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Resumo 

A prática da Engenharia Civil sofreu grandes avanços nas últimas décadas, em grande parte devido à 

emergência de programas de cálculo estrutural que permitem modelar e analisar estruturas. 

É assim de grande importância, para o utilizador destes mesmos programas de cálculo estrutural, 

possuir o conhecimento sobre qual a metodologia que lhe permite obter os resultados mais precisos, 

ao mesmo tempo modelando a estrutura pelos meios mais eficazes. 

Para o efeito, o Aqueduto dos Pegões, na cidade de Tomar, em Portugal, foi analisado recorrendo ao 

Método dos Elementos Finitos, com o objetivo de avaliar a segurança da estrutura, para a solicitação 

da ação sísmica e também para a simulação de assentamentos da base de alguns dos seus pilares.  

Ao longo do processo de modelação e análise, foram elaboradas conclusões sobre a melhor forma de 

modelar a estrutura, tendo em consideração as opções que o Método dos Elementos Finitos oferece. 

Para este efeito, utilizaram-se dois tipos de elementos de modelação facultados pelo programa de 

cálculo estrutural SAP2000: elementos de barra e elementos sólidos. 

A análise destes Modelos de Elementos Finitos permitiu concluir que a estrutura se encontra segura 

para a eventualidade de sismo na zona do Aqueduto, mas apresenta algum risco quanto ao 

assentamento de alguns dos seus pilares. Para além disto, o modelo com elementos de barra revelou 

ser o mais vantajoso para a modelação de estruturas de alvenaria com a tipologia do Aqueduto dos 

Pegões. 

 

Palavras-chave: Aqueduto dos Pegões; SAP2000; alvenaria; elementos de barra; elementos sólidos; 

ARTeMIS 
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Abstract 

The practice of Civil Engineering has undergone great advances in the last decades, largely due to the 

emergence of structural calculation programs that allow modeling and analyzing of structures. 

It is, thus, of great importance, for the user of these same structural calculation programs, to possess 

the knowledge of which method allows him to obtain the most accurate results and at the same time 

model the structure by the most efficient means. 

For this purpose, the Aqueduct of Pegões, in the city of Tomar, Portugal, was analyzed using the Finite 

Element Method, with the objective of evaluating the safety of the structure, for the seismic action and 

for the simulation of settlements of some of its pillars. 

Throughout the modeling and analysis process, conclusions were drawn on how best to model the 

structure, taking into consideration the options that the Finite Element Method offers. For this purpose, 

two types of modeling elements provided by the SAP2000 structural calculation program were used: 

frame elements and solid elements. 

The analysis of these Finite Element Models allowed the conclusion that the structure is safe for the 

possibility of an earthquake in the Aqueduct zone, but presents some risk as to the settlement of some 

of its pillars. In addition, the model with frame elements has proved to be the most useful for the modeling 

of masonry structures similar to the Aqueduct of Pegões. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e Motivação 

O processo de verificação de segurança de estruturas é, hoje em dia, realizado numericamente através 

de programas de cálculo estrutural que permitem determinar os efeitos das ações, isto é, esforços, 

tensões e deformações. Dentro das opções numéricas disponíveis para modelar estruturas, o Método 

dos Elementos Finitos apresenta-se como o método de modelação e análise preferencial. 

O Aqueduto dos Pegões é um monumento histórico situado na vizinhança da cidade de Tomar. Este 

Aqueduto, já com alguns séculos de existência, apresenta diversas patologias na sua estrutura, sendo, 

assim, necessário verificar o seu estado de segurança para prevenir possíveis situações de colapso e 

promover o restauro de algumas das suas zonas mais danificadas, caso tal se justifique. 

No âmbito da presente Dissertação, no ramo de Estruturas, do Mestrado Integrado em Engenharia 

Civil, desenvolveram-se modelos computacionais da estrutura do Aqueduto dos Pegões, com o Método 

dos Elementos Finitos, de forma a retirar conclusões quanto à melhor metodologia para o uso de 

elementos finitos na modelação desse tipo de estruturas. Com o auxilio destas mesmas metodologias, 

conseguiu-se, também, verificar o estado de segurança estrutural do Aqueduto dos Pegões.  

 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal da presente Dissertação é a análise estrutural de uma estrutura de grande porte 

em alvenaria de pedra, o Aqueduto dos Pegões, através da aplicação do Método dos Elementos Finitos. 

Pretende-se explorar várias possibilidades de análise através do Método dos Elementos Finitos, para 

assim concluir quanto à melhor estratégia de modelação e análise para estruturas deste género. 

Ao longo do processo de modelação e análise, procura-se, também, estudar a segurança estrutural do 

Aqueduto dos Pegões. 
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1.3. Metodologia de Análise 

A análise do Aqueduto dos Pegões foi efetuada com recurso a um programa de cálculo automático que 

permite modelar estruturas através do Método dos Elementos Finitos. 

Neste sentido, existem duas hipóteses distintas para a modelação da estrutura do Aqueduto, cuja 

principal diferença reside no tipo de elementos utilizados: elementos de barra ou elementos sólidos. 

Construídos os modelos, foi necessário calibrar os parâmetros mecânicos dos modelos de forma a 

garantir que estes se aproximam dos parâmetros mecânicos da estrutura real. Esta calibração foi feita 

com recurso a dados experimentais de medições in-situ no próprio Aqueduto. Com estes dados, a 

calibração foi feita para ambos os modelos do Aqueduto dos Pegões. 

De seguida, os dois modelos foram comparados, sendo essa comparação, essencialmente, 

relacionada com a maneira como os modelos respondem às solicitações externas. Desta comparação, 

foi possível concluir acerca das vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. 

Para finalizar, o Aqueduto foi analisado quanto à verificação da sua segurança estrutural. Esta 

verificação foi feita para o comportamento dinâmico, em que o Aqueduto é exposto à ação sísmica e, 

também, para o caso estático, em que são impostas rotações na base de alguns dos seus pilares, de 

forma a simular assentamentos do terreno em alguns pilares da estrutura. 

1.4. Descrição Sumária dos Capítulos 

A presente Dissertação encontra-se dividida em 7 capítulos principais, cada um composto por vários 

subcapítulos. Estes 7 capítulos são, por ordem: 

1) Introdução - presente capítulo. 

2) Enquadramento – revisão bibliográfica de materiais diversos pertinentes ao presente estudo 

e que auxiliarão na procura dos resultados e na correta análise dos mesmos. 

3) Aqueduto dos Pegões - Descrição e Danos – breve exposição das características do 

Aqueduto dos Pegões, tais como a geometria, a composição e a exposição dos seus danos  

4) Aqueduto dos Pegões - Identificação Modal – descrição do processo de obtenção e posterior 

tratamento de dados experimentais, relativos à vibração do Aqueduto dos Pegões. 

5) Aqueduto dos Pegões - Modelação do Comportamento Estrutural – descrição do processo 

de modelação do Aqueduto dos Pegões num programa de cálculo recorrendo a duas 

metodologias distintas com posterior comparação de resultados das duas metodologias. 

6) Aqueduto dos Pegões - Verificação da Segurança – explanação de duas metodologias 

utilizadas para verificar a segurança do Aqueduto dos Pegões: a análise sísmica e a imposição 

de assentamentos nas bases de pilares, com consequente exposição e discussão dos 

resultados. 

7) Conclusões – reflexão global de todo o estudo, da qual resultam as conclusões gerais. 

Sugestão de trabalhos futuros que possam surgir relacionados com o tema em estudo.  
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2. Enquadramento 

2.1. Introdução 

No presente Capítulo, os vários métodos, ferramentas e conhecimentos que se aplicam ao problema 

da análise estrutural de uma grande estrutura em alvenaria, como é o caso do Aqueduto dos Pegões, 

e que contribuem para a construção da solução estrutural, serão apresentados.  

Neste sentido, foi feita uma revisão bibliográfica que envolveu a leitura e posterior recolha de 

informação a partir de artigos científicos, páginas de internet, dissertações de mestrado e doutoramento 

e livros, antes de se iniciar o estudo, e também ao longo do mesmo. Desta forma foi possível adquirir 

os conhecimentos essenciais para a correta aplicação dos métodos e também para apurar a 

capacidade crítica, essencial aquando da fase de análise de resultados. É de grande utilidade, por 

exemplo, saber o género de comportamento que o material que compõe o Aqueduto (alvenaria de 

pedra) oferece aos vários tipos de solicitações a que está sujeito. 

Esta revisão bibliográfica englobou, numa primeira fase, um estudo sumário das nuances construtivas 

de Aquedutos, englobando a sua função principal, a história de construção de Aquedutos ao longo do 

tempo e os materiais principais que os compõem. 

Seguiu-se o estudo do comportamento estrutural de aquedutos, dando-se particular atenção ao 

material que compõe o caso de estudo desta Dissertação, a alvenaria de pedra. 

Finalmente, abordaram-se as técnicas de modelação de estruturas em alvenaria, dando-se particular 

ênfase a aquedutos. 
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2.2. Construção de Aquedutos 

2.2.1. Função dos Aquedutos 

Um Aqueduto é, por definição, uma estrutura artificial que se pode situar à superfície ou no subsolo, 

cuja função é transportar água desde uma fonte até ao local pretendido. A água é depois utilizada para 

os mais variados fins: agricultura, uso industrial, uso doméstico e outros (Feo et al. 2013). 

Os Aquedutos surgem nas mais variadas formas: canais, reservatórios, túneis, sifões e até tubos. Na 

figura 2.1 pode-se observar um exemplo de Aqueduto erigido no período Romano. 

 

Figura 2.1 - Exemplo do funcionamento de um Aqueduto construído no período Romano (“Aquedutos E Pontes – 

HISTÓRIA DA ARTE E ARQUITETURA” 2017) 

2.2.2. História dos Aquedutos 

Os primeiros e mais simples Aquedutos datam do 2º Milénio a.C. e originam da Civilização Minoica 

(onde se situa a ilha de Creta, na Grécia) e também da região da antiga Mesopotâmia (atualmente 

correspondente a partes do Iraque, Kuwait, Síria, Turquia e Irão). Estas primeiras construções do 

género eram feitas à base de telhas invertidas e tubos de argila (“Aqueduct - Ancient History 

Encyclopedia” 2017). 

Os Egípcios, por volta do 1º Milénio a.C., desenvolveram a sua própria forma de Aqueduto. Estas 

estruturas eram conhecidas como qanats e permitiam aceder à água subterrânea de uma forma que 

possibilitava o fornecimento eficiente de água à superfície sem necessidade de bombar a mesma. A 

água era depois levada pela gravidade até ao seu destino (Feo et al. 2013). Um esquema representativo 

de qanat é visível na figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Esquema do funcionamento de um qanat (Feo et al. 2013) 

Por volta do século VII a.C., os primeiros projetos em larga escala de gestão de águas começaram a 

ser desenvolvidos pelo povo Grego, principalmente para fornecer água potável aos seus cidadãos. 

Destes projetos resultaram a construção de vários Aquedutos, um dos quais com uma extensão de 

quase 11 quilómetros e contendo tubos de argila articulados enterrados numa vala. Outro tipo de 

Aqueduto concebido pelos Gregos consistiu na incorporação de canais através do manuseamento de 

rochas à superfície, uma tecnologia copiada mais tarde pelo povo Otomano (Feo et al. 2013) (“Aqueduct 

- Ancient History Encyclopedia” 2017). 

Seria, no entanto, durante a era de domínio do Império Romano que a construção de Aquedutos viria 

a conhecer o seu apogeu. Entre os anos 50 e 300 a.C., numa altura em que o Império Romano registava 

uma imensa prosperidade, ambiciosos e colossais projetos de engenharia hidráulica surgiram e a 

construção de Aquedutos sofreu uma expansão sem paralelo. Hoje em dia o que resta de muitos destes 

aquedutos pode ser encontrado um pouco por todo a Europa, Norte de África e Médio Oriente (figura 

2.3), desde a Escócia até ao Iraque, passando pelo deserto do Sahara (Feo et al. 2013). 

 

Figura 2.3 - Localização dos maiores Aquedutos romanos conhecidos, obtida no âmbito do Projeto ROMAQ. 

Adaptado de (Feo et al. 2013) 
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Os Aquedutos romanos têm a distinção de terem desenvolvido a construção em pontes de grandes 

vãos com pilares conectados por arcos, que assim permitem vencer distâncias consideráveis e passar 

por terrenos irregulares como vales, como exemplificado pelo Aqueduto de Les Ferreres em Tarragona, 

Espanha (“10 Most Impressive Ancient Aqueducts - Touropia” 2017). Muitos dos Aquedutos eram 

também construídos no subsolo em forma retangular com recurso a alvenaria de pedra. 

Talvez o aspeto mais impressionante na construção de Aquedutos romanos seja a extrema precisão 

que estes apresentam no seu declive ao longo de toda a extensão. Numa era em que a tecnologia e a 

engenharia estavam longe de apresentar a sofisticação dos dias de hoje, os engenheiros romanos 

foram capazes de conceber aquedutos com declive regular de 8 cm/km, como é o caso do Aqueduto 

de Nîmes, em França (Feo et al. 2013). 

No período que se seguiu à separação do Império Romano nas duas fações oriental e ocidental, com 

consequente emergência do Império Bizantino e já durante a Idade Média, a construção de Aquedutos 

foi em parte substituída pela construção de cisternas. 

Na cidade de Siena, em Itália, a grande densidade de população originou um problema interno de 

fornecimento de água. Para resolver este problema, um sistema de canais subterrâneos denominados 

de Bottini foram construídos, chegando a atingir 25 quilómetros de extensão (Feo et al. 2013). 

No final do século XIII o Império Otomano foi fundado e, com a sua expansão até ao território europeu, 

seguiram-se muitos anos de grande influência otomana na Europa. E tal influência fez-se sentir, 

invariavelmente, na construção de Aquedutos. Os muitos Aquedutos construídos durante este período 

mantiveram-se em uso até ao início do século XX. Aqui surgiu uma inovação, no sentido em que se 

começou a acrescentar aos Aquedutos, tradicionalmente constituídos por alvenaria, materiais de 

madeira e metal que conferiam uma superior resistência aos esforços de tração (Feo et al. 2013). 

Com a emergência dos EUA como uma superpotência mundial ao longo de todo o século XX, surgiu 

uma grande necessidade de fornecimento de água, tanto para consumo geral da população como para 

uso industrial. Os métodos construtivos antigos que já vinham dos tempos Romanos foram 

abandonados a favor das novas tecnologias, que permitem bombagem de água, uso de tubagem de 

qualidade superior e extensões muito maiores, usando frequentemente sistemas de transporte em 

betão armado. 

Um grande exemplo deste novo tipo de construções é o Aqueduto da Califórnia, cuja totalidade do seu 

sistema de transporte de água chega a atingir 715 quilómetros de extensão. Este colossal Aqueduto é 

composto de 20 estações de bombagem, 130 estações hidroelétricas e mais de 100 barragens 

(“California Aqueduct | Water Works, California, United States | Britannica.com” 2017). 

Em décadas recentes, os Aquedutos tradicionais compostos de alvenaria têm sido reaproveitados, 

muitos deles com fins turísticos em mente. 
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2.2.3. Principais Aquedutos 

Espalhados pelos 4 cantos do Mundo, Aquedutos das mais variadas formas e tamanhos podem ser 

visitados e observados.  

Apresentam-se de seguida, nas figuras 2.4 a 2.15, alguns dos Aquedutos mais conhecidos no Mundo 

e, também, em Portugal. 

AQUEDUTOS MUNDIAIS1 
 

Figura 2.4 - Aqueduto de Sogovia. Segovia, Espanha 
Figura 2.5 - Aqueduto de Les Ferreres. Tarragona, 

Espanha 

Figura 2.6 - Pont du Gard. Gard, França 
Figura 2.7 - Aqueduto dos Milagres. Mérida, 

Espanha 

Figura 2.8 - Aqueduto de Valens. Istambul, Turquia 
Figura 2.9 - Aqueduto de Tambomachay. Cusco, 

Peru 

  

                                                      
1 Toda a informação e imagens retiradas de (“10 Most Beautiful Roman Aqueducts In The World - 10 
Most Today” 2017), (“10 Most Impressive Ancient Aqueducts - Touropia” 2017), (“5 Magnificent 
Aqueducts of the Ancient Roman Empire | Amusing Planet” 2017) 
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AQUEDUTOS EM PORTUGAL 

 

Figura 2.10 - Aqueduto das Águas Livres, Lisboa 

(“Https://i.pinimg.com” 2017)  

 

Figura 2.11 - Aqueduto da Amoreira, Elvas (Graça 

2014) 

 

Figura 2.12 - Aqueduto da Água de Prata, Évora 

(“Aqueduto Da Água de Prata (Évora)-Um Dos Mais 
Belos de Portugal” 2017) 

 

Figura 2.13 - Aqueduto de Santa Clara, Vila do Conde 

(“Vila Do Conde - Aqueduto E Convento de Santa 
Clara | Mapio.net” 2017) 

 

Figura 2.14 - Aqueduto de Santo Antão do Tojal, 
Loures (“TOJAL EM IMAGENS” 2017) 

 

Figura 2.15 - Aqueduto dos Pegões, Tomar (“Médio 

Tejo” 2017) 

É importante reter que, tendo em conta a uniformização de técnicas construtivas em Aquedutos, 

principalmente os da época Romana e também os que nesses se basearam, é possível generalizar 

algumas características estruturais dos Aquedutos.  
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2.2.4. Materiais e Métodos construtivos usados em Aquedutos 

As técnicas construtivas de qualquer estrutura estão sempre dependentes do material disponível para 

a sua construção. Neste sentido, verifica-se uma acentuada tendência para o uso de Alvenaria de pedra 

e tijolo nos Aquedutos mais antigos, particularmente aqueles que foram edificados durante o período 

Romano e também os que se basearam em construções deste período. 

Neste sentido, é útil clarificar alguns conceitos e dar a entender algumas técnicas usadas na construção 

de Alvenaria. Desde logo, é relevante definir a alvenaria como um material heterogéneo composto de 

sólidos de origem natural ou artificial ligados por juntas secas ou de argamassa (Oliveira 2003). Existem 

vários tipos de Alvenaria, contudo, nos Aquedutos é possível identificar com maior predominância as 

alvenarias de tijolo e sobretudo de pedra. É importante também separar e identificar os vários tipos de 

alvenaria de pedra e tijolo existentes.  

A Alvenaria de Pedra pode ser classificada da seguinte maneira, do ponto de vista da utilização ou não 

de argamassa como ligante das pedras constituintes e do ponto de vista da regularidade das suas faces 

(Gago 2014): 

 Alvenaria de Pedra Ordinária – composta por pedras toscas, angulosas ou roladas e de 

dimensões irregulares com argamassa de ligação (ordinária de cal e areia). São assentes pela 

face que se apresenta mais regularizada. Exemplificada na figura 2.16: 

 

Figura 2.16 - Alvenaria de pedra ordinária. Adaptado de (“Gerador de Preços Para Construção Civil. CYPE 

Ingenieros, S.A.” 2017) 

 Alvenaria de Pedra Seca – composta por pedras toscas, angulosas ou roladas e de dimensões 

irregulares sem argamassa de ligação. O granito e o xisto são as pedras mais usadas neste 

tipo de alvenaria. Exemplificada na figura 2.17. 

 

Figura 2.17 - Alvenaria de Pedra Seca (“Inventário Do Património Imóvel Dos Açores | Santa Maria. Vila Do 

Porto” 2017) 
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 Alvenaria de Pedra Aparelhada – composta por pedra irregular aparelhada e assente em 

argamassa. O “aparelho” pode surgir de várias formas, salientando-se o rústico e o regular 

(também designado por ashlar masonry). O aparelhamento por vezes ocorre apenas nas faces, 

sendo que neste caso o interior é preenchido por alvenaria de argamassa e pedras irregulares 

(alvenaria de pedra ordinária). Exemplificada na figura 2.18: 

  

Figura 2.18 - Aparelho rústico (esquerda) e aparelho regular (direita) (Gago 2014) 

 Cantaria e Enxilharia – dois processos construtivos nos quais se utiliza o formato aparelhado 

ashlar. A principal diferença da cantaria para a enxilharia é que no primeiro se utiliza pedra 

lavrada ou aparelhada de geometria variada, enquanto que no segundo os blocos de pedra 

possuem grandes dimensões e aparelho pouco cuidado. Exemplificado na figura 2.19: 

  

Figura 2.19 - Cantaria (esquerda (“Textura Da Parede De Pedra” 2017)) e enxilharia (direita (Gago 2014)) 

A alvenaria de tijolo ocorre na construção de Aquedutos sobretudo na forma de Alvenaria Mista, na qual 

são utilizados vários tipos de alvenaria diferente. Assim, a pedra e o tijolo podem surgir agrupados, 

podendo o aspeto misto da alvenaria estender-se também, por exemplo, ao agrupamento de pedra 

seca ou ordinária juntamente com cantaria. (Gago 2014). 

