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RESUMO  

 

Este trabalho contribui para o aprofundamento do conhecimento técnico-científico relativo à 

caracterização de alvenarias de granito baseada em técnicas geofísicas, mecânicas e redes 

neuronais. Para isso utilizou-se uma metodologia baseada em ensaios não-destrutivos para a 

caracterização de alvenarias de pedra tradicionais e posterior obtenção de informações referentes 

aos parâmetros mecânicos destes elementos.  

Extensamente construídos em alvenaria de pedra, os edifícios de interesse histórico são bens 

materiais que compõem o Património Urbano. Devido ao valor histórico e cultural que estas 

construções representam, o trabalho de manutenção e reabilitação é importante para manter a 

valorização da história. A preservação de construções classificadas como património histórico-

cultural é de interesse coletivo, pois marcam a história da sociedade. Considerando o objeto da 

investigação como construção tradicional, potencialmente patrimonial, não é recomendada a 

utilização de técnicas de investigação destrutivas.  

Desta forma, foi desenvolvida uma ferramenta de simulação de caracterização mecânica com 

auxílio das Redes Neuronais Artificiais (RNA), que pode ser empregada em alvenarias de granito 

tradicionais. A base de dados subjacente foi construída com recurso a ensaios com GPR (Ground 

Penetrating Radar), ensaios sónicos e ensaios dinâmicos, para a caracterização de amostras de 

paredes construídas e analisadas em ambiente controlado.  

A caracterização mecânica foi feita com ensaios convencionais de compressão uniaxial, e o 

parâmetro utilizado como dado de saída das RNA’s foi o valor do módulo de elasticidade.  

Para a construção e escolha da arquitetura das redes, foram definidas várias combinações 

possíveis dos dados de entrada, com variações do número dos neurónios da camada oculta 

perfazendo um total de 122 redes treinadas. De todas as RNA’s treinadas, com base no desvio 

atribuído aos valores do módulo de elasticidade estimado, foram selecionadas as redes com 

desvios aceitáveis.  

Além do desenvolvimento desta metodologia de simulação, também foram analisados e 

apresentados casos de estudo, para os quais foi utilizada aquela metodologia como ferramenta de 

caracterização não destrutiva de edificações tradicionais em alvenaria de granito. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: paredes de alvenaria, GPR, ensaios sónicos, ensaios dinâmicos, redes 

neuronais artificiais, correlação de parâmetros mecânicos. 
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ABSTRACT 

 

This work contributes for deepening the technical-scientific knowledge regarding the 

characterization of granite masonry based on geophysical, mechanical and neural networks 

techniques. For this purpose, a methodology based on non-destructive tests was used for 

characterizing traditional stone masonry and later obtaining information regarding the mechanical 

parameters of these elements.  

Extensively built in stone masonry, historical buildings are material values that constitute urban 

heritage. Due to the historical and cultural value that these buildings represent, the maintenance 

and rehabilitation work is important to keep history valorisation. The preservation of buildings 

classified as historical-cultural heritage is of social interest, as they mark the history of society. 

Considering the research object as traditional construction, potentially classified as heritage, the 

use of destructive analysis techniques is not recommended.  

Thus, a simulation tool for mechanical characterization was developed making use of Artificial 

Neural Networks (ANN), which can be used in traditional granite masonry walls. The database 

was built using GPR (Ground Penetrating Radar), sonic and dynamic testing, for the 

characterization of stone masonry walls built and analysed in controlled environment.  

The mechanical characterization was made with conventional uniaxial compression tests and the 

parameter used as output data of ANNs was the elastic modulus of masonry.  

For the construction and choice of ANN architecture, several possible combinations of input data 

were defined, with variations of the number of hidden layer neurons making a total of 122 trained 

ANNs. From all trained networks, based on the error attributed to the estimated elastic moduli 

values, networks with acceptable errors were selected.  

Besides the development of that simulation methodology, case-studies were also carried out and 

presented, for which the methodology was used as a non-destructive characterization tool for 

stone masonry traditional buildings. 

 

 

 

 

KEYWORDS: masonry walls, GPR, sonic tests, dynamic tests, artificial neural network, 

correlation of mechanical parameters. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

As edificações que possuem valor histórico são consideradas como património arquitetónico 

histórico-cultural. Estas construções representam um bem valioso que abrange tanto aspetos 

culturais quanto económicos, e fazem parte de um conjunto de bens imóveis e móveis. A sua 

preservação é de interesse social, pois representa a história de uma sociedade. Dessa forma, a 

conservação de patrimónios históricos é preocupação inerente para a preservação da história 

mundial. Os edifícios de interesse histórico fazem parte dos bens materiais que compõem o 

Património Urbano. 

Por apresentarem uma série de manifestações patológicas e devido ao incontestável valor 

histórico e cultural que estas construções representam, todo trabalho de manutenção e reabilitação 

é valioso, uma vez que o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade não dispensa 

a valorização de sua história. Para melhor conservação e reparação deste património histórico é 

necessário identificar suas deficiências. Para isso, a busca de ferramentas que auxiliem no 

processo de caracterização de estruturas tradicionais é de inegável importância. Isto posto, sabe-

-se que estas estruturas devam ser analisadas com técnicas de investigação pouco invasivas e seu 

processo de reabilitação deve ser realizado com máxima eficiência e cuidado. 

O objetivo de preservar as estruturas tradicionais apresenta desafios intrínsecos por conta dos 

materiais constituintes e seu histórico de origem, muitas vezes, desconhecido. A tentativa de 

colocar em prática regulamentos e normas é limitada pelo diagnóstico desafiador das reparações 

e reabilitações que se tornam necessárias nessas estruturas, pois podem apresentar pouca 

informação sobre suas características construtivas e materiais utilizados. Sendo assim, utilizam-

se recomendações para estabelecimento de metodologias de análise mais apropriadas e métodos 

de intervenção harmônicos ao contexto cultural (ICOMOS 2003). 

Consequentemente, para conceção da conservação, reforço e restauro do património é necessária 

uma abordagem multidisciplinar, com o apoio de profissionais de ramos diversos (engenheiros, 

arquitetos, historiadores, restauradores e arqueólogos). Neste processo as etapas se repetem, 

sendo elas: análise da informação histórica, reconhecimento da geometria, materiais e técnicas 

constitutivas, identificação dos danos e degradações e suas respetivas causas, definição das ações 

de consolidação e controle de qualidade das intervenções. 
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A maior parte do património edificado, atualmente degradado, é constituído por edifícios de 

alvenaria de pedra, que era o principal tipo de construção utilizado antes do betão armado. Uma 

avaliação cuidadosa para aproveitar ao máximo o edifício existente é imperativa antes da 

reabilitação. 

A alvenaria é um material heterogêneo obtido pela associação de partes resistentes interligadas 

entre si, podendo ser por meio de juntas secas, juntas argamassadas, entre outras opções 

existentes. Esta interligação, quando existente, é feita com argamassa, composta de cal, areia e 

outros aditivos, de forma a obter um conjunto monolítico. O conjunto pode ser em pedra (calcário, 

arenito, granito, etc.), tijolo (cozidos ou secos ao sol, etc.) ou terra. As estruturas de alvenaria são 

feitas geralmente de materiais que têm uma resistência à tração muito baixa e que podem exibir 

fissuração interna ou separação entre os elementos (danos característicos). Estes danos não são, 

necessariamente, uma indicação de perigo porque estas estruturas de alvenaria funcionam 

principalmente à compressão (Lourenço e Oliveira 2004). 

Estas alvenarias podem ser de folha única ou múltiplas folhas (Figura 1 e Figura 2). As paredes 

de múltiplas folhas, paredes duplas e paredes de alvenaria com enchimento, exigem maior atenção 

quando há o encontro entre diferentes tipos de materiais.  

    

       (a)                                (b)                              (c)                            (d)                        (e) 

Figura 1: Classificação das secções transversais das paredes de pedra: (a) múltiplas folhas; (b) duas folhas sem conexão; 

(c) duas folhas com conexão; (d) duas folhas com enchimento e (e) três folhas (Binda et al., 1999a, 1999b) 

Tem-se a possibilidade do núcleo interior ser menos resistente, ou até mesmo dele próprio induzir 

impulsos nas folhas exteriores. A ligação transversal entre folhas é feita por travadouros, ou por 

vezes é nula, o que pode tornar as folhas independentes. Desta forma, é indispensável verificar se 

os diferentes elementos estão a funcionar em conjunto ou separadamente (Lourenço e Oliveira 

2004).  

A alvenaria de pedra é típica de construções tradicionais e históricas, como apresentam diversos 

autores (Binda et al. 1999; Binda e Saisi 2002; Varum 2003; Gomes 2012; Arêde et al. 2012; 

Campos 2013; Almeida 2013; Marques 2014; Pinho e Lúcio 2015). Estas podem ser divididas em 

alvenaria de junta seca (geralmente rudimentar e com pouco ou nenhum recurso a argamassa ou 

material ligante), alvenaria de pedra irregular e de cantaria (Figura 3). As pedras de cantaria estão 

mais presentes em edifícios monumentais, paramentos exteriores e elementos singulares (Pinho e 

Lúcio 2015).  
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Estas alvenarias de pedra tradicionais são muito presentes em Portugal, com destaque para a 

cidade do Porto cujo centro histórico (Figura 4) foi classificado como Património Mundial da 

Humanidade pela UNESCO em 1996. O Porto abrange um território com 50ha, incluindo 1976 

edifícios, sendo 32% em mau estado de conservação. Dentre eles tem-se estruturas e edifícios 

muito antigos que subsistem uma carência irrevogável em promover a sua reabilitação. Esta 

cidade tem uma enorme importância estética e a sua arquitetura variada reflete os valores culturais 

dos períodos pelo qual passou. Algumas intervenções, planeadas e não planeadas, podem ser 

encontradas, o que caracteriza a sua situação atual (Santos et al. 2017). 

 

               (a)                                                                                                 (b)      

Figura 2: Alvenarias tradicionaios com (a) folha única e (b) folha dupla (Almeida 2013) 

 

             (a)                                                         (b)                                                            (c)  

Figura 3: Diferentes tipos de alvenarias em função do aparelho: (a) cantaria; (b) alvenaria de pedra aparelhada e (c) 

alvenaria ordinária (Almeida 2013) 

Nas últimas décadas, a cidade do Porto passou por uma grande transformação. Desde 1996 

destacou-se a sua importância como centro cultural, o que induziu um conjunto de intervenções 

com o objetivo de preservar e reabilitar este património. Em 2001, a cidade foi escolhida como a 

Capital Cultural da Europa, o que aumentou a sua visibilidade internacional (Ramires et al. 2018). 
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Figura 4: Vista do centro histórico da Cidade do Porto 

Com base numa análise e reflexão sobre os diferentes contextos desta cidade, vários desafios e 

oportunidades foram identificados. Um dos focos da reabilitação deve ser as edificações 

tradicionais existentes, para o que se torna necessário a caracterização das suas estruturas. A 

estrutura principal das casas existentes no centro histórico do Porto, e outras regiões do Norte e 

Centro, com tipologia construtiva similar, (Figura 5) é constituída por: paredes de alvenaria de 

pedra de granito, frequentemente de aparelho irregular; nos exemplos mais antigos podem ser 

identificadas construções em tabique misto (estrutura de madeira preenchida por pedra miúda ou 

tijolo); estrutura dos sobrados e estrutura da cobertura (Teixeira 2004). Almeida (2013) focou na 

investigação relativa à caraterização geométrica, material e mecânica de paredes em alvenaria de 

granito de edifícios antigos da cidade do Porto. Com a intenção de dar continuidade a esta linha 

de pesquisa, este trabalho visa investigar o comportamento de alvenarias de granito de folha 

dupla.  

Para alcançar uma reabilitação correta e duradoura, a caracterização da estrutura deve ser feita 

com informações precisas e cuidadosas. A reabilitação de edificações tradicionais é considerada 

um passo importante para a preservação do património histórico e tem sido foco de diversos 

trabalhos (Oliveira 2003; Guedes et al. 2003; Lourenço e Oliveira 2004; Cardoso et al. 2009; 

Almeida et al. 2013). 

O diagnóstico dessas edificações é alicerçado por informações históricas e por abordagens in situ, 

que podem ser qualitativas e/ou quantitativas. A abordagem qualitativa é feita por meio da 

inspeção visual (observação direta de danos e degradações), verificação de elementos estruturais 

e não-estruturais, alguns ensaios não-destrutivos e investigações, tanto históricas quanto 

arqueológicas. A abordagem quantitativa, para além das medições in situ, exige a realização de 

ensaios específicos, assim como monitorização e análise estrutural (Lourenço e Oliveira 2004). 

As investigações desenvolvidas in situ podem ser feitas por métodos de ensaios destrutivos (DT, 

destructive testing) e ensaios não-destrutivos (NDT, non destructive testing). Ensaios destrutivos 

são aqueles que, de alguma forma, causam danos, estruturais ou estéticos, à construção. Os 

ensaios não-destrutivos são aqueles que não causam alteração à construção. Por serem edificações 

tradicionais e históricas, deve-se sempre priorizar a realização de NDT’s. Em situações onde os 

ensaios não-destrutivos forem insuficientes, é conveniente a realização de ensaios destrutivos. 
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Para isso, é necessário avaliar a relação custo-benefício (perda de material com valor cultural) da 

realização de intervenções na estrutura histórica (Lourenço, 2014). 

(a) (b) 

 (c) (d) 

Figura 5: (a) e (b) Casas em alvenaria de pedra típicas do Norte (Almeida 2013), (c) fachada traseira do edifício de 

Miguel bombarda e (d) ilustração da construção tradicional do Porto 

(https://us.123rf.com/450wm/isaxar/isaxar1501/isaxar150100004/35446054-portugal-old-porto-and-traditional-boat--

vector-illustration.jpg?ver=6, acedido em Janeiro/2019) 

Para que a reabilitação aconteça de forma bem fundamentada e com o menor dano possível, tem-

-se utilizado NDT’s, que auxiliam na obtenção de características do objeto a ser analisado. Estes 

foram adaptados de métodos e técnicas conhecidas da prospeção geofísica, nomeadamente os 

métodos sísmicos, eletromagnéticos e geo-elétricos. Neste trabalho serão utilizados 

indistintamente as designações de NDT e métodos geofísicos, inclusivamente para o caso 

particular dos ensaios dinâmicos. Alguns destes ensaios foram utilizados neste trabalho, 

particularmente os ensaios sónicos e o GPR (Ground Penetrating Radar), adaptados dos métodos 

sísmicos e eletromagnéticos respetivamente. Todos esses ensaios serão apresentados e discutidas 

as suas aplicações nos capítulos seguintes. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho busca contribuir para a compreensão e aprofundamento do conhecimento relativo 

ao comportamento mecânico, em particular em termos de deformabilidade, das paredes de 

alvenarias tradicionais de pedra de granito de folha dupla, de maneira muito pouco destrutiva, e 

assim, auxiliar na sua conservação. Além disso, também oferece várias ferramentas não-

destrutivas, capazes de correlacionar, ou complementar, as abordagens qualitativas e 

https://us.123rf.com/450wm/isaxar/isaxar1501/isaxar150100004/35446054-portugal-old-porto-and-traditional-boat--vector-illustration.jpg?ver=6
https://us.123rf.com/450wm/isaxar/isaxar1501/isaxar150100004/35446054-portugal-old-porto-and-traditional-boat--vector-illustration.jpg?ver=6
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quantitativas, de maneira a obter essas características por meio de respostas dos ensaios 

geofísicos, nomeadamente ensaios com GPR (Ground Penetrating Radar), ensaios sónicos e 

ensaios dinâmicos. A proposta é analisar os resultados obtidos com a sinergia destes ensaios 

NDT’s, que têm como foco a avaliação do comportamento das paredes de folha dupla de alvenaria 

de granito. 

Como objetivo geral deste trabalho, pretende-se então responder à seguinte pergunta: é possível 

desenvolver uma metodologia específica que potencialize a eficiência da utilização de NDT’s 

para caracterização mecânica, como suporte à reabilitação de edificações históricas? 

É importante destacar que esses NDT’s são capazes de caracterizar as estruturas de acordo com a 

identificação das variações das características geofísicas inerentes ao meio analisado. Porém, 

estas características geofísicas, usadas para cada tipo de NDT’s, podem não ser correlacionáveis 

diretamente entre si. Desta forma, foi indicado neste trabalho a utilização das Redes Neuronais 

Artificias (RNA’s) como alternativa de ferramenta de correlação destas técnicas. 

A metodologia utilizada é baseada no uso das respostas dos ensaios não-destrutivos e de RNA’s 

para o desenvolvimento de várias ferramentas de simulação capazes de auxiliar na caracterização 

mecânica de estruturas de paredes de alvenaria de granito. Com isto, será possível realizar uma 

análise mais eficiente das estruturas existentes, evitando ou minimizando a utilização de técnicas 

destrutivas. 

Assim, os objetivos específicos, são: 

I. Revisão bibliográfica acerca dos NDT’s já utilizados no campo da engenharia civil, 

nomeadamente os ensaios com GPR, ensaios sónicos, ensaios de caracterização 

dinâmica, ensaios de resistividade, assim como a aplicação combinada dessas técnicas 

(sinergia); 

II. Revisão bibliográfica sobre as RNA’s, suas aplicações, métodos construtivos e 

peculiaridades diante da utilização na engenharia civil; 

III. Caracterizar as alvenarias tradicionais de granito através da utilização combinada de 

técnicas específicas, nomeadamente ensaios com GPR (com antenas de 900MHz e 

1.6GHz), ensaios sónicos (configuração direta e indireta) e ensaios dinâmicos com 

vibração ambiental; 

IV. Analisar a evolução dos resultados obtidos com os ensaios sónicos para diferentes níveis 

de tensão de carga e correlacionar com seus respetivos módulos de elasticidade, para 

alvenarias de pedra de duas folhas; 

V. Desenvolver uma nova metodologia de aquisição (relação emissão/receção) para os 

ensaios sónicos indiretos para favorecer a aquisição de ondas do tipo S; 

VI. Desenvolver uma ferramenta de correlação dos resultados dos ensaios não-destrutivos 

acima referidos, com os resultados dos ensaios mecânicos das alvenarias de granito 

tradicionais, por meio das redes neuronais artificiais; 

VII. Avaliar a eficiência da ferramenta de simulação obtida, em casos de estudo. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

O presente documento encontra-se integrado no plano de estudos do doutoramento da autora e a 

sua estrutura foi organizada em seis capítulos que serão descritos a seguir. 

No Capítulo 1 é apresentado um enquadramento geral do trabalho desenvolvido no âmbito da 

presente tese de doutoramento. É descrito ainda a motivação e o objetivo deste trabalho de 

investigação, assim como a justificação da sua importância no contexto atual da reabilitação de 

edifícios históricos. 

No Capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica acerca dos tipos de ensaios não-destrutivos, 

dando-se especial ênfase ao método GPR e aos ensaios sónicos e dinâmicos, e de ensaios 

destrutivos, nomeadamente os ensaios de compressão uniaxial. Também é apresentado o ensaio 

de compressão in-situ, proposto no âmbito de outro doutoramento em curso, e adotado em alguns 

estudos de caso. Além de um estado da arte referente às Redes Neuronais Artificiais, composto 

essencialmente por trabalhos desenvolvidos com dados experimentais, o capítulo visa ainda 

descrever um breve histórico do tema e métodos para desenvolvimento deste. 

No Capítulo 3 descreve-se a metodologia adotada para a realização do trabalho experimental, 

incluindo os procedimentos laboratoriais efetuados ao longo do doutoramento ao nível da 

caracterização dos materiais, e seus respetivos resultados, nomeadamente o método GPR, ensaios 

sónicos, ensaios dinâmicos e ensaios mecânicos de compressão uniaxial. 

No Capítulo 4 descreve-se a evolução do processo de criação da ferramenta de simulação para 

auxílio nas reabilitações do patrimônio histórico investigado. Esta ferramenta será obtida com a 

Rede Neuronal Artificial através da sinergia de métodos não-destrutivos. 

Por fim, no Capítulo 5 apresentam-se os casos de estudo abordados ao longo deste trabalho. Foram 

feitos quatro estudos, sendo eles: Igreja de Malhadas, Quinta do Solar de Lamas, Igreja de 

Mancelos e Edifício na Rua Miguel Bombarda. 

No seguimento, para o Capítulo 6, apresentam-se as conclusões e contribuições importantes deste 

trabalho, tanto no uso e avanços dos ensaios não-destrutivos, quanto na obtenção da ferramenta 

final alcançada com a RNA. Também, sugere-se alguns pontos pertinentes a serem considerados 

para desenvolvimento em trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Técnicas de ensaio não destrutivas 

Nesta secção está apresentada a revisão bibliográfica dos tipos de ensaios não-destrutivos (NDT, 

non destructive testing) utilizados na caracterização dos materiais deste trabalho, nomeadamente 

os ensaios com GPR (Ground Penetrating Radar), sónicos, dinâmicos e resistividade elétrica. 

Além da aplicação em edificações tradicionais, também serão descritos casos de aplicação em 

outras estruturas, pois se apresentam relevantes ao desenvolvimento deste trabalho. 

2.1.1 Ensaios com GPR 

De entre as técnicas de investigações geofísicas existentes, o GPR destaca-se pela sua eficiente 

capacidade de gerar imagens da subsuperfície e pela fácil aplicabilidade às mais diversas situações 

(Annan 2001).  

O método GPR é um NDT que vem sendo estudado por diversos autores com a finalidade de 

caracterizar estruturas tradicionais, como por exemplo: auxiliar na caracterização de pontes em 

alvenaria de tijolo com antena de 1.5 GHz (Diamanti et al. 2008); identificar, com antena de 800 

MHz e 1.6 GHz, infraestruturas, paredes removidas, elementos construtivos, diferentes tipos de 

alvenaria nas paredes, manchas no interior das paredes e caracterização geológica do local 

(Barraca 2013; Barraca et al. 2014; Barraca et al. 2016) e investigação 2D e 3D com antena de 

1.6 GHz para caracterizar pilares de alvenaria de tijolo (Santos-Assunçao et al. 2014). 

Oliveira Jr. e Medeiros (2008) realizaram testes em laboratório e em campo com o objetivo de 

investigar o comportamento das reflexões de pulsos do GPR (400 MHz e 900 MHz) em amostras 

arenosas não consolidados. As amostras foram preparadas variando-se o conteúdo de água, 

granulometria e minerais pesados. Para as medidas de laboratório, verificou-se um aumento na 

constante dielétrica à medida que o conteúdo de água aumenta. 

Num edifício construído no final do século XIX, em Itália, foi utilizado o GPR para testar a 

eficácia da aplicação de uma antena de 2.0 GHz na identificação e monitorização de fraturas. A 

composição 3D dos radargramas permitiu concluir que muitas das fraturas identificadas na 

superfície correspondiam a anomalias encontradas nos perfis de GPR (Orlando e Slob 2009). 

Tareco et al. (2009) realizaram ensaios com GPR de alta resolução para caracterizar a estrutura 

interna de uma parede de adobe danificada. Nas paredes ensaiadas foram realizadas injeções de 
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argamassa hidráulica para reforço nas alvenarias de adobe. Os parâmetros dos ensaios GPR 

selecionados para esta análise foram a amplitude instantânea para cada período de tempo, a 

distribuição de velocidade e a distribuição da amplitude para antenas com frequências diferentes 

(1.0 GHz, 1.3 GHz e 1.6 GHz). A inserção do material dentro da alvenaria alterou as 

características selecionadas, tornando assim possível o seu mapeamento, mas ainda limitado 

devido à proximidade dos pontos de injeção. 

Masini et al. (2010) referem a utilização do GPR (1.0 GHz e 1.5 GHz) para caracterização de 

alvenaria, deteção de fissuras e investigação de reparações anteriores, também em estudos de 

edificação patrimonial em Itália. Foi também adotado o GPR (500 MHz e 250 MHz) no Palácio 

de Habib Sakakini (Cairo) para monitorizar as condições do subsolo do entorno e para identificar 

possíveis descontinuidades geológicas, ou a presença de falhas e cavidades. Com este método foi 

identificado as espessuras e interface das camadas da subsuperfície, além de possibilitar a 

inspeção de fendas em algumas colunas de suporte, pilares e muros de alvenaria (Hemeda 2012). 

Hamrouche et al. (2012) propuseram o melhoramento dos dados de processamento GPR (1.5 

GHz) para a deteção de juntas não preenchidas em estruturas de alvenaria, mais especificamente 

para otimizar e desenvolver melhores métodos de processamento de sinal. A validação desse 

processo numa parede em grande escala proporcionou resultados muito promissores com precisão 

satisfatória e baixo custo em tempo de cálculo. 

Segundo Calia et al. (2012, 2013), a presença e distribuição de água pode ser identificada pelo 

aumento da velocidade da onda eletromagnética nos resultados do GPR (2000 MHz). Dessa 

forma, foi investigado um mosaico na cripta de São Nicolau, em Bari, no sul da Itália. Um 

levantamento não-destrutivo integrado e análises laboratoriais foram realizados para o estudo 

diagnóstico desse mosaico. A prospeção de GPR foi utilizada para o estudo de seu estado de 

conservação, que está relacionado à condição da fundação e distribuição de água. A aplicação 

dessas metodologias integradas apresentou eficácia para adquirir um conhecimento completo para 

fins de diagnóstico. 

Hasan e Yazdani (2014) empregaram o GPR (2.6 GHz) na identificação e caracterização de 

pequenas estruturas de betão, tendo utilizado constantes dielétricas como parâmetros de resposta. 

Com este estudo concluiu-se que o perfil variável da constante dielétrica pode afetar a resposta 

das ondas do GPR no betão, e pode ser correlacionado com a presença de água. 

Bertolla et al. (2014) realizaram investigação sobre o desempenho e limitações do GPR para 

mapear plumas de contaminação. Os resultados experimentais foram apoiados por simulações 

numéricas FDTD (Finite Difference Time Domain). A capacidade de detetar a pluma de 

contaminação deveu-se ao maior contraste entre as propriedades eletromagnéticas da areia e do 

óleo. 

Sagnard e Tebchrany (2015) associou a utilização de GPR com modelação numérica FDTD. A 

análise foi feita com vários objetos enterrados, com diferentes características dielétricas 
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(permitividade e constante dielétrica). Os resultados destacam que a diversidade de polarização 

permite discriminar o contraste dielétrico entre o objeto enterrado e o meio envolvente. Os autores 

também desenvolveram um algoritmo semiautomático de deteção de hipérbole que permite a 

obtenção de estimativas de profundidade e real permitividade do solo. 

Além dos casos referidos, o GPR também já foi utilizado para: identificar infiltração e áreas 

afetadas por corrosão e evolução do dano em estruturas de betão com antenas de 900 MHz e 2.3 

GHz (Arndt et al. 2011); identificar armaduras em pontes, mas com dificuldade de determinar o 

diâmetro dos mesmos (Beben et al. 2013); localizar e mapear reforço de aço em estruturas de 

betão (Chintakunta e Boone 2014) e identificar raízes de árvores (Ferrara et al. 2014). 

2.1.2 Ensaios sónicos 

Utilizar ensaios sónicos como ferramenta de caracterização em edificações tradicionais também 

já possui um histórico nas pesquisas, apesar de ainda não ter uma metodologia de aquisição e 

processamento de dados consolidada (Riva et al. 1997; Binda & Saisi 2002; Guimarães 2009; 

Valluzzi, Porto, et al. 2009; Valluzzi, Mazzon, et al. 2009; Miranda et al. 2010; Miranda et al. 

2013; Miranda et al. 2014; Manning et al. 2014; Matos 2016; De Ponti et al. 2017) 

Para a caracterização de alvenaria (materiais heterogêneos), a opção mais indicada é a utilização 

de ensaios sónicos, em comparação aos métodos ultrassónicos. As ondas de frequência 

comparativamente menores dos ensaios sónicos têm um comprimento de onda superior às 

dimensões dos vazios existentes nessas estruturas de alvenaria, permitindo que as ondas se 

propaguem do emissor para o recetor, sendo menos afetadas pelos obstáculos peculiares aos 

corpos heterogêneos (Miranda 2011). 

Manning et al. (2014) determinaram a velocidade de propagação da onda através dos materiais, 

enquanto estavam sob diferentes estados de tensão de compressão. Para cada conjunto de pontos 

de transmissão e receção, 10 impactos de martelo foram realizados na alvenaria e gravados. A 

partir da média desses 10 impactos foi considerada a velocidade média sónica para esse conjunto 

de pontos. Foi concluído que as tensões de compressão até 2 MPa não afetaram significativamente 

a velocidade da onda sónica direta através de alvenaria regular, de folha única, construída em 

granito. 

Vários métodos para resolver as dificuldades no processamento dos dados sónicos foram 

propostos na bibliografia, algumas analógicas, como deteção de pico e limiar, técnicas de 

processamento digital envolvendo métodos matemáticos e estatísticos como algoritmos no 

domínio da frequência, baseados na Transformada Rápida de Fourier (FFT), e correlação cruzada. 

Segundo Ferreira et al. (2010), é importante utilizar técnicas de processamento digital de sinais 

capazes de possibilitar o tratamento dos dados obtidos e, assim, obter resultados mais precisos. 

Para ensaios com ultrassons em amostras de aço, foi usado um algoritmo de processamento digital 

baseado em alguns princípios abordados no padrão ASTM E494-95 e na abordagem de correlação 

cruzada, esta caracteriza-se por ser um método matemático que verifica o grau de similaridade 
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entre dois sinais em função de um atraso aplicado a um deles. Os autores concluíram que a 

correlação cruzada se apresentou eficaz na determinação das velocidades ultrassónicas. 

Cescatti et al. (2018) realizaram um estudo dos problemas comuns, relacionados aos sinais, 

obtidos pelos ensaios sónicos. Em primeiro lugar, o teste é executado por impactos manuais, 

portanto, o impulso gerado não é padronizado em termos de intensidade. Por outro lado, o 

acelerómetro exibe uma resposta variável não apenas na amplitude, mas também na forma, pois 

é afetada pelas propriedades e características da alvenaria. Para solução deste problema, foi 

desenvolvido um software capaz de detetar o tempo de chegada da onda, que demonstrou ser 

confiável. No entanto, são destacados o papel fundamental desempenhado pelo utilizador na 

orientação de todo o processo e no controle de eventuais erros ou problemas de aquisição. 

