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RESUMO 
 

É apresentado um modelo numérico, com base no Método dos Elementos Discretos, 
desenvolvido para a análise de barragens gravidade em alvenaria, embora a sua utilização 
também seja válida para barragens gravidade em betão. O elemento fundamental de 
discretização é o bloco com três ou quatro lados. Os blocos podem-se associar na forma de 
macroblocos, cujo comportamento é semelhante a uma malha de elementos finitos. A 
interacção mecânica entre os blocos e os macroblocos é feita através de contactos. A 
utilização simultânea dos blocos, macroblocos e contactos permite a modelação de formas 
complexas, que podem representar meios contínuos ou meios com descontinuidades. Foi 
desenvolvida uma formulação de contacto do tipo face-face, cujas forças de contacto podem 
ser determinadas de forma estaticamente equivalente a partir de um diagrama de tensões 
trapezoidal. São descritos os principais aspectos numéricos, em particular os relacionados 
com a detecção, actualização e eliminação de contactos, bem como outras questões 
relacionadas com a solução explícita adoptada para a integração da equação de movimento 
dos graus de liberdade do modelo. É apresentado um exemplo de validação, com base num 
conjunto de ensaios ao deslizamento de um modelo físico referente a uma barragem 
gravidade. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A análise de estruturas deve recorrer a métodos adequados à obra em estudo e aos 
objectivos pretendidos. Estes métodos de análise deverão ser capazes de (i) modelar as 
características geométricas e físicas da estrutura, nomeadamente as descontinuidades e 
ligações, (ii) modelar as acções de forma integrada, tendo em conta a interacção que possa 
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haver entre os vários fenómenos e (iii) avaliar comportamentos não lineares, nomeadamente 
os que envolvem os mecanismos de rotura relevantes. 

São diversos os exemplos da utilização do Método dos Elementos Finitos (MEF) na 
análise de barragens, tanto para problemas estáticos, como dinâmicos, térmicos e 
hidromecânicos (e.g. Pedro, 1977; Wittke, 1990). O MEF é preferencialmente utilizado nos 
casos em que os estudos não envolvam roturas localizadas e que possam ser desenvolvidos 
através de modelos contínuos ou contínuos equivalentes ou mesmo com algum grau de 
descontinuidade, recorrendo a elementos de junta (Goodman et al., 1968). O método dos 
elementos discretos (MED) surge  como uma alternativa ao MEF, para tratar de problemas 
relacionados com a Mecânica das Rochas. O MED foi inicialmente desenvolvido por Cundall 
(1971) com o objectivo de modelar de forma explícita as descontinuidades, mesmo que de 
forma idealizada. O modelo proposto consistia na assemblagem de blocos rígidos, que 
posteriormente passou a admitir blocos deformáveis (Cundall et al., 1978), através da 
discretização com elementos finitos triangulares. Em 1980, todos os desenvolvimentos foram 
agrupados numa única aplicação, designada por UDEC (Cundall, 1980). O UDEC tem sido 
utilizado em diversos trabalhos que envolvem a análise de barragens (e.g. Barla et al., 2004). 

As barragens gravidade devem ser entendidas como um sistema composto pela própria 
barragem, pela albufeira, pelo plano de fundação e pelo maciço de fundação. Para além do 
plano de fundação que, por definição, constitui uma descontinuidade, a barragem e o maciço 
de fundação são meios descontínuos e heterógenos (Figura 1). As descontinuidades controlam 
o comportamento destas barragens, pois constituem planos de fragilidade que condicionam os 
principais mecanismos de rotura. Para além disto, estas barragens estão sujeitas a uma grande 
diversidade de acções que necessitam de tratamento integrado, pois muitas vezes estão 
correlacionadas. Estas particularidades fazem com que a generalidade das aplicações 
numéricas disponíveis, tanto comerciais como científicas, não seja adequada para a 
modelação de barragens gravidade em alvenaria, havendo a necessidade do desenvolvimento 
de novas ferramentas de análise. Neste contexto foi desenvolvida uma implementação 
numérica do MED (Bretas, 2012), em duas dimensões, para a análise estática, dinâmica e 
hidromecânica, específica para tratar dos fenómenos relacionados com as barragens gravidade 
em alvenaria e betão. Os principais aspectos relacionados com o cálculo mecânico são 
descritos a seguir. 