A enorme influência que a civilização Romana teve na conceção e construção de Aquedutos é algo que 

ainda está bastante presente na atualidade. Assim, é pertinente abordar alguns dos métodos e 

materiais construtivos utilizados por esta sociedade na edificação de Aquedutos: 

 Opus caementicium – utilização de betão (próprio da época, derivado de cinzas vulcânicas 

da região de Nápoles e cal (“Construction Techniques in Ancient Rome” 2017) no interior de 

duas faces de alvenaria de pedra ou tijolo (Gago 2004). No âmbito da própria construção, pelos 

Romanos, de uma espécie de material com características semelhantes às do atual betão, 3 

métodos podem ser identificados de acordo com o tipo de revestimento (Strickland 2010): 
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o Opus Incertum –  revestimento de pedras irregulares (figura 2.20) 

o Opus Reticulatum – revestimento de pedras dispostas regularmente segundo um 

certo ângulo. Substituiu o método Opus Incertum. (figura 2.20) 

o Opus Testaceum – revestimento em tijolo. Substituiu o método Opus Reticulatum. 

(figura 2.20) 

 

Figura 2.20 - Opus Incertum, Opus Reticulatum e Opus Testaceum (Strickland 2010) 

 Opus Quadratum – técnica construtiva na qual blocos de pedra na forma de paralelepípedos 

da mesma altura eram dispostos de forma aparelhada (figura 2.21), na sua grande maioria sem 

a utilização de argamassa de ligação (Wright 2009) 

 

 

Figura 2.21 - Opus Quadratum (Wright 2009) 
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 Opus Signinum - material feito de uma mistura à base de água de cal, areia e cerâmica 

quebrada, ocasionalmente decorado por telhas (“History - Signinum” 2017) (figura 2.22). 

 

Figura 2.22 - Exemplo do uso de Opus Signinum no Aqueduto de Itálica, Sevilha (“Archivo:Canal Italica.jpg. 

Artículo de La Enciclopedia.” 2017) 

A grande maioria dos Aquedutos nos quais este estudo se baseia possuem alguns séculos de idade, 

e, como tal, o material usado na sua construção é predominantemente a alvenaria de pedra. Tal verifica-

se, por exemplo, nos Aquedutos de Segóvia, Pont Du’Garde, Milagros, Les Ferreres e de Valens 

mencionados no subcapítulo 2.2.3: 

 Aqueduto de Segóvia – composto por blocos de pedra granítica (Iñigo et al. 2013). 

 Pont Du’Gard – composto por blocos de pedra calcária cimentados por uma pasta de cal em 

que foram adicionados tijolos esmagados (Thiéry et al. 2016). 

 Aqueduto dos Milagres - composto por mistura de blocos de ashlar graníticos em conjunto 

com tijolo (“Aqueduct of The Miracles at Merida, Badajoz.” 2017). 

 Aqueduto de Les Ferreres – arcos colocados em opus quadratum, compostos por ashlars 

ligeiramente acolchoados que foram colocados sem argamassa. Algumas secções que 

originalmente possuíam opus signium mantiveram-se intactas (“Aqueduct of Las Ferreras” 

2017). A rocha que compõe o Aqueduto foi extraída de um local perto da edificação (April Bauer 

2015). 

 Aqueduto de Valens – composto maioritariamente por revestimento de blocos de pedra 

juntamente com algumas partes em tijolo de diferentes períodos, com material de enchimento 

no interior destes (Gedik and Celik 2015). 

2.3. Comportamento Estrutural e Danos em 

Aquedutos 

2.3.1. Características Mecânicas dos Materiais 

A alvenaria é muito suscetível a tensões de tração (Gago 2014). Não é, contudo, apenas por fraca 

resistência à tração que a alvenaria geralmente se descreve. Outra das suas lacunas é a carência de 

resistência quando solicitada a esforço transverso. De facto, este é o principal modo de colapso quando 

estruturas de alvenaria são sujeitas a solicitações laterais por ação do vento ou de sismo.  
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A própria argamassa de ligação presente na alvenaria de pedra é um fator influente na sua resistência 

ao corte: segundo (Binda 1996), quanto maior a espessura da ligação, menor a resistência do material 

a ações de corte. 

Também ao nível da resistência à flexão a alvenaria exibe debilidades, tanto no plano de solicitação 

das ações como fora do mesmo. (Branco et al. 2014) 

Não é de estranhar, portanto, que dadas as várias vulnerabilidades da alvenaria, esta tenha vindo a ser 

substituída como material de construção ao longo do último século. No entanto, e em contrapartida à 

sua reduzida capacidade de suportar solicitações de tração, flexão e corte, a alvenaria apresenta 

elevada resistência à compressão. A alvenaria de pedra seca apresenta geralmente menores valores 

de resistência compressiva do que a sua homóloga ordinária, muito provavelmente devido à ausência 

de material ligante que resulta em concentração de tensões em certos pontos da alvenaria (Oliveira 

2003). 

A massificação do uso de alvenaria como material de construção em épocas mais antigas da história 

da construção deveu-se muito ao facto de este ser o material mais amplamente disponível da altura. E 

as próprias características naturais da alvenaria serviam os interesses construtivos de forma bastante 

razoável. Desde logo, a durabilidade expectável que se obtinha de uma construção em alvenaria, 

especialmente de pedra, era muito acima da média comparativamente a outras construções que 

utilizavam outro tipo de materiais. (Branco et al. 2014) 

A necessidade de ter núcleos centrais das secções largos, de forma a diminuir o risco da presença de 

tensões de tração e fendilhação, levaram a que a construção em alvenaria fosse à base de elementos 

com espessura elevada. A espessura elevada faz também com que a esbelteza de colunas ou paredes 

de alvenaria possuam um menor risco de instabilidade por encurvadura. (Gago 2014) 

O peso próprio elevado, característico de estruturas de alvenaria, garante uma boa capacidade de 

mobilização de forças estabilizantes que ajudam a equilibrar as forças horizontais derrubantes e 

deslizantes originadas por impulsos de terras e de elementos estruturais (arcos e abóbadas; ações do 

vento e dos sismos, etc. (Gago 2014) 

Por outro lado, um elevado peso próprio traduz-se em elevadas solicitações sísmicas devido à 

excessiva rigidez nos elementos de alvenaria solicitados. (Branco et al. 2014) 

Mesmo tendo em conta todas as propriedades descritas acima, não é um exercício fácil definir com 

precisão as propriedades mecânicas de estruturas de alvenaria, particularmente se for tido em conta 

que muitas dessas estruturas são compostas por alvenaria bastante heterogénea na sua composição. 

Muitas vezes, para obter essas propriedades, torna-se necessário realizar testes laboratoriais de 

amostras recolhidas no local. Nesse sentido, é interessante analisar dados relativos às características 

da Alvenaria em construções específicas, com particular ênfase dado a construções que utilizem pedra 

calcária, visto este ser um dos componentes principais do Aqueduto de Pegões, que serve como caso 

de estudo no presente trabalho, conforme será descrito no subcapítulo 3.3. É especialmente útil analisar 

dados recolhidos a partir de testes laboratoriais que incidam sobre edificações de Aquedutos (ou 
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semelhantes a estes, com a condicionante de se tratarem de edificações compostas na sua maioria 

por alvenaria).  

Tome-se como primeiros exemplos dois Aquedutos na Turquia, de Vesiragazi e de Valens. (Ercan and 

Nuhoglu 2014) (Gedik and Celik 2015). 

No Aqueduto de Veziragasi, um estudo foi levado a cabo com vista à análise modal do Aqueduto. Antes 

de poder modelar a estrutura, os autores realizaram ensaios de caracter destrutivo e não destrutivo 

para qualificar as propriedades da alvenaria, que revelou ser de pedra de andesito. Tendo optado pelo 

método da homogeneização2, os autores determinaram os parâmetros da estrutura de alvenaria 

homogeneizada a utilizar na modelação do Aqueduto. Os dados obtidos destes ensaios encontram-se 

resumidos na tabela 2.1: 

Tabela 2.1 – Propriedades mecânicas da Alvenaria do Aqueduto de Veziragasi obtidos através de ensaios (Ercan 

and Nuhoglu 2014) 

Parâmetro Alvenaria de Pedra Alvenaria de tijolo 

Resistência à compressão fk  (MPa) 10.49 3.62 
Resistência à tração fvk (MPa) 1.05 0.36 

Módulo de elasticidade E (GPa) 0.87 0.20 
Módulo de torção G (GPa) 0.33 0.08 

Densidade (kg/m3) 2100 1750 
Coeficiente de Poisson v 0.17 

 

No Aqueduto de Valens, o estudo em causa recaiu sobre a análise estrutural do Aqueduto. Também 

aqui ensaios laboratoriais revelaram que a alvenaria de pedra ensaiada do aqueduto possuía boas 

propriedades ao nível da rigidez e da resistência. O revestimento em alvenaria de pedra teve como 

resultado retornado ao nível do módulo de elasticidade um valor na ordem de 5 GPa, enquanto que o 

material de enchimento apresentou, previsivelmente, um valor mais baixo, na ordem de 1 GPa.  

No estudo de análise estrutural do Aqueduto de Mediceo, os valores assumidos (Andreini et al. 2013) 

para o módulo de elasticidade foram de 1 GPa para a alvenaria mista de pedra e tijolo, e de 1.5 GPa 

para a alvenaria de tijolo. O peso próprio da estrutura foi tomado como único, de valor igual a 20 kN/m3. 

As pontes são estruturas que possuem semelhanças geométricas, materiais e comportamentais 

quando comparadas com Aquedutos, pelo que faz sentido consultar trabalhos e estudos de análise 

estrutural de pontes antigas em alvenaria. Assim, no estudo de estruturas de pedra calcária sujeitas a 

inundação por águas (Gokceoglu et al. 2016), adotaram-se os dados da tabela 2.2 na modelação de 

uma ponte do início do século XX:  

Tabela 2.2 - Propriedades mecânicas da Alvenaria da ponte em estudo na Turquia (Gokceoglu et al. 2016) 

Parâmetro Valor 

Módulo de elasticidade E (GPa) 20 
Densidade (kN/m3) 27 

Coeficiente de Poisson v 0.25 
Resistência à compressão fk  (MPa) 5.5-7.3 

                                                      
2Descrito em maior detalhe no subcapítulo 2.4.1. 
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O Templo de Apollo Epikourios foi também estudado (Papadopoulos 2008) no âmbito da restauração 

de uma das suas fundações. O Templo é composto por pedra calcária de enorme resistência, que se 

comprova pelos valores obtidos das suas propriedades mecânicas resumidas na tabela 2.3: 

Tabela 2.3 - Propriedades mecânicas da Alvenaria do Templo de Apollo Epikourios (Papadopoulos 2008) 

Parâmetro Valor 

Módulo de elasticidade E (GPa) 80.1 
Coeficiente de Poisson v 0.35 

Resistência à compressão fk  (MPa) 38.5 
Resistência à tração fvk (MPa) 1.4 

 

A conclusão que se retira da observação de todos estes dados é de que é um exercício difícil procurar 

estabelecer-se valores fixos para os vários tipos de alvenaria. Mesmo quando se trata de um tipo 

específico de alvenaria (neste caso, pedra calcária), os valores oscilam bastante, o que pode ser 

explicado pelas divergências ao nível da composição de material e da heterogeneidade do mesmo.  

2.3.2. Comportamento Sísmico 

A ação sísmica, em qualquer estrutura, necessita de ser caracterizada de forma a quantificar o 

fenómeno sísmico e assim poder conceber a estrutura de forma a que esta possa suportar este tipo de 

ação. O recurso ao espetro de resposta é uma das formas mais usuais de caracterizar a ação sísmica. 

Este fornece a representação gráfica de um único grau de liberdade da estrutura na forma de um 

determinado parâmetro (normalmente a aceleração), em função do período ou da frequência própria.  

Existem vários tipos de espetro de resposta que podem ser aplicados e cuja decisão depende sempre 

da localização da estrutura em questão. Em Portugal, por exemplo, a análise espectral rege-se pelo 

Eurocódigo 8. (IPQ 2010) 

A análise de Aqueduto da Amoreira em Elvas, por exemplo, serviu-se deste Eurocódigo para atribuir 

propriedades ao espetro de resposta, tais como as características do solo e razão entre o valor de 

cálculo da aceleração à superfície do terreno e a aceleração devida à gravidade. (Drei and Oliveira 

2001) 

Em estudos como o da avaliação da vulnerabilidade sísmica da Igreja de Fossanova (De Matteis et al. 

2008), a análise espectral elástica é de grande utilidade para estimar aqueles que seriam os efeitos 

mais críticos da ação sísmica. Neste estudo, a análise espetral foi executada e posteriormente 

adicionada à análise dos efeitos de cargas próprias, de acordo com as regras comuns de combinação 

de cargas. 

Os Aquedutos, tal como todas as outras estruturas, podem ser vulneráveis à ocorrência de sismos. A 

maioria dos Aquedutos de alvenaria, tendo sido construídos num período em que a ação sísmica não 

era considerada, apresentam um risco sísmico ainda maior. 

De facto, não é preciso procurar extensivamente para se encontrar episódios sísmicos em Aquedutos 

e os seus efeitos devastadores. 
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O Aqueduto de Nîmes, em França, foi estudado do ponto de vista arqueo-sismológico em duas das 

suas zonas: Pont du Gard e Pont de la Lône (Scotti et al. 2009). Os autores do estudo expuseram a 

diferença ao nível de frequências naturais nestes dois locais, que indica a possibilidade de um evento 

sísmico que possa ter danificado a zona de Pont de la Lône, que apresenta frequência natural maior 

(cerca de 7 Hz), valor correspondente à máxima aceleração espectral), sem ter danificado a zona de 

Pont du Gard, cuja frequência natural é significativamente inferior (0.4 Hz). 

O comportamento sísmico de um Aqueduto também fornece, indiretamente, informações para a análise 

das suas propriedades. Trata-se da identificação modal, que será explorada em capítulos posteriores 

desta Dissertação, e que permite obter informação relativa a características dinâmicas da estrutura, 

como modos e frequências principais. Através do uso de técnicas de identificação modal com base na 

análise da resposta da estrutura às ações ambientais, é possível obter os dados que depois servem de 

base para calibrar o modelo de elementos finitos do Aqueduto, minimizando os erros entre as 

componentes modais identificadas experimentalmente e as calculadas analiticamente.  

2.3.3. Danos de ocorrência frequente 

Os Aquedutos são estruturas que oferecem aquilo que a alvenaria tem de melhor: uma enorme 

capacidade para resistir à passagem do tempo. Tal permite-lhes persistir no local onde foram pela 

primeira vez edificados por décadas, séculos e até mesmo durante milénios em alguns casos. 

No entanto, por muito que os Aquedutos consigam manter-se inseridos no seu local de construção, a 

estrutura original sofre sempre ações danosas. Seja devido à ocorrência de sismos, pela ação do vento 

e outros fenómenos meteorológicos, ou simplesmente pela natural deterioração da estrutura com o 

passar do tempo, a verdade é que vão surgindo modificações na constituição dos Aquedutos que se 

traduzem, muitas vezes, em danos para os mesmos. 

Por exemplo, no Aqueduto de Veziragasi, os 3 arcos da secção Norte apresentam fendilhação em 

estado avançado. O próprio Aqueduto chegou a ter mais 45 metros de extensão do que aquela que 

possui nos dias de hoje, mas os efeitos das várias ações a que foi submetido fizeram alguns dos seus 

troços colapsar. (Ercan and Nuhoglu 2014) 

No Aqueduto de Valens, foram observados ao longo dos anos fendilhação vertical e inclinada e perda 

de material à superfície, assim como contaminação do próprio material de alvenaria por progressivo 

crescimento de vegetação. (Gedik and Celik 2015) 

Um outro fator introdutório de danos é a ligação do Aqueduto ao solo. O Aqueduto de Mediceo, em 

Itália, iniciou um processo de inclinação ainda durante a fase de construção, num fenómeno semelhante 

ao ocorrido nas Torres de Pisa. Apesar de todos os esforços no sentido de reabilitar o Aqueduto ao 

longo dos séculos, uma grande porção deste encontra-se hoje colapsada, em concreto 87 arcos. Para 

além disso, 300 arcos possuem fendilhação de nível variado, dos quais 8 sofreram assentamentos 

bastante acentuados. (Andreini et al. 2013) 
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2.4. Modelação do comportamento estrutural de 

construções em Alvenaria 

2.4.1. Opções e Estratégias de Modelação Numérica 

As diversas alternativas de programas de cálculo que foram surgindo nas últimas décadas têm 

permitido modelar estruturalmente Aquedutos e outras estruturas.  

A escolha entre a modelação bidimensional ou tridimensional recai muitas vezes sobre os objetivos que 

se pretendem obter na análise da estrutura em questão. Uma primeira e breve reflexão acerca desta 

matéria pode levar rapidamente à conclusão de que o modelo bidimensional, de construção mais célere 

que o modelo tridimensional, não oferecerá, ao nível da análise, informação tão completa e detalhada 

como aquela obtida com o modelo tridimensional. 

Esta ideia não pode, no entanto, ser tomada como um dado adquirido. Muito menos se poderá reduzir 

toda a comparação entre os dois tipos de modelos à anterior premissa, dada a enormidade de fatores 

intervenientes nos processos de modelação e considerando o inúmero leque de opções ao nível de 

programas e métodos de cálculo associados a esses mesmos processos. Vejam-se algumas das 

características de ambos os modelos. 

O modelo bidimensional possui grande utilidade quando se pretende analisar estaticamente uma 

estrutura com elevada complexidade construtiva. No entanto, para estes mesmos casos, o modelo 

tridimensional permite aprofundar a análise e compreender os efeitos de vibrações sísmicas, de acordo 

com Rafiee, Vinches e Bohatier (Rafiee, Vinches, and Bohatier 2008) no seu estudo do Aqueduto de 

Arles e da Arena de Nîmes (figura 2.23). Os mesmos autores afirmam também que é mais fácil analisar 

localmente as tensões dum ponto de vista tridimensional, que fornece uma melhor ideia das zonas mais 

afetadas e que não é possível obter a partir da maioria dos modelos bidimensionais.  

P. B. Lourenço (Lourenço 2002) vai mais longe ainda e afirma que, sempre que possível, é preferível a 

utilização do modelo bidimensional ao invés do tridimensional, por forma a economizar o tempo 

dedicado à construção e posteriores análises do modelo. O mesmo autor aconselha também que a 

construção e análise incidam sobre uma parte específica da estrutura que está a ser alvo de estudo, 

evitando assim a modelação da estrutura completa, processo esse que acarreta elevados custos 

computacionais.  

Mas para além das propriedades geométricas, são principalmente as propriedades físicas e mecânicas, 

dependentes do material, que influenciam a modelação e os resultados obtidos desta. 
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Figura 2.23 - Comparação visual entre os modelos bidimensional (à esquerda) e tridimensional (à direita) de uma 

secção do Aqueduto de Arles. Adaptado de (Rafiee, Vinches, and Bohatier 2008) 

A alvenaria é um material anisotrópico, muito devido à existência de argamassa de ligação entre 

elementos e da disposição pouco uniforme destes mesmos elementos, para além da existência de 

superfícies de descontinuidade. Para além disso, como já foi referido no subcapítulo 2.3.1., a alvenaria 

exibe um fraco comportamento à tração. Estes fatores tornam a modelação da alvenaria um processo 

bastante complexo e único, anteriormente ao qual tem de ser feita uma extensa reflexão quanto à 

metodologia utilizada e ao contexto da estrutura em estudo para se verificar a validade dessa mesma 

metodologia. Desde logo, é necessário avaliar o grau de detalhe relativamente às unidades mais 

básicas da alvenaria que é pretendido para a representação das mesmas. 

Existem 3 abordagens à modelação numérica (figura 2.24) cuja aplicação depende sobretudo do nível 

de precisão e da simplicidade computacional desejadas, segundo P. B. Lourenço (Lourenço 1996): 

 Micro-modelação detalhada – as unidades de alvenaria e a argamassa de ligação são 

representadas por elementos contínuos enquanto que a interface é representada por 

elementos descontínuos. 

 

 Micro-modelação simplificada – unidades expandidas são representadas por elementos 

contínuos enquanto que o comportamento da argamassa de ligação e da interface unidade-

argamassa é aglomerado em elementos descontínuos. É um modelo de fenda discreta3. 

 

 Macro-modelação – unidades, argamassa de ligação e interface unidade-argamassa são 

representadas por um modelo de fenda distribuída3 num meio homogéneo. 

 

Figura 2.24 - Estratégias de modelação para estruturas de alvenaria: Micro-modelação detalhada (a), Micro-
modelação simplificada (b), Macro-modelação (c) (Lourenço 2002) 

                                                      
3Modelos descritos em maior detalhe no subcapítulo 2.4.2  
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A micro-modelação é aconselhável em análises detalhadas em que se pretende estudar o 

comportamento local de modelos reduzidos, devido ao dispendioso consumo computacional da 

mesma. 

Já a macro-modelação é mais conveniente quando a precisão máxima dos resultados não é prioritária, 

sendo por isso mais aconselhável para a modelação de estruturas que contenham extensos troços de 

parede de alvenaria com dimensões suficientemente grandes por forma a garantir que as tensões aí 

são aproximadamente uniformes. Este tipo de modelação permite assim economizar tempo e recursos 

computacionais, acrescentando eficiência sem prejudicar em demasia a precisão do modelo. 

