo de 

elasticidade de 20GPa, um coeficiente de Poisson de 0.2 e um coeficiente de 

dilatação térmica de 8.0×10−6ºC−1. 

Em termos mecânicos a junta J1-2 foi simulada através de um modelo não-linear, 

considerando na direção normal um comportamento linear em compressão (com 

uma rigidez KN = 108kPa/m) e um comportamento frágil em tração; na direção 

tangencial assume uma rigidez ao corte nula. Do ponto de vista térmico considera 

uma condutância de 1000Wm−2K−1 para o fluxo de calor entre os blocos. 

5.4. Temperaturas no betão 

Nesta secção são apresentados os resultados numéricos relativos à evolução das 

temperaturas dos blocos B1 e B2 durante a fase de construção, sendo atribuída uma 

especial atenção aos obtidos no modelo AAJ. Assinala-se o facto de não existirem 

dados monitorizados, pois os cálculos realizados referem-se a um cenário de projeto. 

Todavia o modelo térmico foi devidamente validado na Secção 4.3., pelo que na 

medida do possível está garantida a razoabilidade das propriedades dos materiais, 

das condições fronteira e dos campos térmicos iniciais adotados (por exemplo, as 

temperaturas de colocação do betão). 

Relativamente ao modelo AAJ, o desenvolvimento de temperaturas no núcleo 

das camadas C1 a C101 pode ser observado na Figura 84 e na Figura 85. A este 

respeito salienta-se que as camadas C86-C101 se referem à região B1-2, isto é, à 

união dos blocos B1 e B2. Além disso, importa referir que as camadas C71-C88 

foram betonadas no inverno, as C1-C18 e C89-C101 foram construídas na 

primavera, as C19-C45 no verão e as C46-C70 no outono. Isto pode ser constatado 

através da evolução da temperatura média do ar, correspondente às curvas T-AR 

representadas nas referidas figuras. Nos meses quentes foram previstos picos de 
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temperaturas no betão de 42-43ºC, enquanto que nos meses mais frios os picos 

foram de cerca de 25-32ºC. Este facto deve-se em grande medida à influência da 

temperatura inicial de colocação do betão, que é consideravelmente mais baixa no 

inverno (mínima de 10ºC) do que no verão (máxima de 25ºC). É também notório 

que a evolução da temperatura de cada camada é afetada significativamente pelas 

camadas subjacente e suprajacente. Aliás, após a betonagem de cada camada 

regista-se uma inflexão positiva na curva da temperatura da camada precedente. 

Além disso, nos meses frios ocorre uma forte influência das fronteiras no 

arrefecimento natural do betão. 

Em geral regista-se um aumento da temperatura de cada camada logo após a 

colocação do betão, alcançando-se um valor máximo quando decorridos cerca de 

1.5-2.5 dias. Este aumento não é impedido pela refrigeração inicial – as serpentinas 

operam entre os 0 e os 16 dias da idade do betão – devido à elevada taxa de geração 

do calor de hidratação do cimento, apesar de a refrigeração artificial cumprir um 

importante papel no controlo dos gradientes térmicos espaciais. 

Após a fase inicial de refrigeração obtém-se uma temperatura no núcleo de 

24-33ºC no outono, de 20-23ºC no inverno, de 24-33ºC na primavera e de 34-36ºC 

no verão. Portanto, torna-se necessária uma fase intermédia de refrigeração entre 

as cotas 117.5-158.0m, isto é, entre as camadas C8 e C54 no bloco B1 e entre as 

camadas C11 e C55 no bloco B2. Esta fase intermédia tem início aos 224 dias (a 22 

de novembro) ou aos 273 dias, e perdura até se alcançar os 23-24ºC; para tal, são 

necessários de 10 a 31 dias de refrigeração (ver a Tabela 20). Com isto garante-se 

a homogeneidade térmica dos blocos e, além disso, nos meses mais frios minimizam-

se as diferenças entre as temperaturas no núcleo e nos paramentos. O início da 

refrigeração a 22 de novembro permite que não se ultrapasse um gradiente espacial 

de 20ºC entre a temperatura da água e a temperatura do betão, pois nesta altura 

a temperatura da água natural à entrada das serpentinas é de 15.9ºC. 
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Figura 84 – Modelo AAJ: temperatura no núcleo das camadas C1 a C50. 
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 Tempo (dias)  

Figura 85 – Modelo AAJ: temperatura no núcleo das camadas C51 a C101. 
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A refrigeração final inicia-se aos 590 dias (a 22 de novembro) e perdura durante 

27-41 dias, de forma a alcançar a temperatura final de injeção de 11ºC. Nesta última 

fase o uso de água refrigerada a 5ºC permite respeitar um gradiente espacial máximo 

de 20ºC, pois o núcleo do betão encontra-se a 19-23ºC. Com o começo das 

refrigerações intermédia e final a 22 de novembro procura-se que o arrefecimento 

do núcleo seja acompanhado pelo dos paramentos, face ao abaixamento da 

temperatura exterior que se faz sentir neste período – tanto os paramentos como o 

núcleo estão a contrair, permitindo uma mitigação das tensões de tração no núcleo.  

Na refrigeração intermédia a taxa média de arrefecimento do núcleo das 

camadas C18-C47 foi de ~0.33ºC/dia. Relativamente à fase final, a taxa média de 

arrefecimento do núcleo das camadas C18-C47 foi de ~0.25ºC/dia, nas camadas 

C52-C72 foi de ~0.28ºC/dia, enquanto que nas camadas C88-C98 foi de 

~0.40ºC/dia. Portanto, ultrapassou-se ligeiramente o limite de 0.28ºC/dia proposto 

pelo USBR [6, 10]; mas, estes valores encontram-se distantes do limite de 1ºC/dia, 

recomendado pelas especificações chinesas e russas [146, 268, 324]. 

A Figura 84 evidencia ainda que, junto à fundação, o uso de camadas de 

betonagem com 0.75m de espessura conduziu a um acentuado arrefecimento natural 

do betão nos primeiros 7 dias de idade, pelo que nesta região deveriam ser 

consideradas mantas de proteção térmica nas superfícies superiores destas camadas, 

ou um menor intervalo entre camadas sucessivas. 

A Figura 86 exibe os mapas de temperaturas no núcleo das camadas, tal como 

os máximos Tmax e mínimos Tmin previstos no início (t = 224 dias; t = 590 dias) e 

fim (t = 288 dias; t = 635 dias) das refrigerações intermédia e final, recorrendo aos 

modelos AAJ e AOJ. Nesta figura são também exibidos resultados para os instantes 

com valores extremos da temperatura do ar (t = 275 dias; t = 486 dias). 
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Tmin 11.3ºC 4.8ºC 8.9ºC 18.1ºC 8.3ºC 4.6ºC  
Tmax 35.6ºC 28.8ºC 27.5ºC 31.5ºC 23.2ºC 14.7ºC  

 a) Modelo AAJ  
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Tmin 12.1ºC 4.9ºC 8.9ºC 18.0ºC 8.3ºC 4.6ºC 
 

Tmax 35.7ºC 28.8ºC 27.6ºC 31.5ºC 23.3ºC 13.6ºC 
 

 b) Modelo AOJ  

Figura 86 – Temperaturas (ºC) na seção transversal dos blocos. 

 
Como se pode observar, ambos os modelos AAJ e AOJ conduzem a resultados 

semelhantes no que respeita aos gradientes de temperatura. Assim, a união dos 
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blocos B1 e B2 acima da interrupção da junta não introduz alterações significativas 

no campo de temperaturas do betão. 

Além disso, torna-se evidente que a operação das serpentinas assume um papel 

relevante na redução da temperatura do betão. É também percetível o efeito 

considerável da temperatura ambiente nos paramentos. Estas observações podem 

ser completadas pela observação dos mapas 3D de temperaturas exibidos na Figura 

87 e na Figura 88. 

Em suma, a magnitude e a evolução das temperaturas do betão são sobretudo 

condicionadas pela espessura das camadas, pelo cronograma construtivo, pela 

pós-refrigeração e pela temperatura ambiente. 
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Figura 87 – Representação 3D do campo térmico (ºC) na refrigeração intermédia. 
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 a) Modelo AAJ b) Modelo AOJ  

Figura 88 – Representação 3D do campo térmico (ºC) na refrigeração final. 

5.5. Tensões principais e risco de fendilhação 

Para os modelos AAJ e AOJ os mapas das máximas tensões principais de tração 

no betão, σ1, estão representados na Figura 89 para os instantes do início e do fim 

das refrigerações intermédia e final. Estes instantes são críticos do ponto de vista 

da geração de tensões de tração nos núcleos dos blocos e, portanto, da fendilhação 

que poderá gerar-se e atravessar toda a espessura daqueles (designada de “through 

cracking”). Além disso, apresentam-se resultados obtidos nos instantes 

correspondentes às temperaturas máxima e mínima do ar. A fendilhação que ocorre 

nas superfícies externas (em contacto com o ar) na fase de aquecimento do núcleo 

de cada camada tende a fechar, e a reverter-se em estados de tensão de compressão 
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do betão durante o arrefecimento do núcleo. Já a fendilhação que atravessa o núcleo 

surge tardiamente, devido à progressiva refrigeração da abóbada, e não tende a 

fechar com o tempo [472]. 

 224 dias 275 dias 288 dias 486 dias 590 dias 635 dias  

B
1-
2
 

   
   

 

B
1 

      

B
2 

      

 a) Modelo AAJ  

B
2 

      
 

 b) Modelo AOJ 
 

Figura 89 – Tensões principais σ1 (MPa) na seção transversal dos blocos. 
 



 

170 

Como se pode observar, no núcleo dos blocos as tensões de tração exibem um 

valor máximo de 1.0-1.5MPa, com exceção na região da base a jusante e de três 

camadas pertencentes à região B1-2. A partir da análise da Figura 89 verifica-se 

que as tensões σ1 no núcleo das camadas C86-C101 (na região B1-2, entre as cotas 

192m e 224m), e para o modelo AAJ, têm uma ordem de grandeza similar ou inferior 

à prevista pelo modelo AOJ para as camadas do bloco B2 localizadas entre as cotas 

113m e 192m. 