 

Figura 1 – Barragens gravidade em alvenaria (a) e em betão (b) 
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2. CONSTITUIÇÃO DO MODELO 
 

O elemento fundamental de discretização da estrutura é designado por bloco, que pode 
ser constituído por três ou quatro lados. Para se obter formas mais complexas, é possível 
associar um conjunto de blocos na forma de um macrobloco, semelhante a uma malha de 
elementos finitos. Os blocos podem ainda ser deformáveis ou rígidos, sendo possível utilizar 
ambos os tipos no mesmo modelo. As características da estrutura e os objectivos da análise 
devem ditar a escolha. Por norma, quando o estado de tensão do material não está entre os 
parâmetros em apreciação, a escolha deve recair sobre blocos rígidos. Os blocos e os 
macroblocos interagem mecanicamente através de contactos. Nesta aplicação, são 
estabelecidos preferencialmente contactos do tipo face-face. Nos contactos face-face (Figura 
2), a face de um bloco pode estar totalmente em contacto com a face do outro bloco, contacto 
face-face tipo 1 (FF1), ou a face de um bloco estar parcialmente em contacto com a face do 
outro bloco, contacto face-face tipo 2 (FF2). O contacto do tipo FF1 pode ainda ser 
classificado como do tipo 21, em que o bloco 2 se encontra totalmente apoiado no bloco 1, e 
no tipo 12, em que o bloco 1 se encontra totalmente apoiado no bloco 2. Já os contactos do 
tipo FF2 podem ser classificados como do tipo i, onde intervém o ponto inicial de cada lado, e 
do tipo f, onde intervém o ponto final de cada lado.  

O contacto pode passar por três fases distintas. A primeira fase corresponde à 
detecção, em que o contacto é criado e tornado activo. A segunda fase corresponde a 
actualização de acordo com o movimento relativo dos blocos ao longo da análise. A terceira 
fase é a de verificação do contacto conforme os pressupostos geométricos idênticos aos 
utilizados para a sua criação.  

 
Figura 2 – Contacto face-face tipo 1 (FF1) e face-face tipo 2 (FF2) 

 
2.1 Detecção e activação de contactos 
 

A detecção de contactos envolve um conjunto de operações relativamente 
convencionais, porém o número de blocos existentes no modelo pode tornar o processo 
inexequível. De forma a contornar este problema, é necessário adoptar uma estratégia de 
detecção faseada. O esquema implementado baseia-se na solução proposta por Cundall 
(1988). 
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A procura e detecção de contactos é um processo que apresenta três etapas sucessivas 
de refinamento. Numa primeira etapa, que incide sobre a totalidade do modelo, é criada uma 
malha de células, cuja área total abrange o conjunto dos blocos e é majorada em função do 
deslocamento total previsível dos blocos. Os blocos são distribuídos pelas células com base na 
sua envolvente. Na segunda etapa de refinamento, a análise de proximidade passa a ser 
verificada ao nível de cada célula. Estando dois blocos numa mesma célula e havendo 
sobreposição entre as respectivas envolventes, então é criado um contacto com a classificação 
de “potencial”. A vantagem deste procedimento é que a sobreposição das envolventes só é 
verificada entre blocos que partilham uma célula e não entre todos os blocos do modelo. Na 
terceira etapa são analisados os contactos identificados com a classificação de “potencial”. A 
pesquisa decorre agora entre os pares de blocos previamente seleccionados.  

A implementação numérica do contacto face-face faz-se através de dois subcontactos 
(sct1 e sct2), cujos pontos de origem se localizam nos vértices dos blocos (Figura 3). A 
activação do contacto e a sua classificação dependem de um conjunto de parâmetros 
geométricos determinados em relação a cada par de blocos. O critério para a activação dos 
contactos baseia-se na abertura dos subcontactos sct1 e sct2. Se a abertura de ambos os 
subcontactos for igual ou inferior a uma tolerância (tol), o contacto passa para activo e os 
subcontactos numéricos são estabelecidos consoante o tipo de contacto, FF1 ou FF2. 