Tal é conseguido através da aplicação de técnicas de homogeneização das unidades e da argamassa 

de ligação descontínuas num só meio contínuo, com características mecânicas equivalentes (figura 

2.25): 

 

Figura 2.25 - Representação da técnica de homogeneização (Gago 2004) 

O mesmo autor (Lourenço 1996) alerta, no entanto, para o facto da necessidade de associar um método 

de colapso composto quando se decide adotar uma estratégia de macro-modelação. 

Estas estratégias constituem a base da modelação de alvenaria. A estratégia a adotar depende 

obviamente dos objetivos que se pretendem atingir com a modelação, assim como as condicionantes 

da mesma. Neste sentido, salientam-se os 2 métodos de Modelação mais frequentemente empregues: 

o Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method) e o Método dos Elementos Discretos (Discrete 

Element Method). Estes dois métodos serão descritos em maior pormenor, com alguns exemplos 

associados a ambos, nos subcapítulos seguintes. 

2.4.2. Modelação baseada no Método dos Elementos Finitos 

O Método dos Elementos Finitos (doravante abreviado como MEF) é um método numérico que, através 

da formulação de um sistema de equações aplicadas a uma determinada estrutura, retorna valores 

aproximados em pontos discretos dentro do domínio desse mesmo sistema, essencialmente tornando 

a estrutura inicial em estruturas mais pequenas, os elementos finitos. A quantidade e dimensões de 

elementos finitos depende do grau de refinamento da malha onde os mesmos estão inseridos. (Logan 

2011). 
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Através deste método é possível modelar as várias componentes de uma estrutura ao combinar os 

diversos elementos estruturais, mais especificamente os elementos de viga, laje ou casca, para os 

quais se admite geralmente um comportamento elástico linear.  

Existem essencialmente 2 tipos de análises que podem ser empregues quando se pretende simular o 

comportamento estrutural de construções em alvenaria: 

 ANÁLISE ELÁSTICA LINEAR 

Como o comportamento estrutural da alvenaria é altamente influenciado pela dinâmica unidades-

ligações, que são regidas por um comportamento não linear, em muitos casos torna-se necessário 

simplificar os efeitos não-lineares (Gago 2004). Assim, para estes casos, é útil realizar uma análise 

elástica linear. 

A análise elástica linear caracteriza-se pela relação linear que se verifica entre as tensões e 

deformações quando uma estrutura é solicitada.  

Apesar de esta abordagem não permitir uma simulação do comportamento da alvenaria tão 

pormenorizada como aquela que seria obtida através da análise não linear (que expressa o verdadeiro 

comportamento da alvenaria), ela acaba por proporcionar ainda assim informações úteis para a 

compreensão qualitativa da resposta da estrutura, com a vantagem de se poderem desenvolver 

modelos com custos computacionais mais baixos. É possível em particular, com esta análise, conforme 

Gago (2004, p.190), “identificar zonas onde ocorrem fendilhações e deformações permanentes, avaliar 

o nível das tensões de compressão instaladas na estrutura e identificar localizações para colocação de 

reforços estruturais”.  

Quando se complementa, para além disto, a análise elástica linear com modelações locais mais 

aprofundadas, é razoável esperar resultados fidedignos no que à resposta estrutural diz respeito. 

A análise elástica linear tem tido um amplo uso na modelação de estruturas históricas. Em construções 

antigas, como é o caso da maioria dos Aquedutos de alvenaria, o mais frequente é essa mesma 

alvenaria apresentar ligações cuja resistência é substancialmente inferior à resistência das unidades 

constituintes. É previsível que nestes casos o percurso da fenda se dê na zona de ligação entre 

unidades. Para estas situações, é habitual admitir para os elementos contínuos que simulam essas 

unidades um comportamento elástico linear. (Gago 2004) 

Considerando todas estas particularidades, é compreensível o porquê de alguns autores aceitarem 

muitas vezes a aproximação dos modelos à análise elástica linear, especialmente quando se verifica 

uma predominância de tensões de compressão na estrutura, contrastando com baixas tensões de 

tração. 

Um exemplo do uso deste tipo de análise encontra-se presente no estudo histórico da atividade sísmica 

da cidade grega de Thessaloniki (Stylianidis and Sextos 2008). Neste estudo, as paredes de alvenaria 

que circundam a cidade e que provém do período Bizantino foram modeladas como objetos puramente 

elásticos lineares. Esta opção permitiu aos autores focarem-se na resposta dinâmica macroscópica das 
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paredes quando estas se encontram sob excitação simultânea ao longo dos 3 eixos principais. Os 

autores alertam, no entanto, para a necessidade de um estudo não-linear mais aprofundado caso se 

pretendam aferir resultados mais detalhados. 

Mola e Vitaliani levaram a cabo a análise e diagnóstico da Basílica de São Marco em Veneza, Itália 

(Mola and Vitaliani 1996). A estrutura foi analisada com base no FEM, utilizando na modelação 

propriedades mecânicas dos materiais congruentes com um comportamento elástico linear homogéneo 

e isotrópico. Os autores introduziram duas modificações na malha de elementos finitos que visaram 

simular as condições encontradas na zona do teto da Basílica. Na primeira modificação, o módulo de 

elasticidade foi reduzido em zonas onde havia sido identificado anteriormente fendilhação propagada. 

Na segunda modificação, que foi posta em prática em zonas de fendilhação mais largas, foi introduzida 

a divisão de elementos adjacentes entre os quais a fenda se manifesta (de modo semelhante ao Modelo 

de Fenda Discreta descrito abaixo). Estas duas modificações permitem refinar o comportamento da 

estrutura de alvenaria introduzindo elementos de não-linearidade por forma a poder modelar a mesma 

através de uma análise elástica linear sem comprometer o comportamento estrutural global. 

Um último exemplo pode-se observar no Aqueduto de Mediceo, modelado com base nesta análise e 

que empregou uma técnica no estudo localizado na arcaria, que consiste no uso de um processo 

iterativo no qual o módulo de elasticidade é reduzido em cada iteração do aqueduto até ser possível 

determinar uma solução equilibrada, considerando apenas tensões de compressão. (Andreini et al. 

2013) 

 ANÁLISE NÃO-LINEAR 

A resposta à tração da alvenaria é caracterizada por um comportamento não-linear, muito por 

consequência da existência das zonas de ligação entre o material e o ligante (argamassa na grande 

maioria dos casos). Nessa perspetiva, torna-se fácil compreender o porquê de muitos autores optarem 

por modelação não-linear quando a estrutura em estudo está sujeita a esforços de tração significativos.  

O estudo do comportamento não linear do betão concedeu conhecimentos bastante úteis que mais 

tarde puderam ser aplicados à alvenaria. Dentro destas investigações, foram desenvolvidos 3 modelos: 

 Modelo de Elastoplasticidade 

 Modelos de Fendilhação 

 Modelo de Dano 

Apesar da descrição detalhada de cada um destes modelos sair do âmbito do presente estudo, o autor 

decidiu ainda assim introduzir cada um deles (informação extraída de (Gago 2004)). 

O Modelo de Elastoplasticidade relaciona-se com o escoamento plástico associado à propagação de 

micro fendas na alvenaria comprimida. 

Dentro dos Modelos de Fendilhação, é possível distinguir entre o Modelo de Fenda Distribuída e o 

Modelo de Fenda Discreta. O Modelo de Fenda Distribuída reproduz o material de alvenaria fendilhado 

como um meio contínuo. Aqui o efeito da fendilhação introduz modificações das relações constitutivas 
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e essas alterações são depois contabilizadas na modelação. Já o Modelo de Fenda Discreta considera 

a separação dos nós partilhados entre membros adjacentes nos quais ocorre fenda, introduzindo-se 

assim efetivamente uma descontinuidade na malha dos elementos finitos. 

O Modelo de Dano tem como objetivo caracterizar os elementos estruturais da alvenaria do ponto de 

vista das suas propriedades mecânicas na fase anterior ao desenvolvimento de fendas macroscópicas, 

estando, portanto, intimamente relacionado com os anteriores Modelos de Fendilhação. Procura-se 

neste modelo analisar conjuntamente o comportamento à tração e à compressão da alvenaria para 

assim se obterem equações constitutivas semelhantes, o que auxilia na obtenção de convergência no 

cálculo estrutural. 

A Catedral de Barcelona, por exemplo, foi estudada do ponto de vista da análise estrutural com recurso 

ao Método dos Elementos Finitos num dos vãos e numa das abóbadas da nave. Os autores optaram 

por analisar a estrutura com recurso ao Modelo de Dano e foi concluído que a metodologia empregue 

permitiu modelar uma estrutura complexa e determinar com um bom grau de precisão o comportamento 

estrutural devido a cargas permanentes. Outra das vantagens encontradas na utilização deste método 

foi a inclusão de equações constitutivas adequadas ao comportamento da alvenaria, nomeadamente a 

sua fraca resistência à tração (Roca et al. 1998). 

Um outro estudo levado a cabo por Brandonisio, Mele, Santaniello e De Luca (Brandonisio et al. 2008) 

analisou a capacidade de resistência sísmica de 10 basílicas distintas na zona do sul de Itália. Numa 

primeira instância, as 10 basílicas foram analisadas tridimensionalmente segundo um modelo elástico 

linear. Seguiu-se uma análise não linear bidimensional com recurso ao Modelo de Fenda Distribuída, 

implementado no programa de cálculo ABAQUS. A investigação revelou que este Modelo não foi capaz 

de determinar a resistência a ações horizontais quando um mecanismo de corte deslizante ocorre num 

dos painéis de alvenaria das basílicas. Foi possível, ainda assim, chegar aos valores do nível de 

segurança relativamente a ações sísmicas das basílicas. 

Os exemplos anteriores são bastante representativos da utilidade da análise não-linear, no sentido em 

que oferece vários modelos analíticos cuja escolha depois se ajusta à estrutura em análise. 
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2.4.3. Modelação baseada no Método dos Elementos Discretos 

O Método dos Elementos Discretos  (doravante abreviado como MED) foi introduzido por Peter Cundall 

(Cundall 1971, 1988) e destina-se a simular o comportamento de corpos discretos, desde a fase inicial 

do carregamento até ao seu completo destacamento. Sempre que tal ocorre, os corpos discretos 

podem assim sofrer deslocamentos e rotações finitas. 

Este método é útil aquando da análise de estruturas em que uma parcela significativa da deformação 

ocorre devido ao movimento relativo entre os elementos discretos que constituem a estrutura. 

Uma importante diferença deste método para o MEF reside no facto de neste último se considerarem 

elementos de interface, ao passo que no MED os contactos entre elementos são considerados 

pontuais. Uma das grande vantagens deste método, segundo Suarez e Bravo (Suarez and Bravo 2014), 

é o baixo custo computacional, quando comparado com modelos de elementos finitos complexos, que 

permite ainda assim modelar tanto a geometria como o comportamento mecânico do material em 

questão. 

No estudo em particular do Aqueduto de Elvas (Drei and Oliveira 2001), utilizou-se um programa de 

cálculo de elementos discretos bidimensional, mas bastante preciso, não obstante de fácil 

implementação, o UDEC (figura 2.26). O modelo construído conduziu a resultados realistas, apesar de 

os autores terem aconselhado caução na avaliação da carga de colapso dinâmica. 

No entanto, este método pode não ser o mais indicado para o estudo sísmico em modelos 

tridimensionais, como se verifica num estudo levado a cabo por Gariup, Pitacco e Fabregat (Gariup, 

Pitacco, and Fabregat 2008) Os autores do estudo, ao analisar um modelo constituído por blocos 

distintos de alvenaria, encontraram problemas na tentativa de modelar os blocos quando usaram um 

número insuficiente de elementos. 

 

Figura 2.26 - Estrutura modelada segundo o DEM no programa de cálculo UDEC (Drei and Oliveira 2001) 
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2.4.4.  Conclusões 

A micro-modelação, seja ela detalhada ou simplificada, revela-se como método modelador mais 

adequado para o estudo localizado de pequenos painéis em estruturas de alvenaria. O seu maior nível 

de detalhe implica também maiores custos computacionais devido ao elevado número de graus de 

liberdade gerados. 

Para grandes estruturas, é preferível optar pela elaboração de conjuntos de macro-elementos 

contínuos conectados por elementos de interface que simulem o comportamento ligado de unidades. 

As características fundamentais da macro-modelação, como o seu reduzido custo temporal e 

computacional quando comparada com a micro-modelação, fazem com que este seja o método 

predileto a utilizar em Aquedutos (Gago 2004). 

Generalizando, é correto afirmar que o MED oferece resultados de forma mais célere, se bem que 

menos fiáveis do que aqueles obtidos com o Método dos Elementos Finitos. 

A grande vantagem do MEF acaba por se traduzir na possibilidade de construir modelos mais 

complexos e sofisticados, possibilitando análises mais detalhadas comparando com o MED (Gago 

2004). Por outro lado, a grande limitação deste método prende-se com a imposição de um meio 

contínuo a elementos de alvenaria, que torna bastante difícil a tarefa de simular os vários modos de 

colapso deste material (Roca et al. 1998). 

O que o MED oferece, devido à ocorrência de grandes deslocamentos e rotações dos elementos 

discretos neste modelo, é a hipótese de análises completas do comportamento da estrutura, desde o 

início do carregamento até ao colapso total da mesma. 

Analisando os dois métodos pela ótica do consumo de recursos computacionais, a conclusão é de que 

não existem diferenças significativas, partindo do pressuposto que o nível de refinamento é idêntico. 

(Gago 2004) 

Considerando todos estes dados, a opção pelo Método dos Elementos Finitos apresenta-se como a 

mais adequada para a modelação de Aquedutos antigos compostos por alvenaria. 
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3. Aqueduto dos Pegões – Descrição e 

danos 

3.1. Enquadramento Histórico do Aqueduto dos 

Pegões 

Em 1593, vivem-se em Portugal os últimos anos do reinado de D.Filipe I, reinado esse pautado pela 

construção de um grande número de obras de elevada importância por todo o país. Uma dessas obras, 

o Convento de Cristo (em Tomar), era de especial interesse para a corte, já que servia de local de 

estadia a reis vindos de outros países, assim como de membros de ordens religiosas e militares. Surgiu, 

assim, a necessidade da construção de um aqueduto que possibilitasse o abastecimento de água a 

este Convento. 

A construção do Aqueduto levou mais de 20 anos, tendo decorrido entre 1593 e 1614. O arquiteto 

italiano Filipe Terzio foi o grande obreiro desta infraestrutura cuja extensão é da ordem dos 6 

quilómetros (Amante 2008). 

Com a evolução das tecnologias de engenharia hidráulica, o Aqueduto dos Pegões foi perdendo a sua 

utilidade, até que nos dias de hoje se encontra em completo desuso. No entanto, o Aqueduto possui 

ainda assim um inestimável valor Cultural e Patrimonial. De facto, desde 1910 que está classificado 

pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico como Monumento Nacional 

(“DGPC | Pesquisa Geral” 2017). 

 

Figura 3.1 - (“Aqueduto Dos Pegões (Tomar) | My CMS” 2017) 
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3.2. Descrição Geométrica do Aqueduto 

O Aqueduto dos Pegões possui, na sua totalidade, cerca de 6000 metros de extensão. É possível 

examinar o desenvolvimento total do Aqueduto na figura 3.2, com a zona onde incide o presente estudo 

assinalada no círculo a verde: 

 

Figura 3.2 - Planta e levantamento fotográfico do aqueduto dos Pegões. Adaptado de (Amante 2008) 

Destes 6000 metros, apenas 1350 estão acima da superfície. Isto, aliado ao facto de o aqueduto 

percorrer terras particulares, fazem com que o mesmo passe relativamente despercebido, exceto na 

zona do vale de Pegões (“Aqueduto Dos Pegões (Tomar) - Um Dos Mais Notáveis de Portugal” 2017), 

que é precisamente onde o estudo desta Dissertação incide (figura 3.3):  

 

Figura 3.3 - Planta do Aqueduto dos Pegões na zona onde incide o estudo, o vale dos Pegões. Adaptado de 

(Mateus et al. 2016) 

 

É possível observar-se na imagem acima as variações de direção que o Aqueduto vai adquirindo ao 

longo do seu desenvolvimento, acabando por ser formado por vários troços ligados entre si. Para efeitos 

de modelação, assume-se que existem 4 troços principais que constituem o Aqueduto: AB, BE, EF e 

FI.   

B 

F 

E 

I 
A 
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O Aqueduto é composto por 60 arcos e 17 arcos ogivais que surgem na parte mais profunda do vale e 

onde assentam alguns dos pilares (figura 3.4).  

 

Figura 3.4 - Vista do Alçado Geral Norte do Aqueduto dos Pegões. Adaptado de (Mateus et al. 2016) 

Para efeitos de categorização geométrica, e de uma forma geral, a estrutura encontra-se dividida em 

zonas de pilares, zonas de arcos e zonas de ogivas. As zonas de pilares, especificamente, podem 

subdividir-se em pilares de 1º nível (localizados sob as zonas de ogivas), pilares de 2º nível (localizados 

sobre as zonas de ogivas) e pilares normais (sem ligação à zona de ogivas). Ao todo o Aqueduto conta 

com 59 pilares, dos quais 42 foram numerados pela equipa que realizou o levantamento geográfico do 

Aqueduto (os restantes, que são todos pilares de 2º nível, não se encontram numerados). Esta 

numeração pode ser consultada na figura 3.4. É de salientar ainda o facto de a grande maioria dos 

pilares sofrer aumento das dimensões da secção transversal ao longo do seu desenvolvimento em 

altura, do topo para a base, que auxilia na resistência às cargas mais elevadas na base do Aqueduto. 

Alguma da informação geométrica foi obtida através do programa de processamento de nuvens de 

pontos tridimensional Cloud Compare (Girardeau-Montaut 2017). Este programa permite adquirir um 

conjunto de pontos da estrutura através de tecnologia de sondagem a laser e posteriormente juntar 

esses mesmos pontos numa nuvem tridimensional que pode depois ser analisada. 

Na figura 3.5 é apresentada a nuvem de pontos do Aqueduto dos Pegões: 

 

Figura 3.5 - Nuvem de pontos do Aqueduto dos Pegões obtida do programa Cloud Compare (Mateus et al. 2016) 

1 4 6 7 85 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25102 3

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 4239
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A altura máxima do aqueduto é ligeiramente superior a 30 metros. Nas extremidades, é possível 

observar casas de água que no seu centro possuem pias para decantação da água.  

Para se poder ter uma melhor ideia da estrutura real do Aqueduto, a sua vista aérea encontra-se na 

figura 3.6: 

 

Figura 3.6 - Aqueduto dos Pegões visto de um plano superior. Adaptado de (“Aqueduto Dos Pegões” 2017) 

 

3.3. Constituintes do Aqueduto dos Pegões 

O Aqueduto de Pegões é constituído, na sua totalidade, por alvenaria de pedra. 

A partir dos dados recolhidos in-situ pela empresa de Diagnóstico, Levantamento e Controlo de 

Qualidade em Estruturas e Fundações Oz, Lda. (Oz 2016), foi possível apurar os materiais específicos 

constituintes da alvenaria de pedra do Aqueduto. 

Estes dados revelaram a existência de 2 tipos distintos de alvenaria: 

1. Pedra aparelhada, formada por blocos de natureza maioritariamente calcária. Encontra-se 

presente no paramento exterior dos pilares e no intradorso dos arcos e abóbadas (figura 3.7). 

2. Pedra ordinária, irregular e argamassada, presente no interior dos pilares, servindo 

essencialmente como material de enchimento dos mesmos. As amostras extraídas deste 

material através de ensaios por furo com carotadora revelaram homogeneidade (figura 3.8). 

É pertinente notar-se também que a plataforma de apoio dos pilares de 2º nível possui revestimento à 

base de argamassa grosseira. 
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Figura 3.7 - Pedra aparelhada no paramento exterior dos pilares (à esquerda) e no intradorso de uma das 
ogivas (à direita) (Oz 2016) 

 

 

Figura 3.8 - Pedra ordinária no paramento interior de um dos pilares (Oz 2016) 

 

3.4. Patologias do Aqueduto dos Pegões 

O Aqueduto dos Pegões, tendo uma idade já superior a 400 anos, apresenta naturalmente patologias 

que foram surgindo ao longo dos anos. No sentido de identificar estas patologias e obter uma ideia 

geral dos locais mais afetados ao longo do aqueduto, um estudo foi realizado pela empresa de 

diagnóstico, levantamento e controlo de qualidade em estruturas e fundações, Oz Lda. (Oz, L.da, 2016) 

Este foi um estudo bastante exaustivo que contemplou a utilização de vários tipos de técnicas de 

diagnóstico estrutural de alvenaria, tais como ensaios de percussão, observações boroscópicas de 

cavidades e, ainda, medição pontual da abertura de fissura e fendas com recurso a régua de fissuras. 