Segundo Matos (2016) e Maia (2016), devido a várias dúvidas quanto à interpretação dos 

resultados e sua inconsistência, foram utilizados blocos de granito, tanto quanto possível 

considerados homogéneos e isotrópicos, para calibração do método sónico. O objetivo foi obter 

uma melhor perceção dos ensaios sónicos em termos de procedimentos de aquisição e 

visualização dos resultados. Para isso, foram apresentados 4 processos relativos à visualização e 

identificação das primeiras chegadas das ondas. O primeiro processo (Figura 6a) baseou-se na 

leitura imediata do sinal no próprio programa em LabVIEW SignalExpress (National Instruments, 

2010), no momento de realização do ensaio. No segundo e terceiro processos foi feito a sua 

adimensionalização. Para estes processos foi definida uma ampliação de visualização dos dados 

nesta zona, de forma a reajustar e obter um valor mais preciso do tempo de chegada da onda. A 

diferença entre estes dois processos, segundo e terceiro, é a visualização dos dados utilizada. No 

segundo processo (Figura 6b), o eixo vertical tem valores de -0.015 até 0.015 e o eixo horizontal 

de 0 a 0.5x10-3 segundos. Vale ressaltar que o segundo processo se subdivide em duas situações 

distintas (A e B), pois apresenta-se a opção de dois pontos com localizações diferentes (Figura 

6c). Para o terceiro processo (Figura 6d), o eixo vertical vai de -1 ao 1 e o eixo horizontal tem um 

intervalo de 1x10-3 segundos. O quarto processo (Figura 6e) é definido a partir da integração do 

gráfico em ordem ao tempo, obtendo-se velocidades em vez de acelerações, pois estas apresentam 

gráficos com menos ruídos. Estes processos apresentados são opções de visualização dos sinais 

obtidos pelo ensaio sónico. Cada um desses processos oferece uma opção de precisão da 

identificação do tempo de chegada da onda, indicada com um círculo vermelho para cada figura. 

É importante que o mesmo processo seja repetido para todos os ensaios, pois assim pode-se 

garantir maior fiabilidade nos dados. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

 (e) 

Figura 6: Visualização dos sinais dos ensaios sónicos: (a) 1º processo, (b) 2º processo A, (c) 2º processo B, (d) 3º 

processo e (e) 4º processo (Matos 2016; Maia 2016). 

Yasar e Erdogan (2004) analisaram 13 diferentes tipos de pedras localizadas na Turquia, tendo 

obtido relações estatísticas entre as propriedades mecânicas e físicas. Através deste trabalho foram 

obtidas as equações 1 a 3, que obtêm a velocidade da onda P em pedras através das características 

mecânicas: 

𝒗 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟕 × 𝝈 + 𝟐. 𝟎𝟏𝟗𝟓 (1) 
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𝒗 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟑𝟕 × 𝑬 + 𝟏. 𝟕𝟓𝟐𝟖 (2) 

𝒗 = 𝟒. 𝟑𝟏𝟖𝟑 × 𝝆 − 𝟕. 𝟓𝟎𝟕𝟏 (3) 

sendo: 𝑣 a velocidade da onda (km/s), 𝜎 a resistência à compressão (MPa), 𝐸 o módulo de 

elasticidade (GPa) e 𝜌 a densidade (g/cm3). Estas equações não puderam ser utilizadas neste 

trabalho, pois referem-se aos valores de velocidade de propagação da onda em pedras, estes são 

maiores do que os resultados obtidos com alvenaria de pedra ensaiada. 

Binda et al. (2001) realizaram ensaios sónicos nas paredes existentes da Catedral de Noto. Uma 

parcela relevante desta estrutura foi danificada em 1996 por conta de um desmoronamento. A 

intenção destas investigações foi verificar o estado de conservação das paredes e pilares em vista 

da reconstrução da parte danificada da Catedral. Os ensaios sónicos foram usados para controlar 

o efeito da injeção de calda da argamassa, técnica usada para o reparo da alvenaria danificada. Os 

resultados mostram que os ensaios sónicos podem ser aplicados com sucesso para o diagnóstico 

e o controle da efetividade dessas técnicas de reparo. 

Uma das formas de realizar os ensaios sónicos, para investigação em amostras com dimensões 

reduzidas, consiste em utilizar bender elements (Carvalho et al. 2011), com os quais também se 

apresentam dificuldades em identificar com precisão a chegada das ondas S e P e suas velocidades 

de propagação. Os bender elements são transdutores piezoelétricos que permitem medir em 

simultâneo - para uma determinada direção de polarização - a velocidade das ondas em diferentes 

direções de movimento das partículas para amostras de solo. 

Ferreira et al. (2014), no seu trabalho com bender elements, considerou como usual que o tempo 

de chegada das ondas S deve estar localizado na região de mudança de comportamento do sinal. 

Com relação aos ensaios realizados pelos autores deste trabalho, é possível identificar a região de 

mudança de comportamento do sinal, não o ponto específico. Este ponto pode variar com a 

ampliação realizada para a amostra de trabalho. 

2.1.3 Ensaios de caracterização dinâmica 

A identificação modal com base na realização de ensaios de monitorização da vibração ambiental 

é muito utilizada em diversas construções, nomeadamente em pontes rodoviárias ou ferroviárias, 

de diversos tipos de materiais (Magalhães 2004; Ribeiro 2012; Ghyasvand e Sahebalzamani 2018; 

Mohammadzadeh et al. 2018; Costa et al. 2015). 

Para outras estruturas, similares às paredes a serem analisadas neste trabalho, também se tem 

pesquisas já desenvolvidas com a utilização de ensaios para caracterização dinâmica. Maddaloni 

et al. (2018) utilizaram a caracterização dinâmica como método para auxiliar na avaliação da 

eficiência de inovadoras técnicas de reabilitação para edifícios de alvenaria. Foram feitos ensaios 

dinâmicos em modelo escalonado, dinamicamente equivalente a um edifício de alvenaria 
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existente de um andar, por meio de uma mesa sísmica. Com a reabilitação, a excitação sísmica 

apresentou uma diminuição de 56% da frequência natural do espécime, de um valor inicial de 

cerca de 19,5 Hz até 8,5 Hz na rotura. 

Goncalves et al. (2018) também fizeram utilização de mesas sísmicas para caracterização de 

paredes de alvenaria com ensaios dinâmicos. Neste caso, as paredes constituem-se de elementos 

de madeira, horizontais, verticais e diagonais, em formato de treliças de madeira preenchidos com 

alvenaria de tijolos maciços ou com alvenaria irregular de pedra pequena, agregada com 

argamassa de cal, que são designadas como paredes de frontal de construção Pombalina. Os 

ensaios de identificação dinâmica objetivaram estimar as propriedades dinâmicas (frequências 

naturais e modos de vibração). Os danos obtidos foram estimados, através da mudança de 

frequências em cada modelo, a fim de concluir sobre a evolução da rigidez e dos danos. As 

frequências modais diminuíram em todos os modelos, após cada ensaio sísmico, devido aos danos 

ocorridos nas estruturas. 

Mazzon (2010) realizou uma série de ensaios dinâmicos em modelos de edifícios inteiros, 

considerando um fator de redução de escala, realizado com alvenaria de pedra multi-folha. 

Também foram feitos reforços nestes modelos através de injeção de argamassa. A execução destes 

ensaios com mesa sísmica permitiu avaliar a influência da técnica de reforço no comportamento 

dinâmico global da estrutura injetada. As frequências fundamentais e os modos de vibração 

apresentaram ligeira modificação de acordo com as metodologias de reforço consideradas. 

Mazzon et al. (2013) também realizaram ensaios de caracterização dinâmica em 8 paredes de 

alvenaria de pedra com três folhas (2,60m x 1,30m x 0,50 m). Os ensaios foram feitos com 

vibração ambiental. As frequências fundamentais variaram entre 15Hz e pouco mais de 40Hz. 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento neste comportamento dinâmico, confirmou-se a 

variação dos resultados dinâmicos de acordo com os danos surgidos. 

Ferreira et al. (2015) investigaram seis paredes de alvenaria de pedra (2,50m x 1,30m x 0,65m), 

com folha dupla. Os dados obtidos da identificação modal foram utilizados na estimativa do 

módulo elástico das paredes. A capacidade das paredes de dissipar energia mostrou-se muito 

influenciada pelas condições de apoio. Foi também realizado um estudo analítico, com base nos 

resultados experimentais, apresentando uma comparação entre os resultados analíticos e 

experimentais relativos a rigidez, resistência e deslocamento.  

2.1.4 Ensaios de resistividade 

O método da resistividade elétrica é uma variante dos métodos geo-eléctricos de aquisição de 

dados inserida no campo da geofísica. Este método foi desenvolvido por Conrad Schlumberger, 

em 1912, mas se tornou mais amplamente utilizado desde a década de 1970, devido 

principalmente à disponibilidade de computadores para processar e analisar os dados. 

Kruschwitz et al. (2009) utilizaram a técnica de resistividade, considerada uma grandeza 

complexa quando se trata de corrente alterna, combinada com o ensaio GPR, para auxiliar na 
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caracterização de alvenarias tradicionais. Para o ensaio de resistividade foi utilizada a 

configuração de Wenner e estes ensaios foram feitos em duas estruturas distintas de alvenaria. O 

estudo apresentou a heterogeneidade das alvenarias como fator crítico das interpretações, pelo 

que apenas informações qualitativas foram feitas. Este estudo corrobora o benefício da 

combinação de NDT’s. 

Válek et al. (2010) estudaram a utilização combinada de resistividade elétrica, termografia, GPR 

e ultrassons para avaliar os danos causados pela água na construção civil. Três paredes feitas de 

tijolo de barro queimado, arenito e esponjilita foram humedecidas e ensaiadas para monitorização 

de seu comportamento de secagem. Para o ensaio de resistividade também foi utilizada a 

configuração de Wenner. Os resultados dos NDT’s foram comparados com o teor médio de 

humidade determinado pela pesagem gravimétrica das amostras. Qualitativamente, os resultados 

dos diferentes ensaios NDT’s combinaram entre si. Com esta multimetodologia foi possível 

caracterizar e avaliar a perda de água da alvenaria para o exterior. 

Martinho et al. (2012) tiveram como objetivo obter os padrões de distribuição de humidade em 

amostras históricas de pedra, através de imagens de resistividade elétrica em 3-D. O levantamento 

da resistividade foi realizado em três painéis de pedra do Renascimento Português. Como as 

leituras de resistividade são fortemente influenciadas pela presença de sais solúveis, a presença e 

a distribuição espacial dos sais nos painéis também foram identificadas e classificadas. Os 

modelos de resistividade mostraram o padrão de distribuição de humidade e revelaram que o 

principal responsável pela introdução de sais solúveis nessas estruturas é a absorção capilar da 

água subterrânea. Os diferentes níveis de patologias encontradas nos três painéis implicam que 

essas estruturas históricas de pedra devam ser analisadas individualmente. 

Kruschwitz et al. (2012) optaram pelo uso combinado do método da resistividade complexa, o 

GPR e MTB (microwave-transmission borehole), para avaliar a humidade em amostras de 

alvenarias. Neste trabalho, para os ensaios de resistividade elétrica, também foi utilizada a 

configuração de Wenner e foi proposta a utilização de elétrodos de eletrocardiograma. Estes 

NDT’s apresentaram-se eficientes, também, para análises qualitativas. 

Almeida et al. (2016) utilizaram métodos de resistividade para estudar o terreno sob um edifício 

contemporâneo e sob uma abadia de alto valor histórico do século XIV. Os dados obtidos 

auxiliaram na identificação de características do edifício e variações da geologia local. Foi 

também demonstrada a possibilidade de estimar uma resistividade global e produzir um mapa de 

resistividade que possa ser utilizado imediatamente no zoneamento da área. 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos no LESE (Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural 

da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), Matos (2016) e Maia (2016) também 

utilizaram a resistividade elétrica para caracterizar alvenarias tradicionais de pedra, juntamente 

com outros métodos, como GPR e sónicos. Conforme a Figura 7, é possível afirmar que este 

método auxiliou na identificação da presença de pedras e argamassas, conforme mostrado na 

sobreposição das imagens, assim como na respetiva distribuição espacial do teor em humidade. 
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                                                 (a)                                          (b)       

Figura 7: (a) malha de ensaios; (b) sobreposição do mapa de resistividade (Matos 2016; Maia 2016) 

2.1.5 Aplicação combinada das técnicas 

A ambiguidade inerente à não unicidade da resposta dos métodos geofísicos aplicados às 

alvenarias, tem levado à utilização conjunta de mais do que um destes métodos, com o propósito 

de diminuir a incerteza intrínseca dos modelos obtidos. A aplicação de ensaios não-destrutivos 

nas paredes de folha dupla de alvenaria de granito, apesar de ser uma técnica avançada, pode ser 

frustrante, pois a interpretação dos resultados muitas vezes não é simples, porque a alvenaria é 

um composto altamente heterogêneo e anisotrópico. A combinação/associação de técnicas 

geofísicas em investigações de edificações tradicionais garante maior precisão, confiança, 

qualidade e complementaridade de resultados.  

A utilização de uma sinergia de técnicas NDT, em paralelo, numa mesma estrutura, como suporte 

à preservação de património, trazem muitos benefícios às análises dos materiais e dos elementos 

construtivos. Através da análise das variações dos parâmetros específicos para cada método, é 

possível obter características peculiares dos materiais analisados. Ao longo desta secção, serão 

apresentadas algumas referências com diversas aplicações diferentes às edificações, pois foram 

consideradas relativamente importantes para a compreensão das técnicas. Em 1999, estas 

utilizações tiveram seu foco em sítios arqueológicos, quando foram combinados os métodos da 

resistividade elétrica, geomagnético e micro gravidade (Komatina e Timotijevic 1999). 

Anzani et al. (2006) utilizaram o ensaio com GPR, antes de intervenções de reparação (injeções 

de caldas de argamassa), para avaliar a situação da fratura em alvenarias. A eficácia da injeção 

foi controlada por GPR e ensaios sónicos, aplicados antes e depois das intervenções, para testar o 

potencial destes métodos. Assim foi possível qualificar o material que constitui a parede, a fim 

de otimizar a escolha da posição dos pontos de injeção. 
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Leucci et al. (2007), na Itália, também utilizaram o GPR, e seus resultados foram analisados e 

relacionados com os obtidos pela variante tomográfica do método da resistividade elétrica. A 

finalidade desta investigação foi identificar as causas da deterioração da estrutura em edificações 

patrimoniais. 

Mota (2008) fez uma aplicação conjunta da resistividade e da refração sísmica para avaliação de 

problemas ambientais e geotécnicos. Concluiu-se que a velocidade de propagação de ondas é 

sensível à variação da porosidade, quando em materiais pouco coesos, assim como a resistividade 

elétrica é sensível tanto à porosidade quanto à saturação. Em terrenos não coesos, o aumento da 

porosidade corresponde a diminuição da velocidade de propagação das ondas no contexto da 

técnica de refração sísmica. 

Arosio et al. (2009) usaram ensaios sónicos, ensaios dinâmicos e o GPR (2 GHz) para avaliação 

da qualidade estrutural de modernos edifícios de alvenaria armada. Com o auxílio do GPR foi 

possível identificar a geometria das paredes de alvenaria reforçada e detetar a presença de defeitos 

de construção. A aplicação a um estudo de caso real validou a metodologia para o que diz respeito 

à análise dos reforços horizontais. O ensaio sónico foi considerado como ferramenta 

complementar útil para avaliação in situ das partes danificadas de alvenaria, colunas verticais 

vazias e colunas verticais reforçadas. 

Em 2004, Nuzzo e Quarta (2010) utilizaram uma combinação de três métodos geofísicos, o GPR, 

a resistividade e Polarização Induzida (IP). Esta combinação possibilitou a investigação da 

deterioração das fundações de uma edificação patrimonial realizado no claustro do Palazzo dei 

Celestini, no sul da Itália. As investigações geofísicas não invasivas foram usadas para obter 

informações sobre as propriedades da subsuperfície que podem afetar a estabilidade das estruturas 

históricas e acelerar os processos de degradação. O levantamento geofísico integrado produziu 

uma descrição detalhada da área e uma localização precisa dos sistemas de drenagem, tanto  

antigos quanto os modernos. A informação geofísica foi essencial para identificar as causas 

naturais ou antropogênicas do aumento local na umidade do subsolo e desenvolver atividades 

efetivas de remediação. 

Barbosa et al. (2010) utilizaram a combinação do ensaio com GPR, do método gravimétrico e do 

método de Reflectometria no domínio do tempo (Time Domain Reflectometry, TDR). Tinham 

como objetivo analisar e comparar as estimativas de teores de humidade. Foram realizados dois 

ensaios diferentes: um controlado em laboratório para reproduzir um meio homogéneo e outro, 

também em laboratório, mas com amostras compostas por solos obtidos em campo. Nestas duas 

amostras foram obtidos dados com GPR, que foram comparados entre si. Os três métodos foram 

capazes de captar as variações de humidade presentes nos dois ensaios. Isto indica o ensaio com 

GPR como uma ferramenta importante para avaliações, em diferentes escalas de profundidade, 

dos teores de humidade da subsuperfície rasa. 

Em Itália, foi realizado por Leucci et al., (2011) um estudo onde se aplicou o GPR em conjunto 

com tomografia sónica para caracterização do estado estrutural de pilares com grande 
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deterioração. A utilização de diversos métodos em simultâneo com o GPR é muito utilizada com 

o objetivo de suprir as deficiências deste e vice-versa. Através desta combinação foi possível 

identificar a grande extensão e gravidade das fissuras nos pilares. 

Prado et al. (2011) obtiveram correlações empíricas entre o parâmetro amplitude instantânea das 

ondas, registadas pelo GPR e os valores de humidade volumétrica de sedimentos obtidos por 

TDR. Isto possibilitou a análise do parâmetro amplitude da onda eletromagnética na avaliação 

qualitativa dos teores de humidade de solos. 

Gosalbez et al. (2011) utilizaram as técnicas de ensaios ultrassónicos e GPR para caracterização 

de paredes históricas de alvenaria. Esta metodologia mostrou-se eficaz para a deteção de falhas e 

fendas e a caracterização de paredes sob carga. Desta forma, foi possível detetar falhas com 

espessuras de milímetros e variações nas interfaces, causadas pelo efeito da compressão sofrida 

sob carga. 

Também na Espanha, Solla et al. (2012), utilizaram o GPR com fotogrametria e simulações 

numéricas para examinar várias pontes em arco de pedra. Os resultados revelaram dados 

geométricos e características ocultas dos interiores das pontes, assim como a presença de vazios 

internos, arcos antigos e reparações. 

Entretanto, Cezar et al. (2012) tentou avaliar algumas propriedades físicas (porosidade e 

humidade) do solo com o GPR associado ao método CRIM (Complex Refractive Índex Method), 

e sua correlação com as técnicas laboratoriais. A correlação obtida entre os parâmetros estimados 

com o GPR e os conseguidos com as análises laboratoriais foi baixa, evidenciando dificuldades 

em determinar estas propriedades por meio dessas técnicas. 

Em 2011, na França, as técnicas GPR, resistividade e fotogrametria foram utilizadas em uma 

ponte histórica, com o objetivo de avaliar o estado estrutural. Foram identificados a presença de 

potenciais vazios na estrutura. Além disso, foi possível caracterizar a estrutura sedimentológica 

da margem de um rio e auxiliar a implementação da estrutura viária (Fauchard et al. 2013). 

Pérez-Gracia et al. (2013) utilizaram o GPR combinada com a técnica de tomografia sónica para 

análise das geometrias internas e das propriedades físicas de alguns elementos estruturais 

presentes na Catedral de Mallorca (Espanha). O GPR permitiu a deteção de pequenas anomalias 

e os resultados foram usados para selecionar o modelo inicial de tomografia sísmica mais 

apropriado. Com este estudo foi possível definir a configuração estrutural interna, bem como as 

condições estruturais da pedra. 

Santos-Assunçao et al. (2014) fizeram uma inspeção em uma coluna de tijolos de barro com 

utilização do GPR combinado com a tomografia sísmica e observação endoscópica. As imagens 

de GPR apresentaram grande correlação com os demais métodos. O estudo forneceu informações 

e imagens, das áreas danificadas e estruturas internas, com alta resolução. 
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Esta apresentada nesta secção que a utilização combinada de técnicas não-destrutivas traz grandes 

vantagens para uma investigação. Considerando isto, este trabalho fez uso de três técnicas 

geofísicas, nomeadamente os ensaios sónicos, o GPR e os ensaios dinâmicos, com o objetivo de 

alcançar máxima eficiência nos trabalhos de investigação de estruturas tradicionais de pedra de 

granito, conforme será apresentado nos capítulos seguintes. 

2.2 Técnicas de ensaio destrutivas 

Os ensaios não-destrutivos apresentaram-se com larga aplicação para a caracterização de 

estruturas de alvenaria tradicionais, mas paralelamente à aplicação desses NDT’s também podem 

ser realizados ensaios mecânicos de compressão, apesar de serem destrutivos, para obtenção de 

valores de módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. Nesta secção referem-se trabalhos 

disponíveis na bibliografia relativos a ensaios de compressão, em laboratórios e in situ, assim 

como os tipos de ensaios usados no presente trabalho. 

2.2.1 Ensaios de compressão uniaxial em laboratório 

Para a obtenção de melhores resultados dos ensaios de compressão em alvenarias é necessário 

retirar amostras representativas da parede analisada, ou realizar ensaios in situ. Porém, este 

processo requer procedimentos que podem inviabilizar sua execução, devido a sua complexidade 

técnica e viabilidade financeira. Sendo assim, a realização destes ensaios através da reprodução 

destas alvenarias em laboratório, a partir de protótipos fieis às caraterísticas da parede no seu 

estado original, representam um procedimento que facilita os estudos do comportamento e 

análises destes materiais (Vasconcelos 2005; Vasconcelos et al. 2015). 

Este tipo de abordagem foi apresentada por Miranda (2011), Gomes (2012) e Almeida (2013), 

que desenvolveram investigações em amostras de pedra de granito e em alvenarias compostas, 

também, de pedras de granito, construídas em ambiente controlado, com características 

semelhantes aos edifícios tradicionais e históricos existentes. 

Oliveira e Lourenço (2006) também realizaram investigações em alvenarias tradicionais de 

granito com o objetivo de compreender o comportamento mecânico dessas paredes. Neste estudo 

foram analisadas paredes de alvenaria de pedra de três folhas, considerando diferentes técnicas 

de reforço. Foram apresentados e discutidos os resultados experimentais com ensaios de 

compressão uniaxial nestes materiais. 

Estes ensaios de compressão uniaxial podem ser monotónicos, quando se pretende avaliar a 

capacidade resistente das paredes, ou cíclicos, quando objetiva-se estimar o comportamento 

cíclico das paredes. Os resultados obtidos neste trabalho foram comparados com outros 

disponíveis na bibliografia sobre alvenarias de pedra com as mesmas características, tais como 

Anzani et al. (2006), Silva et al. (2014) e Pinho e Lúcio (2015). 
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2.2.2 Ensaios de compressão uniaxial in situ 

As edificações tradicionais e históricas possuem grandes incertezas relacionadas ao 

comportamento mecânico dos materiais que compõem sua estrutura. Esta falta de conhecimento 

do seu estado real de conservação dificulta suas reabilitações e intervenções. Os ensaios in situ, 

capazes de caracterizar os materiais empregados e suas respetivas deformabilidades, são de 

grande relevância para esta utilização. Estes captam com maior precisão o comportamento 

mecânico real da alvenaria, pois apresentam condições de fronteira que podem não ser possíveis 

definir em laboratório. E, também, as especificidades do material podem levar a dificuldades na 

construção de protótipos confiáveis.  

Corradi et al. (2003) realizaram ensaios de compressão in situ. Para isso, todos os painéis 

ensaiados foram cortados com a técnica de fio diamantado e isolados das restantes paredes de 

alvenaria, de modo a deixar os painéis intactos. Os ensaios de compressão foram realizados em 

painéis de 90 x 180 cm de dimensão, com espessura máxima de 65 cm, projetados para determinar 

o módulo de elasticidade. O sistema de ensaio é composto de duas placas metálicas, posicionadas 

sobre o painel, e dois macacos hidráulicos para permitir que o painel seja submetido a tensões de 

compressão uniformemente distribuídas. 

Uma opção de ensaio que permite estimar a tensão instalada in situ e as características de 

deformabilidade de uma alvenaria é o ensaio com macacos planos. Este ensaio consiste na 

realização de um corte na alvenaria por onde é posicionado o aparelho. Este aparelho é composto 

por duas chapas metálicas soldadas, como um recipiente, onde é introduzido óleo sob pressão 

através de uma bomba hidráulica. Com este óleo injetado, o recipiente vai sendo preenchido e, 

por isso, vai sendo aplicada uma pressão controlada na alvenaria em estudo. 

No caso dos macacos planos (Miranda 2011; Andreini et al. 2014), este tipo de ensaio pode ser 

realizado de dois modos: simples (um corte) e duplos (dois cortes paralelos). A utilização dos 

macacos planos simples tem como objetivo determinar o estado de tensão existente na parede, 

enquanto no duplo obtém-se as características de deformabilidade. 

Andreini et al. (2014) compararam diferentes métodos de ensaio in situ em alvenaria. Para este 

propósito, uma discussão dos dados obtidos é apresentada com observações críticas sobre os 

valores de força e deformabilidade sugeridos pelas recomendações atuais. Foram utilizados 

ensaios de macacos planos duplos, dois ensaios de compressão-diagonais e um ensaio de 

compressão de cisalhamento em painéis duplos. Assim como Corradi et al. (2003), estes ensaios 

também necessitam isolar o painel a ser ensaiado das demais paredes da edificação. 

Para alguns dos ensaios realizados neste trabalho, não era possível isolar o painel a ser ensaiado 

das demais paredes, tendo em vista a intenção de não danificar as edificações. O sistema de ensaio 

utilizado foi proposto no âmbito de um trabalho de doutoramento em curso, que está descrito a 

seguir (Silva 2019). 
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Silva et al. (2018) desenvolveram um sistema de ensaio de compressão modular in situ, para ser 

utilizado na determinação de algumas das propriedades mecânicas de amostras de paredes de 

pedra em tamanho real. Este sistema oferece a possibilidade do conhecimento adequado das 

propriedades mecânicas deste material nesse processo. Para este sistema de ensaio in situ foi 

definido um sistema modular de reação e carregamento, adaptável a diversos tipos de paredes, 

constituído por vigas de aço, cortadas em módulos com comprimento de 0,50m. O comprimento 

máximo para o sistema de reação é de 2,00 m.  

A instalação dos módulos de aço é feita nos dois lados da parede, conectados por duas hastes de 

aço roscadas por módulo, responsável pela transmissão de carga entre os níveis, previamente 

apertadas por macacos hidráulicos (Figura 8a). Para tensionar cada haste roscada utiliza-se um 

pequeno macaco hidráulico. Quando esticado, este elemento induz uma reação no módulo de aço 

com uma intensidade similar, mas dirigida para baixo, criando assim uma área comprimida entre 

os dois níveis (Figura 8b) (Silva et al. 2018). 

Este sistema foi aplicado em dois dos casos de estudo do presente trabalho, através do qual foram 

obtidos resultados de deformabilidade que foram usados para validar a correlação obtida através 

da rede neuronal desenvolvida (conforme será descrito no Capítulo 4). As paredes em que foi 

usado este sistema, foram também objeto de ensaios não-destrutivos descritos anteriormente, 

cujos resultados detalhados serão descritos no Capítulo 5. 

 

          (a)                                                             (b) 

Figura 8: Método de aplicação das cargas, (a) pré-tensionamento e (b) cargas verticais (Silva et al. 2018). 

2.3 Redes neuronais artificiais 

Como uma eficiente ferramenta de correlação dos resultados destes ensaios apresentados 

anteriormente, tem-se como opção as redes neuronais artificiais (RNA). As redes vêm sendo 

utilizadas, com sucesso, em diversos trabalhos no campo da engenharia.  
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Yurdakul e Akdas (2013) fizeram uma modelagem da resistência à compressão uniaxial de pedras 

de construção usando resultados de ensaios não-destrutivos como parâmetros de entrada das redes 

neuronais. A utilização de diversos ensaios não-destrutivos para caracterizar as pedras é 

importante, já que as propriedades dos materiais rochosos são influenciadas por uma 

multiplicidade de fatores auxiliares e pela incerteza envolvida em testes experimentais. Os ensaios 

utilizados foram: velocidades de pulso ultrassónico, dureza do martelo Schmidt e ensaios de 

dureza Shore. A significância dos resultados foi testada por métodos estatísticos. 

Plevris e Asteris (2014) modelaram uma superfície de rotura/falhas em alvenarias usando RNA. 

O objetivo neste trabalho era prever as falhas em alvenarias de tijolos, quando submetidos a 

esforços de compressão biaxial. Quanto mais densa for a base de dados utilizada, melhores são 

os resultados. Em qualquer situação, a qualidade e a quantidade dos dados experimentais são 

muito importantes. 

Zhou et al. (2016) estimaram a resistência à compressão de prismas de alvenaria de betão também 

através de RNA’s. Foram usados como entrada para os modelos a relação altura/espessura dos 

prismas e as resistências à compressão dos blocos de betão ocos e das argamassas. Os resultados 

mostraram que os modelos propostos possuem excelente capacidade de predição por 

apresentarem taxas de erro insignificantes. 

Asadi (2017) previu a resistência à compressão uniaxial em pedras, com base em dados de ensaios 

sónicos, porosidade, densidade e taxa de penetração, através da correlação prática feita por RNA. 

A base para essas relações é que muitos dos mesmos fatores que afetam a resistência da pedra 

também afetam outras propriedades, como a porosidade. Devido a mudanças na composição e 

propriedades da pedra, nenhuma das correlações empíricas poderiam ser aplicadas com uma 

exatidão universal, porque a precisão de qualquer correlação não é garantida para dados que são 

diferentes do usado para o desenvolvimento. As técnicas de inteligência artificial são úteis para 

superar esse problema.  

Além da utilização em pedras e alvenarias, as redes também foram utilizadas para detetar danos 

em estruturas de grande porte, como pontes, através de uma rede alimentada com dados de ensaios 

dinâmicos (Araújo 2017). 

Em geral, uma RNA, treinada com o uso de um conjunto de dados que seja representativo do 

domínio do problema, mostra-se bem-sucedida na solução de novos problemas com razoável 

precisão. É notório que, embora as RNA’s tenham vindo a ser usadas com sucesso em numerosas 

aplicações de engenharia, poucos estudos incorporaram o uso de Redes Neuronais para a 

aproximação do comportamento mecânico das alvenarias. 

Wang et al. (2018) utilizaram as RNA’s para identificação de múltiplos danos em estruturas 

históricas de alvenaria de tijolo. As redes foram treinadas a partir de imagens (inspeção visual) 

da Muralha da Cidade Proibida na China. Esta rede conseguiu identificar 4 categorias de danos: 

eflorescência, lascamento, rachaduras e estrutura intacta.  
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Rymarczyk e Kłosowski (2018) utilizaram as RNA’s para investigação da humidade ascendente 

em paredes feitas de tijolos cerâmicos usando tomografias elétricas e modelação numérica. Os 

resultados dos experimentos de simulação confirmaram a alta eficiência do método apresentado. 