A estrutura de dados para a constituição de cada subcontacto compreende a referência 
ao lado de origem, referência ao lado de destino, referência ao ponto a partir do qual o 
subcontacto é estabelecido, a abertura do subcontacto (un), o comprimento de influência do 
subcontacto (Li) e, por fim, o comprimento de distribuição (Ld) do subcontacto, que 
corresponde à distância entre o ponto de instalação do subcontacto, projectado sobre o lado 
oposto, até ao ponto inicial deste lado. A designação de comprimento de distribuição justifica-
se pois a distribuição das forças de contacto pelos vértices do lado oposto terá por base este 
parâmetro. A Figura 3 apresenta graficamente a estrutura de dados para os contactos do tipo 
FF1-21 e FF2-i. 
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Figura 3 – Estrutura de dados do contacto FF1 (21) e FF2 (i) 
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No contacto do tipo FF1, apenas um bloco é portador dos dois subcontactos, pelo que o 
comprimento de influência do contacto é precisamente o comprimento deste lado. No 
contacto do tipo FF2, cada bloco possui um subcontacto, e para determinação do comprimento 
de influência do contacto é necessário ter em conta a posição relativa dos dois blocos. Cada 
subcontacto irá actuar de acordo com a orientação do lado oposto, apresentando uma 
componente normal e outra de corte. Assim, nos contactos do tipo FF1-21, o lado do bloco 1 
controla a orientação dos subcontactos. Nos contactos do tipo FF1-12, o lado do bloco 2 
determina a orientação dos subcontactos. Por fim, nos contactos do tipo FF2-i e FF2-f, ambos 
os lados são determinantes, pois cada subcontacto irá actuar num dos lados. 
 
2.2 Actualização e verificação de contactos 
 

A actualização dos contactos é realizada com base no movimento relativo dos blocos. 
À partida é conhecida a velocidade do vértice onde o subcontacto está instalado, havendo a 
necessidade de determinar a velocidade do ponto equivalente, projectado no lado onde o 
subcontacto actua. A variação da abertura do subcontacto é incremental, função do passo de 
cálculo. As componentes normal e de corte são determinadas de acordo com a orientação do 
lado onde o subcontacto actua. 

A fase de verificação envolve a actualização da envolvente dos blocos e da orientação 
dos lados, a verificação dos contactos activos e, por fim, a tentativa de detecção de novos 
contactos. A verificação dos contactos activos pode desencadear a manutenção, a manutenção 
com reclassificação, a manutenção com degeneração ou a eliminação de contactos. O critério 
de decisão baseia-se num processo semelhante ao utilizado para detecção do contacto e 
estabelecimento dos subcontactos iniciais. Caso se confirme que o contacto existente cumpre 
os critérios exigidos para a manutenção da classificação actual, apenas são actualizados os 
parâmetros Li (comprimento de influência) e Ld (comprimento de distribuição).  

Existe ainda a possibilidade do contacto continuar a existir, porém não cumprir os 
critérios exigidos para manter a mesma classificação. As reclassificações admitidas, 
consoante a classificação actual, estão indicadas na Figura 4a. Por exemplo, o contacto do tipo 
FF1-12 só pode ser reclassificado como FF2-i ou FF2-f, não sendo possível a transição directa 
para o tipo FF1-21. O processo de reclassificação compreende a determinação de novos 
subcontactos (sct1 e sct2), que entretanto deverão herdar os parâmetros un e us, dos 
subcontactos existentes (sct1ˈ e sct2ˈ). Conforme a Figura 4a, nas transições representadas 
pelas setas horizontais, o novo subcontacto sct1 herda os parâmetros un e us do antigo 
subcontacto sct1ˈ e o novo subcontacto sct2 herda os parâmetros un e us do antigo subcontacto 
sct2ˈ. Já nas reclassificações representadas pelas setas verticais, ocorre a alteração da ordem 
dos subcontactos, assim o subcontacto sct1 herda os parâmetros do subcontacto sct2ˈ, 
enquanto o subcontacto sct2 herda os parâmetros do subcontacto sct1ˈ. 