As anomalias de natureza estrutural foram as principais visadas por este estudo. As mais importantes 

irregularidades detetadas pela equipa que realizou o levantamento de anomalias, citando diretamente 

o relatório de diagnóstico da Oz (2016, p.12), foram as seguintes: 
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 “Do levantamento de anomalias visíveis, destaca-se o desaprumo dos pilares P9 a P17 de 

Norte para Sul, a presença de lacuna da alvenaria (ruina dos blocos) de fecho do arco 

localizado entre a mãe de água Nascente e o pilar P1, o desalinhamento dos blocos de 

alvenaria de fecho dos arcos localizados entre os pilares P1 e P2 e o pilar P42 e a mãe de 

água Poente e, ainda, o deslizamento de Poente para Nascente dos blocos de pedra junto à 

base dos pilares P41 e P42, atingindo, no caso do pilar P41, um deslocamento estimado na 

ordem de 8 cm. 

 

 Salienta-se, ainda, a presença de alvenaria com juntas desguarnecidas em profundidade, 

nalguns casos, com aparente risco de queda pontual de alvenaria e, também, a presença de 

fissuras/fendas de grande expressão (abertura superior a 10 mm), predominantemente, 

localizadas nos troços de arcaria simples (extremidades do aqueduto). 

 

 Importa referir, ainda, a presença disseminada de vegetação infestante, por vezes, de natureza 

arbórea, constatando-se, também, pontualmente, aparente desligamento da alvenaria devido 

à sua ação.” 

 

Algumas imagens que permitem ilustrar patologias do Aqueduto são apresentadas nas figuras 3.9 a 

3.16. Legenda das figuras (Oz 2016): 

 

Vegetação infestante, por vezes arbórea 

Alvenaria com juntas desguarnecidas superficialmente 

Alvenaria com juntas desguarnecidas em profundidade 

Fissura (abertura inferior a 10 mm) 

Fissura sub-vertical na face perpendicular à apresentada 

Fenda (abertura superior a 10 mm) 

Fenda sub-vertical na face perpendicular à apresentada 
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Figura 3.9 - Levantamento de patologias no alçado Sul dos pilares 1 a 16. Adaptado de (Oz 2016 

 

)  
 Figura 3.10 - Levantamento de patologias no alçado Sul dos pilares 16 a 25. Adaptado de (Oz 2016) 
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Figura 3.11 - Levantamento de patologias no alçado Sul dos pilares 25 a 33. Adaptado de (Oz 2016) 

 

Figura 3.12  - Levantamento de patologias no alçado Sul dos pilares 33 a 42. Adaptado de (Oz 2016) 
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Figura 3.13 - Levantamento de patologias no alçado Norte dos pilares 1 a 16. Adaptado de (Oz 2016) 

 

Figura 3.14 – Levantamento de patologias no alçado Norte dos pilares 16 a 25. Adaptado de (Oz 2016) 
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Figura 3.15 – Levantamento de patologias no alçado Norte dos pilares 25 a 33. Adaptado de (Oz 2016) 

 

Figura 3.16 - Levantamento de patologias no alçado Norte dos pilares 33 a 42. Adaptado de (Oz 2016) 
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4. Aqueduto dos Pegões - 

Identificação Modal  

4.1. Introdução 

No âmbito da análise estrutural, são cada vez mais usados programas de cálculo automático que 

permitem alcançar um conhecimento aprofundado da estrutura, que auxilia na tomada de qualquer 

decisão respeitante à mesma. 

No entanto, os modelos construídos nem sempre se encontram calibrados em relação à estrutura real, 

e retirar conclusões desses mesmos modelos nestas condições acarreta riscos elevados. 

Neste sentido, existem métodos de comparação comportamental que permitem ajuizar a fiabilidade de 

um modelo em relação à estrutura real e calibrar esse mesmo modelo, caso seja necessário, para 

assim se poder aferir dos resultados do mesmo. 

Um desses métodos é a identificação modal da estrutura. Através da obtenção dos modos e frequências 

de vibração reais da estrutura por via experimental, é possível calibrar o modelo de elementos finitos 

de forma a que este replique, de forma razoavelmente aproximada, estes mesmos modos e frequências 

de vibração reais, assegurando-se assim a viabilidade da sua utilização. Trata-se, neste caso, de uma 

análise dinâmica da estrutura. 

Esta calibração, no presente caso de estudo do Aqueduto dos Pegões, foi feita através da modificação 

de parâmetros como o módulo de elasticidade e o peso próprio do material do aqueduto. Decidiu 

realizar-se esta calibração manualmente, por meio de iterações, variando os diversos parâmetros 

dentro de um determinado modo até as frequências se aproximarem suficientemente das frequências 

obtidas pela via experimental.  

Neste capítulo será explicada a obtenção dos dados experimentais e o posterior tratamento dos 

mesmos. No final, serão obtidos os modos e frequências do Aqueduto que servirão como base para a 

calibração do modelo no Capítulo 5 desta Dissertação. 
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4.2. Obtenção de Dados Experimentais 

4.2.1. Técnicas Experimentais 

De forma a obter os modos e frequências reais de qualquer estrutura, existem 3 tipos de ensaios que 

podem ser realizados (Ferreira 2013): ensaio de vibração forçada, ensaio de vibração livre e ensaio de 

vibração ambiental. 

O ensaio de vibração forçada consiste na aplicação de uma força controlada, de dimensão definida. A 

resposta da estrutura, no domínio das frequências, permite relacionar a carga aplicada e a resposta 

estrutural. 

O ensaio de vibração livre recorre ao impulso obtido pela libertação súbita de uma carga suspensa na 

estrutura ou pelo corte de uma barra tracionada. O comportamento estrutural tem assim um estímulo 

que permite obter a resposta dinâmica. 

No ensaio de vibração ambiental, a resposta é medida num ou vários pontos da estrutura e, por 

aplicação de métodos de identificação modal, obtêm-se um conjunto de modos de vibração em termos 

das suas frequências, configurações modais e amortecimento.  

Em todos estes métodos são utilizados sensores, como velocímetros ou acelerómetros, para medir a 

resposta da estrutura às vibrações ambientais, tais como o vento ou o tráfego ou, no caso do ensaio 

de vibração forçada, para obter a ação da força aplicada. Os sensores são colocados ao longo de vários 

pontos na estrutura que depois recolhem dados relativos à medição pretendida, armazenados num 

dispositivo que converte dados analíticos para digitais. 

No presente estudo foi realizado um ensaio de vibração ambiental, visto ser o ensaio menos invasivo 

dos três disponíveis e também por se tratar de uma estrutura de grande porte que, pelas suas 

características, só permite este tipo de ensaio. 

4.2.2. Visita de Campo ao Aqueduto (Campanha Experimental) 

A campanha experimental decorreu durante o dia 4 de Abril de 2017 e dela resultaram os dados 

experimentais que viriam depois a ser usados na fase da análise modal e na calibração das 

propriedades mecânicas dos modelos do Aqueduto. 

O registo das vibrações ambientais foi feito com recurso a um conjunto de três equipamentos de 

monitorização da velocidade de vibração, da marca SYSCOM (“SAVTek Pty Ltd - SYSCOM | Quality 

Noise and Vibration Measuring Instrumentation” 2017), sincronizados através de antenas GPS, que se 

encontra representado na figura 4.1, juntamente com a legenda dos respetivos componentes.  

Antes de se proceder às medições, foi necessário definir a localização dos sensores. Foi desde logo 

definido que um dos 3 sensores ficaria seria sempre mantido na mesma posição para servir como 

sensor de referência. O mapeamento foi também influenciado por uma análise modal preliminar, 

realizada no programa de cálculo SAP2000 (“SAP2000” 2017), que ajudou a identificar quais os pontos 
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que permitem capturar um maior número de modos. Na tabela 4.1 são assinalados os pilares onde os 

sensores foram colocados em cada medição. Esta tabela é complementada pela figura 4.2 que indica 

todas as localizações usadas ao longo das várias medições. 

 

Figura 4.1 - Equipamento de medição usado no registo das vibrações ambientais do Aqueduto. Adaptado de 

(Ferreira 2013) 

1. Mala - para transporte do equipamento 

2. Redbox MR 2002-CE – dispositivo de processamento e armazenamento dos dados recolhidos. 

3. Sensor de velocidade MR2003+ - dispositivo para medição da velocidade nas 3 direções 

principais. As medições são enviadas ao dispositivo de processamento e armazenamento 

através do cabo de dados. 

4. Antena GPS – permite a definição e sincronização horária entre todos os dispositivos através 

de comunicação por GPS. 

5. Computador portátil - para definição dos tempos de medição e análise dos dados obtidos 

6. Cabos de dados – permite ligação entre: 

a. Computador portátil e Redbox MR 2002-CE 

b. Redbox MR 2002-CE e Sensor de velocidade MR2003+ 

c. Fonte de alimentação e Redbox MR 2002-CE 

Tabela 4.1 - Localização dos sensores ao longo dos pilares do Aqueduto. As linhas da tabela representam as 
medições (M) enquanto que as colunas representam os sensores (S) 

 S1 S2 S3 

M1 19 1 7 

M2 19 11 14 

M3 19 17 21 

M4 19 24 26 

M5 19 29 31 

M6 19 33 35 

M7 19 38 41 
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O procedimento geral decorreu de acordo com os seguintes passos: 

1) Pré-programação dos tempos de gravação de dados no computador;  

2) Colocação dos sensores na posição pré-determinada correspondente à 1ª medição; 

3) Recolha dos sensores da posição onde as medições haviam sido recolhidas e transição para 

a posição de medição seguinte, até se concluir o processo com a medição M7; 

4) Recolha da totalidade do material de medição após levantamento da última medição 

 

Cada medição teve um tempo de gravação de 15 minutos, de modo a permitir a redução do ruído na 

aplicação da transformada de Fourier (explicado em maior detalhe no próximo subcapítulo). A 

frequência de amostragem foi de 100 Hz. Os sensores foram colocados de modo a que a direção de 

medição Y no plano horizontal do sensor coincidisse com o Norte geográfico, como exposto na figura 

4.3. Este tipo de orientação facilita o processo de identificação modal, analisado em maior detalhe na 

próxima secção. 

 

Figura 4.3 - Colocação do sensor de velocidade de maneira a que a direção Y no plano horizontal do sensor 
coincida com o Norte geográfico 

  

M1, S3 

M1, S2 

M2, S2 

M2, S3 

M3, S2 

M3, S3 M4, S2 

M4, S3 

M5, S2 

M5, S3 

M6, S2 

M6, S3 

M7, S2 

M7, S3 

S1 

Figura 4.2 - Identificação das medições e posição dos sensores em cada medição ao longo do Aqueduto. Adaptado de (Mateus 

et al. 2016) 

N 
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4.3. Tratamento e Análise de Dados Experimentais 

4.3.1. Técnicas de Análise 

Os dados experimentais obtidos no anterior capítulo podem ser analisados através de métodos de 

identificação modal estocástica. Estes métodos permitem efetuar a identificação modal de sistemas 

utilizando apenas a resposta medida sob excitação do tipo ruído branco. Esta análise ocorre em 2 tipos 

de domínios: o domínio da frequência e o domínio do tempo. No presente estudo, a análise foi realizada 

no domínio da frequência. 

De acordo com (Mendes and Oliveira 2008), o que permite a análise no domínio da frequência é, de 

um modo resumido, a decomposição em ondas dos registos temporais da velocidade, medidos em 

vários pontos do Aqueduto, utilizando o conceito ligado às séries de Fourier. A resposta da estrutura às 

ações externas pode ser traduzida através de funções de densidade espectral, que são avaliadas 

precisamente através das transformadas discretas de Fourier (DFT). Tal permite extrair as frequências 

para as quais a estrutura mais tende a vibrar.  

No domínio da frequência existem essencialmente 3 métodos de análise: o FDD, o EFDD e o CFDD. 

O método FDD (Frequency Domain Decomposition) consiste na aplicação de um algoritmo matemático 

de decomposição em valores singulares (SVD) à matriz de funções de densidade espectral, que a 

decompõe em várias funções que representam 1 grau de liberdade, cada uma contendo as mesmas 

frequências e os mesmos coeficientes de amortecimento dos modos de vibração da estrutura. A análise 

dos espectros decompostos permite depois escolher picos de ressonância e os correspondentes 

modos de vibração. 

O método EFDD (Enhanced Frequency Domain Decomposition) representa uma melhoria em relação 

ao método FDD. Neste método, os mesmos procedimentos do FDD são utilizados, mas aqui entra em 

consideração o coeficiente MAC (Allemang 2003). Este coeficiente permite comparar vetores singulares 

num pico de ressonância e o vetor singular nas frequências mais próximas ao pico. Este coeficiente 

pode ser calculado pela equação 1:  

 𝑀𝐴𝐶 =  
(𝛷𝑖

𝑇𝛷�̅�)
2

(𝛷𝑖
𝑇𝛷𝑖)(𝛷𝑖

𝑇̅̅ ̅̅ 𝛷�̅�)
 (1) 

Em que 𝛷𝑖 corresponde a vetores singulares que representam a formas modais da estrutura analisada. 

O coeficiente assume valores entre 0 e 1. Um valor de 0 corresponde a uma baixa correlação entre 

dois vetores enquanto que um valor de 1 corresponde a uma boa correlação entre os vetores. A análise 

deste coeficiente assume particular utilidade quando se comparam duas formas modais. 

Finalmente, o método CFDD (Curve-fit Frequency Domain Decomposition) adiciona uma camada de 

estimação modal ao método FDD, tal como já havia ocorrido com o método EFDD. A partir das funções 

de densidade espectral de um grau de liberdade estima-se a frequência e o coeficiente de 
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amortecimento utilizando uma técnica de ajuste de curva. A grande diferença é que neste método 

obtém-se também, através dos picos de ressonância, vários modos diferentes da estrutura. 

4.3.2. Tratamento dos Dados e Análise no ARTeMIS 

Após terem sido recolhidos os dados das vibrações ambientais, as séries temporais foram pré-

processadas com o objetivo de eliminar intervalos de tempo com picos "anormais" e minimizar o ruído 

que possa estar presente e procedeu-se seguidamente ao seu tratamento no programa de análise 

modal ARTeMIS (“ARTeMIS” 2017).  

Para tal, os dados foram inicialmente processados num programa desenvolvido no ambiente MATLAB 

(“MATLAB” 2017). Neste programa, certos intervalos de tempo que possuíam picos de velocidade foram 

removidos. O resultado pode ser observado na figura 4.4.  

 

Figura 4.4 - Gráfico da velocidade [mm/s] em função do tempo [s] correspondente ao sensor de referência para 

uma das medições 

 

No ARTeMIS, a primeira ação foi a de construir o modelo do Aqueduto na opção geométrica do 

programa. Para tal, definiram-se pontos correspondentes aos 15 pilares que serviram de local de 

medição dos sensores, uniram-se esses pontos e a partir de cada um deles desenharam-se os pilares 

em altura correspondentes. Com a planta e os pilares definidos, concluiu-se a descrição geométrica do 

Aqueduto criando elementos de superfície entre os vários pilares. A geometria final é visível na figura 

4.5: 

 

Figura 4.5 - Representação geométrica do Aqueduto no ARTeMIS 

A cada ponto no plano superior deste modelo foram associados vários canais que possuem a 

informação modal do respetivo pilar. As vibrações ambientais foram medidas no plano horizontal. Deste 
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modo, cada ponto possui dois canais em direções ortogonais um ao outro. Os dados contidos em cada 

canal dizem respeito à velocidade, medida em milímetros por segundo [mm/s]. 

 

Figura 4.6 - Canais nas duas direções em cada ponto do modelo do Aqueduto no ARTeMIS. 2ª Configuração 
ativa, que corresponde à 2ª medição no terreno (pontos 11 e 14) 

Com a definição dos canais concluída, é depois possível criar configurações que correspondem às 

medições realizadas no local. Existem 7 configurações que coincidem com as 7 medições no terreno. 

Finalmente, com todas as configurações disponíveis, foram utilizados os métodos FDD, EFDD e CFDD. 

Através da análise da tabela de MAC, é possível compreender a correlação existente entre os modos 

para assim identificar as frequências e as configurações modais do Aqueduto. 

No sentido de refinar os modos e frequências obtidos, as configurações de canais foram executadas 

em 2 conjuntos de definições distintos.  

No 1º conjunto de definições, a análise foi definida para o intervalo de frequências 0-50 Hertz [Hz], sem 

filtragem e com uma resolução da densidade espectral de 2048. No 2ª conjunto, o intervalo de 

frequências foi definido para 0-25 Hz, com um filtro passa-alto (High Pass) de 1ª ordem, que permite a 

passagem das frequências altas com facilidade e atenua a amplitude das frequências abaixo da 

frequência de corte. Esta filtragem permite a rejeição das frequências baixas que não têm um 

significado físico útil para o estudo modal do Aqueduto. Salienta-se que apesar desta filtragem, os 

equipamentos só permitem medir frequências acima de 1 Hz. Para este conjunto, a resolução da 

densidade espectral foi de 1024. Em cada um destes 2 conjuntos fez-se uma comparação em tabela 

de MAC. A verificação cruzada de todas estas tabelas permite aferir quais são os modos e frequências 

principais representadas na resposta. Estas tabelas (4.3 a 4.8) podem ser consultadas nas páginas 41 

e 42. 

Para efeitos de simplificação da descrição dos modos, a idealização da geometria do Aqueduto 

encontra-se dividida em dois troços: troço A (entre os pilares/pontos 23 e 42) e troço B (entre os 

pilares/pontos 1 e 22). 

Foi decidido registar medições que dizem respeito apenas aos modos transversais no troço B, por ser 

mais fácil comparar com os modos obtidos posteriormente no programa de cálculo estrutural SAP2000 
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(“SAP2000” 2017) e também por este se apresentar como o troço mais suscetível às ações exteriores, 

de acordo com o relatório de danos apresentado pela Oz (Oz 2016), presente no Capítulo 3. 

Após comparação entre todos os modos obtidos dos dois conjuntos de definições, foi possível 

determinar os 4 primeiros modos transversais no troço B. As formas modais e correspondentes 

frequências encontram-se resumidos nas figuras 4.7 a 4.10 da tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Formas modais e frequências dos 4 primeiros modos transversais do troço B, obtidos do ARTeMIS 

Figura 4.7 - 1º Modo Transversal: f = 1.93 Hz Figura 4.8 - 2º Modo Transversal: f = 2.03 Hz 

Figura 4.9 - 3º Modo Transversal: f = 2.40 Hz Figura 4.10 - 4º Modo Transversal: f = 2.73 Hz 

Apresenta-se na figura 4.11 o gráfico com o espetro de valores singulares retirado do ARTeMIS, que 

contém as 4 primeiras formas modais e respetivas frequências, demarcadas por círculos (no caso da 

1ª forma modal, por um traço horizontal) na distribuição. 

 

Figura 4.11 - Gráfico com o espetro de valores singulares do Aqueduto no ARTeMIS  
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As formas modais presentes nas figuras da tabela 4.2 resultam da consulta dos métodos FDD, EFDD 

e CFDD, de acordo com a sua correlação de valores nas tabelas MAC (retiradas diretamente do 

ambiente de trabalho do programa ARTeMIS), visíveis nas tabelas 4.3 a 4.8. As cores, que são as 

mesmas retornadas no programa ARTeMIS, têm o objetivo de representar a proximidade entre modos 

(para coeficientes MAC próximos de 1, os valores assumem a cor encarnada; para coeficientes 

próximos de 0, os valores assumem a cor azul). 

Tabela 4.3 - Tabela MAC da comparação entre os métodos FDD e EFDD para o 1º Conjunto de definições 

                        EFDD (Hz) 
FDD (Hz) 

1.929 2.179 2.375 2.734 

1.929 1 0.605 0.382 0.002 

2.026 0.529 0.964 0.025 0.03 

2.417 0.439 0.127 0.858 0.077 

2.734 0.002 0.032 0.055 1 

 

Tabela 4.4 - Tabela MAC da comparação entre os métodos FDD e CFDD para o 1º Conjunto de definições 

                        CFDD (Hz) 
FDD (Hz) 

1.929 2.026 2.375 2.734 

1.929 1 0.529 0.382 0.002 

2.026 0.529 1 0.025 0.03 

2.417 0.439 0.083 0.858 0.077 

2.734 0.002 0.03 0.055 1 

 

Tabela 4.5 - Tabela MAC da comparação entre os métodos CFDD e EFDD para o 1º Conjunto de definições 

                        EFDD (Hz) 
CFDD (Hz) 

1.929 2.179 2.375 2.734 

1.929 1 0.605 0.382 0.002 

2.026 0.529 0.964 0.025 0.03 

2.375 0.382 0.049 1 0.055 

2.734 0.002 0.032 0.055 1 
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Tabela 4.6 - Tabela MAC da comparação entre os métodos FDD e EFDD para o 2º Conjunto de definições 

                        EFDD (Hz) 
FDD (Hz) 

1.929 2.375 2.734 

1.929 1 0.406 0.009 

2.417 0.433 0.87 0.072 

2.734 0.009 0.085 1 
 

 

Tabela 4.7 - Tabela MAC da comparação entre os métodos CFDD e FDD para o 2º Conjunto de definições 

                        CFDD (Hz) 
FDD (Hz) 

1.929 2.051 2.354 2.734 

1.929 1 0.635 0.391 0.009 

2.417 0.433 0.119 0.87 0.072 

2.734 0.009 0.064 0.108 1 

 

Tabela 4.8 - Tabela MAC da comparação entre os métodos CFDD e EFDD para o 2º Conjunto de definições 

                        EFDD (Hz) 
CFDD (Hz) 

1.929 2.375 2.734 

1.929 1 0.406 0.009 

2.417 0.635 0.052 0.064 

2.354 0.391 0.971 0.108 

2.734 0.009 0.085 1 
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5. Aqueduto dos Pegões - Modelação 

do Comportamento Estrutural 

5.1. Introdução 

O Aqueduto dos Pegões foi estudado, na presente Dissertação, com recurso à modelação num 

programa de cálculo estrutural. É assim importante definir desde logo a estratégia de modelação a 

utilizar, para assim eleger um programa de cálculo que seja compatível com a análise estrutural. 