Nazarian et al. (2018) desenvolveram uma plataforma baseada em RNA’s para avaliação de 

condições estruturais de edifícios após eventos extremos. A rede relacionou a alteração na rigidez 

e as tensões nos vários componentes estruturais do sistema com a intensidade e localização dos 

danos. A avaliação do método proposto foi realizada usando-o para a caracterização de danos em 

um edifício de seis andares, com estrutura de madeira e paredes de alvenaria da virada do século. 

Este estudo envolveu simulações numéricas e ensaios de carga in situ do edifício. Embora este 

estudo requeira um tempo de computação intenso para treinamento e coleta de dados, a vantagem 

é que ele requer apenas um número limitado de ensaios de carga para avaliar a condição de 

grandes edifícios. Isto desde que os resultados do ensaio de carga, isto é, as deformações medidas, 

coincidam com os resultados da simulação. 

Chaiyasarn et al. (2018) desenvolveram uma rede para deteção de rachaduras/trincas em 

estruturas históricas com o objetivo de auxiliar no procedimento de inspeção. Uma base de dados, 

contendo imagens de rachaduras/trincas de estruturas de alvenaria, foi criada usando uma câmara 

digital e um veículo aéreo não tripulado. As imagens foram utilizadas no treinamento e validação 

do sistema proposto. Foi demonstrado que esta rede pode ser usada para detetar automaticamente 

fissuras em imagens de estruturas de alvenaria, o que é útil para a inspeção de estruturas de 

patrimônio. 

Goetzke-Pala et al. (2018) desenvolveram um método não-destrutivo de avaliação do teor de 

humidade em paredes de tijolos salinos utilizando RNA’s. A base de dados foi criada com ensaios 

de laboratório em amostras de paredes de tijolos. Os parâmetros utilizados para descrever as 

amostras foram: a humidade e a concentração de sais. Foi demonstrado que o método de avaliação 

proposto permite obter resultados confiáveis, o que foi confirmado pelos altos valores do 

coeficiente de correlação linear para aprendizagem, teste e validação experimental das RNA’s. 

Koopialipoor et al. (2019) analisaram a estabilidade de paredes de contenção usando RNA’s. 

Foram considerados 5 parâmetros de caracterização das estruturas: altura da parede, espessura da 

parede, ângulo de atrito do solo, densidade do solo e densidade da mistura de cimento. Este estudo 

concentrou-se na determinação do fator de segurança para a parede de contenção de alvenaria de 

pedra. Diferentes redes foram treinadas e a melhor ferramenta foi escolhida. 

Para definição dos parâmetros de construção da RNA no âmbito deste trabalho, recorreu-se a 

bibliografia existente. A utilização de RNA como auxílio para interpretação de resultados na área 

da Engenharia Civil vem sendo adotada por vários autores, como Verissimo (2007), que usou 

RNA para simular o comportamento de conectores de corte para estruturas mistas de aço e betão. 

Araújo (2013) adotou RNA para estimar a porosidade em sedimentos a partir de análise de sinais 

de GPR e Santos (2014) usou técnica idêntica para deteção e classificação automática de 

interferências do subsolo com GPR. Na Tabela 1 inclui-se um quadro resumo e comparativo das 
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referidas utilizações de RNA em engenharia civil, com foco na obtenção de resultados 

experimentais. 

Tabela 1: Quadro comparativo da utilização de RNA 

Parâmetros 
Autor 

(Verissimo 2007) (Araújo 2013) (Santos 2014) (Asadi 2017) 

Software JavaNNS MatLab MatLab MatLab 

Tipo de Rede MLP MLP MLP MLP 

Quantidade de 

neurónios 

Entrada: 7 neurónios 

Ocultas: 4 neurónios 

Saída: 1 com 1 

neurónio 

Entrada: 3 

neurónios 

Ocultas: 3 com 

10, 15 e 20 

neurónios 

Saída: 1 com 1 

neurónio 

Entrada: 1 com 11 

neurónios 

Ocultas: 3 neurónios 

Saída: 1 com 01 neurónio 

Entrada: 1 com 10 

neurónios 

Ocultas: 1 neurónios 

Saída: 1 com 01 

neurónio 

Tipo de 

algoritmo 

Backpropagation;  

Gradiente 

Descendente 

conjugado 

Levenberg-

Marquardt, 

Backpropagation 

Backpropagation, 

feedforward utilizando 

gradiente descendente, 

momentum e taxa de 

aprendizagem variável 

Rede Feed-forward 

backpropagation e 

algoritmo Levenberg-

Marquardt. 

Quantidade de 

dados 

40 pontos 

experimentais 

(Treino: 18; 

Verificação: 13 e 

Teste: 9); 

61 linhas de 

GPR (com 

simulações) 

294 A-scans, 70% para 

treino e validação, e 30% 

para o teste 

77 dados, sendo 

treino (60%), 

validação (20%) e 

teste (20%) 

Características Resistência à 

compressão do betão 

tomada em corpo de 

prova cilíndrico, 

Comprimento do 

conector de corte, 

Altura do conector de 

corte, Diâmetro, 

Resistência ao 

escoamento do aço 

do conector, Área 

total de armadura 

transversal e 

Espessura da pré-laje 

de betão 

 

Porosidade (%), 

Constante 

dielétrica, 

Freq. (MHz), 

Energia de 

reflexão (dB), 

Tipo de 

radargrama 

Características 

estatísticas,  

Características 

espectrais: 

densidade espectral de 

potência, Transformada 

de Fourier 

no tempo curto, 

Distribuição Wigner- 

Ville e as Transformadas 

contínua e discreta 

da Wavelet 

 

Tempo de 

propagação sónica, 

Porosidade, Taxa de 

penetração e 

Densidade 

Finalidade Resistência do 

conector 

Porosidade Localização de hipérbole 

e identificação de 

material 

Resistência de 

compressão uniaxial 

da pedra 
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3 ENSAIOS GEOFÍSICOS E MECÂNICOS EM PAINÉIS 

DE ALVENARIA DE GRANITO 

3.1 Metodologia 

As investigações descritas a seguir foram realizadas no Laboratório de Engenharia Sísmica e 

Estrutural (LESE) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).  Na Figura 9, 

ilustra-se o fluxograma da metodologia de pesquisa adotada para este trabalho. Assim sendo, após 

construção das paredes de alvenaria de folha dupla de granito em ambiente controlado foram 

definidos os tipos de ensaios não-destrutivos (NDT’s) e destrutivos que seriam realizados com o 

objetivo de caracterizar estas alvenarias tradicionais. Foram selecionados como NDT’s: os 

ensaios com GPR, com frequência central das antenas de 1.6GHZ e 900MHz, os ensaios de 

caracterização dinâmica, com vibração ambiental, e os ensaios sónicos (configuração direta e 

indireta). Para caracterização mecânica optou-se pelo ensaio de compressão como forma para se 

obter os módulos de elasticidade. 

Serão apresentados, neste capítulo, os resultados obtidos com estes ensaios citados anteriormente. 

Os resultados adquiridos dos ensaios com GPR estão centrados nas interpretações das imagens 

obtidas das paredes (radargramas), na velocidade de propagação característica das ondas 

eletromagnéticas neste meio e nas variações de amplitude presentes nos radargramas. Paralelo a 

esses resultados, também estão apresentadas as conclusões referentes a um teste com uma 

estrutura de apoio (EA), que tem como objetivo auxiliar o uso do equipamento GPR em 

superfícies irregulares de investigação. Também estão apresentados os resultados e interpretações 

a cerca de 3 casos de estudo, estes têm como objetivo ilustrar as potencialidades do ensaio com 

GPR, pois não serão utilizados, seus resultados, nos demais capítulos de desenvolvimento desta 

tese. 

Os resultados dos ensaios dinâmicos são apresentados em torno das frequências naturais 

característica das estruturas ensaiadas e seus respetivos modos de vibração. Para auxiliar na 

compreensão e interpretação destes resultados também serão apresentados dois modelos 

numéricos, desenvolvidos apenas para uma das amostras das paredes ensaiadas, com duas 

características distintas: uma estrutura homogénea e uma estrutura heterogénea (blocos e 

argamassa). 

Com relação aos resultados adquiridos pelos ensaios sónicos, estes serão apresentados neste 

capítulo, assim como suas respetivas interpretações a cerca das velocidades de propagação das 
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ondas e respetivos cálculos de coeficiente de Poisson e módulo de Young, através de equações 

que serão apresentadas a seguir. Por fim, algumas dessas interpretações obtidas pelos NDT’s e 

pelos ensaios mecânicos, serão correlacionadas com o desenvolvimento de uma ferramenta de 

simulação com base nas RNA’s, mas este detalhamento está apresentado no Capítulo 4. 

 

Figura 9: Fluxograma da metodologia para caracterização das paredes tradicionais. 

Foram considerados 4 tipos de composição estrutural para as amostras de alvenaria (Tabela 2), executadas em 

laboratório com escala real. As características das oito paredes de folha dupla de alvenaria de granito construídas 

também estão descritas nessa tabela, sendo algumas delas compostas por um ou dois travadouros (ou bloco transversal, 

conectando ambas as folhas da parede). A  

Tabela 3 informa o período de construção de cada amostra. 

Tabela 2: Características das paredes 

Designação Dimensões Características 

PP1 e PP5 

1.75 x 0.90 x 0.55m 

Parede de folha dupla regular (2 travadouros) 

PP2 e PP6 Parede de folha dupla regular (1 travadouro) 

PP3 e PP7 Parede de folha dupla, 1 folha regular e 1 folha irregular (1 travadouro) 

PP4 e PP8 Parede de folha dupla, 1 folha regular e 1 folha irregular (sem travadouros) 



 

 

27 

 

 

 

 

Tabela 3: Data de construção das paredes 

Designação Período de Construção 

PP1 novembro/2014 

PP2 novembro/2014 

PP3 novembro/2014 

PP4 novembro/2014 

PP5 março/2015 

PP6 julho/2017 

PP7 novembro/2016 

PP8 novembro/2016 

Essas paredes de folha dupla de alvenaria de granito (Tabela 4) são compostas por blocos de 

granito de qualidade típica de antigas construções de alvenaria do Norte de Portugal e as 

argamassas são compostas de cal hidratada, saibro e água. As juntas verticais e horizontais foram 

consideradas com aproximadamente 2 cm de espessura. Essas paredes são feitas de blocos de 

granito grosseiramente regularizados e um material de enchimento não coeso (pequenos 

fragmentos de pedra assentes com uma argamassa de cal tradicional). 

Tabela 4: Características das alvenarias de pedra 

PP1 e PP5 PP2 e PP6 

 

 

 

 

PP3 e PP7 PP4 e PP8 

 

 

 

 

Essas amostras de alvenaria foram construídas por pedreiros profissionais sob condições 

controladas de laboratório, idealizados para serem representativos de uma das tipologias 

tradicionais de construção de alvenaria de Portugal. As oito paredes de alvenaria têm 0,90 m de 

comprimento, 0,55 m de espessura e 1,75 m de altura, levando a um índice de esbeltez h/t de 3,18 
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e um volume de 0,87 m3 cada. A densidade aparente foi obtida por um dispositivo desenvolvido 

para pesar os espécimes usando um transdutor de carga. Nesse caso, a densidade aparente média 

das paredes é de 2300 kg/m3, que compara bem com os valores obtidos por (Vasconcelos 2005). 

Seguidamente apresentam-se as metodologias específicas e mais detalhadas inerentes às técnicas 

de ensaio utilizadas. Também estão apresentados neste capítulo os resultados detalhados e 

respetivas interpretações a cerca dos ensaios realizados, nomeadamente, o GPR, os ensaios 

sónicos, os dinâmicos e os ensaios mecânicos de compressão. 

3.2 Ensaios com GPR 

O ensaio com GPR (Figura 10) utiliza uma tecnologia de mapeamento da subsuperfície baseada 

na emissão de impulsos eletromagnéticos, emitidos por uma antena emissora colocada na 

superfície. Esses impulsos eletromagnéticos de alta frequência são refletidos nas 

descontinuidades/heterogeneidades da subsuperfície. Estas descontinuidades/heterogeneidades 

são definidas por apresentarem contrastes em suas características elétricas, e são detetadas pelos 

efeitos nos sinais recebidos por uma antena recetora posicionada também na superfície. Esse sinal 

é amplificado, digitalizado e registado, ficando assim disponível para as etapas posteriores de 

processamento (Davis J.L. e Annan A.P. 1989).  

Quando estes impulsos encontram no seu percurso contrastes de propriedades elétricas, estes 

sofrem efeitos (refração, reflexão e difração). Parte da energia emitida retorna à superfície onde 

é captada pela antena recetora, sob a forma dos designados radargramas. Estes radargramas são 

secções que apresentam as imagens captadas da subsuperfície analisada, por meio dos traços 

obtidos pelos impulsos eletromagnéticos recebidos. 

  

(a)                                    (b) 

Figura 10: Equipamento GPR da marca (a) Ramac Mala e (b) GSSI. 

A resolução e a penetração do ensaio com GPR estão diretamente relacionadas com a escolha da 

frequência central da antena, que pode variar de 10 MHz até 2.6 GHz. Às frequências mais altas,  

correspondem maiores resoluções, mas menores capacidades de penetração, permitindo a 
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identificação de camadas menos espessas, pois sofrem maior efeito de atenuação e por isso não 

alcançam grandes profundidades.  

A propagação do sinal do GPR é dependente da frequência de emissão e das propriedades elétricas 

da subsuperfície, principalmente da condutividade elétrica e da permitividade dielétrica. A 

condutividade elétrica condiciona a atenuação da onda eletromagnética e a permitividade 

dielétrica a sua velocidade. Ao atingir uma interface, onde ocorrem mudanças nas propriedades 

elétricas (mais especificamente nas constantes dielétricas ou permitividades relativas), parte da 

energia radiante é refletida de volta à superfície (Davis J.L. e Annan A.P. 1989). 

Entre os muitos fatores que podem afetar o sinal do radar, destacam-se: as condições locais de 

utilização do radar, as limitações do modelo de GPR utilizado (antena), a atenuação da onda 

eletromagnética na subsuperfície e as propriedades de reflexão das interfaces onde ocorrem as 

variações nas propriedades elétricas (Popini 2001). 

Para escolher a frequência central da antena que deve ser utilizada para alcançar profundidades 

estimadas, em áreas onde se tem pouca ou nenhuma informação da subsuperfície a priori, é 

possível fazer uso da Tabela 5, com base nas informações da empresa GSSI (Geophysical Survey 

Systems 2017). 

Tabela 5: Frequência central da antena e respetiva capacidade de penetração 

Frequência central (MHz) Profundidade (cm) Observações: 

2600 30.5 

Estimativa para betão 
2000 30 

1600 46 

1000 76 

900 183 
Varia de acordo com a 

permitividade dielétrica 

400 250 
Estimativa para 

constante dielétrica de 9 

270 700 
Varia de acordo com a 

permitividade dielétrica 

200 700 
Estimativa para 

constante dielétrica de 9 

De acordo com Davis J.L. e Annan A.P. (1989), constante dielétrica é o termo utilizado para 

descrever as propriedades elétricas do material em altas frequências, desde que nessas frequências 

as propriedades de polarização elétrica predominem sobre a condutividade. 

Para ensaios com GPR são obtidos dois tipos de resultados, o A-scan e o B-scan, além das 

características da onda eletromagnética, conforme descrito a seguir: 
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• Imagem 2D (B-scan, point mode): é do tipo dos radargramas que se apresenta 

seguidamente, constituído por secções que variam a amplitude de acordo com o 

comprimento do perfil (eixo X) e com a profundidade alcançada (eixo Y) (Figura 11); 

• Velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas e constante dielétrica: considera-

se que estes parâmetros têm pouca variação ao longo do perfil. Porém, estas 

características não são suficientes para evidenciar as diferenças existentes entre as 

tipologias das paredes ensaiadas; 

• Amplitude de sinais individuais(A-scan, wiggle mode): apresenta-se em formato de 

traços individuais, cujos valores de amplitude representam as variações da imagem; esta 

é uma medida escalar da magnitude de oscilação da onda eletromagnética. Na Figura 12, 

é importante destacar que as alterações das amplitudes podem ser positivas (branco) ou 

negativas (preto) e são, portanto, assim traduzidas nas imagens dos radargramas. 

Os radargramas obtidos com o GPR devem passar por uma etapa de processamento. Atualmente 

encontram-se disponíveis diversos programas comerciais para essa finalidade, mas as etapas de 

processamento são similares. De acordo com Everett (2013), essas são algumas etapas 

disponíveis: 

I. Pré-processamento: verificação da qualidade do radargrama; 

II. Declip: reconstituição das amplitudes por meio de interpolação;  

III. Análise do espectro de frequências; 

IV. Filtragem dewow: remoção da saturação e componentes DC e de baixa frequência; 

V. Set time zero: correção da origem do tempo, tempo zero; 

VI. Window traces: definição da área do perfil que não será utilizada e eliminá-la; 

VII. Remove background: subtração da média por via do cálculo de médias em janelas móveis; 

VIII. Filtragem; 

IX. Aplicação de ganhos; 

X. Análise de velocidades: esta pode ser feita pela função hiperbólica com ajuste estimado, 

pela definição da espessura/profundidade conhecida ou pelo ajuste da constante 

dielétrica; 

XI. Conversão tempo/profundidade: com a velocidade encontrada no passo anterior do 

processamento é realizada a transformação da escala de tempos de ida-volta em escala de 

profundidades estimadas; a ordem de grandeza típica dos tempos de viagem é o 

nanosegundo (ns).  

Tempo 
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Figura 11: Exemplo de radargrama vertical e indicação dos eixos. 

 

 

Figura 12: Exemplo de um radargrama com indicação de um A-scan (lateral direita), sendo amplitude (dB) em função 

do tempo (ns) (Yuan et al. 2018) 

Radargramas 2D paralelos podem ser visualizados em três opções, após obtenção de blocos 3D: 

eixo X, eixo Y e eixo Z (Tabela 6). Os radargramas (B-scan) a serem obtidos neste trabalho, de 

forma a caracterizar as paredes, são secções 2D verticais, conforme cortes no plano XZ. Com 

estes dados 2D processados, como os perfis são paralelos, é possível gerar um modelo 3D com os 

perfis dos resultados obtidos com estes ensaios de GPR, para melhor visualização e interpretação 

das informações. 
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Tabela 6: Opções de visualização dos radargramas 

Cortes no plano ZY Cortes no plano XZ Cortes no plano XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interpretação dos radargramas é uma atividade subjetiva, que depende da experiência do 

utilizador, da qualidade do radargrama obtido, do subsequente processamento e do conhecimento 

prévio (ou estimado) da subsuperfície analisada. Os dois primeiros refletores, sempre 

identificados na parte superior de todo radargrama, são interpretados como as ondas aéreas e de 

solo, respetivamente. 

Os ensaios com GPR feitos nas paredes de granito do laboratório foram realizados em duas fases 

distintas. Na 1ª fase de realização dos trabalhos, foi utilizado o equipamento GPR da marca 

MALÅ, com frequência central da antena de 1.6 GHz. Na 2ª fase dos trabalhos, foi utilizado o 

equipamento GPR da marca GSSI, com frequência central da antena de 900 MHz. A escolha pelo 

tipo de antena a ser usada foi definida de acordo com as características da estrutura a ser 

investigada, a profundidade que se pretende atingir e o nível de resolução necessário para análise 

dos radargramas. Para o caso deste trabalho, a espessura das paredes é de 55cm, por isso, e como 

bem será apresentado a seguir, estas antenas foram selecionadas (900MHz e 1.6GHz) por 

apresentarem boa relação complementar penetração x resolução. 

As duas fases de ensaios foram feitas após o término da construção, e respetiva cura das paredes, 

com o auxílio de uma malha impressa em formato A1. Para a visualização e processamento dos 

dados, recorreu-se ao software ReflexW (Sandmeier Geophysical Research, 2019). Os 

radargramas obtidos nas duas fases de ensaios destinaram-se também a ser utilizados nas 

correlações com as RNA’s, juntamente com os resultados obtidos nos demais ensaios não-

destrutivos. 

3.2.1 1ª Fase de realização dos ensaios com antena de 1.6GHz 

Para realização deste ensaio foi utilizado o equipamento GPR MALÅ 1.6 GHz HF Antena, 

incluindo o monitor e o odómetro (encoder), cedidos pela empresa DRYAS. A prospeção (Figura 

13) foi feita segundo perfis paralelos espaçados a cada 2,5 cm, nas direções horizontal e vertical 

(Tabela 7). O espaçamento dos perfis (2,5 cm) foi definido de acordo com a capacidade de 



 

 

33 

 

 

resolução e profundidade de penetração da antena utilizada. Esta proximidade entre os perfis 

possibilitou alcançar informações mais precisas no conjunto dos radargramas. Neste caso, como 

se usou uma antena de alta frequência, foi possível obter imagens com maior detalhamento de 

informações, nas baixas profundidades.  

Tabela 7: Distribuição dos perfis de GPR nas paredes em estudo (1ª fase) 

Designação Condição Perfis horiz. x comprimento Perfis verticais x comprimento 

PP1 Rebocada 21 x 0.775 m @ 2,5 cm 32 x 0.55 m @ 2,5 cm 

PP2 Rebocada 21 x 0.725 m @ 2,5 cm 30 x 0.55 m @ 2,5 cm 

PP3 sem reboco -  3 x 1.10 m 

PP3 C/ EA -  17 x 1.10 m @ 2,5 cm 

PP4 Rebocada 21 x 0.70 m @ 2,5 cm 27 x 0.55 m @ 2,5 cm 

 

Figura 13: Ensaios GPR com antena 1.6 GHz. 

Para a utilização do equipamento é aconselhável que a superfície esteja devidamente nivelada, 

pois o ar existente entre a antena e a superfície pode introduzir informações enganosas durante o 

processamento de dados e interpretação. Para isso, foi aplicado em 4 paredes (PP1, PP2, PP3 e 

PP4) um reboco de “argamassa podre”, com espessura fina, conforme Figura 14. Na parede PP3 

foram feitas duas sequências de ensaios com GPR antes da execução do reboco, sendo a primeira 

na alvenaria à vista e a segunda com utilização da estrutura de apoio (EA), que se explica a seguir.  



34 

 

 

 

Figura 14: Reboco executado nas paredes de alvenaria de pedra. 

Para a obtenção de resultados mais precisos com a utilização do equipamento GPR sobre 

superfícies irregulares foi adotada uma estrutura de apoio (EA), com o objetivo de proporcionar 

a regularização necessária para a realização adequada dos ensaios.  

Construiu-se então uma estrutura provisória (Figura 15) composta dos seguintes materiais: um 

painel de acrílico (50 cm x 150 cm x 6 mm), fixado com cintas e fecho metálico, preenchimento 

da estrutura com areia e utilização de EPS para vedação do material de enchimento. O material 

de enchimento escolhido foi a areia, pois este precisa ser homogéneo e com características 

previamente conhecidas pela técnica GPR. 

 (a)   (b) 

Figura 15: (a) Estrutura de apoio provisória e (b) utilização da malha na EA provisória 

3.2.2 2ª Fase de realização dos ensaios com antena de 900MHz 

Na 2ª fase do trabalho, foi realizada a nova campanha de ensaios com GPR, desta vez com o 

sistema SIR3000 da GSSI com antena de 900 MHz, pertencentes ao Laboratório de Geofísica do 

DEM (Departamento de Engenharia de Minas) - FEUP. A prospeção (Figura 16) foi feita nas 

paredes de folha dupla de alvenaria de pedra, com perfis paralelos espaçados a cada 5 cm, no 

sentido vertical, da esquerda para a direita e de baixo para cima, conforme indicado na Tabela 8. 
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O espaçamento dos perfis (5 cm) também foi definido de acordo com a capacidade de resolução 

e profundidade de penetração dessa antena. Esta antena possui uma capacidade de resolução 

menor do que a anterior (1.6 GHz), apesar de alcançar uma maior profundidade, por isso não se 

justificaria perfis tão próximos quanto da 1ª fase (2,5 cm). 

 

Figura 16: Ensaios GPR 900 MHz e orientação dos perfis 

Tabela 8: Distribuição dos perfis de GPR nas paredes em estudo (2ª fase) 

Designação Condição Perfis verticais x comprimento 

PP1 Rebocada 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP2 Rebocada 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP3 Rebocada 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP4 sem reboco 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP5 sem reboco 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP6 sem reboco 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP7 sem reboco 18 x 1.50 m @ 5 cm 

PP8 sem reboco 18 x 1.50 m @ 5 cm 

Para utilização do método GPR, alguns parâmetros devem ser previamente definidos, de acordo 

com as características do material e do método de ensaio, nomeadamente: 
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• Samples: cada traço, após digitalização, é constituído por um determinado número de 

amostras. O número de amostras deve ser escolhido de forma a evitar dobragem do 

espectro, de acordo com o teorema de amostragem de Nyquist–Shannon. 

• Range (ns): é a janela de tempo em nanossegundos (ns) em que o GPR irá gravar os sinais 

de resposta. O intervalo de tempo é proporcional à profundidade visto que um maior 

alcance permitirá mais tempo para a energia atingir maiores distâncias. 

• Scn/unit: emissão de ondas por unidade de tempo. Este parâmetro é o espaçamento do 

varrimento quando não se utiliza a Survey Wheel (odómetro). 

Baseado nas características dos materiais que compõem a alvenaria de pedra ensaiada, as 

configurações de aquisição do GPR com esta antena foram definidas da seguinte forma (Tabela 

9): 

Tabela 9: Parametrização genérica de aquisição do GPR 

Samples: 1024 

Range: 14 ns 

Scn/unit: 190 

Após aquisição dos dados, a fase seguinte foi o processamento destes. O processamento é feito 

de forma a melhorar a qualidade do radargrama, sem prejuízo das informações obtidas. Esta etapa 

foi realizada no software ReflexW (Sandmeier Geophysical Research, 2019), com a seguinte 

rotina (definida de acordo com as características dos radargramas obtidos): 

• correção estática com Set time zero: correção do tempo zero através da definição da 

referência (traço) inicial do perfil, o que permite sincronizar os traços através da chegada 

da onda-ar; 

• Filtragem Dewow: filtragem da componente DC e outras de baixas frequências; 

• Filtro 2D Remove Background: remoção de reflexões horizontais indesejadas; 

• Filtragem bandpass butterworth: remoção das frequências indesejadas do sinal, valores 

estimados através da análise espectral e com o intuito de reduzir quer o conteúdo em 

baixa frequência ainda existente bem como o ruído proveniente das altas frequências. 

3.2.3 Resultados dos ensaios com GPR 

Foram obtidos 462 radargramas com a antena de 1.6 GHz (MALÅ) e 126 radargramas com a 

antena de 900 MHZ (GSSI). A seguir apresentam-se os principais resultados dos ensaios feitos 

sobre as paredes de folha dupla de alvenaria de granito PP1 e PP4, pois estes foram os que 

apresentaram informações mais relevantes entre os radargramas obtidos. Estes são relativos aos 

radargramas verticais, realizados com o GPR/GSSI, com frequência central de 900MHz.  

Como a parede PP1 possui dois travadouros na sua composição, os radargramas foram divididos 

em três zonas: 1ª à esquerda dos travadouros, 2ª zona sobre os travadouros e 3ª à direita dos 

travadouros. A Figura 17 ilustra os radargramas feitos à esquerda dos travadouros. 
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A zona destacada em azul indica uma mudança de material. Como a parede é composta de duas 

folhas, esta zona corresponde ao encontro das duas folhas, cuja interface pode conter ar, maior 

quantidade de argamassa e mudança de material (pedra, ar, pedra), que introduz perturbações na 

propagação das ondas. No entanto, a dimensão desta zona é maior do que a espessura real entre 

as duas folhas, porque o radargrama engloba zonas com materiais heterogéneos, logo com 

diferentes velocidades de propagação da onda (características do material). Para efetuar a 

conversão do tempo em profundidade, utilizou-se a velocidade média do perfil (em toda a 

espessura da parede), o que causou esta informação imprecisa de profundidade (Tareco et al. 

2009). As indicações com setas vermelhas referem-se à existência de hipérboles, que estão 

associadas às juntas horizontais da alvenaria. 

Para os perfis referentes às Figura 17 a Figura 20, o eixo x apresenta a escala horizontal, em 

metros; porém, como a medida total correta do perfil é de 1,50 m, há que considerar um fator de 

redução de escala em 0,43. Esta divergência deve-se ao facto dos ensaios terem sido feitos sem o 

auxílio de um encoder. 

(a) 

(b) 

(c) 
Figura 17: Radargramas verticais da PP1, antes (à esquerda) dos travadouros (GPR/GSSI, 900MHz). 

Realça-se que o radargrama da Figura 17c se refere ao alinhamento vertical próximo dos 

travadouros, pelo que a perturbação destacada em amarelo pode indicar a proximidade destes.  

Na Figura 18 ilustra-se os radargramas verticais da parede PP1 sobre os travadouros, destacando-

se a vermelho as perturbações que apontam a sua localização. Nestes pontos a pedra representa 

toda a secção transversal de forma uniforme, sem a interface das duas folhas. Estas indicações 
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dos travadouros não estão centradas nos radargramas, pois os perfis não foram feitos centralizados 

nos travadouros. 

 

 

Figura 18: Radargramas verticais da PP1, sobre os travadouros (GPR/GSSI, 900MHz). 

Na Figura 19 incluem-se os radargramas verticais feitos à direita dos travadouros da parede PP1. 

Conforme referido anteriormente, a linha destacada em azul indica uma mudança de material, 

pelo que, após os travadouros, obtém-se de novo a interface pedra/ar/pedra, característica da 

composição de duas folhas. 

 

 

Figura 19: Radargramas verticais da PP1, após (à direita) os travadouros (GPR/GSSI, 900MHz). 

Seguidamente, na Figura 20, ilustram-se os radargramas feitos na parede PP4. Esta parede, além 

de não possuir travadouros, possui uma composição de duas folhas, em que uma delas é irregular 

e construída com pedras de menores dimensões. Sendo assim, as perturbações presentes nos 

radargramas indicadas em retângulo verde apontam para a identificação destas pedras menores. 

Além disso, obtém-se também o retângulo em azul que indica uma mudança de material, tal como 

na PP1. 
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Figura 20: Radargramas verticais da PP4, sem travadouros (GPR/GSSI, 900MHz). 

A seguir estão apresentados os resultados dos ensaios realizados, também, sobre as paredes de 

granito PP1 e PP4, mas com o GPR/MALÅ e antena de 1.6 GHz de frequência central. Estes 

resultados referem-se aos radargramas verticais e horizontais. A área de investigação deste ensaio 

foi de 50 cm de altura e 75 cm de comprimento, centralizado na posição do 1º travadouro para a 

PP1. Para este ensaio utilizou-se menor espaçamento entre perfis devido à maior resolução (maior 

frequência) do equipamento. Em contrapartida, este alcança uma menor profundidade, mas como 

a espessura da parede é pequena (0,55 cm), não houve perda de informação. 