Por fim, existe a possibilidade da degeneração do contacto face-face para um contacto 
do tipo face-vértice, quando um dos subcontactos passa a apresentar abertura superior à 
tolerância enquanto o outro subcontacto mantem a abertura inferior à tolerância. Conforme 
Figura 4b, caso a abertura un,1 seja superior à tolerância e un,2 inferior, ou caso un,1 for inferior 
a tolerância e un,2 superior, então o contacto pode degenerar para um contacto vértice-face. 
 
2.3 Determinação das forças de contacto 
 

A integração do diagrama de tensões que se estabelece no contacto está na origem das 
forças de contacto. As tensões são determinadas com base na abertura e comprimento 
tangencial dos subcontactos, actualizados em cada ciclo, e nas propriedades do material de 
junta, nomeadamente as rigidezes normal (kn) e tangencial (ks), 
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0 n nk u                                                                 (1) 

0 s sk u                                                                 (2) 
em que   é a tensão normal no subcontacto; 0  é a tensão normal inicial no subcontacto;   
é a tensão tangencial no subcontacto; 0  é a tensão tangencial inicial no subcontacto; nu  é 
a variação incremental da abertura; e su  é a variação incremental do comprimento 
tangencial do contacto. 

 
Figura 4 – Reclassificação de contactos (a) e degeneração de contactos do tipo face-face para 

o tipo vértice-face (b) 
 

Após a determinação das tensões, segue-se a verificação em relação ao modelo 
constitutivo. O modelo adoptado é o critério de rotura de Mohr-Coulomb. Os modelos de 
contacto correspondem a diferentes processos de integração do diagrama de tensões. A 
integração das tensões normais e tangenciais é feita de forma idêntica. A partir do mesmo 
modelo de dados, é possível implementar várias soluções, sendo de destacar o modelo pontual 
e o modelo trapezoidal (Figura 5).  

No modelo trapezoidal, o diagrama inicial pode ser ajustado através da introdução de 
novos vértices onde se verificam violações do modelo constitutivo. Neste modelo não existe 
um número máximo de pontos para diagrama de tensões, sendo introduzido os necessários 
para a correcta definição da sua forma final.  

No modelo de contacto pontual, após integração, as forças são distribuídas 
directamente nos pontos de aplicação dos subcontactos, pelo que não são estaticamente 
compatíveis com o diagrama que lhes deu origem. Já no modelo trapezoidal, as tensões dão 
origem a forças cuja distribuição pelos pontos de aplicação dos subcontactos é estaticamente 
compatível com o digrama de tensões.  

O método de integração controla a rigidez de rotação do contacto. O contacto pontual 
é o contacto mais rígido. O modelo de contacto trapezoidal apresenta o esquema de integração 
mais correcto e deve ser adoptado em planos onde a análise de tensões é um aspecto 
preponderante. Em outras zonas do modelo, não directamente envolvidas no mecanismo de 
rotura em análise, pode ser utilizado o modelo pontual, pois envolve menor tempo de cálculo. 
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Figura 5 – Modelos de contacto pontual e trapezoidal 

 
 

3. ASPECTOS RELATIVOS À SOLUÇÃO NUMÉRICA 
 

Em termos numéricos, o ciclo de cálculo efectiva-se quando do estabelecimento e 
integração das equações de movimento de cada um dos graus de liberdade independentes do 
modelo, 
 

TOTcu mu f                                                               (3) 
 

em que u  é a velocidade; u é a aceleração; c  é o coeficiente de amortecimento viscoso; m  é 
a massa; e TOTf  é a força total. 