As camadas C15 (no modelo AOJ) e C89 (no modelo AAJ) mostraram-se as 

mais condicionantes nas regiões inferior e superior dos blocos, respetivamente. Por 

conseguinte, na Figura 90 exibem-se as respetivas tensões principais, sendo que as 

curvas assinaladas com TN e fct(teq) se referem à temperatura do núcleo e à 

resistência à tração do betão em função da idade equivalente teq. É importante 

referir que, face às dimensões em planta, estas camadas têm volumes de betonagem 

semelhantes. Constata-se que as tensões de tração no núcleo das camadas C15 e 

C89 atingem valores máximos de 1.93MPa e de 1.80MPa, respetivamente. Contudo, 

estes picos são atingidos em instantes diferentes. Na camada C15 surgem durante 

a refrigeração final, que ocorre no inverno (para t = 634 dias), pelo que a contração 

do betão de núcleo originada pelas serpentinas é contrariada pelas superfícies 

externas; desta forma o núcleo tende a tracionar e as superfícies a comprimir. Já 

no tocante à camada C89 os picos das trações devem-se ao ambiente exterior, e 

ocorrem no verão (para t = 486 dias), sendo os paramentos mais sensíveis ao 

aumento da temperatura ambiente do que o betão de núcleo; logo, a expansão das 

superfícies externas não é seguida na mesma medida pelo núcleo, que se encontra a 

uma temperatura inferior e, como resultado, os paramentos ficam comprimidos e o 

núcleo tracionado – observar na Figura 89 os mapas da tensão principal σ1 no 

instante t = 486 dias. 
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a) Camada C15 (modelo AOJ) 

 

 
b) Camada C89 (modelo AAJ) 

Figura 90 – Temperaturas vs. tensões principais no núcleo das camadas. 

 
Tendo em conta que foi assumido um intervalo mínimo de 7 dias entre 

betonagens de camadas sucessivas do mesmo bloco, na Figura 90 verifica-se um 

aumento das tensões de tração no núcleo das camadas C15 e C89, imediatamente 

após a colocação das camadas seguintes C17 e C90. Isto deve-se ao calor libertado 

pela hidratação do cimento, que promove uma expansão volumétrica do betão 

fresco, a qual é restringida pelas camadas subjacentes. Desta forma as camadas 

seguintes C17 e C90 tendem a ficar comprimidas, enquanto que as camadas C15 e 

C89 tendem a ficar tracionadas. Na Figura 91 pode-se notar que a camada C89 foi 

betonada aos 337 dias, e que entre os 344 e os 346 dias, isto é, a partir da betonagem 

da camada C90, a magnitude das tensões principais σ1 no núcleo da camada C89 

aumenta de 0.33MPa para 1.04MPa (o índice de fendilhação IF atinge o valor 0.72 
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para t = 346 dias) – as curvas TN-C89, TN-C90 e TN-91 referem-se à temperatura 

do núcleo das camadas C89, C90 e C91, respetivamente. 

 

 

Figura 91 – Tensões principais σ1 e σ3 no núcleo da camada C89 (modelo AAJ). 

 
De forma análoga, aos 351 dias observa-se um ligeiro agravamento das tensões 

principais de tração σ1 no núcleo da camada C89, devido à betonagem da camada 

C91. É interessante reparar que entre os 339 e os 342 dias ocorre uma descida de 

10ºC na temperatura do ar. Desta forma as superfícies externas do betão são 

sujeitas a uma contração volumétrica quase instantânea; em seguida, o efeito do 

arrefecimento natural do betão começa a sentir-se no interior e, por essa razão, 

entre os 339 e os 344 dias as tensões do núcleo da camada C89 passam de −0.81MPa 

para 0.33MPa, pois a contração volumétrica do núcleo é restringida pelas 

superfícies. Salienta-se, no entanto, que perante baixas temperaturas do ar 

ambiente, ou devido à queda abrupta destas últimas, a diminuição dos tempos de 

espera entre betonagens de camadas sucessivas permite uma atenuação das tensões 
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fosse adotado um tempo de espera de 5 dias, a camada C90 seria betonada aos 342 
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0.71MPa (menos 0.33MPa do que os 1.04MPa acima indicados), a que 
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corresponderia um índice de fendilhação de apenas IF = 0.49. Este último valor é 

meramente indicativo, pois aos 5 dias de idade o betão apresenta maior fluência e 

menor módulo de elasticidade. 

As evoluções das tensões normais σx, σy e σz nas camadas C15 (no modelo AOJ) 

e C89 (no modelo AAJ) estão reproduzidos na Figura 92; os eixos x e y são 

horizontais (normal e tangente às juntas de contração), dirigidos positivamente 

para a margem esquerda e para jusante, respetivamente; o eixo z é vertical. Esta 

figura permite notar que as direções x e y são as mais desfavoráveis em termos das 

restrições volumétricas: na camada C15 é a direção y, enquanto que na C89 é a 

direção x. Como seria expectável, a direção mais desfavorável coincide com a maior 

dimensão em planta das camadas de betonagem. 

 
Figura 92 – Tensões normais σx, σy e σz no núcleo das camadas C15 (AOJ) e C89 (AAJ). 

 
Na maioria das camadas, até aos 1.5-2.5 dias, a elevação da temperatura do 

betão conduz a uma maior deformação volumétrica no núcleo do que nas superfícies, 

isto é, o núcleo das camadas expande à medida que a temperatura interior aumenta, 

enquanto que o betão das superfícies está a arrefecer. Assim surgem tensões de 

compressão no núcleo das camadas (da ordem de h0.70-0.80MPa) e tensões de tração 

nas superfícies. Seguidamente verifica-se um arrefecimento do betão devido às 

perdas de calor através das fronteiras exteriores e à fase inicial de refrigeração, e 

por esta razão as compressões do núcleo diminuem e transformam-se em trações, 
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com valores máximos de 0.70-1.10MPa, enquanto que nas faces tendem a instalar-

se compressões. Nesta fase o núcleo encontra-se a uma temperatura superior em 

relação às superfícies, pelo que estas restringem a contração térmica daquele. 

Um efeito semelhante pode ser notado durante as fases intermédia e final de 

refrigeração, isto é, aos 224 dias e aos 594 dias, respetivamente, onde a operação 

dos sistemas de refrigeração promove o desenvolvimento de trações no núcleo e de 

compressões nas superfícies. Neste contexto importa também aludir às restrições 

externas impostas pela fundação ou pelas camadas previamente betonadas, que 

impedem a livre variação volumétrica do betão mais jovem – quanto maior for o 

intervalo de tempo entre a betonagem de duas camadas sucessivas maiores serão 

estas restrições, devido à diferença de rigidez dos betões das camadas justapostas. 

A seguir à betonagem de cada camada desenvolvem-se nesta tensões de compressão, 

que resultam do aumento da respetiva temperatura interior e da restrição imposta 

pela camada subjacente (mais rígida); com o desenrolar do arrefecimento do betão 

essas tensões de compressão diminuem, o que pode levar ao surgimento de trações. 

Junto à fundação os blocos possuem um balanço acentuado para montante, o 

que promove o aparecimento de tensões de tração a jusante (observar na Figura 89 

as tensões principais máximas σ1) e de compressão a montante (ver na Figura 93 as 

tensões principais mínimas σ3). Deve ter-se presente que as análises elásticas das 

barragens abóbada para os cenários correntes indicam elevados gradientes de tensão 

próximo das singularidades geométricas [11, 154, 227, 473], surgindo concentrações 

de tensões no contacto barragem-fundação [10, 44, 45, 122, 129, 154, 473-476], que 

tendem a aumentar com o refinamento da malha [44, 129, 227, 474]. Todavia, estas 

concentrações não devem ser encaradas como realistas, devido à fendilhação da 

rocha de fundação [228]. Aliás as observações mostram que nesta zona o betão não 

fissura e que a rocha tende a descomprimir [216]. 
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Figura 93 – Tensões principais σ3 (MPa) na seção transversal dos blocos (modelo AAJ). 

 
No início da construção os blocos deslocam-se para montante, e com a conclusão 

da parte superior observa-se um deslocamento para jusante. Durante os 591-635 

dias é ainda possível notar um agravamento da deformação dos blocos devido à 

contração do betão originada pela refrigeração final. No modelo AAJ, aos 635 dias 

foi previsto um deslocamento máximo para jusante de 1.61cm, no coroamento (ver 

Figura 94). Relembra-se que, neste caso, os blocos B1 e B2 foram assumidos 

independentes em relação aos restantes blocos, pois as juntas não se encontravam 

injetadas. Ademais, a partir da cota 192m foi feita uma interrupção da junta J1-2, 

para prosseguir a construção com uma betonagem conjunta dos blocos B1 e B2.  

Os mapas do índice de fendilhação podem ser observados na Figura 95, para os 

instantes de início e fim das refrigerações intermédia e final, bem como para os 

instantes da temperatura ambiente máxima e mínima. Em geral o núcleo das 

camadas exibe um IF semelhante ao longo da altura dos blocos (salvo no pé de 

jusante), com valores entre 0.40 e 0.70. Logo, os arranjos original e alternativo 

conduzem a riscos semelhantes, do ponto de vista da fendilhação térmica do betão. 
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 224 dias 288 dias 590 dias 635 dias 

      
dmax 0.68cm 0.97cm 1.24cm 1.61cm 

Figura 94 – Deformada dos blocos (a vermelho) no modelo AAJ. 
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 a) Modelo AAJ  
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 b) Modelo AOJ  

Figura 95 – IF na seção transversal dos blocos. 
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Recorrendo ao modelo AAJ apresenta-se na Figura 96 a evolução do índice IF 

no núcleo das camadas C86 a C101, que pertencem à região de betonagem conjunta 

dos blocos B1 e B2. Globalmente verifica-se que IF apresenta um valor máximo de 

0.70. No núcleo dos blocos as trações máximas tendem a ocorrer no verão (para 

t = 486 dias), quando os paramentos estão mais sensíveis ao aumento da 

temperatura ambiente do que o betão do núcleo. Nesta idade o núcleo fica 

tracionado, pois ocorre uma maior expansão térmica dos paramentos. 

 

 

 

 
 Tempo (dias)  

Figura 96 – IF no núcleo das camadas C86 a C101 (modelo AAJ). 