Os valores obtidos nestes radargramas, para a velocidade de propagação da onda, corroboram 

com a bibliografia (Davis J.L. e Annan A.P. 1989), que apresenta também v = 0,13m/ns para 

materiais como o granito. Na Figura 21, relativa a um radargrama vertical da parede PP4, 

identifica-se com uma linha azul o término da parede (≅55cm de espessura) e a vermelho a 

interface entre as duas folhas de alvenaria (≅20cm de espessura). Nesta imagem também se pode 

identificar a zona das pedras da face irregular destacada por um retângulo verde.  
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Figura 21: Radargrama PP4, com GPR/ MALÅ 1,6GHz. 

A Figura 22 inclui uma representação 3D do 1º perfil vertical e do 1º perfil horizontal referentes 

à parede PP1. Neste gráfico é possível identificar a visualização da interface entre as duas folhas 

da alvenaria. Por fim, a Figura 23 apresenta um radargrama central da face frontal da parede PP1, 

onde está destacada, a tracejado pontilhado de cor branca, a identificação do travadouro. 

Após análise destes resultados apresentados, confirma-se a adequabilidade da escolha destas 

antenas, com frequência central de 900MHz e 1.6GHz, para investigação destes tipos de 

estruturas, pois apresentam eficiente relação complementar de resolução x profundidade. Nesta 

secção foram apresentadas as interpretações obtidas pelo ensaio com GPR, que não serão 

utilizadas na continuação deste trabalho. No capítulo 4 será descrito com detalhe a utilização dos 

resultados com GPR como parâmetros numéricos de entrada, neste caso serão utilizadas as 

variações de amplitude presentes nos radargramas, para desenvolvimento da ferramenta de 

simulação com auxílio das RNA’s. 
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Figura 22: Perfis verticais e horizontais da PP1. 

 

Figura 23: Radargrama da parede PP1, central. 

3.2.4 Outras aplicações dos ensaios com GPR 

Nesta secção estão apresentados 3 casos de estudo que foram utilizados ensaios com GPR 

(Mosteiro dos Jerónimos, pavimento de uma edificação na rua das Flores e parte da cobertura da 

Igreja dos Grilos), e suas respetivas interpretações e conclusões. Estas aplicações com GPR têm 

como objetivo evidenciar as dificuldades e potencialidades desta técnica, com uso em edificações 

com características históricas e/ou tradicionais, assim como auxiliar o leitor para interpretações 

futuras de radargramas nestas condições. 
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3.2.4.1 Sala do Tesouro do Mosteiro dos Jerónimos - Lisboa 

Este caso de estudo apresentou-se pertinente para se integrar neste trabalho, pois a técnica do 

GPR foi utilizada com o objetivo de auxiliar na compreensão da composição estrutural deste sítio. 

Sendo este um edifício histórico, de alvenaria de pedra de granito, apresentou-se grande 

similaridade às condições descritas para as alvenarias investigadas neste trabalho. 

Apresenta-se nesta secção um estudo da aplicação do GPR no Mosteiro dos Jerónimos, em 

Lisboa. Esta aplicação desenvolveu-se com o objetivo de investigar a configuração estrutural 

interna da zona em estudo. Este objeto de estudo é o pavimento sobre a Sala do Tesouro, composta 

de 3 vãos distintos apoiados em arcos de pedra (Figura 24) com espessura de 80cm. A Sala possui 

uma dimensão total de 9,22 m x 17,82 m com altura de 8,72 m e o seu sistema estrutural é 

composto de arcos ogivais e abóbadas, semelhantes nos três vãos. Acima das abóbadas, foram 

identificadas 7 abobadilhas (pequenas abóbadas) longitudinais executadas em tijolo cerâmico e 

apoiadas nas abóbadas principais. 

Os trabalhos no local foram realizados pelo corpo técnico do Laboratório de Engenharia Sísmica 

e Estrutural (LESE) da FEUP, com participação da empresa Morph Geomática, Lda (GDO – 

Grupo Dryas Octopétala), na fase de levantamento geométrico e de ensaio com GPR, e com o 

apoio logístico da empresa STAP, SA. 

A inspeção prévia do pavimento compreendeu três fases complementares entre si, a primeira das 

quais dedicada à caracterização geométrica por um método topográfico convencional. As outras 

duas fases, destinadas a investigar o existente entre o pavimento, as abóbadas e os arcos, 

consistiram num ensaio com GPR, realizado a partir da face superior do pavimento, e num 

conjunto de sondagens para observação visual feita através de pequenos furos e aberturas 

realizadas também na mesma face do pavimento.  
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Figura 24: Geometria dos elementos de suporte, vista 3D das abóbadas de aresta e arcos torais 

Para a caracterização estrutural do pavimento em análise e da constituição da sua estrutura de 

suporte, recorreu-se ao ensaio com GPR. Com este meio auxiliar de diagnóstico/inspeção 

procurou-se averiguar a existência de outros elementos de transmissão de carga do pavimento 

para as abóbadas e arcos. 

O equipamento utilizado para a aquisição tinha antena com frequência central de 800MHz. Foram 

obtidos nove radargramas, conforme indicado na Figura 25, segundo cinco perfis transversais 

aproximadamente paralelos e quatro perfis longitudinais paralelos; dois dos perfis longitudinais 

foram feitos fora da Sala do Tesouro, no corredor/patamar de escada, que não são aqui descritos. 

Todos os radargramas alcançaram uma profundidade total aproximada de 2m. 

A análise dos radargramas obtidos nos trabalhos com GPR possibilitou a identificação de áreas 

onde estão bem definidas algumas anomalias (hipérboles e refletores), analisadas e apresentadas 

com diferentes cores de acordo com a legenda da Tabela 10. 

Tabela 10: Legenda das indicações estruturais nos radargramas 

Indicação Descrição 

 

Elemento estrutural da laje do corredor 

 

Elemento estrutural: abobadilhas (transversal) 

 

Elemento estrutural: murete de alvenaria 

 

Elemento estrutural: abobadilhas (longitudinal) 

 

Elemento estrutural: abóbadas 
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Figura 25: Localização dos perfis de GPR (sobre o pavimento) 

Analisando o primeiro radargrama L1 (Figura 26), diferenciam-se as duas zonas do pavimento, 

nomeadamente sobre a Sala do Tesouro (da posição 0,0m até 9,5m) e sobre o corredor de acesso 

da escada (entre a posição 9,5m até 12,9m).  

De acordo com o posicionamento do perfil, pode-se observar a existência de anomalias 

(refletores) diferentes correspondentes a elementos estruturais distintos entre a Sala do Tesouro e 

o corredor. Neste último detetam-se duas anomalias arqueadas maiores (comprimento 

aproximado de 1,60m), destacadas em retângulo verde com o topo a uma profundidade entre 

0,35m e 0,40m, associadas as superfícies abobadadas cilíndricas. 

 

Figura 26: Radargrama L1. 

Na zona sobre a Sala do Tesouro encontram-se anomalias arqueadas menores (comprimento 

aproximado de 1,00m) consecutivas, destacadas em azul próximo da superfície, também 

associadas às abobadilhas. Idênticas observações são visíveis nos perfis: L7 (Figura 27), L8 

(Figura 28), L4 (Figura 29) e L3 (Figura 30). 
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Figura 27: Radargrama L7. 

 
Figura 28: Radargrama L8. 

 
Figura 29: Radargrama L4. 
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Figura 30: Radargrama L3. 

Conforme adiante se evidencia, a partir da inspeção visual realizada através das sondagens, estas 

superfícies cilíndricas correspondem efetivamente a abóbadas secundárias em tijolo vazado (aqui 

designadas de “abobadilhas”) que realizam a transmissão da carga do pavimento (por efeito de 

arco) para as abóbadas principais de aresta e para os arcos visíveis sobre a Sala do Tesouro. O 

conjunto de anomalias arqueadas consecutivas, destacadas em azul, referem-se assim à 

localização das abobadilhas, que totalizam 6 completas e uma metade. 

As anomalias destacadas com retângulos vermelhos verificaram-se corresponderem a outros 

elementos estruturais verticais (muretes de alvenaria), onde se apoiam as abobadilhas. As 

anomalias arqueadas (abobadilhas) centrais não possuem este apoio na zona central porque devem 

descarregar diretamente sobre as abóbadas principais de aresta.  

A maior profundidade, entre 0,40m e 0,60m, encontram-se anomalias arqueadas maiores que 

estarão associadas às abóbadas principais de aresta e são assinaladas com setas amarelas incluídas 

em todos os perfis. 

No radargrama L2 (Figura 31) e L5 (Figura 32) não foram identificadas zonas refletoras menores, 

referentes às abobadilhas, pois estes perfis estão posicionados paralelamente à sua diretriz. Em 

contrapartida, pode-se perceber a linha contínua ao longo de todo o perfil à profundidade entre 

0,20m e 0,40m, que pode estar associada à espessura e secção transversal dos tijolos constituintes 

das abobadilhas (retângulo laranja). 
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Figura 31: Radargrama L2. 

 
Figura 32: Radargrama L5. 

Alinhando os radargramas L1, L7, L8, L4 e L3 obtém-se a disposição do topo das abobadilhas 

em concordância com o posicionamento das anomalias arqueadas que se destacam nestes perfis. 

De acordo com a Figura 33, conta-se um total de sete abobadilhas localizadas na direção 

transversal do pavimento, logo acima das abóbadas principais de aresta. 

 

Figura 33: Representação (a azul) da correlação entre os diversos arcos identificados nos radargramas. 
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3.2.4.2 Pavimento no Edifício na Rua das Flores - Porto 

Assim como o caso de estudo anteriormente apresentado, este segundo caso também se 

apresentou pertinente para se integrar neste trabalho por conta da utilização desta técnica do GPR. 

Neste caso, o objetivo foi auxiliar na compreensão da composição estrutural do pavimento deste 

edifício tradicional. 

Este edifício, situado na esquina da Rua das Flores com a Rua Ferraz, possui dois pavimentos. 

Trata-se de uma construção do século XVII, que possui paredes de pedra, teto de madeira e escada 

de pedra. Para este caso foram feitos apenas ensaios com GPR no rés-do-chão. 

A antena utilizada possui frequência central de 900 MHz. Foram feitos 60 radargramas, entre eles 

transversais e longitudinais, para melhor caracterização do espaço. Todos os radargramas estão 

apresentados no Anexo A.1. 

Os perfis 1 ao 27 constituem um conjunto de perfis paralelos, espaçados a cada 19 cm, referentes 

à área A (Figura 34). A Figura 35 e Figura 36 apresentam o perfil 15 e 27, respetivamente. A 

comparação entre os dois perfis indica uma alteração na textura da imagem do radargrama, detalhe 

em azul. Esta alteração configura uma mudança no meio, ou presença de algum tipo de material 

com características diferentes do meio circundante. 

 

Figura 34: Área de realização do ensaio com GPR 

 

Figura 35: Perfil 15 

 

Área A 

Área B 
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Figura 36: Perfil 27 

Os perfis 28 ao 52 (Figura 37 e Figura 38, respetivamente) compõem um conjunto de perfis 

paralelos, também espaçados a cada 19 cm, com comprimento de 590 cm, referentes à área B 

(Figura 34). A comparação entre os dois perfis indica uma alteração na textura da imagem do 

radargrama, detalhe em azul. Esta alteração configura uma mudança no meio, ou presença de 

algum tipo de material com características diferentes do meio circundante. O destaque na Figura 

38 corresponde à presença da estrutura existente da escada. 

 

Figura 37: Perfil 28 

 

Figura 38: Perfil 52 

3.2.4.3 Cobertura da Igreja dos Grilos - Porto 

Este terceiro caso de estudo descrito a seguir também se apresentou pertencente a esta secção pelo 

mesmo motivo anteriormente citado, por conta da utilização da técnica do GPR e melhor 

entendimento das interpretações dos radargramas. Neste caso, o objetivo da investigação foi 

auxiliar na compreensão da composição estrutural em uma zona da cobertura deste edifício 

tradicional, pois este apresentava uma descontinuidade arquitetónica, e eventualmente estrutural, 

conforme destacado na Figura 39 por um retângulo preto. 
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Figura 39: Corte transversal da Igreja dos Grilos. Fonte: Direção geral dos edifícios e monumentos nacionais (1996) 

Parte da cobertura da Igreja dos Grilos, analisada com o GPR, foi dividida em duas áreas distintas, 

A e B. Foram realizados ensaios com duas antenas diferentes (270MHz e 900MHz). A Figura 40 

apresenta a planta da cobertura da Igreja dos Grilos, estando assinalado com um retângulo a área 

A. Nesta área A, foram feitos perfis longitudinais e transversais. Além desses ensaios, foram feitos 

na área B perfis laterais, conforme apresentado no alçado incluído na Figura 41. 

Na Figura 42 estão indicadas a direção e o sentido de aquisição dos perfis com a seta vermelha, 

para as áreas A e B. Para a área A, foram feitos com a antena de 270 MHz (aproximadamente 6m 

de profundidade) 10 perfis longitudinais e 9 perfis transversais. Com a antena de 900 MHz (cerca 

de 1.3m de profundidade) foram feitos 4 perfis longitudinais e 9 perfis transversais. Para a área 

B, lateral, foram feitos 4 perfis longitudinais com a antena de 900 MHz (aproximadamente 1.3m 

de profundidade). O posicionamento para cada perfil esta apresentado na Tabela 11, com auxílio 

da Figura 43. 

A seguir são apresentados alguns resultados dos ensaios com a antena de 900MHz, após 

processamento com o software Reflexw (Sandmeier Geophysical Research, 2019). Os demais 

radargramas estão no Anexo A.2. 

7m 
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Figura 40: Planta da cobertura da Igreja dos Grilos 

 

Figura 41: Fachada lateral da Igreja dos Grilos 

O radargrama lateral, apresentado na Figura 44, foi obtido conforme indicação da Figura 42b. A 

identificação de uma sequência de pequenas hipérboles na parte superior do radargrama, 

destacado em um retângulo vermelho, provavelmente estarão relacionadas com a presença de uma 

malha de armadura metálica, normalmente utilizada na construção de lajes. Além disso, são 

identificados quatro alinhamentos (destacados com linhas pretas) que sugerem a existência de 

elementos contínuos e perpendiculares à fachada. 

Área A 

Área B 

0 
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                                                  (a)                                                                  (b) 

  

                                                  (c)                                                                  (d) 

Figura 42: Perfis longitudinais dos ensaios GPR, (a) área A, (b) área B, área A com (c) antena de 900 MHz e (d) antena 

de 270 MHz. 

Tabela 11: Radargramas obtidos na igreja dos Grilos 

Área A Área B 

270 MHz 900 MHz 900 MHz 

Perfis 

long. 

Posição Perfis 

transv. 

Posição Perfis 

long. 

Posição Perfis 

transv. 

Posição Perfis 

laterais 

Posição 

P01 40 cm P12 Eixo capela P25 0 cm P29 Eixo capela P21 Cornija 

P02 70 cm P13 Parede/Capela P26 50 cm P30 Parede/Capela P22 Cornija 

P03 100 cm P14 Eixo parede P27 120 cm P31 Eixo parede P23 Bordo 

P04 130 cm P15 Parede/Capela P28 210 cm P32 Parede/Capela P24 Bordo 

P05 160 cm P16 Eixo capela  P33 Eixo capela  

P06 190 cm P17 Parede/Capela P34 Parede capela 

P07 220 cm P18 Eixo parede P35 Parede eixo 

P08 250 cm P19 Parede/Capela P36 Capela parede 

P09 280 cm P20 Eixo capela P37 Eixo capela 

P10 310 cm  

BORDO 

DA 

CORNIJA 

CORNIJA 
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Figura 43: Indicação das posições dos perfis transversais da área A 

 

Figura 44: Radargrama lateral P23 da área B, no bordo da cornija 

Na Figura 45 apresenta-se um outro radargrama lateral da área B, conforme posição indicada pela 

Figura 42b. Neste radargrama está indicado com um retângulo verde uma área superficial com 

menor heterogeneidade, com espessura aproximada de 30cm que pode corresponder a espessura 

de algum elemento estrutural vertical paralelo à parede lateral. Destacada por um retângulo azul, 

estão indicadas a presença de várias hipérboles e outros tipos de reflexões, que podem 

corresponder a presença de elementos menores (material de enchimento) com dimensões 

irregulares. 
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Figura 45: Radargrama lateral P22 da área B, na cornija 

O radargrama longitudinal indicado na Figura 46 corresponde ao perfil 28 obtido conforme Figura 

42c, neste também é possível identificar uma pequena camada, ao longo de todo o perfil, com 

indicação de pequenas hipérboles (retângulo vermelho). Também, destacado em retângulo azul, 

estão indicadas a presença de várias reflexões que podem corresponder a presença de elementos 

menores (material de enchimento) com dimensões irregulares. Além disso, assim como na Figura 

44, também são identificados quatro alinhamentos (destacados com linhas pretas) que sugerem a 

existência de elementos contínuos e perpendiculares à fachada. 

 

Figura 46: Radargrama longitudinal P28 da área A 

A Figura 47 apresenta dois radargramas transversais paralelos obtidos na área A. Destacado por 

um retângulo amarelo apresenta-se uma região com poucas reflexões, e por isso pode ser 

considerado assim esta zona como um meio menos heterogêneo do que o restante do radargrama, 

esta zona pode corresponder a um elemento estrutural vertical localizado abaixo da cobertura 

investigada, não sendo considerada a possibilidade de problemas de acoplamento. Também foi 

possível identificar uma descontinuidade, destacado em linha preta, a aproximadamente 60 cm de 

profundidade. E assim como identificado no radargrama anterior, é possível identificar uma 

pequena camada com indicação de pequenas hipérboles (retângulo vermelho). Para além disso, é 

possível visualizar uma zona, destacada em um retângulo verde, que pode corresponder a um erro 

de aquisição, pois estes radargramas não utilizaram o encoder, sendo assim a geração do 

radargrama é feita por contagem de tempo, e a velocidade do ensaio é definida pelo utilizador. 

1 3 2 4 
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(31)  

(32)  

Figura 47: Radargramas transversais P31 e P32 da área A 

3.3 Ensaios de caracterização dinâmica 

Nesta secção serão apresentados os conceitos e características acerca dos ensaios de 

caracterização dinâmica realizados. Assim como a metodologia de realização desses ensaios e 

respetivos processamento dos dados obtidos.  

3.3.1 Aspetos gerais e metodologia 

O ensaio de caracterização do comportamento dinâmico das estruturas fornece informações de 

identificação dos parâmetros modais, como frequência natural, configuração dos respetivos 

modos de vibração e coeficientes de amortecimento modais do objeto analisado, a variar 

conforme o tipo de material, dimensões e rigidez estrutural. Os valores de frequência natural 

obtidos por este tipo de ensaio possuem grande importância na análise de estruturas da engenharia. 

Toda estrutura íntegra possui frequências e modos de vibração próprias. Quando identificadas 

variações nestes valores, isto pode representar a presença e magnitude de danos. 

Esta caracterização dinâmica experimental pode ser realizada através de dois tipos distintos de 

ensaios: vibração forçada e de vibração ambiental. Os ensaios de vibração forçada se baseiam na 

medição da resposta da estrutura quando sujeita a uma excitação artificial e controlada. Em 

contrapartida, para os ensaios de vibração ambiental é realizada a medida da resposta da estrutura 

sujeita a ações ambientais, ou seja, as ações a que está submetida durante a sua normal utilização. 

A realização dos ensaios de vibração forçada em estruturas de engenharia civil depara-se com 

duas dificuldades. O elevado porte das estruturas, o que obriga a utilização de equipamentos 

pesados para permitir a mobilização da mesma, e a necessidade de interdição desta estrutura 
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durante a realização dos ensaios. Os ensaios de vibração ambiental não necessitam de 

equipamento para excitação artificial, nem condicionam a utilização da estrutura. Este ensaio 

aproveita as ações naturais a que a estrutura esta sujeita (vento, pequenas vibrações do solo, etc).  

Para uma correta e eficiente caracterização do comportamento dinâmico de uma estrutura, é 

necessário que estejam devidamente estabelecidos os seguintes pontos: a identificação das ações 

atuantes na estrutura; as propriedades geométricas da estrutura e sua respetiva massa. 

Para os ensaios de caracterização dinâmica são adquiridos os valores de vibração das estruturas 

no domínio do tempo, ou seja, séries temporais de resposta da estrutura. Esta excitação é 

caracterizada por um processo estocástico de largo espectro, ou seja, o conteúdo energético desta 

vibração distribui-se por uma larga banda de frequências. O modelo estocástico é escolhido, pois 

a vibração ambiental que caracteriza a ação sobre a estrutura (ruído branco não perfeitamente 

homogéneo) é definida como um processo estocástico (Magalhães 2004). 

Este ensaio leva à aquisição de um volume de informações experimentais que requer análise e 

processamento de sinais. A obtenção dos valores das frequências de vibração é obtida após a 

conversão destes dados do domínio do tempo para o domínio da frequência, baseado em 

estimativas espectrais das respostas da estrutura. Esta conversão dos dados deve ser feita com o 

auxílio do algoritmo da Transformada Rápida de Fourier (FFT). A utilização deste algoritmo 

permite obter estimativas das funções de densidade espectral. Para esta etapa utilizou-se o 

programa comercial ARTeMIS Modal (Structural Vibration Solution, 2019). Com o uso deste 

software, procura-se determinar os respetivos parâmetros modais de uma estrutura. 

As frequências naturais estão associadas às frequências dos picos de ressonância, e os coeficientes 

de amortecimento são refletidos pela largura desses picos. Os métodos de identificação no 

domínio da frequência, que podem ser utilizados, são: método de seleção de picos (PP – Peack-

Picking) e método da decomposição no domínio da frequência (FDD – Frequency Domain 

Decomposition). O método da seleção de picos foi o primeiro a ser usado para a identificação 

dinâmica de estruturas, sendo muito utilizado em aplicações de engenharia civil por ser de fácil 

implementação e por fornecer bons resultados. Este baseia-se na hipótese de que, para frequências 

próximas das frequências naturais da estrutura, a sua resposta dinâmica é essencialmente 

condicionada pela contribuição do modo ressonante. O método de decomposição no domínio da 

frequência possibilita a identificação de modos com frequências próximas, uma vantagem em 

relação ao método descrito anteriormente (Magalhães 2004). 

O processamento engloba as seguintes operações: eliminação de tendência, através da realização 

de um ajuste linear à série temporal; aplicação de filtros, decimação, onde se filtra as séries 

temporais com um filtro passa-baixo e as amostras com uma frequência inferior e posterior 

aplicação do FFT. Este processamento resulta no espectro representado na Figura 48. A partir 

deste espectro é feita a identificação das frequências naturais da estrutura, apresentando-se um 

exemplo de uma das paredes ensaiadas neste trabalho. 
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Figura 48: Exemplo de valores singulares da densidade espectral de potência 

Os ensaios dinâmicos foram realizados com o intuito de fazer a análise modal das paredes, 

nomeadamente obter as suas duas primeiras frequências e modos de vibração. Com estes 

resultados pode-se estimar analiticamente o valor do módulo elástico. O programa do ensaio 

dinâmico consistiu na colocação de acelerómetros em pontos pré-definidos e no registo das 

acelerações ao longo do tempo, mediante vibração ambiental. Estes ensaios foram realizados 

antes dos ensaios mecânicos de compressão, que serão descritos adiante. 

Após a recolha dos dados, foi efetuado o processamento de sinal no programa ARTeMIS Modal 

(Structural Vibration Solution, 2019). Por meio da técnica de Peak Picking e Frequency Domain 

Decomposition (FDD) foram identificados as frequências naturais e os modos de vibração. Para 

a obtenção de dados confiáveis, os mesmos, após extraídos do LabVIEW SignalExpress (National 

Instruments, 2010), foram previamente processados em MatLab (Matrix Laboratory, 2013) para 

pré-filtragem, correção de linha de base e remoção de tendências. 

Os ensaios de caracterização dinâmica foram feitos conforme Figura 49a, sendo definido a 

posição de 9 acelerómetros unidirecionais (3 acelerómetros triaxiais), alinhados. Com auxílio de 

uma placa de aquisição de dados ligada a um computador portátil foi feita a aquisição e registo 

dos dados, recorrendo ao programa LabVIEW SignalExpress (National Instruments, 2010). As 

Figura 49b e c indicam a instalação destes, sendo um na base, outro na face e o último no topo da 

parede. Foram realizados ensaios de vibração ambiental, tendo sido registados os dados 

adquiridos com intervalo de tempo de aproximadamente 15 min, excitados com vibração de ruído 

ambiente. 
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(a)                                                                      (b)                                                     (c) 

Figura 49: (a) localização dos acelerómetros, acelerómetros instalados (b) na face, na base e (c) no topo das paredes 

3.3.2 Resultados dos ensaios de caracterização dinâmica 

O objetivo das seguintes medições consistiu na identificação das primeiras duas frequências 

naturais e seus respetivos modos de vibração correspondentes das amostras de alvenaria. Os 

resultados obtidos com a realização do ensaio dinâmico estão descritos na Tabela 12, sendo o 1º 

modo de vibração identificado no eixo y (fora do plano) e o 2º modo no eixo x (plano). Os modos 

de vibração estão representados na Figura 50. 

Tabela 12: Frequências de vibração experimentais das paredes de alvenaria de granito 

Parede Frequência (Hz) 
Descrição 

x (plano) y (f. plano) 

PP1 13,30 10,10 Parede folha dupla (2 travadouros) 

PP2 11,60 9,80 Parede folha dupla (1 travadouro) 

PP3 13,10 9,50 Parede folha dupla ordinária (1 travadouro) 

PP4 12,30 6,90 Parede folha dupla ordinária (sem travadouros) 

PP5 12,60 10,20 Parede folha dupla (2 travadouros) 

PP6 18,00 9.00 Parede folha dupla (1 travadouro) 

PP7 14,70 7,70 Parede folha dupla ordinária (1 travadouro) 

PP8 14,60 7,40 Parede folha dupla ordinária (sem travadouros) 
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                                                      (a)                         (b) 

Figura 50: (a) 1º modo de vibração, fora do plano/y (b) e 2º modo, no plano/x. 

Com relação às frequências identificados no eixo x (plano) apresentaram-se todas próximas, numa 

gama de 11,60Hz até 14,70Hz, com exceção da parede PP6 que apresentou um valor atípico 

(18Hz), isto pode ser atribuído a possíveis erros de execução dos ensaios ou a erros de 

processamento dos dados. As frequências referentes ao eixo y (fora do plano) apresentaram um 

comportamento decrescente, ou seja, conforme as irregularidades e instabilidades das amostras 

aumentam, os valores de frequência tendem a diminuir também. Os valores mostraram-se 

coerentes com os resultados descritos por Almeida (2013), onde se reportam frequências mais 

elevadas, assim como módulos de elasticidade maiores. Este trabalho trata de paredes de folha 

dupla, portanto maior massa que faz reduzir a frequência. As frequências fundamentais obtidas 

experimentalmente podem também ser comparadas com as obtidas por Ferreira et al. (2015), que 

se apresentaram mais aproximadas das aqui recolhidas mas ligeiramente inferiores (8Hz) em 

concordância com a sua maior massa e maior altura. Uma comparação detalhada destas 

informações está descrita na secção seguinte. 

De acordo com Clough e Penzien (1975), as primeiras frequências angulares fundamentais de 

uma viga em consola, com massa uniformemente distribuída e de características homogéneas, 

pode ser determinada pela equação 4: 

𝒘𝒆 = 𝟏. 𝟖𝟕𝟓𝟐√𝑬𝑰 𝒎𝒍𝟒⁄  (4) 

sendo E o módulo de elasticidade (kN/m2), I o momento de inércia (m4), 𝑚 a massa por unidade 

de comprimento (ton/m) e 𝑙 a altura total da parede (m). 

A equação 4 foi utilizada para conferir os valores obtidos experimentalmente. Sendo de ressaltar 

que o momento de inércia utilizado nesta equação foi o Ix (momento de inércia em torno do eixo 

x) de meia parede, duplicado, pois a parede é composta por duas folhas de alvenaria cuja ligação 

entre si não é contínua a toda a altura, conforme equação 5. Este valor de frequência (10,15 Hz) 

aproxima-se muito bem ao valor obtido experimentalmente pela PP1, para o primeiro modo de 

vibração (fora do plano). Foi considerado o E = 281 MPa, estimado com base na modelação 

numérica que será descrita a seguir, e confirmada pela bibliografia. Tomazevic et al. (1991) 

relataram que o E variou de aproximadamente uma gama de 200 a 1000 MPa para alvenaria de 

pedra e Sorour et al. (2009) indicaram valores para E variando entre valores de 117 a 332 MPa. 
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A equação 6 considerou o momento de inércia em torno do eixo y (Iy), em torno da parede total, 

para o cálculo da frequência do 2º modo de vibração. O valor obtido não está de acordo com os 

resultados adquiridos, isso porque esta equação é para um meio homogéneo, essencialmente com 

funcionamento em flexão. 

𝒘𝒆𝟏 = 𝟏. 𝟖𝟕𝟓𝟐√
𝑬 × (𝟐𝑰𝒙)

𝒎𝒍𝟒
= 𝟏𝟎, 𝟏𝟓𝑯𝒛 

(5) 

𝒘𝒆𝟐 = 𝟏. 𝟖𝟕𝟓𝟐√
𝑬 × (𝑰𝒚)

𝒎𝒍𝟒
= 𝟑𝟑, 𝟐𝟐𝑯𝒛 

(6) 

Nesta secção foram apresentados os valores das frequências naturais de vibração obtidos para os 

1º e 2º modos, para as 8 amostras de paredes de alvenaria de pedra. No capítulo 4 será descrita 

com detalhe a utilização desses resultados como parâmetros numéricos de entrada para o 

desenvolvimento da ferramenta de simulação com auxílio das RNA’s. 

3.3.3 Interpretação dos resultados com auxílio de modelação numérica 

A modelação numérica desenvolvida nesta secção foi considerada necessária para que pudessem 

ser obtidas as frequências da parede PP1 (1º e 2º modos) atendendo às suas peculiaridades e 

características de constituição, tendo em vista que o resultado da equação 6 não correspondeu às 

condições reais de realização dos ensaios dinâmicos. 

Para esta amostra PP1 foram desenvolvidas duas modelações no software de elementos finitos 

Ansys (Ansys® Release 16.0 Academic). No primeiro modelo, designado de blocos e juntas, foram 

considerados dois tipos de materiais distintos, nomeadamente os blocos de pedra de granito e a 

argamassa, com atenção para os pontos de contato entre as superfícies. O objetivo desta 

modelação foi auxiliar a compreensão do funcionamento e caracterização de cada elemento que 

compõe este tipo de modelo de parede. A geometria deste modelo foi construída com base nas 

medidas de cada bloco usado na construção da parede, assim como as espessuras das juntas. 