A força total é o somatório das forças externas, das forças de contacto, das forças 
mássicas, das forças provenientes do escoamento e das forças internas. As forças internas só 
existem nos blocos deformáveis, pois são equivalentes ao estado de tensão do elemento. O 
amortecimento representa apenas a parcela proporcional à massa, pelo que é função do 
coeficiente de amortecimento viscoso proporcional à massa. A integração da equação (3), é 
realizada passo-a-passo, de forma explícita, com base no método das diferenças centrais, que 
permite a determinação da velocidade no passo de cálculo actual a partir da velocidade no 
passo de cálculo anterior. Nos blocos deformáveis, constituídos por quatro vértices, existem 
no total oito graus de liberdade, que correspondem a duas translações em cada vértice, uma na 
direcção horizontal (x) e a outra na direcção vertical (y). Os blocos rígidos apresentam apenas 
três graus de liberdade, independentemente do número de vértices do bloco. Estes três graus 
de liberdade referem-se ao centro de massa do bloco e correspondem às duas translações, e 
uma rotação. A rotação é obtida a partir da velocidade de rotação do bloco, determinada 
através da seguinte equação diferencial, 
 

TOTI I M                                                                (4) 
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em que   é a velocidade angular;   é a aceleração angular; I  é o momento de inércia; e 
TOTM  é o momento total em relação ao centro de massa. 

O momento total é obtido através do somatório dos momentos provenientes das forças 
externas e das forças de contacto. A integração da equação (4) segue os procedimentos 
descritos em relação à integração da equação (3). Em cada ciclo de cálculo, os deslocamentos 
são obtidos de forma incremental através das novas velocidades, o que permite a actualização 
das coordenadas dos vértices que definem os blocos. O processo de integração explícita da 
equação de movimento, em que se utiliza o método das diferenças centrais, apresenta uma 
restrição numérica relativa ao valor do passo de cálculo. Segundo Belytschko (1983), num 
sistema elástico com um conjunto de frequências próprias, o passo de cálculo deve ser 
determinado a partir de, 
 

2t 
                                                             (5) 

em que t  é o passo de cálculo; e   é a frequência própria máxima. 
O valor da frequência pode ser estimada a partir da massa e da rigidez de cada grau de 

liberdade do modelo, sendo condicionante o que apresentar o menor passo de cálculo segundo 
a seguinte equação, 
 

2 i

i

mt min
k

 
    

                                                              (6) 
em que im  é a massa associada ao grau de liberdade i; e ik  é a rigidez associada ao grau de 
liberdade i. 

O passo de cálculo condicionante será o passo de cálculo mínimo entre os 
determinados para a globalidade dos graus de liberdade do modelo. No caso de análises 
dinâmicas, as acções que variam no tempo deverão ser discretizadas segundo este passo de 
cálculo, que deverá ser adoptado para todos os graus de liberdade em simultâneo. Neste tipo 
de análise interessa perceber a relação entre os graus de liberdade ao longo do cálculo, para 
além do estado final. Para os cálculos estáticos, o objectivo é a análise das condições em que 
se atinge ou não o estado de equilíbrio final, pelo que pode ser ignorada a fase transiente do 
cálculo, que corresponde apenas ao processo de convergência numérica do modelo. Nestas 
condições, recorre-se à técnica de escalar a massa com base no passo de cálculo seleccionado, 
de forma a respeitar a equação (6) para todos os graus de liberdade, e assim se obter o 
máximo de eficiência computacional.  

As soluções estáticas são obtidas através de um processo de relaxação dinâmica. A 
relaxação dinâmica tem por objectivo a aplicação do amortecimento crítico sobre o modelo. O 
coeficiente de amortecimento viscoso proporcional à massa é actualizado passo-a-passo, com 
base na avaliação da frequência dominante da estrutura a partir do quociente de Rayleigh 
(Sauvé e Metzger, 1995). Esta solução designa-se por amortecimento global servo assistido. 
Para a determinação do quociente de Rayleigh, é necessário numa primeira fase determinar a 
rigidez tangente para cada grau de liberdade. O valor estimado do coeficiente proporcional à 
massa é então dado por, 
 

2 RAYQ                                                              (7) 
em que   é o coeficiente de amortecimento proporcional à massa e RAYQ  é o quociente de 
Rayleigh. 

Os modelos numéricos de barragens por vezes apresentam zonas com comportamento 
dinâmico distintos, como se verifica quando são comparados o comportamento da barragem e 
da fundação. Por este motivo é possível seleccionar, a partir das propriedades do material, os 
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blocos que vão contribuir para a determinação do coeficiente global. Este esquema de cálculo 
possibilita ainda uma redução no tempo de processamento.  
 