No presente estudo, e tendo em conta a revisão bibliográfica e o objetivo do estudo do Aqueduto dos 

Pegões pelo Método dos Elementos Finitos, a decisão relativa à estratégia de modelação recaiu sobre 

a Análise Linear Elástica, a ser adotada na fase da análise estrutural. 

Dentro do variado leque de programas de cálculo baseados no MEF com incidência na Análise Elástica 

linear existentes, elegeu-se o SAP2000 (“SAP2000” 2017). Este é um programa de cálculo que possui 

uma interface de fácil utilização, que torna a experiência de modelação bastante intuitiva, para além de 

ser conhecido por retornar resultados fiáveis (assumindo uma correta representação da estrutura), 

principalmente no que à resposta sísmica diz respeito. (Chen and Hao 2004) 

Os vários tipos de análise que este programa permite encontram-se resumidos na tabela 5.1: 

Tabela 5.1 - Tipos de análises permitidas pelo programa de cálculo SAP2000. Adaptado de (“Nonlinear - 

Technical Knowledge Base - Computers and Structures, Inc. - Technical Knowledge Base” 2017) 

TIPO DE ANÁLISE Linear Não Linear 

Estática Exploração da Capacidade Elástica Pushover 

Dinâmica Espetro de Resposta Baseada no registo do tempo 

 

Como se verá, a possibilidade de analisar estruturas no SAP2000 estática e dinamicamente será de 

grande utilidade. 

O SAP2000 possibilita a utilização de vários tipos de componentes estruturais que permitem um vasto 

leque de escolha ao utilizador e que se adequam aos vários tipos de estruturas e análises pretendidas. 

Estes componentes e sua respetiva representação encontram-se resumidos nas figuras 5.1 a 5.4 da 

tabela 5.2: 
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Tabela 5.2 - Componentes estruturais do SAP2000 ((“Features | Structural Analysis and Design | SAP2000” 2017)) 

COMPONENTE REPRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Joint (Nó de 

ligação) 

Figura 5.1 - Nós de ligação numa 
estrutura do SAP2000 

Elementos criados em zonas de 

interseção ou internamente na fase de 

criação de elementos finitos. Auxiliam 

na ligação dos outros componentes 

estruturais. 

Frame (Elemento 

de barra) 

Figura 5.2 – Elementos de barra 
numa estrutura do SAP2000 

 

Elementos unidimensionais, sendo 

permitido ao utilizador definir 

propriedades dos seus materiais. 

Area (Elemento de 

área) 

Figura 5.3 - Elementos de área numa 
estrutura do SAP2000 

 

Elementos bidimensionais, para 

modelar estruturas através de 

casca(shell), lâmina (plate) ou 

membrana (membrane) no plano e no 

espaço. 

Solid (Elemento 

sólido) 

Figura 5.4 - Elementos sólidos numa 
estrutura do SAP2000 

Elementos de 8 nós que permitem a 

modelação tridimensional. Baseiam-se 

na formulação isoparamétrica. 
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Para além destes, existem outros componentes, como cabos, articulações, molas e outros elementos 

de ligação que, por não possuírem utilidade para a modelação do presente estudo, foram omitidos. 

O ponto de interesse deste capítulo da Modelação baseia-se na construção de 2 tipos de modelos do 

Aqueduto dos Pegões: um em elementos de barra (Frames) e o outro em elementos de sólidos (Solids).  

Elementos de Barra – objetos de modelação que se fazem representar por linhas retas que conectam 

dois nós de ligação. Permitem modelar vigas, colunas, tirantes e treliças em sistemas bi e 

tridimensionais (“Frame - Technical Knowledge Base - Computers and Structures, Inc. - Technical 

Knowledge Base” 2017). Na figura 5.5, uma barra inclinada sujeita a carregamento distribuído é 

modelada no SAP com recurso a elemento de barra.  

 

Figura 5.5 - Barra inclinada sujeita a carregamento modelada no SAP2000 através de elemento de barra(“Frame 

Loading - Technical Knowledge Base - Computers and Structures, Inc. - Technical Knowledge Base” 2017) 

Elementos de Sólidos – elementos de 8 nós cuja utilização é primordialmente a modelação de 

estruturas tridimensionais. Cada elemento sólido possui 6 faces quadriláteras que permitem ao mesmo 

assumir uma grande variedade de formas geométricas (fig. 5.6.). Admitem a aplicação de propriedades 

anisotrópicas (“Solid - Technical Knowledge Base - Computers and Structures, Inc. - Technical 

Knowledge Base” 2017). Exemplificados na figura 5.6. 

 

Figura 5.6 - Elemento sólido comum, constituído por 6 faces quadriláteras e 8 nodos a conectar as mesmas 

(“Solid - Technical Knowledge Base - Computers and Structures, Inc. - Technical Knowledge Base” 2017) 

Neste Capítulo, será descrito o processo de construção da malha do Aqueduto para ambos os modelos, 

com elementos de barra e com elementos de sólidos. Ambos os modelos serão posteriormente 

calibrados tendo em conta os dados obtidos no capítulo 4 e, finalmente, será feita uma comparação 

global entre os dois modelos, incidindo em aspetos específicos da modelação.  
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5.2. Construção dos Modelos 

5.2.1. Modelo com Elementos Sólidos 

Antes de se iniciar a construção do Modelo com Elementos Sólidos (doravante designado por MES), 

foi necessário delinear a melhor abordagem a essa mesma construção, considerando a variação em 

direção ao longo do comprimento do Aqueduto e a própria complexidade do processo construtivo de 

uma estrutura em elementos sólidos no SAP2000. 

A decisão acabou por recair na importação dos desenhos do alçado do Aqueduto para o SAP2000, a 

partir dos desenhos disponíveis no programa de desenho AutoCAD (“AutoCAD” 2017), resultantes do 

levantamento geométrico do Aqueduto (Mateus et al. 2016), ao longo dos seus troços (figura 5.7). Esta 

divisão encontra-se detalhada no subcapítulo 3.2.  

 

Figura 5.7 - Alçado do Aqueduto disperso em desenho de AutoCAD (adaptado de (Mateus et al. 2016)). A 
mudança de cor ao longo do alçado representa a mudança do Aqueduto em direção e correspondente divisão 

em troços 

Seguidamente foram criados elementos de área sobrepostos aos alçados e finalmente os elementos 

sólidos a partir da extrusão dos elementos de área. Na figura 5.8 é possível observar a representação 

do Aqueduto nos elementos de área a partir dos quais a extrusão para elementos sólidos sucedeu. 

 

Figura 5.8 - Elementos de área do Aqueduto no SAP2000, importados do AutoCAD 

Inicialmente os pilares do Aqueduto foram discretizados em função da variação geométrica das secções 

em altura. No entanto, por forma a facilitar um processo de modelação e análise de resultados que é, 

por si só, extremamente moroso e complexo, foi decidido atribuir uma secção contínua a todos os 

pilares. No caso dos pilares de 2º nível, a secção foi definida de forma a existir continuidade entre a 

espessura destes e a espessura da zona dos arcos. Os restantes pilares possuem secção trapezoidal 

que procura englobar de forma aproximada a variação em altura da geometria das secções. 

A B E F I 
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Foram atribuídos apoios simples a todos os nós de ligação da base e das paredes de extremidade 

(zonas de ligação às casas de água) de forma a simular um encastramento. Os apoios simples 

impedem o movimento vertical nos vários nós da base dos pilares, o que por sua vez impede a rotação 

relativa entre estes mesmos nós, simulando assim os encastramentos pretendidos. Por fim, refinou-se 

a malha de elementos finitos de forma a obter resultados o mais próximo possível da solução real. 

O Aqueduto, constituído por elementos sólidos, no seu estado final conta com 19349 elementos sólidos 

ligados por 35877 nós. Várias imagens e pormenores do Aqueduto neste modelo podem ser 

consultados nas figura 5.9 a 5.13:  

 

Figura 5.9 - Modelo em elementos sólidos do Aqueduto dos Pegões. Zonas a vermelho revelam os elementos 
finitos na forma de elementos sólidos e as zonas a verde os apoios fixos na base e nas paredes de extremidade 

 

 

Figura 5.10 - Pormenor da zona de transição entre os troços BE e EF do Aqueduto dos Pegões no MES 

 

  

Figura 5.11 - Vista da planta do Aqueduto dos Pegões no MES  
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Figura 5.12 - Vista de alçado de parte do troço AB 

 

 

Figura 5.13 - Pormenor da ligação de um pilar ao exterior através de apoios simples nos nós da base que, em 
conjunto, simulam um encastramento 

5.2.2. Modelo com Elementos de Barra 

Ao realizar qualquer tipo de modelação na qual se recorre a dois modelos idênticos compostos por 

elementos distintos (como é o caso), é de extrema utilidade que os dois modelos se assemelhem o 

mais possível por forma a evitar grandes divergências a nível dos resultados de qualquer análise. 

Neste sentido, decidiu construir-se o Modelo com Elementos de Barra (doravante designado por MEB) 

com base no MES anteriormente construído. Para este efeito, substituíram-se os elementos de área 

que haviam sido criados após a importação de troços do AutoCAD (“AutoCAD” 2017) por elementos de 

barra em cada pilar e em cada troço longitudinal. 

Teve-se o cuidado, nesta construção, de atribuir aos vários pilares e troços longitudinais valores 

geométricos análogos aos valores contidos no MES. 

No final da construção do modelo, as bases dos pilares foram todas encastradas e os próprios 

elementos de barra foram refinados através de uma opção do programa de cálculo SAP2000 

(“SAP2000” 2017).  

O MEB final é composto por um total de 521 elementos de barra, ligados entre si por 488 nós. 

Várias imagens e pormenores do Aqueduto neste modelo podem ser consultados nas figuras 5.14 a 

5.16:   
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Figura 5.14 - Modelo do Aqueduto dos Pegões com elementos de barra 

 

 

Figura 5.15 - Vista da planta do Aqueduto dos Pegões no MEB 

 

 

Figura 5.16 - Pormenor das zonas de transição entre os troços AB e BE e os troços BE e EF do Aqueduto dos 

Pegões no MEB 
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5.3. Calibração das Propriedades Mecânicas 

Finalizada a construção dos modelos do Aqueduto, é necessário calibrá-los com base nos resultados 

experimentais. Esta calibração é suportada pelos dados obtidos no Capítulo 4 da Identificação Modal. 

A calibração foi feita manualmente, considerando dois parâmetros: o módulo de elasticidade e o peso 

próprio da estrutura. Estes parâmetros foram modificados na interface do programa de cálculo 

SAP2000 (“SAP2000” 2017) até que as frequências obtidas neste convergissem para as frequências 

retiradas dos modos identificados no programa de análise modal ARTeMIS (“ARTeMIS” 2017), naquilo 

que pode ser descrito essencialmente como um processo iterativo. 

5.3.1. Calibração do Modelo com Elementos Sólidos 

A calibração foi primeiramente realizada sobre o MES, por ser o modelo mais complexo. Assim tornou-

-se significativamente mais vantajoso calibrar o MEB com a configuração modal do MES já definida, 

visto que o parâmetro do peso próprio obtido na calibração do MES pôde ser depois utilizada na 

calibração do MEB. 

A análise modal foi executada no MES utilizando uma primeira aproximação dos valores do peso próprio 

e do módulo de elasticidade com base na revisão bibliográfica. Esta 1ª aproximação foi executada com 

os valores da tabela 5.3: 

Tabela 5.3 - Parâmetros inicias escolhidos para o processo iterativo no MES 

Parâmetro Valor 

E (GPa) 0.8 

Peso Próprio (kN/m3) 20 

Coeficiente de Poisson v 0.3 

Para os quais se obtiveram os seguintes resultados iniciais expostos na tabela 5.4: 

Tabela 5.4 - Erro relativo (%) das várias frequências comparando os modos reais com os modos obtidos do 

SAP2000, para os parâmetros iniciais no MES 

Modo Transversal Frequência SAP (Hz) Frequência real (Hz) Erro Relativo (%) 

1 1.158 1.930 66.67 

2 1.233 2.030 64.64 

3 1.465 2.400 64.51 

4 1.640 2.730 66.46 

 

Estes resultados iniciais revelaram-se com elevado erro relativo e ainda longe dos valores reais, 

portanto procedeu-se à alteração dos parâmetros e continuou-se o processo iterativo. Fizeram-se variar 

assim os parâmetros do módulo de elasticidade e do peso próprio da estrutura, mantendo as ligações 

ao exterior inalteradas.  
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O limite dos valores dos parâmetros teve em conta os valores existentes na literatura (obtidos 

experimentalmente) para alvenaria de pedra de estruturas históricas e a avaliação visual das condições 

reais da estrutura. O limite inferior do valor do peso próprio foi considerado de 14 kN/m3.  

O processo iterativo, derradeiramente, resultou na obtenção dos parâmetros contidos na tabela 5.5. O 

erro relativo para as frequências dos modos obtidos com estes parâmetros encontra-se representado 

na tabela 5.6: 

Tabela 5.5 - Parâmetros finais obtidos através do processo iterativo no MES 

Parâmetro Valor 

E (GPa) 2.0 

Peso Próprio (kN/m3) 18 

Coeficiente de Poisson v 0.3 

 

Tabela 5.6 - Erro relativo (%) das várias frequências comparando os modos reais obtidos do ARTeMIS com os 
modos obtidos do SAP2000, para os parâmetros finais no MES 

Modo Transversal Frequência SAP (Hz) Frequência real (Hz) Erro Relativo (%) 

1 1.929 1.930 0.05 

2 2.055 2.030 -1.22 

3 2.369 2.400 1.31 

4 2.736 2.730 -0.22 

 

Refere-se que era possível ter-se realizado uma calibração local, em zonas de danos do Aqueduto. No 

entanto, para o âmbito da atual Dissertação, o autor considerou suficiente a calibração realizada. 

O processo acima descrito permitiu ajustar os valores das frequências do modelo MES, com um erro 

relativo máximo de 1.3% que pode ser considerado desprezível. 

Os parâmetros contidos na tabela 5.6 serão utilizados em qualquer análise estrutural realizada no MES 

deste ponto em diante. 

As configurações modais dos quatro primeiros modos de vibração identificados experimentalmente e 

as configurações do modelo MES calculadas no programa de cálculo estrutural SAP2000 podem ser 

visualizadas nas figuras 5.17 a 5.20. 
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Das figuras 5.17 a 5.20 é possível avaliar a concordância das configurações identificadas e calculadas 

em termos qualitativos. Esta evidência torna-se ainda mais reforçada quando se tem conta os valores 

das tabelas MAC apresentadas no Capítulo 4. 

  

 
 

Figura 5.17 - 1º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MES (direita): f = 1.93 Hz 

 
 

Figura 5.18 - 2º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MES (direita): f = 2.03 Hz 

 

 

Figura 5.19 - 3º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MES (direita): f = 2.40 Hz 

 

 

Figura 5.20 - 4º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MES (direita): f = 2.73 Hz 
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5.3.2. Calibração do Modelo com Elementos de Barra 

Tal como no MES, também no Modelo com Elementos de Barra foi necessário realizar a atualização 

das propriedades dos elementos por forma a que os resultados obtidos se apresentassem fidedignos.  

Uma primeira abordagem ao problema poderia levar a concluir que os mesmos parâmetros obtidos na 

calibração do modelo com elementos sólidos seriam agora aplicados diretamente ao modelo em 

elementos de barra, e que tal garantiria a otimização deste modelo. No entanto, é necessário ter em 

conta as diferenças comportamentais que surgem nos dois modelos, devidas principalmente à 

diferença ao nível geométrico e também da resposta estrutural dos elementos de barra 

comparativamente com os elementos sólidos, diferenças essas que depois se refletem em toda a 

modelação. 

Assim, é necessário determinar qual o peso próprio da estrutura em elementos de barra que produz o 

mesmo peso total da estrutura em elementos sólidos, para um peso próprio de aplicado no MES. Para 

tal, obtiveram-se os pesos totais das estruturas para um peso próprio aplicado de 18 kN/m3 em ambos 

os modelos. Estes dados, retirados diretamente do SAP2000, encontram-se representados na tabela 

5.7. 

Tabela 5.7 - Comparação entre os pesos próprios do MES e do MEB 

Peso Total MES (kN) Peso Total MEB (kN) Diferença (kN) Diferença (%) 

220708.717 220683.880 24.837 0.011 

Dado que os pesos totais são praticamente idênticos, decidiu atribuir-se um também ao MEB um peso 

próprio de 18 kN/m3. O módulo de Elasticidade deste modelo ainda necessita, no entanto, de ser 

determinado. Tal pode ser conseguido com recurso ao processo iterativo, o mesmo que foi utilizado 

para o MES.O processo iterativo concluiu com a obtenção dos parâmetros contidos na tabela 5.8. O 

erro relativo para as frequências dos modos obtidos com estes parâmetros encontra-se representado 

na tabela 5.9. 

Tabela 5.8 - Parâmetros finais assumidos através do processo iterativo no MEB 

Parâmetro Valor 

E (GPa) 3.5 

Peso Próprio (kN/m3) 18 

Coeficiente de Poisson v 0.3 

 

Tabela 5.9 - Erro relativo (%) das várias frequências comparando os modos reais obtidos do ARTeMIS com os 
modos obtidos do SAP2000, para os parâmetros finais no MEB 

Modo 
Transversal 

Frequência SAP 
(Hz) 

Frequência real 
(Hz) 

Erro Relativo 
(%) 

1 1.92 1.93 0.36 

2 2.01 2.03 1.20 

3 2.44 2.41 -1.27 

4 2.71 2.73 0.66 
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Tendo-se obtido valores para o erro relativo de cada modo razoavelmente reduzidos, deu-se o processo 

iterativo como terminado. É possível consultar a comparação gráfica entre os modos e frequências do 

MEB em SAP e do ARTeMIS nas figuras 5.21 a 5.24. 

 

Das figuras 5.21 a 5.24 é possível avaliar a concordância das configurações identificadas e calculadas 

em termos qualitativos. Esta evidência torna-se ainda mais reforçada quando se tem conta os valores 

das tabelas MAC apresentadas no Capítulo 4. 

  

  

Figura 5.21 - 1º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MEB (direita): f = 1.93 Hz 

  

Figura 5.22 - 2º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MEB (direita): f = 2.03 Hz 

 
 

Figura 5.23 - 3º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MEB (direita): f = 2.40 Hz 

 
 

Figura 5.24 - 4º Modo Transversal no ARTeMIS (esquerda) e no MEB (direita): f = 2.73 Hz 
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5.4. Análise dos Resultados dos Modelos 

A existência de vários tipos de elementos para modelação de estruturas em programas de cálculo 

oferece ao utilizador bastantes vantagens. Desde logo, ao possuir uma estrutura modelada em 

elementos diferentes, o utilizador consegue mais facilmente avaliar a validade dos resultados obtidos. 

A possibilidade de modelar uma estrutura, que se revele complexa, em vários tipos de elementos 

distintos ao longo da sua extensão é também uma grande vantagem. 

No presente estudo, a mesma estrutura foi concebida no programa de cálculo SAP2000 (“SAP2000” 

2017), utilizando dois tipos de elementos distintos: elementos de sólidos e elementos de barra, cada 

um deles fazendo-se acompanhar de nós que auxiliam na ligação entre os elementos do modelo. 

Neste capítulo, as vantagens e desvantagens da utilização de cada modelo irão ser apresentadas. Para 

este efeito, será aplicada a ação sísmica, na forma do espetro de resposta em ambos os modelos. Os 

resultados destas análises permitirão ainda concluir quanto à utilização dos modelos: será necessário 

criar um modelo em elementos sólidos, ou bastará criar um modelo mais simplificado, em elementos 

de barra? 

Comecemos, então, por definir o espetro de resposta a partir do qual será aplicado a ação sísmica nos 

dois modelos. 

5.4.1. Definição do Espetro de Resposta 

Como já foi referido no subcapítulo 2.3.2, a ação sísmica em Portugal rege-se pelas normas contidas 

no Eurocódigo 8 (IPQ 2010). Esta norma especifica dois tipos de ação sísmica para Portugal: 

 Ação Sísmica Tipo 1 – cenário “afastado”, respeitante aos sismos com epicentro na região 

Atlântica. 

 

 Ação Sísmica Tipo 2 – cenário “próximo”, respeitante aos sismos com epicentro no território 

Continental ou no Arquipélago dos Açores. 