 
Nas idades mais jovens do betão as camadas apresentam IF com picos iniciais 

de 0.5-0.6, com exceção das camadas C86, C89 e C101, onde o IF inicial se situa 

0

10

20

30

40

315 335 355 375 395 415 435 455 475 495 515 535 555 575 595 615 635

T
(º

C
)

T-AR T-RIO

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

315 335 355 375 395 415 435 455 475 495 515 535 555 575 595 615 635

IF

C86 C87 C88 C89 C90 C91

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

315 335 355 375 395 415 435 455 475 495 515 535 555 575 595 615 635

IF

C92 C93 C94 C95 C96

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

315 335 355 375 395 415 435 455 475 495 515 535 555 575 595 615 635

IF

C97 C98 C99 C100 C101



 

178 

em torno de 0.7. Na camada C86 poderá existir um efeito local devido à temperatura 

ambiente, pois o ponto onde se avaliou IF dista 0.55m da galeria montante-jusante. 

Além disso a camada C86 apresenta um IF inicial espúrio, com um pico de 0.1 

devido a trações de natureza numérica que surgem na direção vertical, aquando da 

ativação dos correspondentes EF – estas tensões são fictícias, pois resultam do efeito 

de ligação dos blocos B1 e B2, que nesta fase têm deformadas diferentes. Na camada 

C89 o valor inicial mais elevado de IF deve-se à queda abrupta (de 10ºC) da 

temperatura média diária do ar entre os 339 e os 342 dias (ver Figura 96). Na 

camada C101 o valor de IF refere-se à última fase de betonagem do bloco B1-2, 

cuja superfície superior se encontra em contacto permanente com o ar; desta forma, 

esta camada arrefece mais rapidamente do que a camada C100. É também possível 

notar que após a refrigeração final, isto é, antes da injeção das juntas de contração, 

todas as camadas apresentam um IF compreendido entre 0.2 e 0.5. O facto de as 

betonagens da região B1-2 (camadas C86-101) ocorrerem em época fria (no final de 

fevereiro) contribuiu para a redução das tensões de tração geradas no núcleo, pois 

nesta fase as temperaturas de colocação do betão são mais baixas, o que implica 

uma menor contração volumétrica das camadas, resultado da menor diferença entre 

a temperatura de pico e a temperatura de injeção. 

A Figura 97 ilustra a evolução de IF no núcleo das camadas do bloco B2 (entre 

as cotas 113m e 128m), obtida através de cálculos realizados no modelo AOJ. Como 

se pode constatar, as camadas C15, C17, C19, C21 e C23 (com 2.0m de espessura) 

apresentam um valor máximo de IF ≤ 0.7. Este máximo ocorre na camada C15 

aquando da conclusão da pós-refrigeração final. Em contrapartida as camadas C5, 

C7, C11 e C13 exibem IF ≥ 1.0 nas idades mais jovens do betão. Salienta-se que 

estas camadas estão localizadas entre as cotas 113m (fundação) e 118m, e que têm 

espessuras de 0.75m e de 1.0m. Além disso, as correspondentes betonagens foram 

realizadas com intervalos de 7 dias durante o mês de maio. Por estas razões ocorre 
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um arrefecimento considerável das camadas a partir das respetivas superfícies 

superiores, que origina tensões de tração significativas (face à baixa resistência do 

betão nestas idades) devido à restrição imposta pela fundação. Deve ter-se presente 

que na fundação foi assumido um módulo de elasticidade de 20GPa e, portanto, o 

maciço rochoso poderá estar a exercer uma restrição excessiva, pois é habitual a 

rocha encontra-se ligeiramente fraturada devido às operações de escavação e de 

desmonte com explosivos. Os resultados numéricos obtidos indicam que as camadas 

com 0.75m de espessura exigem um intervalo máximo entre betonagens de 3 dias 

ou de 3.5 dias, para que IF não ultrapasse 0.55 e 0.70, respetivamente. Por sua vez, 

as camadas com 1.0m de espessura obrigam a intervalos entre betonagens de 4 dias 

e de 5 dias, para que IF se mantenha inferior a 0.55 e 0.70, respetivamente. 

 

 

 
 Tempo (dias)  

Figura 97 – IF no núcleo do bloco B2 nas cotas 113-128m (modelo AOJ). 

 
É importante referir que apesar de a operação das serpentinas SE3, SE6 e SE9 

(posicionadas nas cotas 114.15m, 116.0m e 118.0m) ocorrer logo após a colocação 

0

10

20

30

40

5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305 335 365 395 425 455 485 515 545 575 605 635

T
(º

C
)

T-AR T-RIO

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305 335 365 395 425 455 485 515 545 575 605 635

IF

C5 C7 C9 C11 C13

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305 335 365 395 425 455 485 515 545 575 605 635

IF

C15 C17 C19 C21 C23



 

180 

das camadas C7, C11 e C15 (em oposição aos 4 dias de idade do betão), o seu efeito 

não foi decisivo para que fosse atingido IF = 1.0. Deve ter-se presente que, neste 

período, as serpentinas se adotaram um coeficiente de convecção de ~1.35Wm−2K−1 

com uma temperatura da água de ~21.5ºC, ao passo que as superfícies superiores 

das camadas têm um coeficiente de convecção-radiação de ~19.7Wm−2K−1 com uma 

temperatura do ar de ~20.5ºC. Aliás, a consideração do início da operação das 

serpentinas aos 4 dias de idade do betão no modelo AOJ não evita o surgimento de 

um IF ≥ 1.0 nas camadas C5, C7, C9 e C11 durante as primeiras idades do betão. 

A análise da Figura 97 permite também constar que aos 635 dias as camadas C5, 

C7, C9, C11 e C13 exibem um IF ≤ 0.7. 

Relativamente aos paramentos importa referir que surgem significativas tensões 

principais de tração devido à variação da temperatura ambiente (ver Figura 98). 

Este aspeto é mais evidente nos meses mais frios (de novembro a março), isto é, 

entre os 203 e os 354 dias e entre os 569 e os 635 dias. Contudo, também pode ser 

relevante nas primeiras idades do betão, caso a camada seja betonada no outono 

ou no início da primavera, e se verifique uma redução brusca da temperatura média 

diária do ar. As superfícies do betão são sujeitas a uma contração acentuada, que é 

restringida pelas zonas mais interiores que arrefecem mais lentamente, e portanto 

ocorrem significativas tensões de tração nos paramentos. Não obstante, este efeito 

é mais evidente numa profundidade até ~1.5m, medida a partir das faces dos 

paramentos. Por esse motivo, até cerca de 1.5m os paramentos da barragem foram 

projetados com um betão mais rico, que incorpora 130kgm−3 de cimento e 130kgm−3 

de cinza volante, com um agregado máximo de 75mm, com o intuito de incrementar 

a resistência à tração nestas regiões. 

A partir da análise da Figura 98 é evidente que o aumento do espaçamento das 

juntas de contração no terço superior dos blocos conduziu a um ligeiro agravamento 

das tensões de tração nos paramentos (na direção dos arcos) – aspeto que pode ser 
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visualizado em detalhe na Figura 99, que compara os resultados obtidos nas cotas 

192-224m para os modelos AAJ e AOJ. Todavia, a magnitude das tensões nesta 

região não é superior à obtida na parte inferior dos blocos (em especial, no plano 

da junta J1-2) – ver os mapas da tensão principal σ1 apresentados na Figura 100. 

 

 

 

a) Modelo AAJ  

 

 

b) Modelo AOJ  

Figura 98 – Camada C89: tensão principal σ1 no paramento (várias profundidades). 
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a) Modelo AAJ (B1-2) b) Modelo AOJ (B2)  

Figura 99 – Tensão principal σ1 na seção transversal da região B1-2. 
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197 dias 297 dias 197 dias 297 dias  

    
 

a) Modelo AAJ b) Modelo AOJ  

Figura 100 – Tensão principal σ1 no paramento. 

 
É ainda notório o benefício das refrigerações intermédia e final na mitigação 

destas tensões principais de tração nos paramentos (ver Figura 98), pois tanto as 

superfícies como o núcleo dos blocos da abóbada contraem, caso a pós-refrigeração 

decorra nos meses frios. A fendilhação superficial do betão depende sobretudo do 

gradiente espacial de temperaturas entre o núcleo e as superfícies, e portanto da 

variação da temperatura ambiente e dos métodos de controlo da temperatura, dos 

quais se destaca a proteção térmica das superfícies (mantas e cofragens). 

Relativamente às cofragens importa referir que foram consideradas durante os 

primeiros 3.5 dias de idade do betão, com exceção dos meses mais frios, entre 

dezembro e março, onde a remoção daquelas foi assumida aos 7 dias. Face aos 

resultados da Figura 98 considera-se adequada uma permanência mais prolongada 

das cofragens nas primeiras idades do betão. Contudo é de salientar que a 

velocidade do vento usada na estimação dos coeficientes hcr, hcof e hgb foi obtida na 

estação meteorológica mais próxima, que dista cerca de 6km da barragem, mas cuja 

altitude é 360m superior. Logo, o efeito de convecção-radiação entre o betão e o ar 

pode estar sobrestimado nas simulações numéricas aqui apresentadas. 

No modelo AAJ a evolução prevista para a abertura dj da junta J1-2, no 

paramento e no centro do núcleo, pode ser vista na Figura 101 para as cotas 133m, 
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153m e 173m. Esta junta separa os blocos B1 e B2 entre as cotas 113m e 192m. 

Inicialmente o calor gerado pela hidratação do cimento origina uma expansão 

volumétrica das camadas de betonagem, e em consequência o fecho da junta. Em 

seguida ocorre uma abertura progressiva da junta devido à conjugação do 

arrefecimento natural (trocas de calor com o ambiente exterior) com a circulação 

de água nas serpentinas (pós-refrigeração inicial) – ver a Figura 102, onde se 

apresenta a evolução da temperatura Tj ao longo do centro da junta J1-2. 

 
a) Paramento 

 
b) Núcleo 

Figura 101 – Abertura dj da junta, nas cotas 133m, 153m e 173m (modelo AAJ). 

 

 

 

Figura 102 – Temperatura Tj no centro da junta, nas cotas 133m, 153m e 173m (modelo AAJ). 
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Tal como expectável, a abertura da junta desenvolve-se mais rapidamente nos 

paramentos do que no núcleo dos blocos, face à maior influência da temperatura 

ambiente sobre as superfícies exteriores. A partir dos 224 dias a refrigeração 

intermédia gera uma abertura acentuada da parte central da junta – ver a evolução 

das curvas 133 e 153 na Figura 101b –, decorrente da uniformização térmica dos 

paramentos e do núcleo. Ao longo do tempo são ainda visíveis na Figura 101 ligeiras 

variações da abertura da junta, que advêm das alterações do peso próprio e da 

temperatura ambiente. Com a refrigeração final os blocos adquirem um campo 

térmico quase uniforme, em torno dos 11ºC, que permite uma abertura da junta de 

cerca de 1.5-3.0mm entre as cotas 133m e 173m. 