Para o segundo modelo, designado de modelo global, foi considerado apenas um bloco geral que 

corresponde à totalidade da parede, composta só de um material. Neste caso, o modelo global 

visou auxiliar na compreensão do comportamento da estrutura de duas folhas desse tipo de 

construção da parede e comparar os resultados entre estes dois modelos. 

Os dois modelos foram construídos usando o DesignModeler do Workbench (Ansys® Release 

16.0 Academic) e o método de análise utilizado foi o Modal. Ambos foram considerados com as 

mesmas condições de contorno, definindo a restrição na base de apoio, característica do apoio 

fixo e em ambos foram usados os mesmos elementos quadráticos do tipo hexaedro (Solid186), 
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tanto para a modelação dos blocos, das argamassas e do modelo global da parede. Os parâmetros 

de maior influência na resposta estrutural são as dimensões da secção transversal, a esbelteza dos 

elementos, os tipos e posicionamento dos apoios, as propriedades do material e o tamanho da 

malha. 

As propriedades dos materiais, o módulo de elasticidade e a densidade do material, foram 

estimadas através do reconhecimento do material em pesquisas bibliográficas como Lima et al. 

(2008) e Almeida (2013). Para calibração destes valores no 1º modelo, foi alterado o módulo de 

elasticidade da argamassa, a fim de que as frequências obtidas na análise numérica fossem 

similares ao obtido experimentalmente.  

A geometria da estrutura do primeiro modelo foi definida com base nas dimensões reais da parede 

PP1, assim como seus detalhes estruturais que foram confirmados por inspeção ao real/existente. 

Este modelo foi construído considerando o contato entre as superfícies como Bonded – Solid to 

Solid, i.e., com continuidade, para simular as conexões entre as interfaces dos componentes que 

constituem o modelo. 

O modelo é composto por uma malha de elementos finitos definida com 9796 nós e 6655 

elementos. A apresentação do modelo numérico desenvolvido em Ansys refere-se à parede de 

alvenaria PP1 e está ilustrada na Figura 51. 

   

                                (a)                                          (b)                                      (c) 

Figura 51: Malha do primeiro modelo da parede PP1, (a) blocos, (b) argamassa e enchimentos e (c) modelo global. 

A geometria da estrutura do segundo modelo foi baseada nas dimensões totais da parede PP1 

(1,75x0,90x0,55m3). O modelo é composto por uma malha de elementos finitos definida com 

31488 nós e 6930 elementos (Figura 52). 
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Figura 52: Malha do segundo modelo. 

Das respetivas análises modais dos dois modelos desenvolvidos, foram obtidas várias frequências 

referentes aos modos de vibração natural da estrutura (Figura 53), mas apenas são comparadas as 

duas primeiras. 

A Tabela 13 apresenta um comparativo entre os resultados obtidos das frequências naturais, pela 

equação 5, pelos ensaios dinâmicos e também pelos dois modelos desenvolvidos no Ansys. O 

módulo de elasticidade da parede foi estimado em 281 MPa, valor este que se enquadra nas 

bibliografias. Ferreira et al. (2015) obtiveram valores como 400, 420 e 530 MPa, enquanto 

Almeida et al., (2014) indicam valores maiores como 2.100 MPa. Valores baixos como os 

encontrados são descritos para alvenarias parcialmente irregulares, como 260 MPa (Almeida et 

al., 2014a). 

Tabela 13: Frequências experimentais e numéricas 

Painel 

Frequência (Hz) 

Equação 5 Experimental Numérico  

(1º modelo) 

Numérico  

(2º modelo) 

y  

(f. plano) 

x 

(plano) 

y  

(f. plano) 

x 

(plano) 

y  

(f. plano) 

x 

(plano) 

y  

(f. plano) 

PP1 10,15 13,30 10,10 13,74 9,89 14,19 9,53 

Módulo de 

elasticidade 

281 MPa - - 281 MPa 
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                                           (a)                                                             (b)                

    

                                           (c)                                                             (d)                

Figura 53: Modos de vibração identificados: primeiro modelo (a) 1º modo, (b) 2º modo; segundo modelo (c) 1º modo 

e (d) 2º modo. 

Para otimização dos resultados alcançados, foi utilizada a ferramenta de parametrização do 

ANSYS Direct Optimization pelo método Screening. Este método utiliza uma abordagem 

simples, baseada em amostragem e triagem, admitindo a adoção de diversas restrições e objetivos, 

assim como todos os tipos de parâmetros de entrada (ANSYS, 2015). Dessa forma, foram fixadas 

gamas aceitáveis de possíveis valores para as características da parede (densidade, módulo de 

elasticidade e coeficiente de Poisson) e colocado como alvo o valor de frequência de vibração da 

estrutura. Assim o software otimizou os parâmetros do modelo, de maneira a adequá-lo para a 

situação solicitada. 

Em comparação com Almeida (2013), os resultados apresentam-se coerentes, tendo em vista que 

o modelo possui menor elasticidade, logo conduzindo a valores de frequências menores. Estes 

dois modelos obtidos no final do processo indicaram confiança devido a boa correlação dos 

resultados obtidos no ensaio experimental e pelo modelo numérico (Tabela 14 e Tabela 15). 

Tabela 14: Dados utilizados na modelação numérica (1º modelo) 

Propriedades Argamassa de saibro e cal Pedra de granito 

Densidade 1115,00 kg/m3 2571,00 kg/m3 

Módulo de Elasticidade 14,60 MPa 2,10x104 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,20 0,20 

 

Tabela 15: Dados utilizados na modelação numérica (2º modelo) 

Propriedades Alvenaria de pedra 

Densidade 2312 kg/m3 

Módulo de Elasticidade 281 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,20 
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3.4 Ensaios sónicos 

Nesta secção serão apresentados os conceitos e características gerais sobre os ensaios sónicos 

executados, assim como uma breve descrição dos tipos de ondas e as possíveis configurações de 

realização destes ensaios. 

3.4.1 Aspetos gerais 

O ensaio sónico é baseado na emissão e receção de ondas sónicas. Os parâmetros característicos 

das ondas sónicas são a velocidade, amplitude, fase, frequência e atenuação. A rigidez da estrutura 

e a densidade do meio interfere na velocidade, enquanto o parâmetro atenuação da onda é um 

indicador de fraturas e condições de compactação (Milsom 2003; Cascante et al. 2008). 

Os níveis de deformação do meio material associados a este tipo de ensaio são suficientemente 

pequenos, sendo assim assumido o seu comportamento elástico, legitimando a utilização da teoria 

da elasticidade como fundamentação teórica para a interpretação dos resultados desses ensaios. 

Estes ensaios permitem estimar valores específicos de velocidade de propagação das ondas, dos 

quais se podem derivar os módulos elásticos, sendo assim possível caracterizar o material ou 

identificar anomalias intrínsecas.  

Esses ensaios consistem em utilizar o impacto de um martelo instrumentado com um sensor 

piezoelétrico como fonte de geração de onda. Após o impacto, o sinal emitido atravessa o material 

em estudo e, de acordo com as características do meio, o sinal sofre alterações até chegar aos 

recetores (acelerómetros). A partir da informação sónica recebida é possível estimar a velocidade 

de propagação das ondas, assumindo o conhecimento das distâncias.  

Pelo sensor piezoelétrico é registada a força do impacto gerado pelo martelo instrumentado. A 

forma de onda do martelo tem uma característica estável, semelhante a uma função de distribuição 

tipo log normal e típica de uma força de impacto no domínio do tempo. A frequência e a 

quantidade de energia da força de impacto são determinadas pelas características do martelo, da 

força do impacto e do material impactado. A massa do martelo e a dureza da ponta determinam a 

amplitude e a duração do pulso, onde as pontas mais duras geram sinais de duração mais curto 

com larguras de banda de frequência mais amplas. A massa do martelo e a força do impacto 

determinam a quantidade de energia inicial da onda de pressão imposta. As vibrações da parede 

resultantes da propagação das ondas sónicas são recebidas por meio de transdutores, como 

acelerómetros, fixados à superfície da alvenaria. 

O tempo de propagação em ensaios sónicos é definido como o lapso de tempo entre a geração de 

uma onda e o respetivo tempo de chegada à localização do recetor. O tempo de chegada das ondas 

muitas vezes não é reconhecível com precisão, em particular quando não corresponde à primeira 

chegada da onda que se pretende considerar. O estudo envolvendo a determinação do tempo de 

propagação e da velocidade das ondas tem sido muito discutido, pois com a determinação das 

velocidades das ondas é possível derivar diversas propriedades dos materiais (Mishina e Asakura 
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1975). A velocidade é dependente da qualidade e consistência da secção investigada, isto é, está 

diretamente relacionada com as propriedades mecânicas do material. 

A classificação de uma onda como acústica depende da banda de frequências que lhe está 

associada. O espectro de frequências distingue-se em três zonas: sónica, que pertence ao espectro 

acústico com uma gama de frequências desde 20Hz a 20kHz; abaixo dos 20Hz, as ondas acústicas 

designam-se por infra sónicas e acima dos 20kHz até aos 200kHz designam-se por ondas 

ultrassónicas. 

Para cada tipo de onda é conveniente realizar um ensaio com diferentes configurações, o que 

significa a alteração dos locais onde é feito o impacto e onde estão instalados os acelerómetros 

que fazem a leitura da resposta. Métodos como ensaios sónicos, que usam ondas de baixa 

frequência e pequenas deformações, são mais adequados para alvenaria. Os ensaios sónicos 

podem operar utilizando os caminhos de propagação direta, refração ou reflexão dos sinais 

emitidos, sendo os recetores posicionados em diferentes configurações em relação ao ponto de 

geração do sinal. Para a realização dos ensaios sónicos, três diferentes configurações 

convencionais podem ser adotadas quanto à posição relativa entre o emissor e o recetor e 

dependendo do tipo de onda a ser estudada (P, S ou R), nomeadamente as configurações de ensaio 

direto, semidirecto e indireto (Figura 54) e, também, das condições de acessibilidade do local a 

ensaiar.  

 

Figura 54: Representação de ensaio sónico (a) direto, (b) semidirecto e (c) indireto (Miranda 2011) 

O ensaio direto convencional (Figura 54a) pressupõe a transmissão direta da onda através da 

espessura do elemento a ser testado e visa estimar a velocidade das ondas P. A emissão e a receção 

da onda estão neste tipo de ensaio localizadas em faces opostas do elemento. 

No ensaio semidirecto (Figura 54b), a posição relativa entre o emissor e o recetor muda em relação 

ao ensaio direto. Neste caso, os pontos onde o acelerómetro é colocado e onde o impacto do 
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martelo é dado estão nas faces adjacentes do elemento. No ensaio indireto (Figura 54c), os pontos 

de emissão e receção estão na mesma face do elemento. As ondas obtidas por esta configuração 

de ensaio são genericamente assumidas como aquelas que se propagam pela parte mais superficial 

do elemento, pelo que é a qualidade e consistência da camada mais superficial do material que se 

considera governar as velocidades de onda adquiridas. 

Para melhor compreensão do ensaio sónico e correta interpretação na análise de seus respetivos 

resultados, é importante o conhecimento dos seguintes conceitos: o raio sísmico, a frente de onda, 

a Lei de Snell, o Princípio de Huygens e o Princípio de Fermat, que serão descritos a seguir. 

Duas das formas mais comuns de representar graficamente a propagação de um fenómeno 

ondulatório é através de frentes de onda e/ou raios sísmicos. A frente de onda corresponde à zona 

frontal da onda sísmica, esta é definida pelos pontos que se encontram na mesma fase do 

movimento ondulatório, fronteira com a região ainda não atingida pela perturbação ondulatória. 

A direção perpendicular à frente de onda é designada como raio sísmico, esta corresponde à 

direção de propagação das ondas sísmicas, em todas as direções, a partir da origem. O raio 

sísmico, ao passar de um meio para outro com diferentes impedâncias acústicas, pode sofrer uma 

reflexão ou uma refração, modificando a sua velocidade de propagação. 

A propagação das ondas sónicas obedece à Lei de Snell, segundo a qual, quando uma onda sísmica 

(raios A e B, representado a propagação de uma onda plana com velocidade V1) encontra uma 

interface que separa dois meios com velocidades diferentes (V1 < V2), vai originar ondas refletidas 

e refratadas (Figura 55). Na reflexão, a onda reflete na interface e volta à superfície, enquanto na 

refração a onda se propaga no meio com velocidade V2, considerando-se que se propaga com 

velocidade V2na interface entre as duas camadas, após incidir segundo o designado ângulo crítico, 

retornando da interface para a camada superior.  

 

Figura 55: Reflexão e refração da onda (Everett 2013) 

Pelo Princípio de Huygens, cada ponto em uma frente de onda funciona como fonte pontual de 

ondas que no seu conjunto forma uma frente de onda. Além disso, o Princípio de Fermat 

https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Onda_s%C3%ADsmica
https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Hipocentro
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/frente-onda-raio-onda.htm
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estabelece que uma onda sempre irá se propagar pelo percurso que corresponder ao menor tempo 

de propagação entre os pontos considerados.  

De acordo com a teoria da elasticidade, quando uma dada quantidade de energia mecânica é 

introduzida por um impacto em um ponto da superfície do meio, são geradas ondas que são 

classificadas em dois tipos: ondas volúmicas (body waves) e ondas de superfície (surface waves), 

segundo Telford et al. (1990). 

As ondas volúmicas, as ondas P e S, se propagam no meio material a partir do ponto de impacto, 

não necessitando de interfaces/descontinuidades para ocorrerem. As ondas de superfície são as 

Rayleigh (R) e Love (L); estas atenuam-se rapidamente à medida que alcançam maiores 

profundidades. Para baixas frequências de excitação, cerca de ⅔ da energia introduzida no meio 

converte-se em ondas de superfície. A profundidade de penetração das ondas de superfície é 

proporcional ao comprimento de onda. As ondas de superfície são dispersivas, i.e. componentes 

de diferentes comprimentos de onda propagam-se através de diferentes camadas com diferentes 

velocidades (Richart, F. E., Hall, J. R., and Woods 1970). 

Para os tipos de ondas que se propagam num meio material, recordam-se as seguintes  

caraterísticas (Dobrin 1983; Parasnis 1978): 

a) Ondas P (de compressão, primárias ou longitudinais) – propagam-se, em meios sólidos, 

líquidos ou gasosos, através de movimentos de compressão e extensão segundo a direção 

longitudinal. As partículas do meio vibram paralelamente à direção de propagação da onda. Em 

comparação com as demais, possuem maior velocidade. 

b) Ondas S (de distorção, de corte, secundárias ou transversais) – propagam-se através da vibração 

transversal das partículas do meio, i.e., na direção perpendicular à de propagação. Este tipo de 

ondas tem a particularidade de não existir em meios líquidos, gasosos ou de rigidez ao corte nula. 

Para captação deste tipo de onda nos ensaios sónicos convencionais, considera (Miranda 2011) 

que devem ser colocados sensores (ex. acelerómetros) numa face perpendicular à face em que se 

aplica o impacto para detetar o movimento correspondente.  

c) Ondas R (Rayleigh) – as partículas do meio apresentam um movimento elíptico retrógrado, 

semelhante ao movimento de uma onda no mar e afetam não só a camada superficial, mas também 

a(s) camada(s) subjacente(s), embora a sua amplitude decresça exponencialmente com o aumento 

da profundidade. Estas ondas possuem velocidades de propagação mais próximas dos valores das 

velocidades das ondas S, variável com o comprimento de onda, e maior amplitude; o movimento 

é uma combinação de movimento longitudinal e transversal. A sua velocidade é identificada pelo 

tempo de chegada do evento de maior energia nos primeiros sensores. Para ser possível medir o 

correspondente movimento de partículas, nos ensaios sónicos convencionais, é comumente 

colocado um sensor na mesma superfície em que se realizou o impacto, de acordo com (Miranda 

2011). 
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A Figura 56, mostra a relação entre o rácio das velocidades de propagação das ondas sónicas com 

o coeficiente de Poisson (ʋ). Este rácio de  
𝑉𝑃

𝑉𝑆
  e 

𝑉𝑅

𝑉𝑆
 , sendo Vp a velocidade de propagação da 

onda P, VR a velocidade de propagação da onda R e Vs a velocidade de propagação da onda S, é 

usado para cálculo do ʋ (coeficiente de Poisson), e é obtida pela equação 7, ou para estimar uma 

das velocidades à custa da outra e da atribuição de um valor ao coeficiente de Poisson. 

 

Figura 56: Relação entre o coeficiente de Poisson e os rácios de 
𝑉𝑃

𝑉𝑆
 e 

𝑉𝑅

𝑉𝑆
, em um meio elástico semi-infinito (Richart 

et al., 1970). 

ʋ =
𝑽𝑷

𝟐 − 𝟐 × 𝑽𝑺
𝟐

𝟐(𝑽𝑷
𝟐 − 𝑽𝑺

𝟐)
 

(7) 

Através dos ensaios sónicos, é possível estimar as velocidades de propagação das ondas P, R e S. 

Com estes valores de velocidades é possível calcular os parâmetros elásticos do meio real 

atravessado, para caracterização do material, de acordo com as equações 8 a 10 (Dobrin 1983): 

𝑬(𝑽𝑺) = 𝑽𝑺
𝟐 ×  𝝆 × 𝟐 × (𝟏 + ʋ) (8) 

𝑬(𝑽𝑷) =
𝑽𝑷

𝟐 × 𝝆 × (𝟏 − 𝟐ʋ) × (𝟏 + ʋ)

(𝟏 − ʋ)
 

(9) 

𝑬(𝑽𝑹) = 𝝆 × (
𝑽𝑹 × (𝟏 + ʋ)𝟐 × 𝟐

𝟎. 𝟖𝟕 + 𝟏. 𝟏𝟐 × ʋ
)

𝟐

 
(10) 

sendo: 𝜌 = densidade; ʋ = coeficiente de Poisson e E = módulo de elasticidade. 

Estas equações foram utilizadas apenas pontualmente neste trabalho, apesar das dificuldades em 

definir com precisão quais as ondas sónicas identificadas nos ensaios, devido às características 

dos materiais, heterogeneidade das camadas e condições estruturais.  
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3.4.2 Metodologia 

Foram utilizadas duas configurações, o ensaio sónico direto e o indireto, ambas utilizando como 

fonte emissora um martelo de impacto instrumentado que possui uma ponta dura (de alumínio) 

como fonte de excitação (transmissor), conforme Figura 57. A ponta escolhida garante tempos de 

contato mais curtos e, consequentemente, larguras de banda de frequência mais amplas, assim 

obtendo-se maior resolução associada. O martelo utilizado é da marca Dytran Instruments, pesa 

cerca de 320 g e a sua massa pode ser aumentada em 200 g, caso se pretenda adquirir uma maior 

amplitude de impacto, mas com frequências baixas. 

O sinal gerado é então recolhido pelos recetores que estão em posições pré-definidas, estes 

registam as acelerações que ocorrem na superfície em que estão instalados. Para alvenarias de 

pedra utilizam-se acelerómetros com dimensão reduzida. Nos ensaios realizados foram utilizados 

os acelerómetros 3035B1G da marca Dytran Instruments, que pesam cerca de 2,5 gramas e têm 

capacidade de ler acelerações de até 500g. 

A aquisição das leituras foi feita com uma placa de aquisição de dados (ADC – “analog-to-digital 

converter”) de forma a transformar o sinal analógico para digital. A conversão é feita a uma 

determinada frequência de aquisição (2x10-5 segundos), isto é, um determinado número de valores 

é convertido em digital num dado espaço de tempo. Esta placa é ligada via USB a um computador 

portátil com software, já previamente existente e especificamente desenvolvido no LESE em 

LabVIEW SignalExpress (National Instruments, 2010), para este tipo de ensaios e que permite a 

visualização e análise dos correspondentes resultados. Para o sinal do martelo foi utilizado um 

amplificador de sinal que permite filtrar, equalizar e amplificar o sinal para que este adquira níveis 

ajustados. 

Guimarães (2009); Miranda (2011); Maia (2016) também utilizaram o LabVIEW SignalExpress 

(National Instruments, 2010) que permite, através da análise dos sinais, identificar o tempo inicial 

do impacto do martelo e o tempo de chegada das ondas. Este software é muito eficiente para 

aquisição de dados e visualização, mas não possui padronização na ampliação da visualização dos 

gráficos. Esta padronização é útil para os resultados possam ser corretamente comparáveis entre 

si.  

A aquisição dos dados requer uma atenção especial, pois durante a realização destes ensaios 

existem fatores que influenciam o sinal, como por exemplo, questões físicas como o eventual 

registo de dois impactos momentâneos do martelo e vibrações ou ruídos ambientais, que podem 

comprometer a qualidade dos sinais. 
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                                                             (a)                               (b)                             

Figura 57: (a) Martelo instrumentado e (b) detalhe de fixação do acelerómetro 

Com vista a obter melhor precisão, no presente trabalho, após a etapa de aquisição dos dados, foi 

feita a análise dos mesmos através de gráficos realizados em MatLab (Matrix Laboratory, 2013). 

Algumas questões relacionadas com a determinação mais aproximada do início de sinal, como 

também, a identificação do tipo de onda, surgem nesta etapa. 

Neste contexto refere-se que Pinto (2016) desenvolveu um programa em ambiente MatLab 

(Matrix Laboratory, 2013), tendo sido aperfeiçoado e combinado com outros softwares, como o 

Microsoft Excel e o Visual Basic, para processamento de resultados obtidos com bender elements. 

Neste programa começa-se por registar os sinais emitidos e recebidos. Como o sinal tem muitas 

oscilações, é utilizado um parâmetro de trigger que corresponde à percentagem da amplitude a 

partir da qual é considerado que, efetivamente, um sinal válido está a ser emitido. Esse valor de 

trigger pode variar entre 3% e 6%, sendo que essa variação não apresenta grandes alterações no 

resultado final. 

Alguns testes foram feitos usando este software para os ensaios sónicos realizados neste trabalho. 

O resultado não foi satisfatório, pois em vista das características diferenciadas na amostra 

utilizada, no tipo e execução dos ensaios, os sinais apresentavam mudanças significativas no valor 

do trigger. O valor do parâmetro do acionador (trigger) variou muito de um ensaio para outro, o 

que prejudicou o uso do software; optando por manter o mesmo trigger para todos os ensaios 

chegou-se a obter desvios de até ± 1000 m/s. 

É importante notar que, além das dificuldades em determinar o tempo de propagação das ondas e 

suas trajetórias de propagação, também é necessário identificar quais são os tipos de ondas que 

estão a ser medidos, seja P, R ou S. A identificação das ondas depende das características 

intrínsecas de cada uma delas e do tipo de configuração do ensaio a ser realizado. Em 

configurações indiretas, as ondas P podem, por vez, serem identificadas. Note-se que, apesar de 

seu maior conteúdo de energia, as ondas R nem sempre são prontamente detetáveis, porque o 

sinal adquirido é o resultado de diferentes contribuições (ondas P e ondas S), o que pode disfarçar 

a chegada das ondas R. 



72 

 

 

Duas sequências de ensaios sónicos foram realizadas, tanto de ensaios diretos como indiretos. A 

primeira sequência de ensaios sónicos foi realizada antes dos ensaios de compressão uniaxial e a 

segunda sequência foi realizada durante os ensaios de compressão uniaxial. 

Para o ensaio direto (Figura 58) da primeira sequência de ensaios, foi feita uma malha de 4 linhas 

x 3 colunas, perfazendo um total de 12 pontos de leituras, repetidas três vezes para cada posição. 

As colunas são espaçadas a cada 30 cm e as linhas a cada 35 cm. Na Figura 59a, a letra E indica 

a posição do ponto de emissão da onda (posição do martelo) e a letra R identifica a posição da 

receção do sinal (posição do acelerómetro). Cada número forma um par transmissor e recetor. 

 

Figura 58: Ensaio direto, indicação do ponto de impacto do martelo e posição do acelerómetro. 

Para o ensaio indireto da primeira sequência, cada impacto do martelo corresponde a três leituras 

dos recetores/acelerómetros alinhados na vertical, com três repetições para cada ensaio. Além 

disso, para avaliar a variabilidade espacial das velocidades, foram consideradas três linhas 

verticais por painel, o que corresponde a 9 ensaios indiretos por painel. Para o ensaio indireto 

(Figura 59b), a letra “x” na figura corresponde à posição da emissão da onda (posição do martelo), 

e a letra “R” representa as posições de aquisição (localizações dos acelerómetros). O impacto foi 

realizado com uma distância de 20 cm acima do primeiro acelerómetro. O ensaio foi efetuado 

com o mesmo espaçamento do ensaio de configuração direta. Em conclusão, contando com todas 

as tipologias de parede (PP1 até PP8) foram realizadas 216 ensaios indiretos e 288 ensaios diretos 

para a primeira sequência. 

 

Impacto Receção 

de sinal 
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                   (a)                                                                                                                                   (b) 

Figura 59: Primeira sequência de ensaios sónicos (a) direto e (b) indireto  

Para a segunda sequência de ensaios sónicos (Figura 60) foram realizados ensaios diretos e 

indiretos (ao longo de uma linha vertical central com 3 pontos) em cada nível de carga durante o 

ensaio de compressão. Neste caso, foram definidos menos pontos de aquisição e nenhuma 

repetição foi realizada, para evitar efeitos de redistribuição do carregamento e relaxação do painel 

carregado durante as aquisições. As indicações das figuras são semelhantes à sequência anterior. 

A área sombreada representa a presença e o posicionamento de um travadouro. No total, todas as 

tipologias de paredes de folha dupla de alvenaria de pedra envolveram 24 ensaios indiretos e 24 

ensaios diretos para a segunda sequência. 

 

                                      

                       (a)                                                                                                          (b) 

Figura 60: Segunda sequência de ensaios sónicos (a) direto e (b) indireto  

Conforme já referido, para a aquisição dos sinais, foi utilizado um programa realizado em 

LabVIEW SignalExpress (National Instruments, 2010), que permite visualizar os momentos de 

início dos sinais de impacto e acelerómetros. No entanto, essa obtenção não é automática, 

permitindo o programa alterar manualmente os resultados que se pretende ter. O utilizador deve 

ter experiência com tais ensaios para poder validar os valores gerados e fazer as alterações 

necessárias. Estes dados foram então também processados em MatLab (Matrix Laboratory, 2013), 

para assim obter a curva do impacto e das respostas dos acelerómetros em função do tempo. 
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Deve-se notar que esta estimativa de tempos de chegada dos dados obtidos nos ensaios sónicos 

não é trivial, pois possui grande complexidade e sua automação deve ser cuidadosa e feita por um 

utilizador experiente. A complexidade desta estimativa está em obter o valor do tempo de chegada 

das ondas e identificar que ondas são representadas por esses sinais (P, R e/ou S). É importante 

que, após a definição de um método de padronização e visualização dos sinais, todos os demais 

resultados obtidos para a mesma análise passem pelo mesmo método, pois, assim, o erro obtido 

será intrínseco ao processamento dos dados (desde que se tenha confiança neste processamento). 

Desta forma, o erro será controlado e não se destacará entre os demais resultados. 

Cescatti et al. (2018) verificaram uma grande dispersão da interpretação humana em um mesmo 

sinal sónico. Com o cálculo do erro de cada sinal foi estimado em 15% a média de possíveis erros 

humanos, valor que pode aumentar para maiores velocidades de propagação da onda. Deve-se 

notar que a medição manual do tempo de propagação pode ser influenciada pelos diferentes níveis 

de ampliação adotados por cada utilizador. Assim, a deteção manual dos tempos pode afetar a 

medida sónica dependendo dos utilizadores. 

É importante destacar que esta variação nas velocidades de propagação da onda devido a um 

possível erro de estimativa e visualização dos sinais deve ser analisada cuidadosamente, pois, 

devido às características heterogéneas das alvenarias de pedra, os valores de velocidade tendem 

a apresentar significativa variação. Isso porque estes ensaios sónicos realizados em alvenaria de 

pedra sofrem a influência das juntas do assentamento, que causam atenuação na propagação das 

ondas e também alteram suas velocidades. Para sanar esta dificuldade é indicada a repetição dos 

vários ensaios com a mesma configuração, pois isto aumenta o grau de confiança nos resultados 

obtidos. 

Miranda (2011) e Miranda et al. (2012) analisaram os resultados dos ensaios sónicos indiretos 

através da construção de um gráfico distância (m) x tempo (s). Nesta abordagem, os valores dos 

tempos e distâncias obtidos no ensaio indireto, através do uso de um conjunto de acelerômetros 

alinhados com o ponto de geração do sinal pelo impacto do martelo, são utilizados para construir 

este gráfico. O declive do segmento de reta ajustado ao conjunto desses pontos do gráfico fornece 

uma estimativa do valor da velocidade da zona abrangida. Importa salientar que esta abordagem 

é adaptada de uma prática correntemente utilizada no método da refração sísmica, que fornece 

gráficos T-X (tempo x distância) e que pressupõe que as descontinuidades do meio estejam 

genericamente orientadas segundo a direção dos perfis. No presente caso das paredes de alvenaria, 

em que as principais  descontinuidades (as juntas) estão orientadas perpendicularmente aos perfis 

de propagação das ondas, esta abordagem não encontra o suporte da hipótese de base do método 

da refração sísmica, pelo que não foi adotada no presente trabalho, como pretende ilustrar o 

exemplo apresentado na Figura 61a. 

A título de exemplo, para confronto de resultados, com os dados obtidos na 1ª coluna da parede 

PP1 construiu-se o gráfico da Figura 61a que indica uma velocidade de 314 m/s, resultante do 

ajuste de um segmento de reta aos pontos distância x tempo com um coeficiente de regressão 

linear de r2=0,92. Por sua vez, o gráfico da Figura 61b indica os valores das velocidades calculadas 
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separadamente para cada acelerómetro. Observam-se diferenças importantes devidas à 

heterogeneidade das camadas presentes nas trajetórias dos sinais captados por cada um dos 

acelerómetros Ac1, Ac2 e Ac3, o que acarreta variação nas respetivas velocidades. Note-se a 

drástica diferença das velocidades associadas a Ac1 e Ac2, quando comparadas com a velocidade 

estimada a partir da Figura 61a. 

  

    (a)                                                                       (b) 

Figura 61: (a) Gráfico distância x tempo e correspondente regressão linear dos pontos apresentados, ilustrando uma 

forma incorreta de análise dos dados (b) Gráfico das velocidades para cada acelerómetro. 

Sendo assim, os resultados dos ensaios sónicos indiretos obtidos neste trabalho foram então 

analisados de forma individual (i.e. para cada acelerómetro de forma independente), dado que as 

paredes em estudo possuem camadas de heterogeneidade particularmente mais relevantes na 

direção perpendicular ao alinhamento da posição de impacto e dos acelerômetros. 

3.4.3 Resultados  

Os ensaios sónicos foram realizados nas oito paredes estudadas em laboratório (PP1 a PP8), de 

acordo com a metodologia descrita anteriormente, e estão descritos a seguir. Além disso, também 

estão expostos nesta secção os resultados de alguns ensaios sónicos denominados de não 

convencionais, pois apresentam peculiaridades referentes às posições de emissão e receção das 

ondas. São ainda apresentados ensaios feitos com equipamento ultrassónico. 