No presente Capítulo, serão estudados apenas os efeitos da ação sísmica do tipo 2 para o estudo 

comparativo entre os modelos. Posteriormente, no Capítulo 6, os dois tipos de ação sísmica serão 

considerados na verificação de segurança do Aqueduto dos Pegões.  

Os parâmetros na tabela 5.10 foram definidos para a ação sísmica do tipo 2, de acordo com a 

localização geográfica do Aqueduto: Tomar. 
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Tabela 5.10 - Parâmetros para definição do espetro de resposta 

TIPO DE AÇÃO 1 2 

Aceleração máxima à superfície do terreno - agR (m/s2) 0.6 1.1 

Coeficiente de Importância - γI 1 

Valor de cálculo da aceleração à superfície do terreno - ag (m/s2) 0.6 1.1 

Coeficiente de Comportamento q 1.5 

Tipo de Terreno B 

Fator de Amortecimento η 0.05 

 

A aceleração máxima à superfície do terreno é obtida para ambos os tipos de ações consultando o 

Anexo Nacional do Eurocódigo 8 para o concelho de Tomar. Multiplicando esta aceleração pelo 

coeficiente de importância (que vem igual a 1, por se ter considerado uma classe de importância II para 

o Aqueduto), obtém-se o valor de cálculo da aceleração à superfície do terreno, segundo a equação 2 

presente no Eurocódigo 8: 

 ag =  agR ∗ 𝛾𝐼 
(2) 

O coeficiente de comportamento q é igual a 1.5, por se tratar de uma estrutura em alvenaria simples 

(NA-9.3(4) do EC8). O fator de amortecimento vem igual a 0.05 para ambos os tipos de ação de acordo 

com o ponto 3.2.3.1.2 do Eurocódigo 8 (IPQ 2010). 

Por forma a estimar o tipo de terreno, recorreu-se à informação 

contida no Atlas de Portugal (Instituto Geográfico Português 

2005). Conforme se pode observar na figura 5.25 (zona 

circundada a negro), a região do Aqueduto de Tomar pertence a 

uma “reunião” de vários tipos de solos, que na verdade possuem 

algumas características em comum. Essas características são:  

 Solos argilosos com elevado grau de saturação em bases 

 Solos pedregosos muito pouco espessos e muito pouco 

evoluídos, estabelecidos sobre rochas mãe 

 Solos móveis, perto de complexos rochosos antigos 

Tendo como base toda esta informação, decidiu considerar-se 

um terreno do tipo B para a zona do Vale dos Pegões, cujas 

características são, citando o Eurocódigo 8 (p.36): 

“Depósitos de areia muito compacta, de seixo (cascalho) ou de 

argila muito rija, com uma espessura de, pelo menos, várias 

dezenas de metros, caracterizados por um aumento gradual das 

propriedades mecânicas com a profundidade.” 

  
Figura 5.25 - Mapa de Solos de 
Portugal (Instituto Geográfico 
Português 2005) 
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5.4.2. Análise Sísmica 

Tendo-se definido o espetro de resposta, foram realizadas as modelações numéricas considerando o 

número de modos indicados na tabela 5.11. 

Tabela 5.11 - Caracterização da ação sísmica para MES e MEB 

MODELO Nº MODOS 
% PARTICIPAÇÃO DINÂMICA 

SEGUNDO X 
% PARTICIPAÇÃO DINÂMICA 

SEGUNDO Y 

SÓLIDOS 500 89.93 89.55 

BARRA 700 90.26 90.19 

 

Em cada um dos modelos procurou-se executar um número de modos dos quais resultassem 

percentagens de participação da massa modal próximas dos 90%, em cada direção, para assim 

assegurar boa fiabilidade dos resultados. 

O modelo com elementos de barra e, particularmente, o modelo com elementos sólidos, possui uma 

complexidade que não permite a análise exaustiva de toda a estrutura. Assim, a estratégia consistiu no 

seguinte procedimento: 

1. Determinar com o MEB os valores de momento fletor e esforço transverso na zona indicada na 

figura 5.26. 

2. Comparar os resultados obtidos no ponto 1 com os obtidos com o MES 

3. Concluir acerca da validade de ambos os modelos com base nos resultados acima referidos 

A zona escolhida para análise contempla os pilares 14 a 21 (figura 5.26). A decisão de analisar esta 

zona deveu-se sobretudo ao facto de se tratar de uma zona de transição entre troços do Aqueduto e 

também porque foi referida como uma das zonas mais danificadas e suscetíveis a novos danos no 

relatório de levantamento de danos (Oz 2016) conforme descrito no subcapítulo 3.4. Para além disto, 

entendeu-se, inicialmente, que esta zona é uma das zona onde ocorreria os maiores esforços devido à 

ação sísmica.  

 

Figura 5.26 - Zona onde irá incidir a análise de resultados 
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Cada um dos pilares contidos no perímetro delineado a vermelho da figura 5.26 foi analisado e, 

posteriormente, comparado para 4 tipos distintos de esforços: 

 Momento Fletor segundo a direção 2 (M22) 

 Momento Fletor segundo a direção 3 (M33) 

 Esforço Transverso segundo a direção 2 (V2) 

 Esforço Transverso segundo a direção 3 (V3) 

As direções 2 e 3 indicadas estão relacionadas com as direções dos eixos de cada pilar, conforme pode 

ser visualizado na figura 5.27: 

 

Figura 5.27 - Eixos das secções dos pilares, representadas no MEB na opção de visualização extrudida (à 
esquerda) e na opção de visualização simples (à direita) 

A ação sísmica foi aplicada de forma a que a sua componente segundo X coincidisse com a direção do 

troço EF (vide capítulo 3.2) e a componente segundo Y fosse perpendicular ao mesmo (figura 5.28). 

 

Figura 5.28 - Direções X e Y segundo as quais atua a ação sísmica no MES (à esquerda) e no MEB (à direita) 
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Os resultados obtidos da análise sísmica podem ser consultados nas tabelas 5.12 a 5.15. A correlação 

em cada tabela é calculada realizando o rácio entre o menor dos valores entre cada um dos esforços 

para o MEB e para o MES, garantindo-se assim sempre um valor entre 0 e 100%. 

 

Tabela 5.12 - Esforço transverso obtido para a ação sísmica do tipo 1 segundo a direção X 

COMPARAÇÃO ESFORÇOS PARA AÇÃO EX 

PILAR 
V2 (kN) V3 (kN) 

MEB MES 
Correlação 

% 
MEB MES 

Correlação 
% 

14 164.33 157.58 95.89 157.81 142.25 90.14 

15 202.00 225.12 89.73 129.59 166.78 77.70 

16 254.91 259.20 98.34 248.93 335.87 74.11 

17 234.56 234.03 99.77 270.03 229.69 85.06 

18 198.26 196.14 98.93 243.51 256.75 94.84 

19 276.05 225.54 81.70 195.59 263.11 74.34 

20 336.45 420.90 79.94 298.75 494.28 60.44 

21 215.53 289.16 74.54 333.81 470.36 70.97 
 

 

 

Tabela 5.13 - Esforço de momento fletor obtido para a ação sísmica do tipo 1 segundo a direção X 

COMPARAÇÃO ESFORÇOS PARA AÇÃO EX 

PILAR 
M22 (kN *m) M33 (kN *m) 

MEB MES Correlação % MEB MES 
Correlação 

% 

14 1732.85 1419.69 81.93 1702.20 1507.05 88.54 

15 1382.56 1533.47 90.16 2113.21 2006.76 94.96 

16 3230.83 3997.66 80.82 3051.44 2521.70 82.64 

17 3591.22 2595.89 72.28 2703.42 2550.02 94.33 

18 3333.03 2427.15 72.82 2407.25 1914.38 79.53 

19 2322.73 731.88 31.51 2879.63 1391.12 48.31 

20 3288.77 2153.02 65.47 3524.68 2800.02 79.44 

21 3743.43 2840.41 75.88 2646.48 1852.01 69.98 
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Tabela 5.14 - Esforço transverso obtido para a ação sísmica do tipo 2 segundo a direção X 

COMPARAÇÃO ESFORÇOS PARA AÇÃO EY 

PILAR 
V2 (kN) V3 (kN) 

MEB MES Correlação % MEB MES Correlação % 

14 109.68 112.63 97.38 315.17 295.01 93.60 

15 134.94 170.03 79.36 389.38 287.05 73.72 

16 171.48 218.85 78.36 358.36 496.47 72.18 

17 167.90 169.91 98.82 364.23 300.28 82.44 

18 212.68 142.25 66.88 254.72 307.80 82.76 

19 289.99 260.45 89.81 220.49 310.79 70.95 

20 361.74 514.77 70.27 333.31 574.46 58.02 

21 231.63 382.24 60.60 324.60 547.40 59.30 
 

 

 

Tabela 5.15 - Esforço de momento fletor obtido para a ação sísmica do tipo 2 segundo a direção X 

COMPARAÇÃO ESFORÇOS PARA AÇÃO EY 

PILAR 
M22 (kN *m) M33 (kN *m) 

MEB MES Correlação % MEB MES Correlação % 

14 3940.40 3151.01 79.97 1140.19 1066.03 93.50 

15 3923.76 3105.95 79.16 1403.15 1518.28 92.42 

16 4742.09 6286.14 75.44 2020.41 2119.07 95.34 

17 3901.83 3368.03 86.32 1816.63 1890.05 96.12 

18 3422.03 2786.91 81.44 2550.17 1541.95 60.46 

19 2743.16 818.82 29.85 3100.39 1699.64 54.82 

20 4107.68 2507.18 61.04 3808.81 3568.49 93.69 

21 4496.71 3329.45 74.04 2912.89 2562.37 87.97 
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5.4.3. Discussão dos Resultados 

A partir das tabelas 5.12 a 5.15 foi possível elaborar os gráficos de barras verticais de correlação MEB-

MES para a solicitação sísmica segundo X e segundo Y, como pode ser observado nas figuras 5.29 e 

5.30: 

 

Figura 5.29 - Correlação (%) entre os esforços do MES e do MEB nos pilares 14-21 para a direção sísmica X 

 

Figura 5.30 - Correlação (%) entre os esforços do MES e do MEB nos pilares 14-21 para a direção sísmica Y 
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Ao analisar estes dados, é possível afirmar o seguinte: 

1. Os modelos apresentam uma boa correlação para os esforços de Momento Fletor em ambas 

as direções. A única exceção ocorre no pilar 19. As diferenças obtidas neste pilar podem ser 

explicadas pelo facto de ser um pilar de transição ao nível da direção longitudinal do Aqueduto 

e também por ser o primeiro pilar onde se iniciam os arcos ogivais, que se prolongam até ao 

pilar 36. 

2. Os modelos apresentam uma boa correlação para os esforços Transversos em ambas as 

direções. Ao longo da extensão do Aqueduto entre os pilares 14 e 21, o esforço transverso 

apresenta-se bastante idêntico para os dois modelos, apesar de um ligeiro decaimento na 

correlação a partir do pilar 19 até ao pilar 21. A explicação para tal é, à semelhança do indicado 

no ponto 1, o fator transição de direção do Aqueduto e a introdução de arcos ogivais. 

A análise dos resultados dos dois modelos permite retirar as seguintes conclusões: 

 É possível realizar modelação de estruturas em alvenaria de pedra semelhantes às do 

Aqueduto dos Pegões, considerando apenas o modelo mais simples, o Modelo com Elementos 

de Barra, sem perda de qualidade dos resultados. Há, no entanto, alguns fatores a ter em conta 

antes de se tomar a decisão final acerca de qual o modelo escolhido: 

o Quanto maior a refinação do modelo, mais perto os valores obtidos estarão dos valores 

reais.  

 

o É importante, também, que os modelos se assemelhem geometricamente o mais possível 

à estrutura real, de forma a representar o seu comportamento da maneira mais fiável 

possível. No presente estudo, a geometria e o peso total de ambos os modelos é 

equivalente, apenas variando algumas outras características que, pela natureza dos 

elementos de ambos os modelos, nunca poderiam apresentar semelhanças (e.g. a forma 

arqueada que é possível representar com grande detalhe no MES e não se apresenta tão 

conveniente no MEB). 

 

o Para ações sísmicas regidas pelo espetro de resposta, é importante que se procure obter 

uma participação da massa modal próxima dos 90%, para ambas as direções X e Y. Este 

fator tornou-se ainda mais evidente com o aumento progressivo da percentagem de 

participação da massa modal ao longo do estudo dos modelos (derivado da crescente 

inclusão de modos de vibração), que coincidiu com uma maior correlação entre os esforços 

dos dois modelos. 

 

 É também importante que a opção tenha em conta o custo e o benefício do modelo. Para uma 

estrutura que requeira especial cuidado na sua análise, é recomendável que se obtenha o 

máximo de informação possível com o uso de vários modelos diferentes contendo elementos 

diferentes. Para estruturas não tão importantes, o MEB pode ser considerado uma boa escolha. 
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Os comentários anteriores são complementados pela informação contida na tabela 5.16 e pelas figuras 

5.31 e 5.32, onde se podem observar os diagramas de esforços do MEB e das curvas de nível de 

tensões no MES (não é possível visualizar esforços em elementos sólidos) de forma a constatar o grau 

de correlação entre estes dois modelos, especialmente considerando a variação de esforços/tensões 

que ocorre ao longo dos pilares. 

Tabela 5.16 - Vantagens e Desvantagens da utilização do MEB e do MES 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

MEB 

 Requer menores custos computacionais 

 Célere na apresentação dos resultados 

 Modelos complexos podem ser 

contruídos num curto espaço de tempo 

 Não permite uma verificação local do 

estado de tensão da estrutura 

 

MES 

 Permite uma verificação local do 

estado de tensão da estrutura 

 Permite obter resultados mais precisos 

e com maior detalhe 

 Para modelos extensos, requer tempos 

de análise excessivo 

 Grande consumo computacional 

 

 

 

Figura 5.31 - Diagramas de Esforço de Momento Fletor para a ação sísmica do tipo 2 segundo a direção X no 

MEB 

 

Figura 5.32 - Traçado de curvas de nível para as tensões normais dos elementos sólidos para a ação sísmica do 

tipo 2 segundo a direção X no MES. A escala a cores do lado direito diz respeito à tensão [kN/m2]. 
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Ao observar as figuras 5.31 e 5.32, ficam patentes as conclusões anteriormente ilustradas. À medida 

que se percorrem os vários pilares do topo para a base, o nível de tensão aumenta no MES, 

congruentemente com o que ocorre no MEB, em que o esforço de momento fletor, previsivelmente, 

também sofre aumento progressivo.   
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6. Aqueduto dos Pegões - Verificação 

da Segurança  

6.1. Introdução 

Na analise duma estrutura, procura-se verificar se a mesma tem capacidade para resistir às várias 

solicitações a que poderá estar sujeita ao longo do seu tempo de vida. 

Essencialmente, procura-se verificar se os valores de cálculo dos efeitos das ações são inferiores aos 

valores de cálculo das resistências da estrutura. Este tipo de verificação diz respeito ao Estado Limite 

Último da estrutura e tem o objetivo derradeiro de prevenir o colapso da mesma. 

No presente estudo, realizou-se a verificação de segurança do Aqueduto dos Pegões, depois de 

concluídos os modelos da estrutura, para dois casos distintos: 

1. Dinâmico: Efeito de Ação Sísmica 

2. Estático: Imposição de Rotação dos pilares P9 – P17 na base, para simular o assentamento 

das bases que ocorreu nestes pilares na estrutura real 

Para cada um destes casos será apresentada a metodologia utilizada e discutidos os resultados 

obtidos, culminando com as tão esperadas conclusões: está ou não seguro o Aqueduto dos Pegões 

quanto à eventualidade de Sismo? E que efeito produziram no Aqueduto, ao longo do tempo, as 

rotações da base de alguns dos seus pilares? 

6.2. Análise Sísmica 

6.2.1. Metodologia 

Como referido no subcapítulo 5.4.2, em Portugal a ação sísmica rege-se por 2 tipos distintos: a ação 

afastada (tipo 1) e a ação próxima (tipo 2). 

O Eurocódigo 0 indica a combinação de ações que se deve considerar para as verificações de 

segurança ao Estado Limite Último (IPQ 2009), segundo a equação 3: 

 𝐸𝑑 =  𝐸(∑𝐺𝑘, 𝑗 + 𝑃 + 𝐴𝐸𝑑 + ∑ 𝜓 2, 𝑖 𝑄𝑘, 𝑖 ) (3) 

Em que E e Ed são, respetivamente, o efeito das ações e o valor de cálculo do efeito das ações, 𝐺𝑘, 𝑗 

é o valor característico da ação permanente, P é o valor representativo de uma ação de pré-esforço, 

AEd é o valor de cálculo da ação sísmica 𝜓2 é o coeficiente para a determinação do valor quase-

permanente de uma ação variável e Qk é o valor característico da ação variável. 
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Não se tendo considerado atuação de sobrecarga no Aqueduto, o valor de cálculo do efeito das ações 

cinge-se à ação permanente, na forma do peso próprio da estrutura, acrescida da ação sísmica 

horizontal em ambas as direções. Além disso, o Eurocódigo 8 indica que se deve considerar a seguinte 

contabilização da ação sísmica nas duas direções horizontais, como indicado nas equações 4 e 5: 

 𝐸𝐸𝑑𝑥 " ± " 0.30𝐸𝐸𝑑𝑦   (4) 

 𝐸𝐸𝑑𝑦 " ± " 0.30𝐸𝐸𝑑𝑥   (5) 

Neste Capítulo analisou-se a ação sísmica para duas possibilidades distintas: 

1. Ação sísmica segundo X e Y atuando independentemente, aliada à ação do peso próprio 

2. Ação sísmica segundo X (ou Y) combinada com 30% da ação sísmica segundo Y (ou X), ambas 

aliadas à ação do peso próprio 

A direção X aqui referida coincide com o desenvolvimento do troço AB (vide capítulo 3.2) enquanto que 

a direção Y é perpendicular a esta. Considerou-se a atuação de sismos do tipo 1 e 2. 

Como se fez no subcapítulo 5.4 na comparação de resultados dos dois modelos, também aqui se 

considerou a aplicação do espetro de resposta na quantificação dos efeitos sísmicos. 

A análise foi então executada no programa de cálculo SAP2000 (“SAP2000” 2017) para o Modelo com 

Elementos de Barra. 

Os pilares do Aqueduto foram testados para a possibilidade de esmagamento. Para tal, as tensões de 

compressão atuantes devido à força sísmica combinada com o peso próprio do Aqueduto (efeito das 

ações) foram confrontadas com a capacidade resistente da alvenaria. Esta verificação foi feita para os 

pilares onde os momentos atuantes se apresentam mais elevados, para cada um dos troços A e B (vide 

capítulo 4) do Aqueduto, e também para cada tipo de sismo, direção e sentido do mesmo. 

A tensão de compressão a que cada pilar se encontra sujeito é determinada pela equação 6: 

 
𝜎𝑐 =

𝑁

𝐴𝑐

 
(6) 

Em que N é o esforço normal de compressão, 𝐴𝑐 é a área comprimida de cada secção resultante da 

atuação conjunta dos Momentos Fletores segundo as duas direções dos eixos da secção transversal 

do pilar e 𝜎𝑐 é a tensão de compressão. Esta tensão foi considerada uniforme ao longo de toda a base 

de cada pilar. Para se determinar a área comprimida, foi necessário resolver o problema exposto na 

figura 6.1. 
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A figura 6.1 evidencia a localização da área comprimida no interior da secção, delimitada pela Linha 

Neutra resultante da atuação de momentos fletores nas duas direções em conjunto com o esforço de 

compressão que, combinados, constituem a flexão composta.  

De acordo com os princípios geométricos patentes na figura, é possível fazer as deduções das 

equações 7 a 9: 

 
𝐴𝑐 =  

𝐿𝑐 × 𝐵𝑐

2
 

(7) 

 𝐵𝑐

3
=  

𝐵

2
− 𝑒𝑥  ⇒ 𝐵𝑐 =  3(

𝐵

2
− 𝑒𝑥) 

(8) 

 𝐿𝑐

3
=  

𝐴

2
− 𝑒𝑦  ⇒ 𝐿𝑐 =  3(

𝐿

2
− 𝑒𝑦) 

(9) 

De onde resulta finalmente a equação 10: 

 𝜎𝑐 =
2𝑁

9(
𝐵
2

− 𝑒𝑥)(
𝐿
2

− 𝑒𝑦)
 (10) 

Estas deduções partem do pressuposto que as excentricidades segundo x (ex) e segundo y (ey) se 

encontram no interior da secção transversal. É, portanto, necessário realizar essa verificação 

previamente a qualquer outro cálculo, de acordo com as inequações 11 e 12: 

 
𝑒𝑥 =

𝑀𝑦

𝑁
 ≤  

𝐵

2
 

(11) 

 
𝑒𝑦 =

𝑀𝑥

𝑁
 ≤  

𝐿

2
 

(12) 

Para cada um dos pilares de momento atuante máximo (em ambas as direções) foi então verificado, 

em primeira instância, a existência de excentricidades no interior da secção. Cumprido este requisito, 

procedeu-se à comparação da tensão de compressão atuante σc com a tensão resistente à compressão 

B/2 

L/2 

Bc 

Lc 

ex 

ey 

 

Ac 

Mx 

My 

x 

y 

Figura 6.1 - Representação da área comprimida numa secção tipo de pilar do Aqueduto 
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fk do material de alvenaria que compõe o Aqueduto. No presente caso, e com base no que já foi exposto 

no Capítulo 2, definiu-se, conservativamente, o valor de 3 MPa para esta tensão resistente. 