É notória uma clara variação da abertura da junta ao longo da direção vertical. 

Este aspeto pode ser confirmado na Figura 103, que apresenta os mapas da abertura 

dj, assim como os respetivos valores máximos previstos em instantes relevantes. 

 224 dias 289 dias 591 dias 635 dias 
 

     

 

dj,max 3.18mm 3.67mm 3.49mm 3.37mm  

Figura 103 – Abertura dj (mm) da junta J1-2 (modelo AAJ). 

 
Aos 635 dias a abertura máxima ocorre a meia altura da junta J1-2, decrescendo 

em direção à fundação e à união B1-2. Nestas regiões estão previstos valores da 

abertura da junta J1-2 inferiores a 0.5mm, que não cumprem os requisitos de injeção. 

A abertura da junta J1-2 está mais restringida perto da região B1-2, onde o betão 

foi refrigerado até se alcançar os 11ºC. Nesta zona poderia ser considerada uma 
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temperatura de injeção ligeiramente superior, aumentando desta forma a abertura 

da junta J1-2, caso seja assegurado um adequado comportamento da barragem sob 

os cenários correntes. Importa também mencionar que junto à base o efeito do peso 

próprio tende a gerar deslocamentos dos blocos para montante, que levam à 

abertura da junta; com a construção da região B1-2 ocorrem deslocamentos para 

jusante, que promovem o fecho da junta. Por outro lado, as zonas betonadas no 

verão atingem temperaturas mais elevadas do que as construídas no inverno, pelo 

que estas últimas exibem uma menor abertura da junta, devido à menor diferença 

entre as temperaturas máximas do betão e da injeção. Durante a refrigeração final 

constata-se que um decréscimo de 1ºC da temperatura Tj implica aberturas no 

centro da junta J1-2 de 0.1117mm, 0.0882mm e de 0.0610mm nas cotas 133m, 153m 

e 173m, respetivamente. 

Na direção perpendicular à junta JD-1 (ver Figura 104), e a meia distância dos 

paramentos, observam-se deslocamentos horizontais de 1.77mm, 2.10mm, 2.63mm, 

1.88mm, 2.21mm, 2.59mm, 3.21mm, 3.23mm e 3.82mm nas cotas 123m, 133m, 

153m, 173m, 183m, 193m, 203m, 213m e 223m, respetivamente (os deslocamentos 

são positivos quando ocorrem no sentido “margem direita-margem esquerda”, MD-

ME). Como seria de esperar, a região B1-2 compreendida entre as cotas 192m e 

224m regista os maiores deslocamentos horizontais (ver Figura 104), pois nesta zona 

duplicou-se o espaçamento das juntas. 

Na direção ortogonal à junta J2-E a zona central apresenta deslocamentos 

horizontais com valores de 0.75mm, 0.66mm, 0.32mm, −0.52mm, −0.93mm, 

0.38mm, 1.25mm, 1.24mm e 1.87mm nas cotas 123m, 133m, 153m, 173m, 183m, 

193mm, 203m, 213m e 223m, respetivamente (deslocamentos positivos no sentido 

ME-MD). 

Portanto, constata-se uma abertura generalizada da junta JD-1; por seu lado, a 

junta J2-E apresenta um ligeiro fecho entre as cotas 173m e 183m, que se deve à 
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geometria do bloco B2 (espessamento dos arcos inferiores em direção às margens) e 

à menor temperatura de colocação do betão nesta região dos blocos. 

  

   

a) Vista de jusante b) Vista de montante 

Figura 104 – Deformada (a vermelho) para t = 635 dias (dmax = 1.61cm)17. 

 
Finalmente, conclui-se que a duplicação do espaçamento das juntas de contração 

no terço superior da abóbada (região B1-2) não conduz ao aumento do risco de 

fendilhação do betão, em comparação com uma disposição tradicional das juntas. 

No modelo AAJ as tensões principais σ1 no núcleo das camadas C86-C101 (cotas 

192-224m), que pertencem à região B1-2, apresentam uma ordem de grandeza 

semelhante à prevista com o modelo AOJ nas camadas localizadas entre as cotas 

113m e 192m. Além disso, verifica-se que na maior parte das camadas o núcleo de 

betão exibe um IF compreendido entre 0.4 e 0.7. Face a estes resultados é possível 

concluir que o arranjo alternativo das juntas origina um risco de fendilhação 

idêntico ao arranjo original. Portanto, é possível garantir uma construção mais 

 
 

17 A verde encontra-se representada a geometria inicial (isto é, não deformada) dos blocos. 

MD    ME 

J2-E   JD-1 

ME    MD 

JD-1   J2-E 

192 

113 

224 
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célere das barragens abóbada caso seja adotado um arranjo alternativo das juntas 

de contração, como o aqui analisado, que permite um melhor aproveitamento dos 

equipamentos de fabrico e colocação do betão. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

6.1. Conclusões gerais 

As principais contribuições desta tese dizem respeito à avaliação da 

possibilidade de alteração do arranjo das juntas de contração das barragens 

abóbada, com vista à aceleração da respetiva construção, incluindo o 

desenvolvimento de um novo método para eficiente simulação numérica do efeito 

das serpentinas de pós-refrigeração. Salienta-se que estas contribuições foram 

apresentadas nos Capítulos 5 e 4. 

O Capítulo 2, de cariz introdutório, reúne um conjunto de conhecimentos 

técnico-científicos na área das barragens de betão, em especial das de tipologia 

abóbada. Como no âmbito da presente tese se estudou uma alteração ao projeto 

tradicional das barragens abóbada, tornou-se necessário compreender e apresentar 

os aspetos que regem o seu funcionamento estrutural, bem como as especificações 

técnicas adotadas nas fases de projeto e construção, o que motivou a redação 

daquele capítulo. Ao nível da construção, as barragens abóbada são normalmente 

construídas através da justaposição de uma série de blocos de betão independentes, 

separados por juntas de contração a intervalos de 15-17m. Em geral os blocos são 

betonados com camadas de 1.5m, 2.0m ou 3.0m de espessura. A temperatura de 

colocação do betão está usualmente limitada a 25ºC; contudo, as especificações 

chinesas e norte-americanas estabelecem valores entre 10ºC e 12ºC. O intervalo de 

tempo mínimo entre camadas sucessivas é de 2 a 3 dias, enquanto que o máximo é 

de cerca de 7 dias. O controlo da temperatura da barragem é geralmente assegurado 

através de serpentinas de polietileno embebidas no betão, nas quais circula água, 
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natural ou refrigerada a 5ºC, com uma velocidade de 0.6ms−1. A operação de 

pós-refrigeração decorre em duas fases: a primeira dura entre 10 e 16 dias, e é 

efetuada utilizando a água do rio; a segunda emprega água do rio ou água 

refrigerada, perdurando até se alcançar no betão a temperatura especificada para a 

realização da injeção das juntas (geralmente são necessários de 30 a 60 dias). 

Todavia, a experiência recente evidencia a necessidade da realização de uma 

operação intermédia, entre a primeira e a segunda fases, para reduzir o gradiente 

térmico na direção vertical. Além disso, o início da operação das serpentinas logo 

após a colocação do betão, bem como a proteção térmica das superfícies exteriores, 

constituem duas medidas essenciais para evitar a fendilhação do betão. Desta forma 

é possível maximizar o efeito da fluência do betão nas primeiras idades e minimizar 

os gradientes térmicos entre o interior e o exterior. Relativamente ao 

comportamento estrutural das barragens abóbada, tornou-se evidente que a 

evolução do campo de temperaturas assume um papel primordial, tanto nas fases 

de construção como de exploração. Na fase de construção o calor de hidratação do 

cimento fomenta uma forte elevação da temperatura do betão, que posteriormente 

é gradualmente reduzida até à temperatura de injeção das juntas de contração, 

através do arrefecimento natural e da pós-refrigeração. Em seguida, na fase de 

exploração, as condições ambiente, especialmente as temperaturas do ar e da água 

na albufeira, exercem uma ação térmica cíclica sobre os paramentos da barragem. 

Na fase de exploração a ação térmica conduz a um deslocamento da abóbada para 

montante no verão e para jusante no inverno, tal como atestado na aplicação 

numérica da Secção 2.7. Salienta-se que, partindo da temperatura inicial de injeção 

das juntas, o corpo da barragem precisou de cerca de 6 anos para alcançar o 

equilíbrio térmico com o ambiente exterior. Na bibliografia são escassos os estudos 

do comportamento das barragens abóbada durante a construção. Nesta fase as 

temperaturas são avaliadas através de um modelo em regime transiente, que tem 
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em conta o desenvolvimento, a propagação e a dissipação do calor de hidratação, 

bem como o faseamento construtivo e os fenómenos convectivos de calor, isto é, os 

efeitos das fronteiras em contacto com o ar e das serpentinas de pós-refrigeração. 

Por sua vez, a análise mecânica deve ser realizada através de um modelo 

viscoelástico com endurecimento. 

No Capítulo 3 foram expostos os princípios associados ao modelo 

termomecânico usado para a previsão do comportamento do betão nas primeiras 

idades. Inicialmente foi realizada a análise termomecânica do envolvimento em 

betão da espiral da Usina Hidrelétrica da Batalha (Brasil) durante um período de 

17 dias, tendo como foco a primeira camada de betonagem. Este caso de estudo real 

permitiu descrever o comportamento deste tipo de estruturas massivas de betão 

durante as primeiras idades. Para tal, o dono de obra realizou uma caraterização 

laboratorial das propriedades térmicas e mecânicas do betão, bem como a medição 

in situ de temperaturas e extensões por meio de extensómetros Carlson. Os 

resultados numéricos obtidos permitiram constatar o seguinte: 

 O modelo térmico mostrou-se adequado para a previsão das temperaturas 

no betão, tendo em conta o calor libertado pela reação de hidratação do 

cimento e os fluxos térmicos através das fronteiras. As previsões numéricas 

das temperaturas mostraram-se bastante concordantes com as 

monitorizadas in situ, tanto em termos da tendência geral das respetivas 

evoluções como dos valores máximos. 