3.4.3.1 Ensaios sónicos diretos 

Nesta secção estão apresentados os resultados obtidos com a realização dos ensaios sónicos 

diretos (Figura 62), nos quais a propagação da onda se dá pela espessura da parede (55 cm), pelo 

que se considera uma velocidade pontual característica das duas folhas da alvenaria. Os resultados 

obtidos com os ensaios sónicos diretos foram assim determinados pela identificação do tempo da 

primeira chegada das ondas, sendo neste caso interpretada como onda P. 
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As velocidades das ondas obtidas pelos ensaios realizados nos travadouros apresentam os maiores 

valores, aproximadamente 3200 m/s, semelhantes aos que foram obtidos por métodos 

ultrassónicos por Torquato et al. (2002) e Manning et al. (2014). Os valores das velocidades 

obtidas fora dos travadouros, ou seja, com a interferência de juntas verticais de ligação entre as 

duas folhas, apresentam valores bem mais reduzidos, em média com aproximadamente 1100 m/s, 

valores estes próximos aos descritos por Manning et al. (2016); Manning et al. (2014); Miranda 

et al. (2014). As velocidades obtidas, entre 1000 e 1500m/s, correspondem a uma alvenaria de 

baixa qualidade de acordo com Berra et al. (1992, apud Silva et al., 2013) e Forde et al. (1985, 

apud Silva et al., 2013). 

 

Figura 62: Ensaio direto, destaque para a trajetória da onda 

Os resultados obtidos estão representados na Tabela 16, contendo imagens das paredes e seus 

respetivos mapas de velocidades, onde a escala de cor tem variação entre 200 m/s (roxo) a 3800 

m/s (vermelho). Os pontos de maior velocidade são aqueles que coincidem com o posicionamento 

dos travadouros (dois nas paredes PP1 e PP5, e um nas paredes PP2, PP3, PP6 e PP7); as paredes 

PP4 e PP8 não possuem travadouros, por isso não apresentam picos de velocidade como as 

demais. Os mapas de velocidades foram processados no software Surfer 13 Demo (Golden 

Software, 2015), que utiliza o método do inverso do quadrado das distâncias (Golden Software, 

2018). 

Após análise dos resultados dos ensaios sónicos diretos apresentados anteriormente, é possível 

perceber que a presença de juntas verticais, neste caso caracterizada pela interface entre as duas 

folhas, na trajetória de propagação da onda ocasiona uma redução significativa em suas 

velocidades. Com isto, está a seguir apresentado um estudo de sensibilidade para auxiliar na 

estimativa das velocidades e sua respetiva redução devido à presença dessa junta vertical. 

Tendo em vista, por se tratar de ensaio sónico direto, que a previsão da trajetória a ser percorrida 

pela propagação da onda corresponde à espessura da parede, é possível estimar o valor da 

velocidade dessa onda, desde que conhecida as velocidades de cada meio atravessado. Para os 

ensaios sónicos realizados, sabe-se que a onda se propagou em dois meios distintos, junta e pedra 

de granito, que compõem a parede ensaiada. A estimativa da velocidade de propagação da onda 

na junta vertical foi definida com base em sua composição. De acordo com Russo (2017), é 

aceitável admitir que numa junta deste tipo se tenha uma velocidade média estimada em torno de 
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400m/s. Apesar de Manning et al. (2014) indicar maiores velocidades para juntas de alvenaria, 

esta interface vertical, específica para paredes de duas folhas, também tem presença de vazios, o 

que justifica considerar este valor de velocidade reduzido. Por outro lado, com base nos resultados 

obtidos pelo ensaio sónico direto, pode-se estimar que na pedra de granito se tem uma velocidade 

de propagação da onda em torno de 3.200m/s. 

Tabela 16: Mapa de velocidades resultado dos ensaios sónicos diretos (m/s) 

PP1 PP2 PP3 PP4 

    

PP5 PP6 PP7 PP8 

    

Na Figura 63, apresenta-se um gráfico que representa a variação da velocidade média da onda P 

através de um meio com pedra e junta. Em função do rácio entre a espessura de junta e a trajetória 

percorrida pela propagação da onda (
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 ), com 𝑑𝑇 descrito na equação 11. 

𝒅𝑻 = 𝒅𝒑 + 𝒅𝒋 (11) 

onde, 𝑑𝑇 é a distância total da trajetória, 𝑑𝑗 e 𝑑𝑝 são as espessuras de junta e de pedra, 

respetivamente, presentes na trajetória da onda. 

Devido a essa variação na determinação da velocidade de propagação da onda para juntas verticais 

com argamassa, pela bibliografia, este gráfico da Figura 63 apresenta três curvas com variação 

nas velocidades estimadas para as juntas, sendo 400m/s (linha preta), 550m/s (linha verde) e 
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800m/s (linha azul). Para um rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
= 10%, a velocidade de propagação da onda varia de 

1882m/s, para juntas com velocidade de 400m/s, até 2462m/s, para juntas com 800m/s. A curva 

que melhor se assemelha aos resultados obtidos neste trabalho corresponde a curva da junta 

estimada com velocidade de 400m/s, conforme descrito anteriormente. 

 

Figura 63: Velocidade média (m/s) da onda  P em função do rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 

Por sua vez, o gráfico da Figura 64 mostra a curva de velocidade média da onda P para uma pedra 

de granito com 55cm de espessura em função de várias espessuras de junta. A velocidade média 

foi calculada conforme a equação 12, que tem em consideração a proporção de cada meio 

atravessado e a velocidade estimada para cada meio. 

𝑽𝒎 =
𝒅𝒋 + 𝒅𝒑

(
𝒅𝒋

𝑽𝒋
+

𝒅𝒑

𝑽𝒑
)

 
(12) 

onde, 𝑉𝑗 e 𝑉𝑝 são os valores estimados das velocidades da onda na junta e na pedra, 

respetivamente. 

Para além deste rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
, o aumento do número de juntas também representa redução nos valores 

das velocidades. Esse resultado está ligado a dispersões, reflexões e um efeito de filtro causado 

pelas juntas, que influencia as velocidades das ondas. Estes gráficos da Figura 63 e Figura 64 

apresentam a variação da velocidade em função da mudança do meio, sendo que os valores 

obtidos são estimativos. Pelo gráfico da Figura 63, uma trajetória que contenha até 10% de 

presença de junta, pode alcançar uma velocidade de propagação da onda de aproximadamente 

1900 m/s. Este valor também é confirmado pelo gráfico da Figura 64, para uma trajetória com 55 

cm de granito e presença de uma junta de 5 cm de espessura que apresenta uma estimativa de 

velocidade de propagação da onda de pouco mais de 2000 m/s. 
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Figura 64: Velocidade média (m/s) da onda P em função da espessura da junta (m) 

Os valores obtidos de velocidade de propagação da onda P nos travadouros de granito (3200 m/s) 

podem ser considerados abaixo do esperado para granito pouco alterado (de 5000 a 6000 m/s) 

quando comparados aos resultados obtidos por outros autores, conforme (Sharma 1997; Stanchits 

et al. 2006; Ai & Ahrens 2007; Fener 2011). Isto poderia justificar uma situação de deterioração 

do granito, o que não foi identificado por inspeção visual. Mas ainda assim, estas velocidades 

obtidas estão de acordo com outros trabalhos reportados na bibliografia relativos a ensaios sónicos 

em alvenaria, tais como Guimarães (2009), Anzani et al. (2006), Mazzon et al. (2013) e Silva et 

al. (2013). 

3.4.3.2 Ensaios sónicos indiretos 

Nesta secção estão apresentados os resultados dos ensaios indiretos de acordo com a configuração 

indicada na Figura 65. Para a cálculo das velocidades foi assumido que a propagação da onda se 

verifica maioritariamente pela camada mais superficial do meio, por uma trajetória linear entre o 

ponto de emissão e o ponto de receção. Sendo assim, as distâncias utilizadas para o cálculo das 

velocidades foram 20 cm, 55 cm e 90 cm, para o 1º, 2º e 3º acelerómetro, respetivamente, que 

correspondem a trajetórias retilíneas entre a emissão e receção da onda. Importa salientar que à 

medida que a distância entre o emissor e o recetor aumenta, a trajetória real pode não estar a ser 

prevista corretamente, além de aumentar a presença de ruídos que podem camuflar a identificação 

da chegada da onda. Os resultados obtidos com os ensaios sónicos indiretos foram assim 

determinados pela identificação do tempo da primeira chegada das ondas. 
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Figura 65: Ensaio indireto, destaque para a previsão da trajetória da onda 

A Tabela 17 apresenta os resultados para cada parede, separados pelos 4 tipos de paredes. O 

ensaio foi realizado em três alinhamentos verticais, com três acelerómetros em cada alinhamento. 

O eixo y apresentado nos gráficos refere-se aos valores de velocidade de propagação da onda, em 

m/s. O eixo x corresponde à indicação das 3 colunas de realização dos ensaios; para cada coluna 

tem-se 3 barras do gráfico que correspondem ao acelerómetro 1 (azul), acelerómetro 2 (laranja) e 

acelerómetro 3 (cinza). 

Para as paredes PP1 e PP5, PP2 e PP6, e PP3 e PP7, a 2ª coluna corresponde a valores obtidos no 

alinhamento que inclui a presença dos travadouros. A presença de descontinuidades (juntas) é um 

fator determinante na influência dos valores de velocidade, e pode ser indicado pelo rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
, isto 

porque quanto maior for essa relação, menor será a presença de pedras e maior será a presença de 

junta, logo a velocidade de propagação da onda tende a reduzir. 

Neste contexto, destaca-se que a trajetória das ondas até o 1º acelerómetro (Ac1) não apresenta 

juntas horizontais para as paredes PP1, PP2, PP6, PP7 e PP8, ou seja, o emissor e recetor estão 

na mesma pedra, com relação junta/pedra igual a zero. Mas as paredes PP3, PP4 e PP5 possuem 

uma junta horizontal de espessura 2cm, ou seja, o emissor e recetor não estão na mesma pedra, 

correspondendo a 11% de junta nessa trajetória da onda. A trajetória prevista para as ondas até o 

2º acelerómetro (Ac2) apresenta uma junta horizontal para as paredes PP1, PP2, PP6, PP7 e PP8, 

com relação junta/pedra igual a 4%, e para as paredes PP3, PP4 e PP5 a trajetória possui duas 

juntas horizontais (4cm), ou seja 8% de junta. A trajetória prevista para as ondas até o 3º 

acelerómetro (Ac3) apresenta duas juntas horizontais para as paredes PP1, PP2, PP6, PP7 e PP8, 

com relação junta/pedra igual a 5%, e para as paredes PP3, PP4 e PP5 a trajetória possui três 

juntas horizontais (6cm), correspondendo a 7% de junta. 
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Tabela 17: Resultados dos ensaios sónicos indiretos 

PP1 e PP5 PP2 e PP6 

  

  

PP3 e PP7 PP4 e PP8 
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Para sistematizar os resultados, a Tabela 18 apresenta a variação das velocidades obtidas através 

desses ensaios indiretos (PP1 até PP8), separados pelos acelerómetros (Ac1, Ac2 e Ac3) e o rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 (%). Após análise desta tabela, confirma-se a influência determinante do rácio 

𝑑𝑗

𝑑𝑡
 nos valores 

de velocidade de propagação das ondas. Sendo que o acréscimo de uma junta acarreta em uma 

variação de aproximadamente 50% no valor das velocidades. 

Tabela 18: Velocidades de acordo com a trajetória percorrida 

Acelerómetros Ac1 Ac2 Ac3 

Nº juntas horiz. 0 1 1 2 2 3 

𝑑𝑗

𝑑𝑇
 (%) 0 11 4 8 5 7 

Vel. média (m/s) 1842 994 1336 639 1046 572 

Coef. Variação (%) total dos dados 26 39 40 27 39 21 

 

A totalidade das velocidades obtidas para as ondas registadas pelos 3 acelerómetros apresentaram 

valores significativos de coeficiente de variação, tendo sido definidos 3 grupos de velocidades 

com base na distribuição total dos valores nos dados obtidos: 

• 1º grupo: V1 < 1000 m/s; 

• 2º grupo: 1000 m/s ≤ V2 < 2000 m/s; 

• 3º grupo: V3 ≥ 2000 m/s. 

Para as 3 posições de acelerómetros analisados (Ac1, Ac2 e Ac3), as velocidades pertencentes ao 

1º grupo correspondem a sinais com muito ruído associado e a valores maiores do rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
. Estes 

valores menores que 1000 m/s (1º grupo) justificam-se, tendo em vista que os valores de 

velocidade da onda P para pontos fora dos travadouros, nos ensaios diretos, apresentaram-se em 

torno de 1100m/s. 

Considerando o valor da velocidade da onda P, obtida nos travadouros a partir dos ensaios diretos, 

com aproximadamente 3200 m/s, pode-se assumir que a redução de velocidade identificada no 2º 

grupo deve-se ao efeito da presença das juntas. 

Para o 3º grupo, por apresentar valores muito altos para ondas interpretadas como R ou S, supõe-

se que seja uma provável onda P obtida pelo Ac1 (
𝑑𝑗

𝑑𝑇
=0%), porém com a identificação errónea da 

sua distância. Considerando um ajuste das distâncias, de d1 (distância superficial e retilínea) para 

d2 (distância triangular ou elíptica), conforme a Figura 66, os novos valores de velocidade (V2), 

apresentados na Tabela 19, são compatíveis com os valores de VP. Os valores de d2 foram 

definidos com base na espessura máxima de uma das folhas de granito, ou seja, hmáx = 27 cm, e a 
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distância entre o emissor e o Ac1, 20cm. Desta forma a distância poderia variar de 20 cm (d1, 

distância superficial e retilínea) a 57.6 cm (d2, distância triangular ou elíptica). A distância 

triangular foi considerada apenas para efeito de cálculo simplificado das distâncias de propagação 

necessárias para uma estimativa das velocidades obtidas pelo ensaio indireto. 

Esta Tabela 19 indica os valores de velocidade de propagação da onda para a trajetória entre o 

emissor e recetor, sendo este o acelerómetro 1, para as paredes PP1, PP2, PP6, PP7 e PP8, nas 

situações em que não apresenta juntas horizontais, ou descontinuidades perpendiculares à 

trajetória da onda. As indicações finais 1, 2 e 3 referem-se aos 1º, 2º e 3º alinhamentos, 

respectivamente. Com esta tabela é possível perceber que com a alteração da trajetória, os valores 

das ondas no ensaio indireto aproximam-se dos valores obtidos pelo ensaio direto, nos casos em 

que estes foram realizados nos travadouros (valores acima de 3000m/s). 

Tabela 19: Possíveis valores de Vp com alteração de 

distâncias 

 d1 (m) V1 (m/s) d2 (m) V2 (m/s) 

PP1.1 0.20 2500 0.27 3375 

PP1.2 0.20 2500 0.27 3375 

PP1.3 0.20 1667 0.39 3250 

 

PP2.1 0.20 2000 0.34 3400 

PP2.2 0.20 2000 0.34 3400 

PP2.3 0.20 1250 0.53 3313 

 

PP6.1 0.20 2500 0.27 3375 

PP6.2 0.20 2500 0.27 3375 

PP6.3 0.20 1429 0.46 3286 

 

PP7.1 0.20 1429 0.46 3286 

PP7.2 0.20 1429 0.46 3286 

PP7.3 0.20 1667 0.39 3250 

 

PP8.1 0.20 1667 0.39 3250 

PP8.2 0.20 1667 0.39 3250 

PP8.3 0.20 1429 0.55 3056 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 66: Alternativas para cálculo de distâncias 

possíveis (d2) para cálculo de Vp no ensaio indireto, (a) 

trajetória curvilínea ou (b) trajetória triangular. 

Os gráficos apresentados na Figura 67 apresentam a variação dos valores de velocidade obtidos 

com os ensaios indiretos, para cada acelerómetro Ac1 (Figura 67a), Ac2 (Figura 67b) e Ac3 

(Figura 67c). O eixo vertical esquerdo das ordenadas indica a escala das velocidades de 

propagação da onda (m/s) e o eixo vertical direito indica o rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 (%). O eixo horizontal das 

abcissas está dividido em 8 grupos (PP1 até PP8), para todas as paredes, e tem-se 3 colunas que 

se referem ao 1º, 2º e 3º alinhamentos dos ensaios, respetivamente. A linha amarela indica o valor 

do rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 (eixo vertical direito) e, assim como apresentado anteriormente, os menores valores 

d1 
d2 

d1 
d2 
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de velocidade estão relacionados com o patamar de maior valor da relação 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
. As linhas azuis 

indicam as velocidades estimadas com recurso à equação 12. 

Nestes gráficos (Figura 67), as linhas laranja (limite Inferior) e cinza (limite superior) apresentam 

as possíveis variações (precisão no processamento) nos valores de velocidade associados a 

variações de 0.00002 segundos (0.02 milissegundos – ms) no tempo de chegada, para mais e para 

menos. 

Os resultados obtidos pelos acelerómetros Ac2 (Figura 67b) e Ac3 (Figura 67c) apresentaram-se 

com menor variação do que os valores obtidos pelo acelerómetro Ac1 (Figura 67a). Essa variação 

é devido à precisão no cálculo do tempo, isso porque a distância considerada para o Ac1 (Figura 

67a) é menor (20cm), logo esta variação de tempo (±0.00002 segundos) resulta em maiores 

alterações nas velocidades calculadas. 

Os gráficos da Figura 67 indicam que as leituras para as paredes PP3, PP4 e PP5 são sempre 

menores (para as 3 colunas) quando comparadas às demais amostras. Isto está diretamente 

relacionado ao rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
, que para estas amostras se apresentam com valores acima das demais.  

O gráfico apresentado na Figura 68 apresenta uma curva da variação da velocidade média das 

ondas obtidas pelos ensaios indiretos, em função da relação junta/pedra (%) presente na trajetória 

percorrida pela propagação da onda. Como apresentado anteriormente, este também é um estudo 

de sensibilidade acerca das variações das velocidades em alvenarias de pedra de granito com 

variação da presença de juntas, de acordo com os meios percorridos. De acordo com o estudo de 

sensibilidade anterior (para velocidades estimadas da onda P), este gráfico também apresenta três 

curvas com variação nas velocidades estimadas para as juntas, sendo 400m/s (linha preta), 550m/s 

(linha verde) e 800m/s (linha azul). Para um rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
= 10%, a velocidade de propagação da onda 

varia de 1334m/s, para juntas com velocidade de 400m/s, até 1600m/s, para juntas com 800m/s. 

A curva que melhor se assemelha aos resultados obtidos neste trabalho corresponde à curva da 

junta estimada com velocidade de 400m/s, conforme descrito anteriormente. 

O gráfico da Figura 69 mostra as curvas de velocidade média das ondas interpretadas como R ou 

S para diferentes espessuras da pedra de granito (20, 55 e 90 cm, conforme modulação apresentada 

pelo ensaio indireto – espaçamento de 35cm) em função da espessura da junta; os valores obtidos 

são estimativas para os ensaios sónicos indiretos. Para ambos os gráficos, assim como apresentado 

anteriormente, o valor estimado para a velocidade de propagação da onda na junta foi de 400 m/s. 

Para o granito, como nesse caso está sendo tratado da velocidade de propagação das ondas 

interpretadas como R ou S, o valor estimado, com base na média dos ensaios indiretos realizados 

anteriormente para trajetórias sem presença de junta, foi de 1800 m/s (Tabela 18). 
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(a) 
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(c) 

Figura 67: Gráficos de velocidade para cada acelerómetro para os ensaios indiretos 
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Figura 68: Velocidade média (m/s) das ondas interpretadas como R ou S em função do rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 

 

Figura 69: Velocidade média (m/s) das ondas interpretadas como R ou S em função da espessura da junta (m) 

Para o gráfico da Figura 68, um rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 de 10% apresenta uma velocidade estimada de 1334m/s. 

Para o gráfico da Figura 69, uma trajetória com 20cm de granito e 2cm de espessura de junta 

apresenta um valor de 1366m/s, para 55cm de granito e 6cm de junta uma velocidade de 1339m/s 

e para um granito com 90 cm de espessura e 9cm de junta, a velocidade apresentada foi de 

1366m/s. Estes gráficos devem ser utilizados para auxiliar no processo de caracterização de 

alvenarias de pedra por meio da indicação de estimativas de valores de velocidades com alterações 

das presenças de juntas. 

3.4.3.3 Ensaios sónicos não convencionais 

As dificuldades inerentes à análise dos resultados sónicos e à interpretação dos dados obtidos 

apontaram para a conveniência de um questionamento acerca da perceção das limitações e 

potencialidades do ensaio e dos métodos de processamento de dados estabelecidos, bem como 
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das complexidades e peculiaridades desta técnica. Também deve ser notado que essas técnicas 

são, em larga medida, adaptações de métodos geofísicos utilizados em outros contextos de 

pesquisa, sendo assim, necessária à sua conveniente adaptação. 

Os ensaios sónicos não convencionais, descritos a seguir, foram propostos com a intenção de 

facilitar e otimizar a geração e aquisição das ondas sónicas, em particular as ondas S. As 

adaptações das configurações convencionais consistem na mudança do posicionamento e 

orientação relativa dos impactos do martelo geradores do sinal e dos recetores. Desta forma, foram 

realizados 11 tipos de ensaios com as seguintes alterações: 

• Tipo de ensaio: direto ou indireto; 

• Posição do impacto: frontal (convencional), vertical ou lateral horizontal (com auxílio 

de uma chapa com formato “L” fixada à parede), Figura 70; 

• Posição do acelerómetro: frontal (convencional), lateral vertical ou lateral horizontal, 

Figura 71; 

• Trajetória desde o impacto ao acelerómetro (variável): na mesma pedra, ultrapassando 

uma junta ou mais de uma junta. 

           

                                                        (a)                                 (b) 

Figura 70: Acelerómetros e (a) impacto lateral e (b) impacto vertical 

 

Figura 71: Posicionamento dos acelerómetros: (1) lateral horizontal, (2) frontal e (3) lateral vertical 

A Tabela 20 apresenta os resultados desses 11 ensaios realizados, os tipos de ondas identificados 

(interpretadas como R ou S), e suas respetivas combinações de variação de ensaios diretos e 

indiretos, posição de emissão do martelo, posição de receção do acelerómetro e trajetória da onda. 

Acelerómetros 



88 

 

 

Os resultados completos estão apresentados no anexo B-1, sendo a face A da amostra considerada 

como frontal e a face B como traseira. 

Tabela 20: Resultados dos ensaios específicos 

Ensaio 
Tipo de 

ensaio 

Posição do 

impacto 

Posição do 

acelerómetro 

Trajetória 

(impacto–recetor) 

Velocidade média 

aprox. (m/s) 

Tipo de 

onda 

1 Direto Vertical Lateral vertical Travadouro 2000 S 

2 Direto Frontal Frontal Travadouro 3056 P 

3 Direto Horizontal Lateral horizontal Travadouro 2292 S 

4 Direto Horizontal Lateral horizontal Travadouro 1978 S 

5 Indireto Horizontal Lateral horizontal 01 junta 1063 S 

6 Indireto Horizontal Lateral horizontal 01 junta 1325 S 

7 Indireto Horizontal Lateral horizontal Mesma pedra 1520 S 

8 Indireto Horizontal Lateral horizontal Mesma pedra 1443 S 

9 Indireto Horizontal Lateral horizontal 02 juntas 756 S 

10 Indireto Vertical Lateral vertical Mesma pedra 1500 * 

11 Indireto Vertical Lateral vertical 01 junta 800 * 

Para o ensaio direto, mesmo com as variações na posição de emissão e receção, as velocidades 

(interpretadas como onda S) apresentaram-se em torno de 2000m/s (ensaio 1). Para a velocidade 

média da onda P, obtida em ensaio direto no travadouro com emissão e receção frontal (ensaio 

convencional), obteve-se o valor de 3056 m/s (ensaio 2), dentro da gama de valores esperados 

para granito bastante alterado. Os ensaios diretos, 3 e 4, apresentaram valores altos de velocidades 

(2292m/s e 1978m/s) e devido à configuração dos ensaios esta onda foi interpretada como do tipo 

S. Para as ondas interpretadas como S identificadas com os ensaios indiretos (ensaios 5 a 9), com 

emissão e receção horizontais, obtiveram-se menores valores de velocidade quando comparados 

aos obtidos pelo ensaio direto, com redução de 25%. A trajetória da onda também afetou os 

valores das velocidades, sendo uma redução dos valores obtidos na ausência de juntas, de 19% 

para uma junta e 37% para duas juntas.  

Ensaios indiretos, com emissão e receção orientados segundo a vertical, também permitiram obter 

ondas interpretadas como S, resultando numa velocidade de 1500 m/s sem presença de junta 

(ensaio 10). Esta constância de velocidade, presente nos ensaios 7, 8 e 10, é atribuída ao facto da 

trajetória ser predominantemente nos travadouros, sem interferência de juntas pois com as juntas 

a identificação da 1ª chegada dos sinais não é trivial. Para o mesmo ensaio, sendo a trajetória com 

a presença de uma junta, a velocidade reduziu para 800 m/s (ensaio 11). As baixas velocidades 

obtidas pelos ensaios 9 e 11 podem estar associadas à trajetória percorrida e ao estado superficial 
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mais alterado das pedras. Estes 11 ensaios indicaram que a alteração na posição do impacto e na 

receção do acelerómetro beneficiam a obtenção, mais precisa, das ondas interpretadas como S. 

Também foram feitos alguns ensaios indiretos, designados como SP (sondagens pontuais), com 

o objetivo de estimar a velocidade de propagação das ondas na junta vertical de argamassa, assim 

como o rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
. Este ensaio (Figura 72) consiste em alinhar os 3 acelerómetros seguidos na 

horizontal, com espaçamentos iguais entre si, e impactos frontais. A cada leitura feita, é então 

variada a posição do impacto (SP1, SP2, SP3 e SP4) e a posição de aquisição dos 3 acelerómetros 

(A, B, C e D) para a próxima leitura. A aquisição dos dados foi feita simultaneamente para os 3 

acelerómetros. Essas variações estão apresentadas no Anexo B-2, mas algumas estão mostradas 

na Figura 73.  

             

Figura 72:  Ensaios indiretos do tipo SP 

  

  
Figura 73: Algumas combinações do ensaio SP 
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Após análise dos resultados, constatou-se que a média das velocidades referentes a esses ensaios 

indiretos SP, considerando uma trajetória retilínea sem junta, é de aproximadamente 2186 m/s, 

com coeficiente de variação de 21%. Para trajetórias com presença da junta vertical tem-se uma 

grande dispersão dos valores de velocidade. A velocidade média para estas trajetórias foi de 

1014m/s, com coeficiente de variação de 54%. Também foi identificado que as trajetórias feitas 

em distintas pedras apresentaram valores diferentes de velocidade, isto indica que as pedras 

podem ter processos internos de deterioração distintos. Conclui-se, com estes quase 100 ensaios, 

que a presença da junta vertical influência na redução da velocidade de propagação das ondas 

para cerca de 60%. 

Também foram feitos ensaios com mudança no método de fixação dos acelerómetros na zona de 

impacto do martelo (Figura 74), com o objetivo de verificar a influência da rugosidade da 

superfície nos valores obtidos de velocidades. Este método consistiu no seguinte procedimento: 

limpeza da área com água e escova de metal, secagem com papel toalha e fixação da chapa com 

bucha química. A fixação foi feita cuidadosamente para manter a superfície da chapa devidamente 

nivelada. Nos resultados obtidos, não foram destacadas vantagens relevantes para a utilização 

deste modelo de fixação, assim concluiu-se que estes ensaios sónicos em alvenarias podem ser 

utilizados sem recurso a qualquer tipo de elemento acoplador. 

 

Figura 74: Impacto (frontal) e acelerómetros posicionados sobre a chapa 

3.4.3.4 Ensaios ultrassónicos 

De acordo com a bibliografia (Finas et al. 2016; Wu et al. 2015; Wu et al. 2014; Tallavó et al. 

2009; Cascante et al. 2008), o método de ensaio ultrassónico supostamente possui maior precisão, 

no que respeito ao cálculo das velocidades de propagação das ondas, por ter uma determinação 

de dados automatizado, sem intervenção humana. Segundo Júlio (2005), este método é bastante 

utilizado e consolidado para amostras de betão, consistindo em emitir uma onda ultrassónica 

através do elemento e medir seu tempo de propagação. Neste estudo não se confirmou a referida 

maior precisão em vários dos ensaios realizados, tendo-se verificado significativos desvios 

visualmente detetados. 
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Estes equipamentos são constituídos por uma unidade central, que inclui um gerador de impulsos 

com frequências entre 20 e 150 kHz, um transdutor emissor, um transdutor recetor, um 

amplificador e um dispositivo de medição do tempo entre a emissão e a receção do impulso. 

Foram realizados alguns ensaios para efeito de comparação com os resultados até então obtidos 

com o método sónico.  

Foi utilizado um equipamento da marca Proceq, o aparelho PUNDIT, com o emissor de 82 kHz, 

cedido pelo Laboratório de Geotecnia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O 

modo de operar consiste em calibrar o equipamento, realizar nova calibração sempre que as 

condições atmosféricas se alterarem, selecionar os pontos de aplicação dos transdutores, manter 

as superfícies limpas e lisas, marcar e medir a distância entre esses pontos, aplicar o gel condutor, 

comprimir os transdutores contra a superfície, até que se estabilize o sinal observável no visor do 

equipamento, e realizar a leitura. 

Foram realizados dois tipos de ensaios indiretos. O primeiro foi com uma configuração em 

formato quadrado, onde foram posicionadas 4 chapas lisas (fixados após limpeza da superfície) 

coladas com bucha química, devidamente niveladas e limpas. Daí então, conforme Figura 75, 

foram feitas 4 leituras em pares (1, 2, 3 e 4), sendo um ponto o recetor e no outro ponto o emissor, 

distantes entre si de 11cm.  

       

                          (a)                                                               (b) 

Figura 75: (a) Posição de realização dos ensaios ultrassónicos e (b) detalhe da configuração em formato quadrado 

Para o segundo ensaio foram definidos 3 alinhamentos. As chapas foram coladas, com os mesmos 

cuidados já descritos, alinhadas, sendo a primeira chapa na primeira pedra, a segunda chapa ao 

final da mesma pedra (Figura 76a) e uma terceira, e última chapa, com uma junta de espaçamento 

(Figura 76b e c).  

1 

2 

3 

4 
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                 (a)                                                   (b)                                                   (c) 

Figura 76: Ensaios ultrassónicos com variação junta/pedra 

Os resultados do ensaio com a configuração em formato quadrado indicam que o método 

ultrassónico corrobora as velocidades médias obtidas pelo método sónico e o rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
, sendo elas, 

aproximadamente 1000,00 m/s para pequenas distâncias com interferência de uma junta (trecho 

1 e 3). Para os trechos 2 e 4, que não têm presença de junta, ou seja, emissor e recetor na mesma 

pedra, obtém-se velocidades aproximadas de 3000,00 e 3700,00 m/s, respetivamente, gama essa 

apresentada também por Vasconcelos (2005). 