Os resultados finais desta comparação podem ser consultados no Anexo A e serão discutidos no 

próximo subcapítulo. São apresentados os casos de tensão de compressão atuante mais elevada, para 

as duas possibilidades de ação sísmica em conjunto com o peso próprio mencionadas anteriormente: 

1) 𝐸𝐸𝑑𝑥 ;  𝐸𝐸𝑑𝑦  tabela 6.1: 

Tabela 6.1 - Tensão de compressão mais intensa, obtida para o pilar 18 no caso 1 de combinação de cargas 

PILAR N (kN) M22 (kNm) M33 (kNm) B (m) L (m) σc (kN/m2) 

18 -4382 -5314 -3791 3.5 4.6 -1263 

 

2) 𝐸𝐸𝑑𝑥 " ± " 0.30𝐸𝐸𝑑𝑦  ;  𝐸𝐸𝑑𝑦 " ± " 0.30𝐸𝐸𝑑𝑥   tabela 6.2: 

Tabela 6.2 - Tensão de compressão mais intensa, obtida para o pilar 31 no caso 2 de combinação de cargas 

PILAR N (kN) M22 (kNm) M33 (kNm) B (m) L (m) σc (kN/m2) 

31 -10211 16814 3364. 4.48 6.5 -1310 

 

Para exemplificar a validade desta análise, tomou-se um dos pilares do Aqueduto pertencentes ao troço 

mais suscetível (troço B), o pilar 16. Para este pilar realizou-se a comparação dos valores do momento 

M22 obtidos para a ação do sismo do tipo 2 segundo a direção X e para os seguintes tipos de cálculo: 

1. Cálculo aproximado e considerando o pilar 16 como que isolado do resto da estrutura 

2. Cálculo de acordo com o modelo MEB 

O 1º caso assenta na hipótese de análise isolada de um dos pilares do Aqueduto, assumindo que as 

forças internas obtidas se assemelham às forças internas do mesmo pilar ligado ao resto da estrutura. 

O momento M22, para o 1º caso, foi calculado multiplicando a força horizontal atuante no pilar pela 

distância do seu ponto de atuação ao solo. A força horizontal atuante foi determinada multiplicando a 

aceleração do espetro de resposta pela massa do pilar. A atuação da força encontra-se esquematizada 

na figura 6.2:  

 

Figura 6.2 - Esquematização da ação sísmica no pilar 16 isolado 

M22 = F·h 

F = M·ag h 
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A aceleração foi obtida do espetro de cálculo para a resposta elástica para o sismo do tipo 2 segundo 

a direção X calculada de acordo com as indicações do Eurocódigo 8. Para o presente caso, foi 

assumido um terreno do tipo B, pelo que, de acordo com o Anexo Nacional do Eurocódigo 8 (IPQ 2010), 

os parâmetros considerados são os que figuram na tabela 6.3: 

Tabela 6.3 - Parâmetros para o cálculo da aceleração do espetro de cálculo para a resposta elástica  

S TB (s) TC (s) TD (s) 

1.35 0.01 0.25 2 

Considerando que a 1ª forma modal é a que tem maior participação em ações segundo a direção X na 

zona do pilar 16, a frequência assumida é de 1.93 Hz e daí resulta que o período T é de 0.52 segundos. 

Este período encontra-se entre TC e TD, pelo que a aceleração (considerada ao nível da força assinalada 

na figura 6.2) é calculada de acordo com as equações 13 e 14 (IPQ 2010): 

 
𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × 𝜂 ×

2.5

𝑞
×  [

𝑇𝐶

𝑇
]  

(13) 

 
𝑆𝑒(𝑇) =  1.1 × 1.35 × 1 ×

2.5

1.5
× [

0.25

0.52
] =  1.19 𝑚/𝑠2 

(14) 

Na figura 6.3 é exposta a descrição geométrica do pilar 16 (Mateus et al. 2016) e nas tabelas 6.4 e 6.5 

são apresentados os dados que permitem calcular a massa total e o momento fletor atuante no pilar. 

 

Figura 6.3 - Caracterização geométrica do pilar 16 para vistas de ambos os alçados lateral e frontal .Adaptado de 

(Mateus et al. 2016) 

Tabela 6.4 - Cálculo da massa total do pilar 16 

SECÇÃO Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Volume (m3) Massa (kg) 

TOPO 4.4 2.2 3.7 35.0 64159.7 
MEIO 4.4 2.6 8.8 101.4 186043.3 

BASE 1 4.4 3.2 0.9 12.7 23271.7 

BASE 2 4.4 3.7 1.4 23.5 43183.5 

BASE 3 4.4 4.5 2.0 39.5 72491.9 
PORÇÃO ADJACENTE 1 5.0 2.2 1.2 12.9 23678.0 
PORÇÃO ADJACENTE 2 5.0 2.2 1.2 12.9 23678.0 

TOTAL - 237.8 436506.0 
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Tabela 6.5 - Cálculo do momento fletor atuante no pilar 16 

Aceleração (ms-2) Massa (kg) Força (kN) CG (m) Momento (kN *m) 

1.2 436506.05 519.44 7.90 4103.59 

 

O valor da força apresentado na tabela 6.5 resulta da multiplicação da massa pela aceleração, 

enquando que o valor do momento resulta da multiplicação da força pela distância do solo ao centro 

de gravidade (CG). O valor do momento obtido é bastante próximo do valor retornado pelo programa 

de cálculo SAP, de 4382.34 kN*m (vide Anexo A), considerando-se assim esta comprovação concluída 

com sucesso. Estes resultados vão ao encontro dos resultados que já haviam sido obtidos no 

subcapítulo 5.4., reforçando a ideia de que é seguro procurar alcançar resultados somente com base 

no MEB. 

6.2.2. Discussão dos Resultados 

Ao examinar as tabelas anexas 1 a 8 do Anexo A, verifica-se que os pilares de momento atuante mais 

elevado se encontram seguros relativamente ao Estado Limite Último, mais especificamente para a 

interação Esforço Normal – Momentos Fletores. Esta conclusão baseia-se no valor de tensão resistente 

à compressão fk da alvenaria de pedra que compõe o Aqueduto de 3MPa. 

A grande maioria destes pilares pertencem aos troços AB e BE. Estas zonas contém uma grande parte 

da massa do Aqueduto e também uma elevada rigidez. 

Para este resultado, talvez surpreendente, um provável fator é a localização do Aqueduto dos Pegões. 

Trata-se de uma zona onde a intensidade sísmica não é muito elevada, particularmente quando 

comparada com outras zonas mais a sul do país.  

Quanto ao solo de fundação, considerou-se o solo como sendo do tipo B, o que talvez possa ser uma 

estimativa muito favorável, visto que não se realizou um estudo intensivo das características do solo 

da zona do Aqueduto dos Pegões. Por outro lado, estas características foram tidas como muito 

próximas das características do material rochoso do Aqueduto, como se pode aferir pelas ligações ao 

terreno da estrutura escolhidas nos modelos, que foram sempre do tipo simples ou encastrado. Se ao 

invés desta abordagem se tivesse optado pela utilização de molas na base dos pilares nos modelos, 

tal poderia introduzir alguma diferenciação entre o material rochoso do Aqueduto e o solo de fundações. 

Outro fator que contribui para este resultado são as dimensões dos pilares do Aqueduto, cujas secções 

transversais apresentam dimensões muito elevadas e, assim, capazes de absorver esforços de grande 

quantidade.  

Há que ter em conta, também, a natureza da análise efetuada para o Aqueduto. Uma análise não-linear 

explora de maneira mais completa o comportamento da alvenaria e, no presente estudo, a análise 

realizada foi elástica linear. Para o Aqueduto dos Pegões, e para qualquer outra estrutura que apresente 

semelhante complexidade, não é de todo descartável a possibilidade de realizar uma análise não-linear 

que complemente a análise linear feita em primeira instância.  
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6.3. Imposição de Assentamentos 

6.3.1. Metodologia 

Os pilares 9 a 17 do Aqueduto, conforme evidenciado no relatório de danos (Oz 2016) apresentado no 

capítulo 3, exibem inclinações. Mais especificamente, existe uma rotação das bases que origina 

desequilíbrios nestas zonas, de acordo com a figura 6.4. 

 

Figura 6.4 - Exemplo do efeito da inclinação no pilar 14. Adaptado de (Mateus et al. 2016) 

É desconhecido o momento exato em que se deram estes assentamentos, suspeitando-se que tenham 

ocorrido ao longo do tempo e devido a vários fatores. No entanto, é pertinente verificar até que ponto 

a estrutura se ressentiu nesta zona devido aos mesmos. Por isso, realizou-se esta última análise que 

contempla a ação de rotações na base dos pilares. 

Foi assim aplicado um deslocamento na forma de rotação na base dos pilares 9 a 17 no programa de 

cálculo SAP2000 (“Features | Structural Analysis and Design | SAP2000” 2017), tanto no MEB como no 

MES. As tensões daí resultantes foram depois comparadas com a tensão resistente do material para 

assim verificar a segurança da estrutura. 

No MEB a simulação do deslocamento foi direta, pela simples aplicação de uma rotação pontual na 

base dos pilares em estudo, como se pode observar na figura 6.5. 

 

Figura 6.5 - Rotações na base dos pilares 9 a 17 no MEB. Direção de rotação segundo o eixo 2 das secções  

SOLO DO TERRENO 

SENTIDO DA 
ROTAÇÃO 

ZONA 
TRACIONADA 

ZONA 
COMPRIMIDA 
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No MES, devido às características do modelo e dos elementos sólidos, a imposição de rotações teve 

de ser efetuada de outra maneira. Neste caso, impuseram-se deslocamentos verticais em cada nó que, 

quando somados, simulam a rotação da base em cada pilar. Nas figuras 6.6 e 6.7, é visível a forma 

como esta rotação da base opera.  

 

Figura 6.6 –Deslocamentos verticais nos nós a simular rotação do pilar em torno extremidade da base no MES  

 

Figura 6.7 - Esquema representativo da rotação dos pilares em torno da extremidade da base. A variação linear 
dos deslocamentos verticais (a ponteado) garante um ângulo de rotação igual ao aplicado no MEB 

As ações atuantes na estrutura são, neste caso, as rotações impostas e o peso próprio da estrutura 

que, conforme foi estabelecido na fase de calibração dos modelos, assume o valor de 18 kN/m3. Os 

ângulos de cada rotação foram obtidos do levantamento geométrico do Aqueduto (Mateus et al. 2016). 

As tensões foram calculadas considerando o Momento Fletor que resulta da aplicação das rotações 

pontuais na base dos pilares e a esforço Normal, usando as dimensões reais da base dos pilares 

extraídas do levantamento geométrico do Aqueduto (Mateus et al. 2016). Analisou-se o pior dos efeitos 

entre a ação do esforço Normal, a ação do Momento Fletor e a interação esforço Normal – Momento 

Fletor. 

Para a interação esforço Normal – Momento Fletor, a metodologia de cálculo utilizada foi análoga à 

metodologia apresentada no subcapítulo 6.2.1. Neste caso, a diferença reside na consideração do 

momento fletor numa só direção, neste caso na direção 2 segundo a convenção dos eixos da base dos 

pilares referida no subcapítulo 5.4.2. Conforme a esquematização da figura 6.8, a área comprimida 

para esta interação de esforços vem segundo as equações 15 e 16: 

 𝐴𝑐 =  𝐿 × 𝐵𝑐 (15) 
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 𝐵𝑐

2
=  

𝐵

2
− e ⇒ 𝐵𝑐 =  B − 2e 

(16) 

O que resulta numa tensão dada pela equação 17: 

 
𝜎𝑐 =

𝑁

𝐴𝑐

 =
𝑁

𝐿 × (𝐵 − 2𝑒)
 

(17) 

 

 

Quanto às restantes ações, as tensões foram calculadas, respetivamente, pela equação 18 para a ação 

isolada do esforço Normal: 

 𝜎𝑐 =
𝑁

𝐴
  (18) 

E pela equação 19 para a ação isolada do Momento Fletor: 

 𝜎𝑐 =
𝑀

𝑤
  (19) 

Os valores obtidos podem ser consultados nas tabelas 6.6 a 6.8. Para além do resultado das tensões, 

apresentam-se também as tabelas 6.9 e 6.10 que dizem respeito aos deslocamentos do topo dos 

pilares que sofreram rotações.  

Tabela 6.6 - Tensões obtidas nos pilares 9 a 17 devido à ação isolada do esforço Normal 

PILAR B (m) L (m) A (m2) N (kN) σc (kN /m2) 

9 2.74 2.52 6.90 -1829.21 -264.92 

10 2.71 2.57 6.96 -2028.52 -291.26 

11 3.18 3.28 10.43 -2055.40 -197.06 

12 3.73 3.92 14.62 -3744.20 -256.07 

13 4.24 3.92 16.62 -4260.25 -256.32 

14 3.42 4.02 13.75 -3870.91 -281.55 

15 3.57 4.26 15.21 -4095.45 -269.29 

16 4.48 4.43 19.85 -5175.41 -260.77 

17 4.54 4.06 18.43 -5092.83 -276.30 

B 

BC 

B/2 - e 

σc 

N 

L 

Figura 6.8 - Esquema representativo do equilíbrio na interação esforço Normal - Momento Fletor, para a 
hipótese simplificativa de tensões uniformes 
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Tabela 6.7 - Tensões obtidas nos pilares 9 a 17 devido à ação isolada do esforço de Momento Fletor 

PILAR B (m) L (m) W (m3) M22 (kNm) σc (kN /m2) 

9 2.74 2.52 3.15 -3621.15 -1148.41 

10 2.71 2.57 3.15 -201.57 -64.08 

11 3.18 3.28 5.53 -10542.34 -1907.04 

12 3.73 3.92 9.09 3083.73 339.25 

13 4.24 3.92 11.75 17290.55 1472.12 

14 3.42 4.02 7.84 -29884.32 -3813.43 

15 3.57 4.26 9.05 -10971.42 -1212.46 

16 4.48 4.43 14.82 -97135.65 -6554.96 

17 4.54 4.06 13.95 -41404.49 -2968.66 

 

 

Tabela 6.8 - Tensões obtidas nos pilares 9 a 17 devido à interação do esforço Normal com o esforço de Momento 

Fletor 

PILAR h (m) b (m) N (kN) M22 (kNm) e (m) Bc (m) Ac (m2) σc (kN /m2) 

9 2.74 2.52 -1829.21 -3621.15 1.98 -1.22 3.07 -1148.41 

10 2.71 2.57 -2028.52 -201.57 0.10 2.51 6.45 -314.31 

11 3.18 3.28 -2055.40 -10542.34 5.13 -7.08 23.22 -1907.04 

12 3.73 3.92 -3744.20 3083.73 -0.82 2.08 8.16 339.25 

13 4.24 3.92 -4260.25 17290.55 -4.06 -3.88 15.20 1472.12 

14 3.42 4.02 -3870.91 -29884.32 7.72 -12.02 48.32 -3813.43 

15 3.57 4.26 -4095.45 -10971.42 2.68 -1.79 7.62 -1212.46 

16 4.48 4.43 -5175.41 -97135.65 18.77 -33.06 146.44 -6554.96 

17 4.54 4.06 -5092.83 -41404.49 8.13 -11.72 47.58 -2968.66 
 

 

 

Tabela 6.9 - Deslocamento (m) segundo a direção X 
no topo dos pilares 9 a 17 devido à rotação da base 

PILAR MEB MES  
CORRELAÇÃO 
MEB-MES (%) 

9 -0.14 -0.14 99.43 

10 -0.27 -0.28 97.61 

11 -0.40 -0.40 99.73 

12 -0.50 -0.48 97.26 

13 -0.60 -0.59 98.09 

14 -0.72 -0.71 98.42 

15 -0.77 -0.78 98.58 

16 -0.71 -0.74 96.49 

17 -0.43 -0.44 96.90 
 

Tabela 6.10 - Deslocamento (m) segundo a direção Y 
no topo dos pilares 9 a 17 devido à rotação da base 

PILAR MEB MES 
CORRELAÇÃO 
MEB-MES (%) 

9 -0.16 -0.15 91.12 

10 -0.28 -0.27 95.65 

11 -0.41 -0.40 96.71 

12 -0.53 -0.51 94.84 

13 -0.66 -0.63 95.18 

14 -0.80 -0.79 97.79 

15 -0.87 -0.87 99.74 

16 -0.81 -0.83 97.77 

17 -0.50 -0.53 94.11 
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6.3.2. Discussão dos Resultados 

A análise das tabelas 6.6, 6.7 e 6.8 permite retirar as seguintes conclusões: 

 O esforço de Momento Fletor é o que provoca tensões mais intensas na base dos pilares devido 

às rotações impostas. A única exceção ocorre no pilar 10, onde tanto a ação isolada do esforço 

Normal como a ação da interação esforço Normal – Momento Fletor originam tensões mais 

elevadas, e também no pilar 12, onde a tensão mais intensa se deve à interação esforço Normal 

– Momento Fletor. Estes foram, aliás os únicos pilares onde se consideraram valores válidos 

para a interação esforço Normal – Momento Fletor, devido às excentricidades obtidas para 

todos os outros pilares se situarem fora do interior da secção transversal da base, como pode 

ser comprovado pelo facto de Bc <0 nestes casos. Por isso mesmo, na tabela 6.8 os valores 

da tensão de compressão são considerados como sendo os mesmos que os da tabela 6.7 que 

diz respeito à ação do Momento Fletor, para todos os pilares (células representadas a laranja) 

exceto os pilares 10 e 12 (células representadas a verde). Assim, nesta tabela estão 

representados os valores da tensão atuante mais elevada em cada pilar. 

 

 Considerando, à semelhança do que se fez no subcapítulo 6.2.2, uma tensão resistente à 

compressão para o material de alvenaria do Aqueduto de fk = 3 MPa, e tendo em conta os 

valores máximos de σc das tabelas 6.6, 6.7 e 6.8, os pilares 14 e 16 não verificam a segurança 

quanto ao Estado Limite Último para a ação da rotação. O pilar 17 encontra-se no limite da 

segurança, apresentando valores de tensão atuantes muito próximos dos 3 MPa. Dado que os 

pilares aqui estudados ainda não colapsaram na estrutura real, é provável que a verdadeira 

resistência do material de alvenaria do Aqueduto seja superior à que foi assumida nesta 

Dissertação, não sendo de todo impossível que possua valores de resistência à compressão 

superiores a 6 MPa  

Apresentam-se adicionalmente as deformadas dos modelos nas figuras 6.9 e 6.10. 

 

Figura 6.9 - Deformada do Aqueduto devido a rotações impostas na base, no MEB 
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Figura 6.10 - Deformada do Aqueduto devido a rotações na base, no MES 

Numa primeira observação, as deformadas podem levar a concluir que o MEB e o MES se aproximam 

no que aos efeitos das rotações diz respeito. De facto, analisando as tabelas 6.9 e 6.10, constata-se 

que os valores dos deslocamentos dos pilares no topo são bastante semelhantes.  

Para o MES, fez-se um estudo da variação das tensões de von Mises nos elementos sólidos mais 

próximos das bases dos pilares, visível na figura 6.11. A razão pela escolha deste tipo de tensões 

prende-se com a convenção de referenciais utilizado pelo programa de cálculo SAP2000 (“SAP2000” 

2017), que difere de elementos de barra para elementos sólidos. Ao visualizar a tensão de von Mises, 

que engloba apenas tensões normais, é possível eliminar a contribuição de tensões de corte e assim 

obter resultados que vão mais ao encontro dos obtidos para o MEB. 

 

Figura 6.11 - Distribuição de tensões máximas (cima) e mínimas (baixo) dos elementos sólidos ligados à base 
dos pilares 9 a 17 no MES (rotação em torno da extremidade da base). Escala à direita em MPa 

 

Observa-se pela variação de tensões que as zonas mais afastadas do centro, em faixas perto do bordo 

da secção transversal, são aquelas onde se observam maiores valores de tensão de von Mises, o que 

corresponde à situação de carregamento na qual se impõe rotação em torno do eixo paralelo a essas 

mesmas faixas. 

O MES, de acordo com o que já havia sido concluído no Capítulo 5, tem especial utilidade neste caso 

para a averiguação de tensões em zonas locais da base dos pilares.  

P17 P16 P15 P14 
P13 P12 P11 P10 P9 

SENTIDO DO MOVIMENTO ROTATIVO 
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7. Conclusões e Desenvolvimentos 

Futuros 

7.1. Conclusões 

O Aqueduto dos Pegões é um monumento histórico Português, cuja avaliação estrutural pelo Método 

dos Elementos Finitos permitiu determinar a segurança do mesmo quanto a ações estáticas e 

dinâmicas, recorrendo a análise no regime elástico linear num programa de cálculo, o SAP2000. 