 A simulação do comportamento térmico da água contida no interior da 

espiral de aço, através da adoção de uma condutibilidade térmica efetiva, 

revelou-se uma estratégia adequada, que permitiu a obtenção de resultados 

bastante satisfatórios. De relembrar que a transmissão de calor na água da 

espiral é governada por um processo de convecção natural. 
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 As evoluções das extensões monitorizadas foram razoavelmente previstas 

pelo modelo numérico. Contudo, destaca-se a dificuldade na definição do 

instante de aderência total entre os extensómetros e o betão. 

 O índice de fendilhação IF foi avaliado na primeira camada de betonagem 

do envolvimento da espiral. Em certas regiões foram previstos valores 

consideravelmente elevados (parcialmente relacionados com concentrações 

de tensões devidas a singularidades na malha de EF), mas a maior parte 

do volume de betão permaneceu com um valor de IF inferior a 0.7. 

No Capítulo 3 foram ainda apresentados os estudos térmicos realizados para a 

aceleração do ciclo construtivo dos pilares centrais do descarregador de uma 

barragem gravidade de betão, alterando a espessura das camadas de betonagem de 

1m para 2m, sem que isso implicasse o agravamento do risco de fendilhação de 

origem térmica decorrente do calor de hidratação do cimento. Com base nestes 

pressupostos foi avaliado o efeito da adoção de sistemas de refrigeração artificial 

nas camadas de 2m de espessura. Os estudos numéricos incidiram sobre uma fase 

de betonagem genérica, em que os tubos de refrigeração apresentavam duas 

variantes: (i) uma em que se pressupôs o uso de bainhas de pré-esforço ventiladas 

com ar; (ii) outra em que se utilizou a circulação de água em tubos metálicos. As 

análises numéricas evidenciaram que a adoção dos sistemas de refrigeração artificial 

conduziam a temperaturas no betão, quando se utilizavam camadas de betonagem 

com 2m de espessura, similares às obtidas utilizando camadas de betonagem de 1m 

de espessura sem qualquer medida de refrigeração. Esta similitude de temperaturas 

foi confirmada em termos dos gradientes térmicos temporal e espacial. As soluções 

com bainhas de pré-esforço ventiladas ou com circulação de água em tubos 

metálicos mostraram-se praticamente equiparáveis em termos das temperaturas 

expectáveis no betão. No entanto, a primeira solução só é eficiente mediante a 

adoção de tubagens com troços mais curtos, devido ao menor calor específico 
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volumétrico do ar. Além disso, a utilização de bainhas de pré-esforço ventiladas 

pode revelar-se interessante no caso da indisponibilidade de água, apesar da sua 

eficiência estar fortemente condicionada pela temperatura de entrada do ar; por 

esse motivo, em certos meses a ventilação deve ser iniciada no período noturno. 

No Capítulo 4 foi apresentada uma nova abordagem para a simulação das 

serpentinas de refrigeração através do MEF, a qual foi denominada de Método das 

Superfícies Equivalentes (SE). Neste caso as serpentinas são reproduzidas através 

de EF de fronteira, descritos pela lei de Newton do arrefecimento. Tendo presente 

que isto constitui um artifício numérico, desenvolveu-se uma expressão matemática 

para a estimação dos respetivos coeficientes de convecção. Paralelamente expôs-se 

a teoria subjacente à representação discreta dos tubos de refrigeração com recurso 

a EF 1D, pois é amplamente usada nas estruturas de betão; por razões de clareza, 

recebeu a denominação de Método Discreto (MD). As temperaturas previstas pelos 

métodos MD e SE foram comparadas através da análise térmica de um bloco 

massivo de betão, formado por duas camadas de betonagem refrigeradas com a 

circulação de água em tubos de polietileno. Salienta-se que se registou uma boa 

concordância entre ambos os métodos: no núcleo das camadas, que dista 1m da 

serpentina, o desvio entre as temperaturas não excedeu 0.3ºC. A meia distância 

entre o núcleo da camada e o plano da serpentina o desvio máximo foi inferior a 

0.8ºC. Estes métodos foram incorporados em dois modelos numéricos 

independentes, com o intuito de prever o comportamento térmico de um bloco 

central de uma barragem abóbada durante a construção, para a qual existiam dados 

monitorizados in situ. Em ambos os casos o refinamento da malha de EF foi 

estabelecido de forma a utilizar o menor número possível de EF, para evitar um 

esforço computacional excessivo, mas tentando não comprometer a qualidade dos 

resultados obtidos. O tempo de cálculo do modelo MD foi 11.3 vezes superior ao do 

modelo SE. Os resultados numéricos obtidos permitiram constatar o seguinte: 
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 As temperaturas monitorizadas in situ foram adequadamente previstas 

pelos modelos numéricos MD e SE, tanto em termos das tendências de 

evolução como em termos dos valores dos picos. Portanto, consideraram-se 

validados os campos térmicos obtidos no núcleo do bloco entre as cotas 

136m e 199m. Contudo, a validação ficou limitada ao núcleo do bloco, pois 

não existem dados monitorizados nos paramentos; os efeitos de convecção 

entre o betão e o ar podem estar sobrestimados, uma vez que a velocidade 

do vento foi obtida numa estação meteorológica com uma diferença de 

360m em altitude relativamente ao local da barragem. 

 As curvas das temperaturas previstas pelos modelos numéricos MD e SE 

mostraram uma coerência bastante satisfatória, com diferenças máximas 

de ~2.5ºC; após a refrigeração final, a diferença máxima das temperaturas 

em ambos os modelos foi de 0.9ºC. 

Portanto, conclui-se que método SE pode ser usado como alternativa ao método 

MD, uma vez que ambos os métodos apresentam resultados semelhantes. Além 

disso, relativamente ao Método Discreto o Método das Superfícies Equivalentes 

requer um esforço computacional bastante inferior, bem como uma construção da 

malha de EF consideravelmente menos trabalhosa, e portanto o método SE é 

vantajoso no estudo de grandes barragens. 

O Capítulo 5 propõe um arranjo alternativo para as juntas de contração das 

barragens abóbada, com o intuito de possibilitar uma maior uniformidade dos 

volumes de betão a colocar ao longo da altura da barragem. A solução apresentada 

tem como inspiração o arranjo adotado na barragem de Las Portas. Com base na 

geometria original dos blocos centrais – denominados de B1 e B2 e separados pela 

junta de contração J1-2 – de uma barragem abóbada construída em Portugal, 

procedeu-se à interrupção da junta de contração J1-2 acima da cota 192m. Esta cota 

foi estabelecida de forma a admitir, no coroamento, o uso de camadas de betonagem 



 

195 

com 606m2 de área em planta, isto é, com o valor máximo registado na nascença 

dos arcos inferiores pelo cronograma original da obra. Portanto, os blocos centrais 

B1 e B2 seguem o faseamento construtivo original até à cota 192m; acima desta 

cota os blocos são betonados em simultâneo, sem junta a separá-los. Salienta-se que 

as razões por detrás da escolha do caso estudado prendem-se com a disponibilidade 

de dados relativos às propriedades do betão e às operações de construção. A partir 

de análises termomecânicas realizadas em dois modelos numéricos distintos – o 

modelo AOJ considera o faseamento construtivo original do bloco B2, enquanto que 

o modelo AAJ é composto pelos blocos B1 e B2, mas assume uma interrupção da 

junta de contração J1-2 (entre B1 e B2) a partir da cota 192m –, obtiveram-se as 

seguintes conclusões: 

 O modelo AAJ não acarreta uma alteração significativa no campo de 

temperaturas em relação ao modelo AOJ. As temperaturas da região B1-2 

(no modelo AAJ) possuem valores similares aos obtidos com o modelo AOJ. 

 A magnitude e a evolução das temperaturas dependem essencialmente da 

espessura das camadas, do cronograma construtivo, da pós-refrigeração e 

das condições ambiente. Estas condicionantes foram assumidas de forma 

semelhante ao longo da altura dos blocos, em ambos os modelos. 

 No verão foram previstas temperaturas máximas de 42-43ºC no núcleo das 

camadas, enquanto que no inverno se registaram máximos de cerca de 

25-32ºC. Isto fica a dever-se à temperatura de colocação do betão, que é 

consideravelmente mais baixa no inverno do que no verão. 

 Após a refrigeração inicial com água natural do rio durante 16 dias, o núcleo 

de betão exibe temperaturas de 24-33ºC no outono, de 20-23ºC no inverno, 

de 24-33ºC na primavera e de 34-36ºC no verão. Entre as cotas 117.5m e 

158m foi realizada uma fase intermédia de refrigeração, com água natural 

do rio durante 10 a 31 dias, até o betão alcançar cerca de 23-24ºC. A 
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refrigeração final teve início aos 590 dias e usou água refrigerada a 5ºC 

durante 27 a 41 dias, até se atingir uma temperatura de injeção de 11ºC. 

 Em geral, no núcleo dos blocos as tensões principais σ1 exibem um valor 

máximo compreendido entre 1.0 e 1.5MPa ao longo da construção, tanto 

no modelo AAJ como no modelo AOJ. 

 No final da construção as tensões de origem térmica exibem valores 

significativos: aos 635 dias o modelo AOJ prevê no núcleo da camada C15 

uma tensão horizontal de tração, normal às juntas de contração, de 

1.93MPa. Portanto, os resultados numéricos obtidos contrariam um 

pressuposto usual de projeto que ignora as tensões iniciais, com exceção das 

devidas ao peso próprio da barragem, e no qual se assume que as tensões 

térmicas geradas durante a construção tendem a ser aliviadas pela fluência. 

Ressalva-se, no entanto, que a operação de injeção das juntas de contração 

não foi simulada numericamente, pelo que o seu efeito não foi contabilizado. 

 As tensões principais σ1 previstas pelo modelo AAJ no núcleo das camadas 

C86-C101, isto é, na região acima da cota 192m, têm uma ordem de 

grandeza semelhante à prevista pelo modelo AOJ nas camadas do bloco B2 

localizadas entre as cotas 113m (fundação) e 192m, isto é, as que seguem o 

cronograma construtivo original. Portanto, o arranjo alternativo das juntas 

origina um risco de fendilhação idêntico ao do arranjo original 

(convencional) das juntas. Na maioria das camadas o núcleo de betão 

apresenta um IF compreendido entre 0.4 e 0.7. 

 Nos paramentos é possível observar tensões de tração de valor significativo 

numa profundidade de 1.5m, devido à variação da temperatura ambiente. 