 
4. EXEMPLO DE VALIDAÇÃO 
 

O exemplo de validação baseia-se na análise de uma série de ensaios realizados com o 
modelo físico de uma barragem gravidade (Gomes, 1995). Os ensaios tinham por objectivo 
avaliar o cenário de rotura por deslizamento ao longo da fundação, através do aumento 
sucessivo do nível da albufeira. O modelo físico, produzido à escala 1/100, com a geometria 
da barragem gravidade de Corgas (Figura 6), apresenta quatro descontinuidades, duas 
horizontais e duas inclinadas. As descontinuidades horizontais desenvolvem-se a uma 
profundidade de 5 m (H1) e 10 m (H2). As descontinuidades inclinadas (I1 e I2), com 
aproximadamente 18º, têm início junto às descontinuidades horizontais. Estas 
descontinuidades representam famílias de juntas existentes no maciço de fundação e formam 
superfícies de menor resistência.  

8.
5

18
.5

5.
0

10
.0

5.
0

 
Figura 6 – Geometria da Barragem de Corgas (dimensões em [m]) 

 
Dos ensaios efectuados no trabalho original, foram seleccionados quatro casos que 

correspondem a outros tantos mecanismos de rotura. O primeiro ensaio (E1) considera apenas 
as descontinuidades H1 e I1. A pressão hidrostática inicial é aplicada acima da 
descontinuidade H1, onde se instala uma subpressão, equivalente ao reservatório ao nível do 
coroamento da barragem (32 m). Durante o ensaio a pressão hidrostática aumenta 
progressivamente até a rotura, para níveis acima do coroamento, com um diagrama 
trapezoidal. As juntas apresentam propriedades não lineares, com resistência à tracção ft e 
coesão c nulas, e um ângulo de atrito  de 37.5º. Neste primeiro caso, devido à existência de 
apenas duas descontinuidades, é possível determinar analiticamente o nível da albufeira que 
leva à rotura da barragem, através do equilíbrio estático do modelo. Os restantes ensaios E2, 
E3 e E4 consideram a totalidade das descontinuidades (H1, H2, I1 e I2), sendo a pressão 
hidrostática aplicada acima da descontinuidade H2. Para estes casos, as soluções numéricas 
que constam do trabalho original foram obtidas através do programa UDEC. Para o ensaio E2 
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a subpressão é aplicada de forma idêntica ao que foi descrito para o modelo E1. As juntas 
apresentam propriedades semelhantes, excepto para a descontinuidade H2, para a qual foi 
adoptado um ângulo de atrito de 20º. O ensaio E3 difere dos restantes por ser o único para o 
qual não se considera a subpressão. As propriedades das juntas são semelhantes às que se 
verificam no ensaio E2, porém a descontinuidade I2 também apresenta um ângulo de atrito de 
20º. Por fim, o ensaio E4, é em tudo semelhante ao ensaio E3, excepto por considerar a 
subpressão, com as mesmas características descritas para os modelos E1 e E2. A Figura 7 
apresenta uma síntese das características dos ensaios E1, E2, E3 e E4. 

 
Figura 7 – Síntese das características dos ensaios E1, E2, E3 e E4 

 
Através da aplicação numérica desenvolvida, foram elaborados modelos para cada um 

dos ensaios. O modelo da barragem corresponde a um macrobloco, formado por um conjunto 
de blocos deformáveis. O modelo da fundação é constituído por blocos rígidos, sendo que o 
bloco da base está fixo, não sendo permitido qualquer deslocamento, horizontal ou vertical. 
Os contactos iniciais são do tipo face-face, que podem degenerar em contactos do tipo vértice-
face, consoante o mecanismo de rotura. Em termos numéricos, a solução recorre às massas 
escaladas e ao amortecimento global servo assistido. Os resultados obtidos foram comparados 
com os determinados através dos modelos numéricos. Para o ensaio E1 foi possível determinar 
o valor exacto para o qual ocorre a rotura da barragem. Para os restantes casos, onde foi 
utilizado o UDEC, a análise foi realizada com incrementos de pressão hidrostática 
equivalentes a aumentos do nível da albufeira de 1 m. Os resultados finais correspondem ao 
nível a partir do qual a estrutura entra em rotura.  