Para o segundo ensaio definido, Figura 76, foram obtidas velocidades diferentes nos 3 

alinhamentos. O ensaio ultrassónico não apresentou resultados para a posição indicada na Figura 

76c. Os valores apresentados na Tabela 21 são referentes à média da velocidade obtida para cada 

ensaio, com 10 repetições de leitura em cada. 

Tabela 21: Resultado dos ensaios ultrassónicos 

Velocidade 

ultrassónica 

média 

Trajetória sem junta (Figura 76a)  Trajetória com 1 junta (Figura 76b) 

1ª col. 2ª col. 3ª col. 1ª col. 2ª col. 3ª col. 

3660 m/s 2719 m/s 2788 m/s 1386 m/s 797 m/s 1001 m/s 

As leituras para cada coluna foram feitas com variações em sua trajetória, sendo a primeira sem 

junta, ou seja, emissão e receção na mesma pedra, e a segunda com 1 junta na sua trajetória. A 

presença da junta na trajetória, entre o emissor e o recetor, reduz expressivamente o valor da 

velocidade, ou seja, a junta é responsável por uma atenuação para 62 a 71% da velocidade obtida 

só em pedra, também de acordo com o rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
. 

Estes ensaios ultrassónicos também foram feitos com as seguintes configurações: semidirecto, 

indireto e direto. A configuração do ensaio direto (Figura 77) foi feita no travadouro e fora do 

travadouro. Como referido na bibliografia, estes ensaios mostraram-se inconclusivos, conforme 

apresentado nos gráficos da Figura 78, para ambas as configurações indireta, semidirecta e direta 

fora do travadouro. Estes gráficos apontam a dificuldade na determinação do ponto de chegada 

das ondas, por apresentar sinais com muito ruído incorporado. O eixo vertical representa a 

velocidade (m/s) e o eixo horizontal refere-se ao tempo (milissegundos). 
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Figura 77: Ensaio ultrassónico direto, seta vermelha destaca a posição no travadouro 

 

    

Figura 78: Resultado dos ensaios ultrassónicos apontados como inconclusivos 

Os valores de velocidade obtidos pelo ensaio direto no travadouro estão entre 3.008 até 3.628 m/s, 

este limite superior aproxima-se desta bibliografia (Fener 2011). Também, segundo (Manning et 

al. 2014), estes valores de velocidade de propagação das ondas ultrassónicas para o granito 

apresentam-se próximas. 

Os resultados dos ensaios ultrassónicos obtidos pela configuração direta posicionado no 

travadouro corroboram os valores obtidos pelos ensaios sónicos apresentados anteriormente, 

apesar da bibliografia apresentar valores maiores, da ordem de 5000 a 6000m/s. Stanchits et al. 

(2006) realizaram ensaios ultrassónicos em amostras de granito e alcançaram leituras de até 6000 

m/s, assim como Ai e Ahrens (2007) que obtiveram velocidades de até 6400 m/s. Esta diferença 

significativa obtida nos valores das velocidades de propagação das ondas em pedras de granito é 

provavelmente devida ao grau de alteração do granito usado na construção das paredes. 

3.5 Ensaios de compressão uniaxial 

Nesta secção apresenta-se os aspetos gerais para realização dos ensaios mecânicos de compressão, 

assim como seus respetivos resultados e análises. Também está descrita a utilização da correlação 
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dos ensaios sónicos realizados em simultâneo com estes ensaios mecânicos, feitos nas oito 

paredes de folha dupla de alvenaria de pedra. 

3.5.1 Aspetos gerais 

Os ensaios monotónicos de compressão uniaxial foram realizados no sistema de ensaio de 

compressão do Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural (LESE), que possui capacidade 

de carga de 3 MN fornecida por dois atuadores verticais trabalhando em conjunto (Figura 79). A 

fim de assegurar a distribuição uniforme das cargas verticais, foi colocada uma viga de aço rígida 

na face superior das paredes. Estes ensaios de compressão não tinham como objetivo alcançar os 

valores de resistência à compressão, mas sim obter as características de deformabilidade geral das 

alvenarias de acordo com a tipologia. 

Para estes ensaios foram considerados deslocamentos sucessivamente crescentes com a aplicação 

de cargas no centro, alinhados com o eixo vertical da parede, sob controle de deslocamento com 

velocidade aproximada de 0.05mm/s. Nestes ensaios seguiu-se a norma portuguesa NP - EN 

1052-1:2002 “Método de ensaio para alvenaria – Parte 1: Determinação da resistência à 

compressão”, bem como outras recomendações de ensaios disponíveis na literatura. Para 

acompanhamento do comportamento da parede sob ensaio foram utilizados transdutores de 

deslocamento do tipo LVDT (Linear Variable Differential Transformer).  

O tratamento dos resultados incluiu a observação e a marcação do padrão de fissuração ao longo 

das quatro faces da parede, bem como o registo do nível de tensão associado às primeiras fissuras, 

para avaliar a deformabilidade global das paredes. Os resultados obtidos foram comparados com 

outros disponíveis na literatura sobre alvenaria de pedra com características semelhantes (Anzani 

et al. 2006; Silva et al. 2013; Pinho e Lúcio 2015). 

A configuração da instrumentação foi a mesma em todos os painéis, com pequenos ajustes da 

localização dependendo da disposição das pedras. De acordo com a geometria da alvenaria e por 

sua característica de folha dupla, ao longo da secção transversal foi colocada instrumentação 

constituída por LVDT’s que foram fixados nas laterais e nas duas faces (frontal e traseira), 

devidamente fixados nas pedras e ao longo de diferentes alinhamentos, a saber (Figura 80): 

• Quatro LVDT’s (36, 37, 38, 39) para registo de deslocamentos verticais globais; 

• Quatro LVDT’s (42, 43, 44, 45) para registo de deslocamentos verticais de 1 junta; 

• Quatro LVDT’s (46, 47, 48, 49) para registo de deslocamentos verticais de 2 juntas; 

• Quatro LVDT’s (6, 7, 16, 24) para medir deslocamentos horizontais globais no plano 

da parede; 

• Quatro LVDT’s (4, 12, 20, 21) ao longo da secção transversal das paredes duplas para 

medir os deslocamentos horizontais na perpendicular ao plano da parede. 
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Cada painel foi submetido a níveis de carga predefinidos, de 0 a 1 MPa, com incrementos de 0,1 

MPa. Devido às características e condições de cada painel, para condições de realização do ensaio 

de maneira segura, nem todas as alvenarias atingiram σmax = 1MPa (correspondendo a 500kN). 

Os resultados obtidos foram devidamente tratados e estão apresentados a seguir, estes permitiram 

estabelecer uma análise comparativa entre as diferentes tipologias das paredes. 

 

 

Figura 79: Estrutura para ensaio de compressão uniaxial 

 

Figura 80: Instrumentação para o ensaio - configuração do LVDT 

3.5.2 Resultados dos ensaios de caracterização mecânica 

As paredes PP3, PP7 e PP8, que possuem folhas irregulares, tiveram os ensaios de compressão 

interrompidos com σmax = 0,7MPa, assim como também a PP4, com σmax = 0,8MPa. Isso justifica-

se, pois, estas eram amostras de alvenaria com folhas irregulares, e por isso apresentam mais 
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deformações e fissuras. Além disso, também apresentaram deformações na interface entre a folha 

regular e irregular. 

A Tabela 22 apresenta as imagens do acompanhamento das fissuras durante o ensaio de 

compressão uniaxial, para as 8 paredes ensaiadas. Foram utilizadas as imagens da face composta 

por pedras regulares (face A), para melhor representação dos danos. Apenas as paredes PP7 e PP8 

estão apresentadas pela face irregular. A presença e localização dos travadouros está representada 

pela área tracejada. As marcações foram feitas com variações de cor, de acordo com o nível de 

tensão associado à cada fissura, sendo: 

• Linha na cor rosa: patamar de carga de 150 kN; 

• Linha na cor vermelho: patamar de carga de 250 kN; 

• Linha na cor azul: patamar de carga de 350 kN; 

• Linha na cor verde: patamar de carga de 450 kN; 

• Linha na cor amarelo: patamar de carga de 500 kN. 

Na Tabela 23 apresenta-se, para cada parede ensaiada, uma imagem, de uma das faces, de antes 

e depois da realização dos ensaios. Nas imagens feitas após o ensaio, é possível verificar que 

algumas paredes ficaram menos danificadas. Também é importante realçar que as faces com 

reboco facilitam a identificação e acompanhamento das fissuras e deformações. 

Para este ensaio de compressão, os danos nas alvenarias podem acontecer devido aos esforços de 

tração nas pedras ou esmagamento das juntas, que são os iniciadores das fissuras. Após análise 

da Tabela 22 e Tabela 23, observa-se a formação de fissuração horizontal e vertical. Devido à 

existência de calços e vazios na interface entre as duas folhas, a deformação pode ter se iniciado 

com o esmagamento dos calços e colmatação dos vazios. As tensões de compressão são então 

transferidas para os pontos de contacto entre as pedras, isto induz esforços de tração na zona 

inferior das pedras, provocando fissuras na direção vertical. Nas paredes PP1, PP2, PP3 e PP4 

identificou-se fissuras horizontais, isto deve-se à baixa resistência à compressão das juntas 

horizontais.  

Nas paredes PP1 e PP2 houve um destacamento da argamassa de revestimento a cerca de meia 

altura do painel. Progressivamente, as fissuras estenderam-se através das juntas das pedras a toda 

a altura do painel, colocando em evidência as linhas de rotura. Para as paredes PP3 e PP4 

identificou-se fissuras horizontais na base das paredes (parte inferior) que pode ter ocorrido 

devido a compressão excessiva e concentração dessas tensões de compressão. As paredes PP5, 

PP6, PP7 e PP8 apresentaram fissuras verticais ao longo das juntas verticais e horizontais, que 

são preenchidas com argamassa. 

Vale lembrar que as amostras de paredes PP1, PP2, PP3 e PP4 tinham suas faces rebocadas, o que 

facilita as marcações e identificação do trajeto das fissuras. Também se diferencia a quantidade 

de danos identificados para cada parede, pois foram submetidas a cargas diferenciadas, conforme 

indicado anteriormente. 
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Tabela 22: Evolução das fissuras durante ensaio de compressão 

PP1 PP2 PP3 PP4 

 
   

PP5 PP6 PP7 PP8 
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Tabela 23: Antes e depois dos ensaios mecânicos de compressão 
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O gráfico da Figura 81 apresenta as curvas de tensão (MPa) x extensão (mm/mm), para cada 

tipologia. No eixo vertical deste gráfico está indicada a tensão de compressão aplicada durante os 

ensaios (MPa); no eixo horizontal esquerdo está indicada a extensão transversal horizontal 

(mm/mm), calculada a partir da média dos resultados dos 4 LVDT’s (6, 7, 16, 24) horizontais 

globais; e no eixo horizontal direito está indicada a extensão vertical (mm/mm), calculada a partir 

da média dos resultados dos 4 LVDT’s (36, 37, 38, 39) verticais globais. A partir deste gráfico, 

foram definidos os módulos de elasticidade tangente global dos painéis (GPa) entre 20 e 40% da 

tensão máxima aplicada, E2, e também o coeficiente de Poisson (ʋ). Este patamar de tensão foi 

definido (20 a 40%), pois a variação da curva demonstrou-se clara neste ponto para todas as 

paredes. 

 

Figura 81: Gráfico Tensão (MPa) x Extensão (mm/mm) 

Com base nos resultados obtidos, foi possível quantificar os parâmetros de deformabilidade das 

paredes de folha dupla de alvenaria de granito. A Tabela 24 apresenta os resultados obtidos a 

partir desses ensaios, a saber: força máxima alcançada (Fmax) e correspondente tensão de 

compressão (σmax); deslocamento vertical correspondente à força máxima (δvFmax); extensão 

vertical associada (εvFmax) e módulo elástico tangente (E2). Os dados estão na sequência dos tipos 

de paredes: PP1 e PP5, folhas regulares com dois travadouros; PP2 e PP6, folhas regulares com 

um travadouro; PP3 e PP7, presença de uma folha irregular e um travadouro; e PP4 ePP8, 

presença de uma folha irregular sem travadouros.  

Os maiores valores de E2 são identificados nas alvenarias PP1, PP5, PP2 e PP6, que indicam a 

importância de ambas as folhas regulares e presença dos travadouros, em comparação com as 

paredes com presença de folhas irregulares. A diferença entre estruturas com folha irregular e 

regular alcança uma redução no valor de E2 de até 40%. De facto, as pedras regulares também 

proporcionam uma superfície de contato mais regular, fazendo com que a parede exiba maior 
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rigidez do que as outras paredes com folhas irregulares. Os valores de módulo elástico tangente 

(E2) encontrados são comparáveis aos obtidos por Pinho e Lúcio (2017); Pinho e Lúcio (2015). 

Tabela 24: Resultado dos ensaios de compressão uniaxial 

Tipologia Idade 

(dias) 

Fmax 

(kN) 

σmax 

(MPa) 

δVFmax 

(mm) 

εVFmax 

(‰) 

E2 (GPa) Média 

E2 (GPa) 

PP1 809 514.8 1.04 7.56 5.36 0.18 
0.21 

PP5 724 499.9 1.01 6.07 4.29 0.24 

 

PP2 818 509.8 1.03 8.36 6.05 0.17 
0.22 

PP6 272 497.1 1.00 4.89 3.37 0.27 

 

PP3 824 346.5 0.70 7.33 5.11 0.13 
0.13 

PP7 259 346.5 0.70 6.36 4.53 0.13 

 

PP4 830 396.0 0.80 7.80 5.43 0.14 
0.17 

PP8 260 351.4 0.71 6.14 4.37 0.19 

O gráfico da Figura 82 apresenta as variações de extensão vertical para cada tipologia de parede 

para o cálculo dos valores do módulo de elasticidade tangente inicial (GPa), para uma gama de 

tensão entre 0 e 0.1 MPa (Einicial). Na Tabela 25 estão os valores obtidos nestas curvas. 

 

Figura 82: Gráfico Tensão (MPa) x Extensão vertical (mm/mm) para cálculo de Einicial 
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Tabela 25: Módulo de elasticidade inicial (Einicial) 

Einicial (GPa) 

PP1 1.08  PP5 0.40  

PP2 0.46  PP6 0.44  

PP3 0.29  PP7 0.24  

PP4 0.68  PP8 0.26  

A parede PP1, como já era esperado, por possuir dois travadouros e duas folhas regulares, 

apresentou maior valor de Einicial (1,08GPa). Este comportamento também era esperado para a 

PP5, por ser de composição estrutural similar, porém esta se apresentou com comportamento 

mecânico semelhante às paredes PP2 e PP6 (estas duas possuem idêntica composição estrutural, 

duas folhas regulares e apenas um travadouro). A PP4 (que possui uma folha irregular e sem 

travadouros) apresentou elevado valor (Einicial = 0,68GPa), o que diferenciou bastante das demais 

paredes semelhantes (com presença de folha irregular), PP3, PP7 e PP8. Estas três últimas 

obtiveram menores valores de Einicial (0,29GPa, 0,24GPa e 0,26GPa respetivamente), isto se 

justifica pelo facto de terem uma das folhas irregulares. 

Os gráficos (Figura 83 a Figura 90) com os resultados obtidos pelo ensaio de compressão estão 

representados da seguinte forma: o 1º quadrante é referente à tensão afixada (MPa) x extensão 

vertical média (ɛvert ) obtida dos quatro LVDT’s utilizados nos ensaios (LVDT’s 36, 37, 38 e 39); 

o 2º quadrante indica as curvas de variação da extensão transversal horizontal; o 3º quadrante não 

possui informação; e no 4º quadrante estão apresentadas as três curvas da relação ɛhoriz/ɛvert das 

paredes, sendo cada curva (verde, cinza e vermelho) indicada conforme legenda, sendo: 

• Média Inferior: LVDT’s 24 e 7, referem-se às leituras horizontais inferiores nas duas 

faces; 

• Média Superior: LVDT’s 6 e 16 referem-se às leituras horizontais superiores nas duas 

faces; 

• Média geral: LVDT’s 6, 7, 16 e 24, referente à média das leituras horizontais das duas 

faces. 

No 4º quadrante destes gráficos também está indicado, com uma linha tracejada na cor laranja, o 

limite do coeficiente de Poisson (0.5) para os valores obtidos de εhoriz/εvert. A relação ɛhoriz/ɛvert 

indica “ɛhoriz” como a deformação horizontal e “ɛvert” como a deformação vertical. 
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Figura 83: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

ɛhoriz/ɛvert da PP1 

 

Figura 84: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP5 
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Figura 85: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP2 

 

Figura 86: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP6 
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Figura 87: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP3 

 

Figura 88: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP7 



 

 

105 

 

 

 

Figura 89: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP4 

 

Figura 90: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal (superior, inferior e geral) x 

εhoriz/εvert da PP8 
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Conforme citado anteriormente, foi identificada uma variação na rigidez quando os ensaios 

alcançavam o patamar de 0,2MPa de tensão (ou 20% da tensão máxima). Para as paredes PP1 

(Figura 83), PP3 (Figura 87), PP4 (Figura 89), PP6 (Figura 86) e PP7 (Figura 88), a relação 

εhoriz/εvert ultrapassa o valor de 0,5 quando o ensaio alcança 0.2MPa de tensão. Este facto indica 

que, para estas paredes, este é o ponto de mudança do comportamento elástico para o plástico. 

Para as paredes PP2 (Figura 85), PP5 (Figura 84) e PP8 (Figura 90) este ponto não coincidiu; na 

parede PP2 obteve-se εhoriz/εvert > 0,5 com tensão de 0,1MPa; na PP5 obteve-se  com 0,4MPa e na 

PP8 com 0,5MPa. 

Os gráficos do ensaio de compressão, incluindo a variação da extensão lateral horizontal, obtido 

com os LVDT’s horizontais posicionados nas laterais das paredes, ou seja, ligados às duas folhas, 

estão apresentados nas Figura 91 a Figura 98. Estes LVDT’s laterais têm como objetivo medir 

um possível afastamento das duas folhas. A legenda indicada para cada curva é: 

• Média superior: LVDT’s 4 e 20 referem-se às leituras horizontais laterais superiores;  

• Média inferior: LVDT’s 12 e 21 referem-se às leituras horizontais laterais inferiores; 

• Média geral: LVDT’s 4, 12, 20 e 21, referente à média das leituras horizontais das duas 

laterais. 

 

Figura 91: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP1 
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Figura 92: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP5 

 

Figura 93: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP2 
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Figura 94: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP6 

 

Figura 95: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP3 
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Figura 96: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP7 

 

Figura 97: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP4 
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Figura 98: Variação da tensão vertical x extensão vertical global x extensão horizontal lateral  (superior, inferior e 

geral) x εhoriz/εvert da PP8 

Os gráficos apresentados indicam que as paredes PP3 (Figura 95), PP4 (Figura 97), PP7 (Figura 

96) e PP8 (Figura 98), todas essas são paredes com presença de folhas irregulares, apresentam a 

relação εhoriz/εvert > 0,5 praticamente desde o início do ensaio de compressão. Nestes gráficos a 

εhoriz foi calculada com a média das deformações horizontais laterais, o que está diretamente 

correlacionado com a abertura da interface entre as duas folhas. Assim sendo, as amostras com 

presença de folhas irregulares apresentam deformações horizontais laterais muito maiores do que 

as deformações verticais. 

3.5.3 Ensaios sónicos para diferentes estados de tensão 

A seguir estão apresentados os resultados dos ensaios sónicos, diretos (Figura 60a) e indiretos 

(Figura 60b), realizados em simultâneo (2ª sequência) para cada patamar de carga dos ensaios de 

compressão uniaxial. A Figura 99 mostra os resultados dos ensaios diretos, onde a velocidade se 

refere à identificação da primeira chegada das ondas, interpretada como onda P. Devido à 

tipologia das paredes e posicionamento dos LVDT’s, os locais de posicionamento dos 

acelerómetros sofreram algumas modificações, de modo a não comprometer os resultados dos 

LVDT’s devido a algum movimento ao realizar o impacto para os ensaios sónicos. Para estes 

gráficos, tem-se no eixo horizontal a indicação dos patamares de tensão (MPa) do ensaio de 

compressão, e para o eixo vertical tem-se os valores das velocidades de propagação das ondas 

(m/s). A posição dos recetores está indicada no desenho das paredes, canto superior direito, em 

círculos roxos na sequência (R1, R2 e R3). 
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Figura 99: Gráficos dos resultados dos ensaios sónicos diretos (2ª sequência) para cada parede 

O resultado da PP1 não corresponde à sua organização estrutural; as velocidades apresentaram-

se baixas e todas bem próximas entre si, não sendo possível distinguir a característica dos 

travadouros. Além disso, as leituras para os patamares 0.5MPa, 0.9MPa e 1MPa não foram 

identificadas. O resultado da PP5, mesma tipologia da anterior, estão de acordo com o facto dos 

recetores 1 e 3 (R1, R3) estarem posicionados nos travadouros, e o recetor 2 (R2) estar 

posicionado no centro, entre os dois blocos. Devido a esta localização, para todos os níveis de 

carga, os valores de velocidade da onda P de R1 e R3 exibiram apenas uma pequena variação 

(média de 5%), provavelmente casuística, sendo estes valores característicos da pedra. Esses 

valores só seriam diferentes se a pedra fosse danificada, mas o ensaio não alcançou carga 

suficiente para que isso acontecesse. Os resultados de R2 diferem significativamente, o que 

corresponde à presença da junta de ligação entre as duas folhas, mostrando uma tendência 

crescente com o aumento da tensão vertical, o que parece consistente com alguma compactação 

do material fora dos travadouros e daí alcançar maior rigidez e consequentemente maiores 

velocidades. 

As paredes PP2 e PP6, 2ª tipologia, apresentam resultados consistentes. Para PP2, o R3 indica a 

velocidade do travadouro, e R1 e R2 apresentam-se menores e próximos entre si. Para PP6, o 

recetor R2 apresenta-se com maior velocidade (devido à localização no travadouro) e R1 e R3 

são menores e próximos entre si. As paredes PP3 e PP7, 3ª tipologia, apresentam os recetores R3 

com maior velocidade, o que corresponde ao posicionamento dos travadouros. Os recetores R1 e 

R2 apresentam-se próximos entre si, e com pequenas alterações. As paredes PP4 e PP8, referente 

à 4ª tipologia, não possuem travadouros e possuem uma folha irregular, apresentaram tendência 

para valores mais baixos, isto corresponde às características da sua tipologia. Esta não-distinção 

entre os recetores fica aparente no gráfico da PP4, mas no gráfico da PP8 tem-se o recetor R1 

com uma tendência de maior velocidade do que R2 e R3. Os valores de velocidade de propagação 

das ondas sónicas, obtidas por ensaio direto durante o ensaio de compressão para a alvenaria de 

granito fora dos pontos de travadouros, corroboram (Manning et al. 2014), pois apresentam 

velocidades numa gama de 1000 a 2500m/s. 
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A Figura 100 apresenta os resultados dos ensaios sónicos indiretos simultâneos aos ensaios de 

compressão, para cada parede. Para estes gráficos também se tem no eixo horizontal a indicação 

dos patamares de tensão (MPa) do ensaio de compressão, para o eixo vertical esquerdo tem-se os 

valores das velocidades de propagação das ondas (m/s) e para o eixo vertical direito tem a escala 

referente aos módulos de elasticidade tangente (GPa), obtidos a partir da curva média dos LVDT’s 

verticais globais, para cada patamar de carga. A posição dos recetores está indicada no desenho 

das paredes, canto inferior direito, em círculos roxos na mesma sequência apresentada para o 

ensaio direto, R1, R2 e R3, respetivamente.  
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Figura 100: Resultado dos ensaios sónicos indiretos simultâneos com ensaios de compressão, para cada parede 

Após análise dos gráficos da Figura 100, pode-se observar uma sensível variação das velocidades 

da onda com o aumento da carga de compressão. Note-se que, neste caso, as ondas referem-se à 

propagação ao longo da altura da parede, portanto na direção da carga compressiva vertical, para 

a qual é mais provável obter algum tipo de correlação entre o nível de carga e a velocidade da 
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onda. Assim que as cargas são aplicadas, as juntas são compactadas e o material apresenta uma 

rigidez vertical mais elevada, o que é concordante com o aumento da velocidade no trecho inicial. 

Após este efeito, permanece relativamente uniforme, com uma ligeira tendência para aumentar, 

talvez devido à maior compactação do material. Também é possível identificar que as variações 

dos E (GPa), identificados com uma linha amarela, possuem uma tendência decrescente, ao longo 

do ensaio, isto é compatível com a perda de rigidez obtida nas curvas tensão-extensão (Figura 

81). 

Com os resultados obtidos nos ensaios indiretos, baseado nas configurações dos ensaios, nas 

características da parede e seus materiais constituintes e nas especificações dos equipamentos 

utilizados, não foi possível identificar qual tipo de onda (P, R ou S) foi propagada e adquirida 

pelos acelerómetros. 

Os valores de E (GPa) calculados, a partir dos resultados de velocidade de propagação da onda 

obtido pelos ensaios indiretos feitos em simultâneo com o ensaio mecânico de compressão, de 

acordo com as equações 8 a 10, estão apresentados no Anexo C. Como não foi possível definir o 

tipo de onda, os cálculos foram feitos para os três tipos de onda (P, R e S) para efeito de 

comparação, mas para cada cálculo de E (EVr, EVs e EVp) foi considerado sua respetiva equação 

própria. Para estes cálculos foram considerados a densidade de 2300kg/m3 e coeficiente de 

Poisson de 0,2. Estes cálculos não foram considerados no seguimento deste trabalho, pois pode-

se verificar que os módulos de elasticidade obtidos são superestimados pelo ensaio sónico, 

provavelmente causado pelo facto de que o ensaio indireto testa apenas as folhas externas, que 

são mais rígidas e mais fortes do que a alvenaria como um todo monolítico. Além disso, é 

importante notar que as deformações impostas pelo ensaio sónico são muito menores que as 

impostas pelos ensaios de compressão, o que faz com que o designado módulo de elasticidade 

dinâmico (obtido a partir dos resultados dos ensaios sónicos) seja sempre maior do que o obtido 

pelos ensaios mecânicos, que envolvem deformações mais elevadas. 

Os resultados mostram-se promissores, principalmente considerando que a aplicabilidade dos 

ensaios sónicos em paredes de alvenaria é uma área de pesquisa ainda não suficientemente 

consolidada e as dificuldades inerentes ao facto dos materiais não serem homogéneos e 

isotrópicos. De facto, os resultados experimentais mostram que, no mesmo painel de alvenaria, 

as velocidades da onda sonora podem sofrer variações consideráveis, dependendo do local de 

leitura. 

3.6 Ensaios de resistividade elétrica 

Nesta secção estão apresentados os ensaios de resistividade elétrica assim como aspetos gerais 

desta técnica. Também estão descritos os resultados obtidos com a utilização desta técnica nas 

paredes de alvenaria. 
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3.6.1 Aspetos gerais e metodologia 

O método de resistividade elétrica é conhecido por ser sensível ao teor de humidade. Essa técnica 

pode ser utilizada em diversas aplicações de campos distintos como: pesquisa de fontes adequadas 

de água subterrânea e também para monitorar os tipos de poluição dessas águas; levantamentos 

de engenharia para localizar cavidades de subsuperfície, falhas e fissuras; em arqueologia para 

mapear a extensão das áreas remanescentes de fundações enterradas de edifícios antigos, entre 

muitas outras aplicações (Reynolds 1997). 

Para este ensaio, uma corrente elétrica contínua é injetada na subsuperfície através de dois 

elétrodos e as diferenças de potencial resultantes entre dois outros  elétrodos são medidas na 

superfície. Algumas heterogeneidades da zona em análise, como por exemplo a presença de 

camadas condutoras eletricamente melhores ou piores, podem ser identificadas por este ensaio a 

partir do facto de que elas alteram a corrente e variam os potenciais normais. Este é o objetivo de 

se medir a variação subsuperficial da resistividade elétrica (Sharma 1997). 

Uma grande variação da resistividade para um mesmo tipo de material pode ser explicada pelas 

condições em que esse material se encontra. Por exemplo, se uma amostra de granito, que em 

condições íntegras apresenta elevada resistividade (105Ω.m), pode apresentar resistividade 

significativamente menor se estiver fraturado e preenchido por água ou sais (Castro 2018). 

A condução elétrica na maioria das pedras é essencialmente eletrolítica. Isso ocorre porque a 

maioria dos grãos minerais (exceto minérios metálicos e argilominerais) são isolantes, pelo que a 

condução elétrica ocorre através da água intersticial presente nos poros e fissuras. A água 

subterrânea que preenche o espaço poroso de uma pedra é um eletrólito natural com uma 

quantidade considerável de iões presentes para aumentar a condutividade. Sendo assim, quanto 

mais porosa ou fissurada for uma pedra e quanto maior for o seu teor de água subterrânea, maior 

é a condutividade e menor é a resistividade. Um aumento na temperatura também aumenta a 

mobilidade dos iões presentes na água, o que aumenta a condutividade (Sharma 1997). 

A resistividade é, portanto, um parâmetro extremamente variável, não havendo correlação geral 

da litologia com a resistividade. No entanto, é possível uma classificação ampla de acordo com a 

qual argilas e folhelhos, areias e cascalho, arenitos compactos e calcários, e pedras cristalinas 

inalteradas permanecem em ordem crescente de resistividade. A água salgada é altamente 

condutora, o gelo marinho é mais resistivo que a água do mar e o lençol freático, e o solo 

congelado saturado de água é altamente resistivo. A resistividade das formações sedimentares 

porosas é altamente variável, dependendo do grau de saturação e da natureza dos eletrólitos 

porosos (Figura 101). 
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Figura 101: Gamas típicas de resistividade e condutividade elétricas de materiais de terra (Sharma 1997). 

Como é bem conhecido, a primeira lei de Ohm define que para um condutor mantido à mesma 

temperatura, a intensidade de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada 

entre as extremidades, ou seja, a sua resistência elétrica seria constante. A resistência elétrica de 

um condutor cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente 

proporcional à sua área de secção e depende do material de que é constituído (Everett 2013).  

Para a equação 13 (Figura 102), ρ é a resistividade do condutor, L é o comprimento e A é a área 

de secção transversal. A resistividade medida num solo heterogéneo é designada por resistividade 

aparente (𝜌𝑎) e é expressa pela equação 14, onde K é um fator geométrico que depende da 

configuração do posicionamento dos elétrodos, R é a resistência (Ω), V é a diferença de potencial 

elétrico e I é a intensidade da corrente elétrica (Reynolds 1997). 