Nas cotas 192-224m, estas tensões superficiais mostraram-se mais gravosas 

no modelo AAJ do que no modelo AOJ, pois nesta região o modelo AAJ 

adota um espaçamento duplo para as juntas (união dos blocos B1 e B2). 
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Todavia, este agravamento pode ser mitigado com medidas de proteção 

térmica nas superfícies exteriores. Aliás, os resultados obtidos em ambos os 

modelos sugerem a necessidade da permanência mais prolongada das 

cofragens, face à baixa resistência à tração do betão nas primeiras idades. 

Salienta-se que os modelos numéricos assumiram a remoção das cofragens 

aos 3.5 dias de idade do betão, com exceção dos meses frios, entre dezembro 

e março, onde a descofragem ocorreu aos 7 dias. 

 O modelo AAJ prevê que na maior parte das camadas C86-C101 – onde os 

blocos B1 e B2 foram betonados em conjunto –, o núcleo de betão apresente 

um valor máximo de IF = 0.7. Após a refrigeração final, e antes da injeção 

das juntas, estas camadas exibem um IF compreendido entre 0.2 e 0.5. 

Finalmente, conclui-se que do ponto de vista da exequibilidade e da segurança 

face ao risco de fendilhação do betão, a duplicação do espaçamento das juntas de 

contração na região do coroamento não acarreta um risco acrescido 

comparativamente ao arranjo tradicional, pois a ordem de grandeza das tensões 

térmicas decorrentes da hidratação do cimento é semelhante nos modelos AAJ e 

AOJ. Isto é, a magnitude das tensões previstas na base do bloco B2 pelo modelo 

AOJ (arranjo original das juntas) é similar à obtida na região superior dos blocos 

B1-2 pelo modelo AAJ (arranjo alternativo das juntas). 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Numa perspetiva de continuidade dos trabalhos iniciados com a presente tese, 

os parágrafos seguintes contêm um conjunto de tópicos suscetíveis de investigação 

mais aprofundada. 

No que se refere às propriedades do betão das barragens, é importante referir a 

elevada escassez de conhecimentos no período referente às primeiras idades, 

sobretudo no domínio mecânico. Portanto, é necessária uma caracterização mais 
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detalhada das evoluções da resistência à tração e do módulo de elasticidade do 

betão. Por norma, os ensaios realizados dizem respeito a idades avançadas, e por 

essa razão o risco de fendilhação do betão não pode ser devidamente avaliado na 

fase de construção. Salienta-se que no Capítulo 5 o comportamento viscoelástico do 

betão foi descrito através da Lei da Dupla Potência (LDP), que foi ajustada aos 

resultados provenientes de células de fluência (com betão integral) carregadas aos 

28, 90 e 365 dias. Ora estes dispositivos são instalados no corpo da barragem e, 

apesar de todos os cuidados, os seus resultados podem estar afetados por erros 

consideráveis. Logo, a caracterização mais aprofundada da fluência do betão, bem 

como do efeito da maturidade, carece de ensaios laboratoriais em provetes de betão 

integral, carregados em várias idades sob uma temperatura de referência de 20ºC. 

Outro aspeto importante diz respeito ao ajuste da LDP, pois verificou-se que se for 

realizado com dados de ensaios relativos às primeiras idades, a função de fluência 

não se aproxima tão bem nas idades mais avançadas, e vice-versa. Ademais, a 

fluência do betão foi caracterizada através de ensaios em compressão, assumindo-se 

um comportamento semelhante em tração. Todavia, a fluência do betão integral 

em tração constitui um domínio em que há grandes falhas de conhecimento, quer 

técnico quer científico, sendo por isso um tópico de investigação privilegiado. 

Nas primeiras idades o coeficiente de dilatação térmica do betão αcT apresenta 

uma variação significativa: começa com um valor igual ou superior a 20×10−6ºC−1 

no instante de colocação, diminuindo após 12-14 horas para cerca de 10×10−6ºC−1 

[477-479]. Apesar de se considerar que a determinação das tensões térmicas com 

base num αcT constante conduz a erros numéricos relativamente pequenos, face ao 

baixo módulo de elasticidade do betão nas primeiras horas [4, 480], a avaliação da 

evolução do coeficiente de dilatação térmica assume relevância caso se pretenda 

validar os resultados mecânicos com as extensões monitorizadas desde as primeiras 

idades. Contudo, na bibliografia são quase inexistentes os estudos que abordem a 
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evolução do coeficiente de dilatação térmica do betão de barragens. Outro aspeto 

relevante concerne à determinação do instante de aderência total entre os 

extensómetros Carlson e o betão. Em geral, as extensões do betão são monitorizadas 

através de sensores embebidos no betão, que por si só introduzem perturbações nas 

medições realizadas. A este facto acresce o facto de, na fase imediatamente após a 

colocação do betão, ocorrerem seguramente deslizamentos entre os sensores e o 

betão, falseando-se assim as medições das extensões. Logo, nas primeiras idades a 

validação rigorosa dos resultados numéricos requer exige o desenvolvimento de 

novos sensores. 

A fendilhação térmica das barragens durante a construção pode ser reduzida ou 

minimizada através de betões expansivos, que permitem uma anulação da contração 

volumétrica do betão na fase de arrefecimento. Na China tem sido usado um betão 

expansivo composto por óxido de magnésio. Portanto, o desenvolvimento de betões 

expansivos pode ser economicamente interessante, visto que poderá assegurar uma 

redução dos custos de construção, nomeadamente dos que se referem à presença das 

juntas de contração. Em alternativa, pode ainda ser indagada a adição de compostos 

que “absorvam” o calor libertado pelas reações de hidratação do cimento. 

Uma outra vertente merecedora de investigação adicional diz respeito à 

autorreparação (self-healing) do betão nas primeiras idades, visto que as 

microfissuras do betão muito jovem podem ser seladas com o desenrolar da 

hidratação do cimento [481-486] – este fenómeno é designado em inglês por 

autogenous healing. Logo, seria interessante avaliar qual é a magnitude das tensões 

de tração (em função da idade do betão) que inviabiliza uma autorreparação do 

betão. De acordo com [485], na fendilhação que atravessa o betão (through 

cracking), que é a mais importante nas estruturas destinadas à retenção de água, 

as fendas com uma abertura de 0.2-0.3mm tendem a ser completamente reparadas. 

Ainda assim, os estudos realizados em pastas de cimento mostram que após as 300 
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horas o processo de autorreparação diminui de forma acentuada [487]. Convém 

mencionar também a possibilidade da introdução de agentes de reparação [483-485, 

488, 489]. Salienta-se, finalmente, que nas matrizes cimentícias com alto teor em 

aluminossilicatos, tais como cinzas volantes ou escórias de alto-forno, a reação 

pozolânica (que se desenvolve tardiamente) pode conferir um certo grau de 

autorreparação [489, 490]. 

No âmbito das estruturas massivas de betão seria também interessante realizar 

um conjunto de análises termomecânicas de natureza paramétrica – em modelos de 

pormenor, formados por um bloco atrasado ou avançado, para diferentes níveis da 

abóbada –, com o objetivo de investigar a influência do espaçamento das juntas de 

contração, da espessura das camadas de betonagem (especialmente na fundação), 

dos tempos de espera entre camadas, do isolamento térmico das superfícies 

exteriores – por exemplo, o aumento da espessura de 4mm para 8mm (duas mantas 

sobrepostas) conduz a uma redução de cerca de 3.0Wm−2K−1 no coeficiente hgb 

calculado na Tabela 14 –, da temperatura de colocação do betão, da época sazonal 

das betonagens, e da operação das serpentinas de pós-refrigeração. Com base nestes 

resultados seria possível identificar um conjunto de recomendações gerais com vista 

à aceleração da construção, sem que, com isso, fosse aumentado o risco de 

fendilhação do betão. Não obstante este amplo campo de estudo, deveria ser dada 

maior atenção às medidas de proteção térmica das superfícies exteriores do betão, 

sobretudo a adoção de mantas térmicas e a retardação da descofragem, perante 

vários cenários de descida da temperatura ambiente, pois são elementos chave na 

prevenção da fendilhação das barragens durante a construção. Na mesma linha, a 

redução da temperatura de colocação do betão constitui uma medida de controlo 

bastante eficaz. 

Relativamente à modelação numérica o aspeto crítico que carece de investigação 

diz respeito às superfícies de interface entre elementos betonados em fases distintas 
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(juntas de betonagem). Nas simulações realizadas foi considerada uma continuidade 

nodal entre a malha de EF das camadas de betonagem, isto é, os EF que partilham 

um mesmo nó têm deslocamentos iguais. Portanto, entre as camadas a interação 

mecânica foi governada pela diferença de rigidez dos betões. Todavia, a restrição 

imposta pela camada prévia (mais endurecida) sobre a camada jovem subsequente 

poderá estar sobrestimada, pois é plausível que ocorra um escorregamento do betão 

fresco sobre o da camada subjacente, reduzindo-se assim a restrição. Apesar de a 

utilização de EF de interface poder ser uma via para tentar simular este 

escorregamento, a questão não é trivial do ponto de vista numérico, dada a 

dificuldade na caracterização do comportamento destas juntas de betonagem, 

sobretudo com betão não endurecido. Deve ter-se presente que os betões possuem 

idades diferentes e que ambos estão a endurecer. Aliás, o betão jovem parte de um 

estado próximo do líquido. Só será possível estabelecer uma lei constitutiva para o 

comportamento das juntas de construção (com betões de diferentes idades) através 

de ensaios em laboratório. A incorporação destas superfícies de interface conduz a 

um problema não-linear e, por conseguinte, exige uma maior necessidade de 

processamento computacional. 

A continuidade nodal dos EF introduz igualmente uma perturbação no campo 

térmico inicial do betão, isto é, aquando da ativação de uma nova camada de 

betonagem. Nesta situação os nós coincidentes com a junta de betonagem são 

comuns às duas camadas e, portanto, têm a mesma temperatura em qualquer 

instante. Isto não é fisicamente realista no instante de deposição de uma nova 

camada de betão, pois a superfície superior da camada subjacente possui uma 

temperatura diferente da existente na superfície inferior da nova camada. Este 

problema pode ser ultrapassado através da consideração de EF de interface de 

natureza térmica, com os quais se pode estabelecer um fluxo de calor em função da 

diferença de temperatura nos planos das interfaces que vão entrar em contacto. 
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Esta estratégia foi usada nas juntas de contração dos estudos descritos na Secção 

2.7 e no Capítulo 5, mas carece de um mais amplo desenvolvimento científico. 