No âmbito da análise pelo Método dos Elementos Finitos do Aqueduto dos Pegões, dois tipos distintos 

de modelos foram construídos – um com elementos de barra e o outro com elementos sólidos. Uma 

análise global do Modelo com Elementos de Barra e do Modelo com Elementos Sólidos permite retirar 

várias conclusões: 

 Ambos os modelos oferecem boas soluções estruturais, desde que corretamente modelados 

face à estrutura real. Tal implica que o modelo seja construído com uma geometria o mais 

semelhante possível à da estrutura real e que os parâmetros escolhidos permitam calibrar o 

modelo de forma a este apresentar um comportamento oscilatório correto. Para além disto,a 

malha de elementos finitos deverá ser tão refinada quanto o programa de cálculo permita. 

 

 O Modelo com Elementos de Barra é de construção e análise mais simples. Ainda assim, este 

modelo oferece bons resultados e apresenta-se como uma solução fidedigna de análise e 

modelação de estruturas. 

 

 O Modelo com Elementos Sólidos acarreta maiores custos computacionais e a sua construção 

é substancialmente mais prolongada. Por isso, apesar de oferecer bons resultados, este 

modelo poderá não ser aconselhável para a modelação e análise de estruturas demasiado 

extensas e complexas, sendo que nestes casos o Modelo com Elementos de Barra poderá 

revelar-se como a melhor opção. 

A análise dinâmica para verificação da segurança do Aqueduto dos Pegões, que foi executada por 

intermédio do espetro de resposta, permitiu constatar que, em caso de sismo, o Aqueduto tem boas 

hipóteses de resistir a danos e não colapsar. 

Por outro lado, a análise estática deu a entender que o Aqueduto se encontra em risco iminente de 

danos graves numa das suas zonas mais suscetíveis. Tal é observável nos assentamentos que se 

verificam nessa zona. Neste sentido, recomendam-se ações de prevenção e reabilitação do Aqueduto. 

Como última observação, refere-se o excecional valor Histórico e Patrimonial do Aqueduto dos Pegões, 

e a importância da sua preservação face aos riscos estruturais que o mesmo enfrenta.  
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7.2. Desenvolvimentos Futuros 

Na presente Dissertação concluiu-se acerca da segurança do Aqueduto dos Pegões quando solicitado 

estática e dinamicamente. Como resultado desta análise, foi possível também estabelecer um 

paralelismo entre dois tipos de modelos no mesmo programa de cálculo, o SAP2000. 

Será possível a futuros estudos que incidam no Aqueduto dos Pegões basearem-se na presente 

Dissertação para chegar a outro tipo de conclusões. Mais especificamente, seria interessante analisar 

o Aqueduto no regime não-linear do Método dos Elementos Finitos e comparar os resultados obtidos 

desse estudo com este. 
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ANEXO A – Verificação de Segurança à 

Ação Sísmica 

CASO 1: Ex + P ; Ey + P 

Tabela Anexa 1 - Sismo Tipo 1 –Ex  + P 

Sismo Tipo 1 –Ex  + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P22 

BASE -9506.6 4788.0 4508.0 4.5 6.4 -443.0 

MEIO -6611.4 3392.9 2245.5 4.5 3.7 -560.1 

TOPO -4230.8 2380.9 98.6 4.5 3.7 -305.0 

P26 

BASE -10135.9 4159.5 5701.5 4.6 6.6 -438.9 

MEIO -6210.4 2227.5 2251.6 4.6 3.8 -466.0 

TOPO -3733.2 1040.4 63.5 4.6 3.8 -219.6 

P26 

BASE -10306.7 -4153.1 -5899.6 4.6 6.6 -446.2 

MEIO -6355.6 -2224.0 -2578.1 4.6 3.8 -488.4 

TOPO -3961.1 -1081.2 -548.2 4.6 3.8 -248.3 

P18 

BASE -4382.2 -5314.2 -3790.7 3.5 4.6 -1263.0 

MEIO -1368.5 -647.8 -256.5 3.5 2.1 -276.2 

TOPO -838.5 152.4 -345.6 3.5 2.1 -186.3 

P28 

BASE -10118.2 3590.2 5825.3 4.5 6.5 -440.2 

MEIO -6377.8 2075.3 2424.3 4.5 3.8 -480.8 

TOPO -3874.5 1008.1 228.9 4.5 3.8 -233.3 

P20 

BASE -7557.5 4759.2 5009.2 4.4 4.7 -631.9 

MEIO -6170.5 3516.7 3002.1 4.4 3.6 -638.5 

TOPO -4422.0 1806.6 245.6 4.4 3.6 -313.6 

P27 

BASE -10531.8 -2443.6 -6073.3 4.6 6.5 -426.4 

MEIO -6643.5 -1280.9 -2471.9 4.6 3.8 -461.8 

TOPO -4088.1 -624.7 -147.9 4.6 3.8 -228.6 

P20 

BASE -7728.9 -4541.5 -6319.9 4.4 4.7 -693.0 

MEIO -6336.2 -3340.7 -4130.1 4.4 3.6 -730.9 

TOPO -4567.1 -1691.3 -1107.2 4.4 3.6 -355.2 
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Tabela Anexa 2 - Sismo Tipo 1 –Ey  + P 

Sismo Tipo 1 –Ey + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P31 

BASE -10257.2 11985.7 1232.5 4.5 6.5 -679.7 

MEIO -6419.0 5887.3 472.7 4.5 3.8 -590.4 

TOPO -3916.4 2809.6 34.4 4.5 3.8 -302.2 

P16 

BASE -5044.0 3325.9 1863.4 4.5 4.5 -378.3 

MEIO -1621.2 569.0 250.6 4.5 2.0 -226.2 

TOPO -964.9 44.9 252.1 4.5 2.0 -132.6 

P31 

BASE -10292.9 -11985.7 -1134.5 4.5 6.5 -677.3 

MEIO -6447.7 -5887.3 -466.3 4.5 3.8 -590.8 

TOPO -3935.5 -2809.6 -108.9 4.5 3.8 -306.1 

P22 

BASE -9737.8 -4068.6 -1430.1 4.5 6.4 -386.2 

MEIO -6830.2 -2123.0 -1208.8 4.5 3.7 -467.8 

TOPO -4421.9 -385.1 -1205.6 4.5 3.7 -288.0 

P36 

BASE -2939.5 852.9 2718.3 4.4 3.8 -348.0 

MEIO -5176.1 1688.4 2192.4 4.4 3.8 -412.5 

TOPO        

P16 

BASE -5044.0 3325.9 1863.4 4.5 4.5 -378.3 

MEIO -1621.2 569.0 250.6 4.5 2.0 -226.2 

TOPO -964.9 44.9 252.1 4.5 2.0 -132.6 

P20 

BASE -7832.5 -2968.0 -2139.1 4.4 4.7 -458.9 

MEIO -6441.5 -2085.6 -1462.5 4.4 3.6 -483.7 

TOPO -4678.1 -1042.9 -612.0 4.4 3.6 -314.2 

P23 

BASE -10037.2 -4431.7 -2042.3 4.6 6.3 -410.6 

MEIO -6346.2 -2110.2 -906.8 4.6 3.8 -411.1 

TOPO -3868.3 -919.4 -60.4 4.6 3.8 -222.8 
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Tabela Anexa 3 - Sismo Tipo 2 –Ex  + P 

Sismo Tipo 2 –Ex + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P22 

BASE -9414.4 5218.9 4196.9 4.5 6.4 -447.2 

MEIO -6528.6 3194.3 1813.4 4.5 3.7 -524.1 

TOPO -4171.6 2236.9 -12.1 4.5 3.7 -292.9 

P26 

BASE -10069.5 4713.1 6543.2 4.6 6.6 -464.7 

MEIO -6155.5 2087.4 2298.6 4.6 3.8 -460.5 

TOPO -3698.2 853.4 147.3 4.6 3.8 -215.1 

P22 

BASE -9907.3 -5137.9 -4513.4 4.5 6.4 -462.5 

MEIO -6985.9 -2270.5 -2867.9 4.5 3.7 -560.2 

TOPO -4541.7 -362.4 -1872.0 4.5 3.7 -323.4 

P26 

BASE -10373.1 -4706.7 -6741.4 4.6 6.6 -475.0 

MEIO -6410.5 -2083.9 -2625.1 4.6 3.8 -487.6 

TOPO -3996.1 -876.0 -580.5 4.6 3.8 -245.0 

P28 

BASE -10077.2 3492.9 6991.7 4.5 6.5 -456.7 

MEIO -6344.8 1768.5 2594.9 4.5 3.8 -476.1 

TOPO -3980.2 874.5 308.2 4.5 3.8 -237.3 

P20 

BASE -7487.0 4039.9 4229.7 4.4 4.7 -559.7 

MEIO -6102.4 2894.5 2445.2 4.4 3.6 -560.0 

TOPO -4362.6 1437.0 232.8 4.4 3.6 -295.9 

P27 

BASE -10585.0 -2930.1 -7111.0 4.6 6.5 -454.3 

MEIO -6686.7 -1223.8 -2577.7 4.6 3.8 -466.8 

TOPO -4114.1 -575.0 -212.0 4.6 3.8 -230.6 

P20 

BASE -7799.3 -3822.3 -5540.4 4.4 4.7 -616.4 

MEIO -6404.3 -2718.5 -3573.3 4.4 3.6 -643.5 

TOPO -4626.5 -1321.7 -1094.4 4.4 3.6 -342.6 
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Tabela Anexa 4 - Sismo Tipo 2 –Ey  + P 

Sismo Tipo 2 –Ey + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P31 

BASE -10243.0 15607.4 1613.5 4.5 6.5 -1027.6 

MEIO -6407.9 6095.8 540.4 4.5 3.8 -608.6 

TOPO -3909.7 2502.5 61.7 4.5 3.8 -288.2 

P21 

BASE -8339.9 4934.9 839.2 4.2 6.3 -401.0 

MEIO -6218.6 2888.0 483.9 4.2 3.6 -489.1 

TOPO -4242.5 1369.2 397.3 4.2 3.6 -310.0 

P31 

BASE -10307.2 -15607.4 -1515.4 4.5 6.5 -1017.1 

MEIO -6458.8 -6095.8 -534.0 4.5 3.8 -609.3 

TOPO -3942.3 -2502.5 -136.3 4.5 3.8 -292.6 

P22 

BASE -9773.4 -4614.0 -1809.7 4.5 6.4 -404.5 

MEIO -6860.5 -1956.4 -1273.9 4.5 3.7 -466.2 

TOPO -4561.0 -233.9 -1215.6 4.5 3.7 -291.1 

P36 

BASE -2921.9 701.2 2746.5 4.4 3.8 -342.5 

MEIO -5156.0 1883.2 2627.3 4.4 3.8 -445.5 

TOPO        

P16 

BASE -4992.2 3691.6 2627.0 4.5 4.5 -430.3 

MEIO -1588.5 589.6 340.7 4.5 2.0 -241.1 

TOPO -937.8 66.3 333.1 4.5 2.0 -149.3 

P16 

BASE -5220.5 -3703.1 -2417.6 4.5 4.5 -425.5 

MEIO -1733.0 -592.7 -201.8 4.5 2.0 -230.3 

TOPO -1057.7 -66.9 -216.2 4.5 2.0 -136.0 

P23 

BASE -10077.2 -6058.3 -2200.1 4.6 6.3 -453.6 

MEIO -6375.0 -2249.1 -892.0 4.6 3.8 -416.6 

TOPO -3885.1 -833.9 -79.2 4.6 3.8 -221.9 
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CASO 2: Ex +0.3 Ey + P ; Ey + 0.3 Ex + P 

Tabela Anexa 5 - Sismo Tipo 1 –Ex  + 0.3 Ey +  P 

Sismo Tipo 1 –Ex + 0.3Ey + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P30 

BASE -9975.3 7216.5789 5575.4076 4.46 6.5 -546.766 

MEIO -6541.4 3987.0106 2465.2159 4.46 3.8 -588.94 

TOPO -3883.3 1832.4371 160.1161 4.46 3.8 -264.065 

P22 

BASE -9483.5 6020.7634 4889.5389 4.5 6.41 -485.165 

MEIO -6589.5 4168.3843 2449.9564 4.5 3.7 -612.467 

TOPO -4211.2 2777.6467 177.6779 4.5 3.7 -325.484 

P30 

BASE -10120.0 -7216.559 -5415.851 4.46 6.5 -546.094 

MEIO -6666.4 -3987.003 -2518.1305 4.46 3.8 -596.331 

TOPO -3967.6 -1832.4424 -436.993 4.46 3.8 -278.597 

P22 

BASE -9838.3 -5939.8123 -5206.0752 4.5 6.41 -496.307 

MEIO -6925.0 -3244.5582 -3504.4224 4.5 3.7 -642.757 

TOPO -4502.1 -903.1559 -2061.8169 4.5 3.7 -350.694 

P28 

BASE -10108.2 6582.4886 6262.2109 4.53 6.5 -529.149 

MEIO -6369.7 3585.2745 2609.394 4.53 3.8 -557.988 

TOPO -3869.6 1724.8669 253.0806 4.53 3.8 -257.643 

P20 

BASE -7422.5 5605.7181 5344.6067 4.41 4.7 -698.018 

MEIO -6114.1 4168.7321 3271.6304 4.41 3.6 -705.199 

TOPO -4366.9 2136.7506 299.9889 4.41 3.6 -326.699 

P20 

BASE -7785.7 -5464.5926 -6765.0222 4.41 4.7 -777.154 

MEIO -6392.7 -3992.7184 -4399.6744 4.41 3.6 -808.508 

TOPO -4622.2 -2021.4714 -1161.5563 4.41 3.6 -375.206 

P27 

BASE -10541.7 -4864.3546 -6520.6524 4.57 6.5 -488.185 

MEIO -6651.5 -2478.0647 -2660.6119 4.57 3.8 -515.26 

TOPO -4093.2 -1204.4962 -176.259 4.57 3.8 -246.06 
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Tabela Anexa 6 - Sismo Tipo 1 –Ey  + 0.3 Ex +  P 

Sismo Tipo 1 –Ey + 0.3Ex + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P29 

BASE -9065.6 10731.5709 2550.1025 4.41 6.5 -664.496 

MEIO -6336.4 6190.5998 1193.0703 4.41 3.8 -669.881 

TOPO -3869.7 2937.2238 78.258 4.41 3.8 -316.371 

P22 

BASE -9537.6 5573.8279 2513.4169 4.5 6.41 -432.606 

MEIO -6640.5 3926.0844 986.1179 4.5 3.7 -522.845 

TOPO -4253.7 2692.7153 -366.3349 4.5 3.7 -331.422 

P30 

BASE -10096.5 -12951.614 -2726.9539 4.46 6.5 -794.888 

MEIO -6645.8 -6952.3124 -1292.1328 4.46 3.8 -731.404 

TOPO -3953.2 -3169.8354 -298.1186 4.46 3.8 -337.127 

P22 

BASE -9784.1 -5492.8768 -2829.9532 4.5 6.41 -441.604 

MEIO -6873.9 -3002.2583 -2040.5839 4.5 3.7 -542.409 

TOPO -4459.6 -818.2245 -1517.8041 4.5 3.7 -317.663 

P28 

BASE -10122.9 11050.8167 3182.7916 4.53 6.5 -653.094 

MEIO -6382.5 5655.595 1308.1158 4.53 3.8 -606.831 

TOPO -3880.7 2691.6029 99.974 4.53 3.8 -292.809 

P19 

BASE -4927.9 2606.3698 2745.2972 3.73 4.3 -514.542 

MEIO -3730.0 1798.9208 1427.8481 3.73 3.6 -422.994 

TOPO -2320.3 909.8925 -128.8356 3.73 3.6 -200.682 

P20 

BASE -7858.2 -4363.1463 -3838.4408 4.41 4.7 -568.612 

MEIO -6466.3 -3114.1487 -2532.3271 4.41 3.6 -592.021 

TOPO -4699.9 -1567.5793 -814.9503 4.41 3.6 -343.094 

P24 

BASE -10450.6 -6726.0461 -3603.9748 4.71 6.3 -483.752 

MEIO -6533.9 -3404.1881 -1622.6716 4.71 3.8 -479.341 

TOPO -3938.1 -1648.5994 -262.0539 4.71 3.8 -246.5 
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Tabela Anexa 7 - Sismo Tipo 2 –Ex  + 0.3 Ey + P 

Sismo Tipo 2 –Ex + 0.3Ey + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P31 

BASE -10157.5 8704.1432 6354.3961 4.48 6.5 -621.862 

MEIO -6338.9 3389.2813 2252.2076 4.48 3.8 -534.75 

TOPO -3869.0 1265.0791 324.4954 4.48 3.8 -247.467 

P22 

BASE -9380.7 6615.2201 4692.3384 4.5 6.41 -498.902 

MEIO -6497.6 3919.8451 2037.4423 4.5 3.7 -570.698 

TOPO -4146.3 2575.9052 76.0535 4.5 3.7 -308.852 

P31 

BASE -10392.6 -8704.118 -6256.3586 4.48 6.5 -621.872 

MEIO -6527.9 -3389.2664 -2245.7545 4.48 3.8 -541.783 

TOPO -3983.0 -1265.0733 -399.0533 4.48 3.8 -255.818 

P22 

BASE -9941.1 -6534.2689 -5008.8747 4.5 6.41 -513.499 

MEIO -7016.9 -2996.019 -3091.9084 4.5 3.7 -606.899 

TOPO -4567.0 -701.4144 -1960.1925 4.5 3.7 -340.731 

P28 

BASE -10059.2 7384.9176 7526.4487 4.53 6.5 -583.67 

MEIO -6330.2 3337.0908 2792.712 4.53 3.8 -554.871 

TOPO -3845.8 1484.5429 342.6183 4.53 3.8 -251.162 

P22 

BASE -9380.7 6615.2201 4692.3384 4.5 6.41 -498.902 

MEIO -6497.6 3919.8451 2037.4423 4.5 3.7 -570.698 

TOPO -4146.3 2575.9052 76.0535 4.5 3.7 -308.852 

P27 

BASE -10602.6 -6096.9773 -7651.1074 4.57 6.5 -544.973 

MEIO -6700.7 -2472.17 -2775.8738 4.57 3.8 -523.066 

TOPO -4122.5 -1092.9928 -248.674 4.57 3.8 -246.536 

P20 

BASE -7903.2 -4871.647 -6065.7611 4.41 4.7 -698.616 

MEIO -6507.6 -3368.2431 -3873.6298 4.41 3.6 -711.358 

TOPO -4727.2 -1589.9595 -1167.4664 4.41 3.6 -361.979 
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Tabela Anexa 8 - Sismo Tipo 2 –Ey  + 0.3 Ex +  P 

Sismo Tipo 2 –Ey + 0.3Ex + P 

PILAR SECÇÃO N (kN) M2 (kN·m) M3 (kN·m) B (m) L (m) σc (kN /m2) 

P31 

BASE -10210.6 16814.0039 3364.2644 4.48 6.5 -1309.54 

MEIO -6338.9 3389.2813 2252.2076 4.48 3.8 -534.75 

TOPO -3869.0 1265.0791 324.4954 4.48 3.8 -247.467 

P22 

BASE -9474.4 6248.4524 2799.7287 4.5 6.41 -454.977 

MEIO -6585.4 3699.9861 921.6545 4.5 3.7 -506.934 

TOPO -4216.8 2457.0848 -369.1937 4.5 3.7 -318.888 

P31 

BASE -10339.5 -16813.9787 -3266.2269 4.48 6.5 -1275.78 

MEIO -6484.9 -6563.9828 -1160.3242 4.48 3.8 -681.965 

TOPO -3957.9 -2656.7592 -235.8918 4.48 3.8 -304.641 

P22 

BASE -9847.4 -6167.5013 -3116.265 4.5 6.41 -466.58 

MEIO -6929.1 -2776.1601 -1976.1206 4.5 3.7 -532.088 

TOPO -4616.5 -625.7603 -1503.1068 4.5 3.7 -318.276 

P28 

BASE -10083.7 14020.7224 3858.6995 4.53 6.5 -893.59 

MEIO -6351.0 5758.7287 1401.8602 4.53 3.8 -618.767 

TOPO -3862.5 2364.2835 148.6286 4.53 3.8 -278.96 

P16 

BASE -4967.5 5008.0174 3422.4865 4.47 4.5 -576.403 

MEIO -1572.9 813.8478 423.4892 4.47 2 -278.483 

TOPO -925.3 88.126 422.5811 4.47 2 -176.873 

P27 

BASE -10555.8 -11436.9952 -4092.1477 4.57 6.5 -682.068 

MEIO -6659.2 -4529.4206 -1443.1898 4.57 3.8 -547.806 

TOPO -4091.7 -1899.6046 -62.5619 4.57 3.8 -264.972 

P20 

BASE -8036.4 -4568.4467 -3871.986 4.41 4.7 -584.121 

MEIO -6642.8 -2919.8781 -2468.0009 4.41 3.6 -585.348 

TOPO -4870.1 -1250.3307 -873.3933 4.41 3.6 -342.754 

 