Os resultados obtidos constam da Figura 8 em conjunto os respectivos mecanismos de 
rotura. No ensaio E1 o deslizamento inicia-se para um nível de água igual a 50.3 m, 18.3 m 
acima do nível do coroamento. O deslizamento da barragem ocorre apenas pela junta 
inclinada I1, a jusante, separando-se da junta horizontal H1. Para o ensaio E2 o deslizamento 
ocorre a partir de um nível de 49.0 m, 17.0 m acima do nível do coroamento. Quando em 
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deslizamento, a barragem sobe pela junta inclinada I1, apoiada a montante na junta horizontal 
H1. A rotura envolve ainda o deslizamento do bloco entre as juntas inclinadas I1 e I2. No 
ensaio E3 o deslizamento inicia-se para um nível de água igual a 50.0 m, 18.0 m acima do 
nível do coroamento. A barragem e parte da fundação, até ao nível da junta H2, sobem pela 
junta inclinada I2, apoiados a montante na junta horizontal H2. Para o ensaio E4 o 
deslizamento ocorre a partir de um nível de 39.0 m, 7.0 m acima do nível do coroamento. 
Neste último caso, a barragem e parte da fundação, incluindo o bloco entre as juntas 
inclinadas I1 e I2, sobem pela junta inclinada I2, apoiados a montante na junta horizontal H1. 
Os níveis de albufeira, que levam à rotura da estrutura, estão de acordo com o trabalho 
original excepto para os ensaios E3 e E4, para os quais os resultados obtidos pelo UDEC, são 
iguais, respectivamente, a 49m e a 40m. Ou seja, 1 m abaixo do obtido para o ensaio E3 e 1 m 
acima do obtido para o ensaio E4. Os mecanismos de rotura são coerentes com os 
determinados através dos modelos analíticos. Conforme referido no trabalho original, 
verificou-se uma grande concordância entre os valores obtidos pelo método experimental e 
pelo método numérico e, consequentemente, com os resultados apresentados no presente 
estudo. 

Ensaio E1 Ensaio E2

Ensaio E4Ensaio E3

+18.3 m +17.0 m

+18.0 +7.0 m

 
Figura 8 – Mecanismos de rotura e resultados dos ensaios E1, E2, E3 e E4 determinados pelo 

modelo desenvolvido 
 
 
5. CONCLUSÕES 
 

A aplicação desenvolvida tem por base o Método dos Elementos Discretos e permite a 
análise plana de barragens gravidade em alvenaria e betão. As soluções adoptadas foram 
desenvolvidas tendo em vista a sua aplicação a este género de estrutura. O modelo é 
discretizado em blocos, que podem ser rígidos ou deformáveis. Os blocos podem ser 
agrupados em macroblocos. A associação entre blocos e macroblocos é feita através de 
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contactos. Foi desenvolvida uma metodologia para a detecção de novos contactos e de 
actualização dos contactos existentes ao longo da análise. Foi desenvolvida uma formulação 
de contacto face-face e, para a determinação das forças de contacto, foi apresentado um 
modelo de contacto trapezoidal, mais rigoroso que o contacto pontual, habitual no MED. A 
integração numérica da equação de movimento de cada grau de liberdade recorre ao método 
das diferenças centrais. Todos os aspectos numéricos acessórios foram implementados de 
forma integrada, como a determinação do passo de cálculo, a solução com massas escaladas e 
o controlo do amortecimento na relaxação dinâmica. A aplicação numérica desenvolvida 
cumpre os objectivos propostos, pois permite a análise dos principais mecanismos de rotura 
associados às barragens. A validação do modelo foi realizada através da análise dos resultados 
de um ensaio com modelo físico de uma barragem gravidade. Os resultados obtidos são 
coerentes com os resultados experimentais e numéricos que constam no trabalho original. 
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