Em aplicações numéricas idênticas à descrita no Capítulo 4, os resultados 

térmicos obtidos podem ser alvo de melhoramento, caso sejam devidamente 

considerados os seguintes aspetos: (i) a discretização das galerias interiores, que 

exige a monitorização da temperatura do ar no seu interior e as datas de remoção 

das respetivas cofragens; (ii) os efeitos da radiação solar e da temperatura aparente 

do céu noturno (night cooling) sobre os paramentos – consultar detalhes em [416, 

462, 491]. Relativamente à radiação solar, a transferência de calor para o betão 

pode ser obtida pela multiplicação da energia solar incidente pelo coeficiente de 

absorvibilidade solar do betão (cerca de 0.65) [425]; por sua vez, a radiação incidente 

pode ser estimada tendo em conta a orientação da superfície do betão, a latitude, 

a sombra por objetos vizinhos e a nebulosidade do céu [462]. A incorporação destes 

efeitos nos modelos numéricos deve ser validada através de sensores de temperatura 

posicionados nos paramentos. Aliás, estes sensores permitiriam também a validação 

do fenómeno de convecção entre o betão e o ar, que é condicionado pela velocidade 

do vento. 

No Capítulo 5 foram observadas tensões de tração significativas junto aos 

paramentos da barragem, devido ao efeito das variações da temperatura ambiente. 

Portanto, nestas zonas a avaliação precisa do risco de fendilhação do betão exige 

um maior refinamento da malha de EF numa profundidade de 1.5m, onde devem 

ser assumidas as propriedades do betão dos paramentos (mais rico em cimento). 

Complementarmente, e tal como para o betão do núcleo, são necessários ensaios 

laboratoriais para caracterização das propriedades térmicas e mecânicas deste betão 

dos paramentos. 

Outro aspeto relevante está relacionado com as tensões verticais de tração (de 

carácter fictício) no contacto barragem-fundação, cujo valor pode ser reduzido com 
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a inclusão de EF de interface. Estes EF reproduzem comportamentos de acordo 

com a associação de duas leis constitutivas: (i) um comportamento quási-frágil com 

amaciamento sob tração pura (cut-off), e (ii) um comportamento elastoplástico de 

Mohr-Coulomb para simulação de estados de tensão que combinam tensões normais 

e de corte. Em alternativa, numa profundidade de alguns metros pode ser adotado 

um comportamento elastoplástico para a rocha de fundação. Em geral esta região 

do maciço rochoso encontra-se ligeiramente fraturada, devido às operações de 

escavação e desmonte das rochas com recurso a explosivos. Ademais, o tratamento 

de consolidação da fundação com a injeção de calda de cimento sob pressão ocorre 

bastante mais tarde do que a colocação das primeiras camadas de betonagem. Por 

estes motivos, a rigidez da fundação deve ser avaliada com maior detalhe em 

trabalhos futuros. 

A simulação 3D da totalidade de uma barragem abóbada durante a construção 

constitui, por si só, um tópico da maior importância para a compreensão do 

comportamento deste tipo de estruturas. Só assim será possível ter em conta uma 

correta interação entre os blocos que constituem a barragem, sobretudo quando as 

betonagens alcançam o coroamento, e também quando nesta zona a abóbada possui 

uma inclinação acentuada para jusante. Os resultados mecânicos obtidos deveriam 

ser confrontados com dados monitorizados na construção, especialmente através da 

leitura de pêndulos ou de levantamentos geodésicos para a validação da evolução 

dos deslocamentos, bem como através de medidores da abertura das juntas que, 

indiretamente, possibilitariam uma avaliação do coeficiente de dilatação térmica do 

betão. Consequentemente, o estado de tensão da barragem após a construção seria 

previsto com maior realismo e precisão. A este estado de tensão no final da 

construção sobrepor-se-iam as tensões induzidas pela injeção das juntas (quando as 

pressões são relevantes) e pelo enchimento da albufeira (impulso hidrostático e ação 

térmica sobre os paramentos). Assim, proceder-se-ia à análise termomecânica da 
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barragem abóbada na fase de construção e durante a fase de exploração. O campo 

de tensões resultante poderia então ser confrontado com o obtido nos cenários 

correntes de projeto. 

Tendo como ponto de partida uma barragem abóbada com custos de construção 

conhecidos, seria também interessante proceder à alteração do arranjo original das 

juntas de contração, por exemplo duplicando o seu afastamento no coroamento (tal 

como no Capítulo 5). Com base na configuração alternativa das juntas 

calcular-se-iam eventuais reduções do tempo e dos custos de construção. Quanto 

aos custos importa salientar que a respetiva quantificação carece de uma recolha de 

informações junto dos donos de obra e dos empreiteiros, sem a qual são difíceis de 

contabilizar os benefícios decorrentes de quaisquer alterações propostas ao projeto 

original. 

Sob combinações de ações estáticas para os cenários correntes, poderia ser 

realizado o estudo da estabilidade de uma barragem abóbada com a configuração 

alternativa das juntas de contração. Com isto seria possível verificar se a nova 

configuração das juntas permite um adequado comportamento estrutural, e em que 

medida poderá até contribuir para um incremento do monolitismo da abóbada. 

Por fim, salienta-se que no Capítulo 5 foi considerada a injeção das juntas de 

contração no final da construção. Porém, pode ser analisado um cenário alternativo, 

no qual as operações decorrem em duas etapas: na primeira são injetadas as juntas 

de contração parcialmente interrompidas, quando se atingem as galerias 

montante-jusante; na segunda, que acontece no fim da construção, preenchem-se as 

juntas dispostas ao longo de toda a altura da barragem. Isto implica que a abóbada 

seja erguida de forma uniforme, com uma diferença mínima entre blocos avançados 

e atrasados. Assim, as camadas que ligam os blocos dois a dois são colocadas sobre 

uma zona pré-injetada. Todavia, esta alteração obriga a uma modificação da 

operação de pós-refrigeração, mas poderá permitir um zonamento da abóbada em 
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termos da temperatura necessária à injeção das juntas. No terço superior as juntas 

detêm um espaçamento duplo da região da fundação e, portanto, no coroamento o 

betão necessita de uma menor refrigeração para garantir a abertura mínima das 

juntas. 
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Anexo A 

Evolução das formas do Alto 

Lindoso 
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a) Deslocamentos b) Abertura das juntas 

Figura A.1 – Ação do peso próprio no final da construção [93].
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Figura A.2 – Tensões principais devido ao peso próprio no final da construção [93]. 
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Anexo B 

Barragem abóbada sob os 

cenários correntes
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Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  

   

 
a)  

   

 

b)  

Figura B.1 – Mapas de temperatura (ºC) para o Cenário 3: a) Inverno; b) Verão. 
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Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  

    
  

a)  

   

 
b)  

Figura B.2 – Mapas de temperatura (ºC) para o Cenário 4: a) Inverno; b) Verão. 
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 Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  

σ1 

    
 

σ2 

     
 

σ3 

    
 

Figura B.3 – Tensões principais (MPa) para o Cenário 1: a) σ1; b) σ2; c) σ3. 
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 Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  
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Figura B.4 – Tensões principais (MPa) para o Cenário 2: a) σ1; b) σ2; c) σ3. 



 

245 

 Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  
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Figura B.5 – Tensões principais (MPa) para o Cenário 3-Inverno: a) σ1; b) σ2; c) σ3.
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 Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  

σ1 

     

σ2 

    

σ3 

     
Figura B.6 – Tensões principais (MPa) para o Cenário 3-Verão: a) σ1; b) σ2; c) σ3. 
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 Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  
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Figura B.7 – Tensões principais (MPa) para o Cenário 4-Inverno: a) σ1; b) σ2; c) σ3. 
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 Paramento de montante Paramento de jusante Consola de fecho  
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Figura B.8 – Tensões principais (MPa) para o Cenário 4-Verão: a) σ1; b) σ2; c) σ3.
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Anexo C 

Problema térmico 
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Num corpo homogéneo e isotrópico o desenvolvimento da temperatura nas 

primeiras idades do betão é regulado pela equação [379, 492]: 

 
(C.1)

onde ρc é o calor específico volumétrico do betão, T é a temperatura e Q̇ é a taxa 

de geração interna de calor de hidratação do cimento. Nesta equação q corresponde 

ao vetor do fluxo térmico, que pode expressar-se como segue em função do gradiente 

da temperatura T e da condutibilidade térmica do betão k: 

q 
 

(C.2)

Por sua vez nas fronteiras Γ do corpo podem ocorrer as seguintes condições [379]: 

- Condição de fronteira essencial (ou de Dirichlet), com uma temperatura 

prescrita TB: 

 
(C.3)

- Condição de fronteira natural (ou de Neumann), com um fluxo prescrito qB: 

 
(C.4)

- Condição de fronteira mista (Neumann/Robin), com transferência de calor 

por convecção-radiação para o meio ambiente: 

 
(C.5)

onde n é o versor da normal à fronteira (dirigido para o exterior). 

Uma vez que o tempo aparece associado a derivadas de primeira ordem, para 

resolver a equação (C.1) é suficiente apenas a condição inicial 

 
(C.6)

A formulação apoiada no MEF pode ser obtida recorrendo ao método de 

Galerkin, em que a equação (C.1) é multiplicada por uma função de teste v e 

integrada sobre o volume Ωe do EF, resultando [379]: 
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���  
(C.7)

De acordo com o teorema de Gauss [379], e denominando por Γe a fronteira do EF 

com fluxos de calor para o meio ambiente, o primeiro termo desta equação pode 

expressar-se como: 

���  
(C.8)

Atendendo às equações (C.8), (C.2), (C.4) e (C.5) a equação (C.7) pode ser escrita 

na seguinte forma [379]: 

���

�  

(C.9)

Esta equação pode finalmente ser transformada em [379]: 

��� �

� �  

(C.10)

A aproximação do campo de temperaturas no MEF é estabelecida na forma 

tradicional [379]:  

 
(C.11)

 (C.12)

em que N é a matriz das funções de interpolação e Te é o vetor das temperaturas 

nodais do EF. Tomando a função de teste v como coincidente com as funções de 

interpolação [379], a aplicação da equação (C.10) a cada EF conduz a à seguinte 

equação matricial [379]: 

 (C.13)

em que 
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��

 (C.14)

�

 (C.15)

� � �

 (C.16)

Através do operador Ae=1

nelem

 as matrizes e os vetores relativos ao corpo resultam 

do agrupamento das contribuições de todos os “nelem” elementos finitos 

considerados na discretização, isto é: 

��

�����

 (C.17)

��

�����
 (C.18)

��

�����
 (C.19)

A equação resolvente do problema térmico resulta então 

 (C.20)

Para resolução desta equação no domínio do tempo pode considerar-se uma 

sequência de instantes tn e tn+1 = tn + Δt separados de Δt, e a derivada temporal do 

campo de temperaturas Ṫ pode ser escrita em tn+1 com base num esquema 

backward-Euler do tipo Ṫn+1 = (Tn+1 –Tn)/ Δt. Desta forma, e para o instante tn+1, a 

equação (C.20) pode escrever-se como segue [435]: 

 (C.21)

De realçar que a resolução numérica desta equação conduz a um problema 

não-linear, uma vez que o vetor fn+1 depende da taxa de libertação do calor de 

hidratação do cimento, Q̇n+1, que por sua vez depende do campo de temperaturas 

Tn+1 que se pretende determinar. Por conseguinte, um processo incremental e 

iterativo suportado pelo método Newton-Raphson é geralmente adotado na 



 

254 

resolução do sistema global de equações [435] traduzido pela equação (C.21). 

Condensadamente esta equação pode ser escrita na seguinte forma [435]: 

 (C.22)

onde 

 (C.23)

 (C.24)

O fluxograma de resolução computacional do problema térmico encontra-se 

ilustrado na Figura C.1. 

 
Figura C.1 – Fluxograma de resolução computacional do problema térmico. 

  

INPUT: n, Tn, Δt, tfinal, TOLER, Qtotal, Q̇n, Qn 

OUTPUT: Tn+1 

(i) Atualiza o tempo: tn+1 = tn + Δt. 

 tn+1 > tfinal ?  NÃO: segue para (ii). 

   SIM: segue para (xv). 

(ii) Inicia o contador das iterações i = 0 e estabelece  e Q̇trial = Q̇n. 

(iii) Define: . 

(iv) Calcula: . 

(v) Calcula: ���
�

�����
.  

(vi) Calcula  com base na equação (4). 

(vii) Define  para a próxima iteração. 

(viii) Se n = 0 e i = 0 calcula  com base na equação (C.23). 

(ix) Calcula com base na equação (C.24). 

(x) Calcula o vetor dos resíduos . 

(xi)  ? Não: segue para (xii). 

    Sim: segue para (xiv). 

(xii) Calcula . 

(xiii) Atualiza contador de iterações i = i+1. Segue para (iii). 

(xiv) Atualiza contador de incrementos de tempo n = n+1. Segue para (i). 

(xv) FIM. 
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Anexo D 

Problema mecânico 
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Considere-se um corpo sujeito a um conjunto de forças de volume b e de 

superfície t, que dão origem a um campo de tensões 

 e a um campo de deformações 

. O Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) 

estabelece que o trabalho realizado pelas tensões internas no estado de deformação 

virtual de um corpo é igual ao trabalho realizado pelas forças exteriores nos 

correspondentes deslocamentos virtuais [492]. A equação que traduz o PTV é escrita 

da seguinte forma [492]: 

 (D.1)

onde Ω e Γ representam o volume e a superfície do corpo, e δε são as extensões 

virtuais que correspondem aos deslocamentos virtuais δu. 

A formulação em EF baseia-se no pressuposto de que o contínuo (o corpo) é 

decomposto num número de elementos finitos, nelem, interligados entre si, sendo 

cada elemento Ωe caracterizado por um conjunto de pontos nodais [493]. Em cada 

EF o campo de deslocamentos u é aproximado através da interpolação dos 

deslocamentos nodais ae  

 (D.2)

sendo N uma matriz que contém as funções interpoladoras. A relação entre o campo 

de deslocamentos u e o campo de deformações ε num EF é descrita recorrendo ao 

operador diferencial L [379] 

 (D.3)

sendo 

 (D.4)

a matriz de deformação. Assumindo um comportamento elástico linear a relação 

entre tensões e extensões é dada por [379]:  
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 (D.5)

onde D é a matriz de elasticidade, ε0 é o tensor das deformações iniciais (por 

exemplo, devido a deformações térmicas) e σ0 é o tensor das tensões iniciais (por 

exemplo, devido a defeitos de fabrico). Com base nas equações (D.2) e (D.3) a 

equação (D.1) pode ser reescrita, para qualquer EF de volume Ωe e contorno externo 

de área Γe, na forma:  

���

 (D.6)

Sendo esta equação válida para qualquer deslocamento virtual δu, pode então 

estabelecer-se que [379] 

�

 (D.7a)

��

 (D.7b)

Substituindo as equações (D.5) e (D.3) na equação (D.7a) resulta: 

�� ��

 (D.8)

Combinando as equações (D.6) e (D.8) obtém-se: 

 (D.9)

sendo 

�

 (D.10)

a matriz de rigidez do sistema e 

� ���

 (D.11)

o vetor composto pelas forças nodais exteriores (fc contém a contribuição das forças 

nodais concentradas). 

Num corpo composto por vários EF o PTV é aplicado individualmente a cada 

EF e, em seguida, procede-se ao agrupamento de todas as contribuições elementares 
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[493]. Definindo o operador simbólico de agrupamento Ae=1

nelem

, a matriz e os vetores 

relativos à totalidade do corpo determinam-se de acordo com: 

��

�����

 (D.12)

��

�����

 (D.13)

��

�����

 (D.14)

Logo, a equação de equilíbrio que resulta do agrupamento é 

 (D.15)

- Modelo viscoelástico linear 

O cálculo das tensões é realizado através de um modelo viscoelástico linear que 

considera a maturidade do betão. Como ponto de partida considera-se a seguinte 

relação entre as tensões e as extensões [379, 443]:  

 (D.16)

onde σ é a matriz das tensões, J(t,t´) é a função de fluência e C é a seguinte matriz 

adimensional, função do coeficiente de Poisson ν: 

 (D.17)

Considerando um intervalo de tempo Δt = tn+1 – tn no qual ocorre um 

incremento de tensão Δσ = σn+1 – σn, o correspondente incremento de extensão 

Δεσ,n+1 = εn+1 – εn é dado por [379, 443]: 

� ���

�

�

 

(D.18)
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expressão que pode ser reescrita na seguinte forma: 

�

���

�

 

(D.19)

Na formulação do MEF com base em deslocamentos esta equação deve ser 

arranjada de tal forma que o incremento de tensão seja escrito em função do 

incremento de extensão e da história de tensões até ao instante tn. Assumindo que 

a tensão varia linearmente ao longo do incremento de tempo pode estabelecer-se 

σn+1 = Δσn+1/Δt; e utilizando a regra do ponto médio (tn ≤ t* ≤ tn+1)[379, 443] resulta 

finalmente: 

���

�

�

 

(D.20)

Definindo as seguintes entidades: 

���

�

 (D.21)

�

 (D.22)

e ainda , a equação (D.20) pode ser escrita da seguinte forma [379, 443]: 

 (D.23)

Definindo o incremento de extensões totais Δεn+1 no instante tn+1 como 

(D.24)

onde αcT é o coeficiente de dilatação térmica do betão, ΔTn+1 é o incremente local 

de temperatura, ΔεRA,n+1 é o incremento da retração autogénea e 

, a equação (D.23) pode então assumir a forma: 

(D.25)
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Esta equação pode ainda ser escrita como segue: 

(D.26)

Uma vez que no instante tn+1 o incremento das forças exteriores  está em 

equilíbrio com o estado de tensão interno, então ao nível da cada EF ter-se-á: 

�

(D.27)

Com base nas equações (D.27) e (D.26) é finalmente possível estabelecer a 

seguinte equação de equilíbrio num EF constituído por um material com 

comportamento viscoelástico linear: 

�

�

�

 

(D.28)

O fluxograma de resolução computacional do problema mecânico encontra-se 

ilustrado na Figura D.1. 
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Figura D.1 – Fluxograma de resolução computacional do problema mecânico. 

 

- Lei da Dupla Potência: expansão em série de Taylor 

Tal como mencionado na Secção 3.2.2.2., a função de fluência J(t,t´) pode ser 

reproduzida através da LDP – consultar a equação (8) –, na qual o termo (t – t´)p 

é expandido através de uma série de Taylor em torno de t – t´ = td – ver a equação 

(9). Substituindo as equações (8) e (9) nas equações (D.21) e (D.22) resulta [379]: 

 (D.29)

(i) Inicia o contador dos incrementos de tempo n = 0. 
(ii) Atualiza o tempo: tn+1 = tn + Δt. 
 tn+1 > tfinal ? NÃO: segue para (iii). 

SIM: segue para (xii). 
(iii) Importa Tn+1. 
(iv) Determina teq,n+1 de acordo com a equação (7). 
(v) Atualiza fct(teq,n+1) e Ec(teq,n+1). 
(vi) Atualiza a matriz de rigidez e o vetor de força: 

��

�����

�

 

��

�����

�

�

 

(vii) Calcula de acordo com . 
(viii) Atualiza . 
(ix) Calcula as deformações e as tensões: 

  

  +  

 . 
(x) Determina o índice de fendilhação em cada ponto de Gauss: 

 �,���

�� ��,���
 

(xi) Atualiza o contador dos intervalos de tempo n = n+1. Segue para (ii). 
(xii) FIM. 
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 (D.30)

onde 

�

 (D.31)

A variável interna ε ̃r é atualizada após cada passo de tempo, de acordo com [379] 

���

�

 

(D.32)

- Função de fluência: implementação em série de Dirichlet 

Na Secção 3.2.2.2. foi também referido que a função de fluência J(t,t´) pode ser 

reproduzida por um modelo de N cadeias de Kelvin, com módulos de elasticidade 

Eμ(t´) e tempos de retardação λμ, dependentes da idade de carga t´. Da substituição 

da equação (18) nas equações (D.21) e (D.22) obtém-se [379]: 

���
�

�

���

�

 (D.33)

� �
�

�

�

 (D.34)

Caso Eμ(t´) seja avaliado em t´ = t* (sendo t* o ponto médio do intervalo 

[tn,tn+1]) torna-se possível uma resolução analítica dos integrais, resultando o 

seguinte conjunto de expressões [379]: 

�  (D.35)

�  (D.36)

onde 
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�
�

�

�

 (D.37)

A variável interna εμ̃ é atualizada no final do incremento de tempo tn+1 através 

da seguinte expressão [379]: 

���
�

�

�

���
�

�

���

�

� �  

(D.38)

 