𝝆 =
𝑹 × 𝑨

𝑳
 

(13) 

𝝆𝒂 = 𝑲 × 𝑹 = 𝑲 ×
𝑽

𝑰
 

(14) 
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Figura 102: Definição de resisitividade (Everett 2013) 

A equação 15 apresenta a Lei de Ohm em forma vetorial para o fluxo em um meio contínuo, 

sendo 𝐽 como o vetor densidade de corrente elétrica (A/m2), 𝜎 como condutividade (S/m) e �⃗⃗� 

como o vetor intensidade de campo elétrico (V/m).  

�⃗� = 𝝈 × �⃗⃗⃗� (15) 

Para o posicionamento dos elétrodos, a configuração de Wenner é a mais utilizada devido à sua 

simplicidade. Para esta configuração (Figura 103), são considerados 4 elétrodos alinhados, 

posicionados com espaçamentos iguais entre si, ao longo do perfil de aquisição que se pretende 

investigar. Destes 4 elétrodos, os dois extremos (primeiro e último do alinhamento, A e B) 

recebem a injeção da corrente, e nos dois elétrodos internos (segundo e terceiro do alinhamento, 

P e Q) são registadas a diferença de potencial nesta região em análise. A partir desta configuração, 

utiliza-se a equação 16, onde 𝑎 é a distância entre os elétrodos instalados (Reynolds 1997): 

𝝆𝒂 = 𝟐 × 𝝅 × 𝒂 × 𝑹 (16) 

 

Figura 103: Configuração de 4 elétrodos, tipo Wenner (Everett 2013) 

Neste trabalho também foram feitos ensaios de resistividade elétrica na face das paredes, com o 

objetivo de obter uma caracterização dos parâmetros elétricos que se apresentasse sensível às 

variações estruturais das 8 paredes. Estes ensaios serão descritos a seguir, apesar de não terem 

mais sequência nos capítulos seguintes deste trabalho. 

Os ensaios de resistividade foram realizados com o equipamento ABEM Terrameter SAS 300C 

do Departamento de Engenharia de Minas da FEUP. A configuração utilizada foi do tipo Wenner, 

a técnica dos 4 pontos, utilizando 4 elétrodos (sendo os dois da extremidade considerados como 



 

 

121 

 

 

de corrente e os outros dois internos como de potencial) e intensidade de corrente elétrica de 0,2 

mA. Para realização dos ensaios nas paredes de alvenaria de pedra foram utilizados os elétrodos 

de eletrocardiograma (ECG). 

O ensaio foi preparado na face das paredes, da seguinte forma: humedeceu-se o local com água, 

secou-se com papel absorvente a água superficial e procedeu-se à leitura até não ser mais possível. 

Após isso, repetiu-se o processo, mantendo-se sempre as leituras no mesmo ponto da parede. Os 

elétrodos ECG (5 cm x 5 cm) foram posicionados com espaçamento de 15 cm entre eles, de uma 

extremidade a outra, distantes 23 cm da borda vertical e 68 cm da borda horizontal, de forma a 

ficarem fixados sobre a pedra, para que este meio pudesse ser caracterizado. 

3.6.2 Resultados dos ensaios de resistividade elétrica 

Por se tratar de uma amostra com grandes dimensões, alvenaria de pedra de 1,75 x 0,55 x 0,90 m, 

as condições de contorno são difíceis de controlar. Os resultados obtidos apresentaram grande 

variação, facto que se atribuiu à variável humidade. Segundo (Telford et al. 1990), a humidade 

introduz muita interferência nos resultados, sendo que as paredes secas possuem altos valores de 

resistividade e o contrário ocorre para paredes húmidas.  

Foram realizados quatro ensaios na mesma parede, PP2, com o objetivo de alcançar uma maior 

confiabilidade nos resultados. Como citado anteriormente, os resultados (Tabela 26) indicaram 

uma grande variação (desde 4,90 x 104 Ω.m até 1,40 x 105 Ω.m). De acordo com as curvas ajustadas 

apresentadas para o primeiro (r2= 0.99), segundo (r2= 0.99), terceiro (r2= 0.99) e quarto (r2= 0.95) 

testes pode-se confirmar a tendência crescente dos valores de resistividade com o tempo, pois está 

diretamente relacionado com a perda da humidade superficial durante os ensaios. 

Foram obtidos resultados até 1000 vezes maiores do que a bibliografia pesquisada (Kruschwitz et 

al. 2009; Válek et al. 2010; Martinho et al. 2012; Kruschwitz et al. 2012). Acredita-se que a 

origem desta diferença estará no distinto teor de humidade dos objetos de estudo. As demais 

amostras da bibliografia apresentam um grau de humidade superficial substancialmente elevado, 

logo resistividade mais baixa, comparativamente às paredes de alvenaria de pedra de granito 

estudadas no laboratório. Porém, estes valores obtidos nesses ensaios são representativos de 

pedras de granito, que podem alcançar até 3x106 Ω/m, segundo Telford et al. (1990) e Reynolds, 

(1997). 
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Tabela 26: Gráficos de resisitividade (Ω.m) x Tempo dos resultados de ERT 

  

  

Esta variação nos resultados obtidos na PP2 levou a que não fossem utilizados os resultados destes 

ensaios de resistividade como dados de entrada das RNA (Capítulo 4). De facto, esta grande 

variação não permitiria diferenciar as características entre as 8 amostras de paredes (PP1, PP2, 

PP3, PP4, PP5, PP6, PP7 e PP8), podendo inviabilizar a fase de treino das redes e conduzir a 

resultados contraditórios na ferramenta de simulação final. 

3.7 Considerações finais 

Neste capítulo 3 foram apresentados os ensaios geofísicos, nomeadamente o ensaio com GPR, os 

ensaios sónicos e o ensaio dinâmico, e os ensaios mecânicos de compressão realizados para 

caracterização dos painéis de alvenaria de granito de folha dupla. Inicialmente foi apresentada a 

metodologia de construção dos painéis e a definição das tipologias da sua estrutura. 

Com relação aos ensaios com GPR, foram apresentados a sua realização em duas fases, 1ª fase 

com a antena de frequência central de 1.6GHz e na 2ª fase com a antena de frequência central de 

900MHz. Para a 1ª fase também foi apresentado o desenvolvimento de uma estrutura de apoio 

(EA) à utilização do GPR, para auxiliar no acoplamento da antena em superfícies irregulares, e 

assim obter radargramas mais precisos. Esta EA foi testada apenas para a antena de 1.6GHz, pois 

esta antena apresenta maior capacidade de resolução das imagens, devido à sua frequência central 

associada. O uso da EA foi indicado para ensaios em laboratório, mas em casos de estudo nem 

sempre é possível, devido à dificuldade em conseguir acesso a todo o perímetro da estrutura que 

se pretenda analisar. 
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As duas antenas utilizadas (1.6GHz e 900MHz) apresentaram adequabilidade ao uso em paredes 

de alvenaria com as características apresentadas, devido à relação complementar de resolução x 

profundidade. Os radargramas interpretados apresentaram resultados qualitativos e demostraram 

relevantes informações acerca de sua composição (painéis de folha dupla com folhas regulares 

e/ou irregulares) e configuração estrutural (ausência ou presença de um ou dois travadouros), 

sendo que as características apresentadas foram eficientes na diferenciação entre as tipologias dos 

painéis. As informações quantitativas obtidas com estes radargramas, ou seja, os valores de 

amplitude alcançados ao longo dos radargramas, foram também utilizados na caracterização dos 

painéis, mas serão detalhados no capítulo 4. 

Além destes radargramas, também foram apresentadas aplicações de GPR em três casos distintos, 

nomeadamente no Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa), no pavimento de um Edifício na Rua das 

Flores (Porto) e na cobertura de parte da Igreja dos Grilos (Porto). Estes casos foram importantes 

para auxiliar na compreensão das informações que o ensaio com o GPR pode oferecer, assim 

como na compreensão dos radargramas interpretados. 

Também foram apresentados os ensaios dinâmicos realizados, assim como sua metodologia e 

respetivos resultados para cada um dos oito painéis. Os valores referentes às primeiras frequências 

naturais (eixo y – fora do plano) ficaram em torno de 10.20Hz até 6.90Hz, sendo que os painéis 

com presença de folhas regulares e travadouros apresentaram maiores valores quando 

comparados aos painéis com folhas irregulares. Os resultados para a segunda frequência natural 

(eixo x – plano) apresentaram valores em torno de 11.60Hz e 14.70Hz, sendo desconsiderada a 

frequência da PP6 (18Hz), pois não se justifica esta disparidade de valor (comportamento atípico). 

Para melhor compreensão destes resultados foram feitas análises com auxílio do software Ansys 

e também da equação 4. Estes corroboraram os valores obtidos pelos ensaios dinâmicos, assim 

como justificaram o comportamento das folhas dos painéis serem independentes, pois não são 

interligadas ao longo de todo o painel. 

Com relação aos ensaios sónicos, estes foram realizados em duas sequências, sendo a 1ª sequência 

realizada antes dos ensaios de compressão (diretos e indiretos) e na 2ª sequencia foram realizados 

ensaios simultâneos aos ensaios de compressão (diretos e indiretos). Os resultados obtidos pelo 

ensaio direto, da 1ª sequência, apresentaram-se com concentrações de velocidades maiores 

(3800m/s) na localização dos travadouros, o que já era esperado pois este meio apresenta-se com 

maior densidade, maior módulo de elasticidade e melhor compactação, além da ausência de 

juntas. Os valores de velocidade obtidos nas demais regiões fora dos travadouros apresentaram-

se menores, podendo alcançar até 400m/s. Isto porque estas áreas apresentavam a interface entre 

as duas folhas, sendo esta área composta de argamassa e vazios.  

Com relação aos ensaios indiretos, da 1ª sequência, estes apresentaram grandes variações devido 

a heterogeneidade dos painéis. Os resultados das velocidades para o 1º recetor (Ac1) 

apresentaram-se maiores (1584m/s) do que os demais recetores (Ac2 e Ac3), isto porque a 
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trajetória do Ac1 possui menor interferência das juntas verticais ao longo da trajetória das ondas, 

dessa forma as menores velocidades (868m/s) foram obtidas pelo Ac3 (mais distante do recetor). 

Para ambos os ensaios (diretos e indiretos), foram apresentados um estudo de sensibilidade acerca 

da variação destas velocidades em função da relação 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
 para quantificar as velocidades estimadas 

para estes trajetos. Assim como esperado, quanto maior for esta relação, menores são os valores 

das velocidades, devido à interferência da atenuação das ondas nas juntas horizontais. 

Além desses, também foram propostos ensaios sónicos não-convencionais, com alteração nas 

posições dos recetores e na direção dos impactos (com auxílio de uma cantoneira fixada à 

estrutura). O objetivo destes ensaios foi propiciar condições adequadas para se obter as ondas S, 

desta forma conclui-se que as ondas interpretadas como S alcançaram velocidades médias de 

1500m/s, sem interferência de juntas. Para corroborar os resultados obtidos pelos ensaios sónicos, 

foram realizados também ensaios ultrassónicos. Estes confirmaram os valores de velocidade de 

propagação das ondas nos travadouros em torno de 3700m/s, e com presença de uma junta na 

trajetória as velocidades apresentam-se em torno de 1000m/s. 

Os ensaios de compressão foram realizados com o objetivo de caracterizar a capacidade de 

deformabilidade dos painéis. Os painéis apresentaram, para a 1ª tipologia (PP1 e PP5) E2 = 

0.21GPa; para a 2ª tipologia (PP2 e PP6) E2 = 0.22; para a 3ª tipologia (PP3 ePP7) E2 = 0.13GPa 

e para a 4ª tipologia (PP4 e PP8) E2 = 0.17GPa.  Estes resultados indicam a importância da 

presença dos travadouros e das folhas regulares na composição estrutural dos painéis. Com 

relação à identificação das deformações, foi identificada uma variação na rigidez quando os 

ensaios alcançavam o patamar de 0,2MPa de tensão (ou 20% da tensão máxima). Para as paredes 

PP1, PP3, PP4, PP6 e PP7, a relação εhoriz/εvert ultrapassa o valor de 0,5 quando o ensaio alcança 

0.2MPa de tensão. Para as paredes PP2, PP5 e PP8 este ponto não coincidiu; na parede PP2 

obteve-se εhoriz/εvert > 0,5 com tensão de 0,1MPa; na PP5 obteve-se com 0,4MPa e na PP8 com 

0,5MPa. Com relação às deformações horizontais laterias, que está diretamente correlacionado 

com a abertura da interface entre as duas folhas, as paredes PP3, PP4, PP7 e PP8, (paredes com 

presença de folhas irregulares) apresentam a relação εhoriz/εvert > 0,5 praticamente desde o início 

do ensaio de compressão. Assim sendo, as amostras com presença de folhas irregulares 

apresentam deformações horizontais laterais muito maiores do que as deformações verticais. 

Com relação aos resultados dos ensaios sónicos diretos da 2ª sequência, foi identificada uma 

menor variação nos valores de velocidade referente aos travadouros, o que já era esperado pois 

os ensaios não chegaram à rotura das pedras. Com relação aos valores de velocidade fora dos 

travadouros, para as tipologias com presença de travadouros, foi identificado uma tendência de 

crescimento, isto porque durante a realização dos ensaios de compressão as juntas sofrem um 

efeito de compactação, ou seja, diminuem a presença de vazios. Os resultados para a tipologia 

sem presença de travadouros (PP4 e PP8) apresentou-se com valores menores, devido a uma 

maior irregularidade estrutural. 
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A partir dos resultados de velocidade de propagação da onda obtido pelos ensaios sónicos 

indiretos feitos em simultâneo com o ensaio de compressão (2ª sequência), foram calculados os 

valores de E (GPa). Estes módulos de elasticidade obtidos são superestimados quando 

comparados aos resultados obtidos pelos ensaios de compressão, atribui-se a isso o facto de que 

o ensaio indireto testa apenas as folhas externas, que são mais rígidas e mais fortes do que a 

alvenaria como um todo monolítico. Também deve-se destacar que as deformações impostas pelo 

ensaio sónico são muito menores do que as impostas pelos ensaios de compressão, o que faz com 

que o designado módulo de elasticidade dinâmico (obtido a partir dos resultados dos ensaios 

sónicos) seja sempre maior do que o obtido dos ensaios mecânicos, que envolvem deformações 

mais elevadas. 

Estes resultados dos ensaios sónicos mostram-se promissores, principalmente considerando que 

a aplicabilidade destes ensaios em paredes de alvenaria é uma área de pesquisa ainda não 

suficientemente consolidada, além das dificuldades inerentes ao facto dos materiais não serem 

homogéneos e isotrópicos. De facto, os resultados experimentais mostram que, no mesmo painel 

de alvenaria, as velocidades da onda sonora podem sofrer variações consideráveis, dependendo 

do local de leitura. 

Os ensaios de resistividade elétrica realizados nos painéis indicaram uma boa correlação linear 

em função da variação da humidade nas amostras. Entretanto, os resultados apresentaram grande 

variação, não sendo possível utilizar estes valores para diferenciar as características existentes 

entre as 4 tipologias de construção e composição estrutural dos painéis. Esta variação inviabilizou 

a utilização destes dados na sequência do trabalho.  
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4 APLICAÇÃO DE REDES NEURONAIS ARTIFICIAIS À 

CARATERIZAÇÃO DE PAINÉIS DE ALVENARIA DE 

GRANITO 

4.1 Introdução e aspetos gerais sobre Redes Neuronais Artificiais 

As redes neuronais artificiais (RNA’s) são ferramentas computacionais compostas por unidades 

de processamento interligadas (neurónios artificiais), capazes de resolver problemas complexos 

de diversas áreas do conhecimento. Baseiam-se no comportamento do sistema neurológico 

humano e, portanto, são capazes de desenvolver a capacidade de aprendizagem, armazenar 

informações, reconhecer e classificar padrões. 

O cérebro humano é como um sistema de processamento de informação com características 

peculiares: é complexo, não-linear e paralelo. No sistema neuronal humano (Figura 104), tem-se 

três partes principais: os dendritos, o corpo celular (ou soma) e o axónio. Os dendritos são as 

ramificações responsáveis por receber os impulsos oriundos de outros neurónios e levar os sinais 

para o corpo celular, ambiente no qual os impulsos são processados e novos impulsos são gerados. 

O axónio tem a função de transmitir para a extremidade da célula os impulsos processados no 

corpo celular e, desta forma, transmiti-los por meio de nervos terminais para outros neurónios; 

esta transmissão recebe o nome de sinapse. O cérebro é composto, basicamente, por neurónios 

interligados entre si que se comunicam por meio da sinapse (Haykin 1994).  

 

Figura 104: Neurónio humano (http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/nervoso2.php 2008-2015 

Só Biologia. Desenvolvido por Grupo Virtuous acedido em Janeiro/2017) 

As RNA’s têm a mesma composição, ou seja, é construída uma rede de “neurónios” ou “unidades 

de processamento” que passam por um processo de aprendizagem. Este processo tem como 

objetivo alterar, de forma ordenada, os pesos sinápticos da rede (que representam a eficácia 

sináptica num neurónio biológico) para obter um resultado pretendido (Haykin 1994). 
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A Figura 105 mostra um modelo matemático composto por elementos básicos: “x1, x2, ..., xn”, 

que representam um conjunto de n sinais oriundos das conexões de entrada; “p1, p2,..., pn”, que 

simulam os pesos; a ∑ que representa uma função para acumular os sinais de entrada; o  que é 

uma função de ativação do processamento e que limita o intervalo de amplitude do sinal de saída; 

e o y que é um valor fixo (Braga et al. 2007). 

 
Figura 105: Modelo matemático (Braga et al., 2007). 

Em 1943, McCulloch e Pitts apresentaram um modelo formal, designado de MCP (McCulloch 

Pitts), que incorporava o conhecimento sobre o funcionamento do neurónio biológico e a 

computação digital disponível no momento. Este modelo tinha como descrição matemática n 

terminais de entrada (x1, x2, x3, …, xn), que simulavam os dendritos, e apenas um terminal de 

saída y, que seria o axónio. Após a divulgação deste modelo, foram propostos outros que 

possibilitaram a produção de uma saída com funções de ativação diversas, não necessariamente 

zero ou um. 

Em 1986, Rumelhart e McClelland desenvolveram as redes Perceptron Multicamada, ou MLP 

(MultiLayer Perceptron), compostas de camadas de entrada, camadas intermédias e as camadas 

de saída. Atualmente, a MLP é uma das arquiteturas de redes neuronais mais utilizada. A rede 

possui a camada de entrada com um conjunto de unidades sensoriais, uma ou mais camadas 

ocultas de neurónios computacionais e uma camada de saída. Este arranjo estrutural é denominado 

de tipo feedforward (alimentada adiante). Neste arranjo o sinal deve-se propagar sempre para 

frente, camada por camada, segundo um tipo de modelo de entrada-saída. Assim, os parâmetros 

livres são apenas os pesos e os limiares de ativação dos neurónios. Com este tipo de arquitetura, 

há a possibilidade de modelar funções de alta complexidade após definição do número de camadas 

e da quantidade de neurónios em cada camada. Esta definição é determinada pela complexidade 

da função implícita que deve descrever o problema desejado (Verissimo 2007). 

As redes neuronais classificam-se de acordo com: 

• as funções de ativação (microestrutura): degrau, sigmoidal, linear ou gaussiana; 

• a arquitetura (mesoestrutura): camada única, múltiplas camadas, com recorrência ou 

auto-associativa; e  

• a metodologia de aprendizagem (macroestrutura): supervisionada e não supervisionada. 

A microestrutura tem como objetivo gerar as saídas dos neurónios utilizando os dados de entrada 

fornecidos pelo utilizador e os pesos, que são previamente definidos. A mesoestrutura refere-se à 

organização e ao tipo de conexão dos neurónios, e não depende da função de ativação. A rede 
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pode ser composta de uma ou mais camadas e a configuração varia de acordo com a complexidade 

do problema. As configurações mais utilizadas pela bibliografia são: 

• rede feedforward de uma única camada (Figura 106a); 

• rede feedforward de múltiplas camadas (MLP) (Figura 106b); 

 

(a) 

 

(b) 

Legenda: 

 

 

camada de 

entrada 

 

 

camada de 

saída 

 

 

camada 

intermédia 

ou oculta 

Figura 106: Rede feedforward de (a) uma única camada e (b) múltiplas camadas (adaptado de Haykin 1994) 

A arquitetura da rede pode ser fundamentada em 3 tipologias diferentes. A primeira é a rede com 

uma única camada de saída, não sendo contada a camada de entrada porque nesta não há 

computação. A segunda rede é com múltiplas camadas, sendo uma de saída e as demais ocultas 

(configura uma boa opção quando se tem uma grande camada de entrada). A terceira é a rede 

recorrente, quando há, no mínimo, um laço de realimentação, ou seja, um tipo de estrutura onde 

os neurónios dependem das entradas fornecidas e dos valores calculados em uma etapa 

precedente (Haykin 1994). 

Para se obter uma RNA com maior eficiência, a criação e o treino das redes apresentam variações 

nos seguintes aspetos: tipos de dados de entrada; diferentes cenários; diferentes arquiteturas da 

rede (número de neurónios na camada intermédia e funções de ativação); e diferentes tipos de 

RNA’s (MultiLayer Perceptron (MLP), Learning Vector Quantization (LVQ) e Self Organizing 

Maps (SOM)). Estas devem ser testadas de maneira individual e/ou combinada (Araújo 2017). 

A macroestrutura é definida pela aprendizagem (supervisionada ou não-supervisionada), que tem 

como conceito ser um processo de adaptação dos parâmetros livres da rede, por meio da 

estimulação do ambiente no qual está inserida a rede. A supervisão da aprendizagem ocorre de 

acordo com o algoritmo escolhido. Os mais utilizados na bibliografia são: Backpropagation, que 

tem como objetivo a minimização do erro por meio da correção dos pesos entre as conexões dos 

neurónios, e Levenberg-Marquardt, que é uma variante do algoritmo anterior, que se baseia em 

otimização e requer grande quantidade de memória computacional (Haykin 1994). 
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As MLP têm sido aplicadas para resolver diversos problemas através do algoritmo 

backpropagation (BPA) e suas variações (Levenberg-Marquardt, Rprop, Quickprop, etc), que 

envolve uma forma de cálculo do gradiente da função de erro baseado na regra da diferenciação 

em cadeia. A minimização do erro acontece pela imposição de gradiente decrescente, processo 

que é dividido nas etapas forward e backward. Ao iniciar o treino (forward), com pesos sinápticos 

fixos, de camada para camada, sempre em frente, obtém-se um erro inicial calculado. Após o 

cálculo inicial, o erro é propagado para trás (backward), na direção oposta à das conexões 

sinápticas, a partir das unidades de saída, camada por camada. Os pesos sinápticos são ajustados 

para alcançar a resposta real da rede mais perto do resultado desejado (Bose, N. K. e Liang 1996). 

Para o caso da aprendizagem não-supervisionada, não é conhecida a relação de entrada e respetiva 

saída da rede. Para este tipo de aprendizagem de rede, é necessária a existência de regularidade e 

semelhança dos dados de entrada e, a partir disso, são formados grupos como dados de resposta 

do treino da rede. Com este tipo de rede podem ser resolvidos problemas de classificação de 

padrões. Um dos algoritmos utilizados neste caso é o self-organing-maps (SOM), ou mapas de 

Kohonen (Figura 107), e a rede utilizada nesta situação tem de ser de camada única e com todos 

os neurónios interligados (Villmann e Bauer 1998). 

 

Figura 107: Rede self-organing-maps (SOM) (adaptado de https://towardsdatascience.com/self-organizing-maps-

ff5853a118d4 acedido em Dezembro/2018) 

As RNA’s possuem larga utilização em áreas diversas do conhecimento e podem ser aplicadas a 

3 tipos de problemas: classificação, categorização e previsão. A classificação atribui uma de entre 

várias classes conhecidas (aprendizagem supervisionada) a um dado padrão desconhecido, ou 

seja, exemplos de padrões são fornecidos à entrada e as correspondentes classes são apresentadas 

à saída da RNA durante o processo de aprendizagem; no final, atribui-se uma das classes 

conhecidas a um padrão respetivo de entrada. A categorização envolve a pesquisa de categorias 

nos dados de entrada, ou seja, inicialmente as classes são desconhecidas (aprendizagem não-

supervisionada). A tarefa de previsão estima situações futuras baseada em estados atuais e 

anteriores (aprendizagem supervisionada) (Braga et al. 2007). 

A aprendizagem de uma RNA fundamenta-se no seu treino e na generalização. Na primeira fase 

é apresentada uma base de dados de entrada e uma de saída e, desta forma, por meio de um 

https://towardsdatascience.com/self-organizing-maps-ff5853a118d4
https://towardsdatascience.com/self-organizing-maps-ff5853a118d4
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algoritmo de aprendizagem, a rede é treinada para estabelecer uma relação entre estas informações 

(entradas e saídas). Este processo deve ser repetido até a obtenção de uma rede estável, i.e., de 

forma a minimizar o erro que é determinado processando-se todos os casos de treino e 

comparando-se a resposta gerada com o resultado conhecido. A RNA possui um processamento 

rápido e, após obter os resultados esperados na fase de treino e validação, esta rede pode ser 

utilizada como ferramenta de análise, sem necessidade de remodelação. 

Para cada neurónio de entrada, também chamados de inputs, está associado um peso que indica a 

força da sua conexão com qualquer outra entrada externa ou saída do neurónio. De um ponto de 

vista geométrico, a unidade de saída é formada pela projeção da unidade de entrada na direção do 

vetor de unidade de peso. O vetor de peso é um conjunto específico de parâmetros que indica a 

força de interconexão entre os estímulos da rede (Schalkoff 1997). 

Para cada neurónio artificial é definido um número de dados de entrada, que podem ser dados 

originais ou respostas de outros neurónios da rede. Todos os dados de entrada são recebidos por 

meio de uma conexão que possui um peso. Da mesma forma, os neurónios também possuem um 

valor único de limiar de excitação, que é uma intensidade mínima para que haja a ativação do 

neurónio. Para uma dada resposta sair de um neurónio e entrar em outro, deve haver um limiar de 

excitação para o output e uma função de ativação para o input. Desta forma ocorre a sinapse, que 

dependendo do sinal do peso pode ter efeito inibitório (negativo) ou excitador (positivo) 

(Verissimo 2007). 

4.2 Etapas de construção de uma Rede Neuronal Artificial 

O instrumento de interface de rede neuronal GUI (Graphical User Interface) nntool, disponível 

em MatLab (Matrix Laboratory, 2013), foi usado para realizar a análise dos dados uma vez que o 

mesmo software contém um pacote computacional destinado ao uso de Redes Neuronais 

Artificiais em suas mais diversas formas de processamento. Este pacote suporta distintos tipos de 

redes, pelo que pode ser utilizado para diversas áreas da ciência e diversos tipos de problemas. 

Para construção desta RNA foi utilizada a arquitetura Feed-Forward de múltiplas camadas e 

aprendizagem supervisionada com algoritmo de backpropagation. A RNA multicamada foi 

configurada, treinada e simulada usando MatLab (Matrix Laboratory, 2013), através de um código 

desenvolvido para automatizar este processo. 

A quantidade de neurónios na camada de entrada e de saída é definida pelo problema. Esta 

definição é feita de forma empírica, mas foram seguidos alguns critérios de escolha já 

apresentados na bibliografia, nomeadamente: 

• Adotar número de neurónios de entrada igual ao número de variáveis do problema (que 

são definidas pelo utilizador de forma intuitiva); 

• Começar com uma camada oculta e com um número de neurónios nessa camada igual à 

média dos neurónios de entrada e de saída. 
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No software do MatLab (Matrix Laboratory, 2013) foi utilizado o pacote computacional Neural 

Network Toolbox™, que dispõe de ferramentas para execução, visualização e simulação de 

RNA’s com diferentes configurações. Este pacote apresenta, internamente, o algoritmo 

Backpropagation, sendo as etapas realizadas de maneira automática. Esta toolbox também 

dispõe de diversas opções de gráficos para auxiliar a análise das fases que compõem este 

processamento da RNA, nomeadamente: o desempenho, a regressão dos dados e o histograma 

de erros. 

Após definição de um conjunto de amostras que se pretende analisar, tem-se que 70% das 

amostras, chamadas de dados de treino, são selecionadas aleatoriamente pela função MatLab 

(Matrix Laboratory, 2013) nntool para treino da rede neuronal. 15% das amostras são chamadas 

de dados de validação, que medem a generalização da rede, alimentando-a com dados que não 

haviam visto antes. E os 15% restante das amostras, chamadas de dados de teste ou simulação, 

fornecem uma medida independente do desempenho da rede neuronal em termos da taxa de erro. 

Esta divisão das amostras (70%, 15% e 15%) é feita com base na bibliografia, mas a escolha de 

amostras para cada divisão deve ser feita aleatoriamente (Verissimo 2007; Araújo 2013; Santos 

2014; Asadi 2017; Araújo 2017; Demuth & Hagan 2009). Após cada treino realizado (Figura 

108), o software divulga os gráficos de erros obtidos para todas as amostras, para cada divisão. A 

partir da análise destes gráficos, o utilizador solicita, ou não, um novo treino das RNA’s. 

 

Figura 108: Fase de treino 

Os parâmetros e definições para criação da RNA são: inserção da base de dados (arquivos de 

entrada/input e alvo/target) (Figura 109a); definição de algoritmo e o panorama do 

comportamento da rede (função de desempenho - Mean Squared Error, MSE) (Figura 109b); 

fases de processamento da RNA (Figura 109c) e definição da arquitetura da rede (número de 

camadas e respetiva função de transferência, indicação do número de neurónios de entrada e saída 

e especificação dos camadas ocultas) (Figura 109d). 
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Figura 109: (a) inserção da base de dados, (b) definição dos parâmetros da rede, (c) fases de processamento (Araújo 

2017) e (d) arquitetura da rede. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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A partir de então, a rede é iniciada (função init) e treinada (train). Para a fase de treino foram 

definidos os dados de validação e teste, número de iterações e os valores dos pesos. O 

processamento interno em MatLab (Matrix Laboratory, 2013) define os padrões da rede e a 

relação entre os dados fornecidos. Por meio de um processo iterativo e aleatório, os pesos são 

modificados até que as iterações convirjam até erros aceitáveis. Na fase de treino, devem ser 

verificados: o menor valor possível do erro quadrático final médio; se o erro do conjunto de teste 

e o erro do conjunto de validação possuem características semelhantes e se nenhum overfitting 

significativo ocorreu por iteração (Figura 110). Com os pesos já estabelecidos, a rede é submetida 

à validação e à generalização por meio da função sim, responsável pela simulação através da 

RNA. Ao atender estas verificações, é identificado o ponto de melhor desempenho da validação. 

  

Figura 110: Panorama do treino da rede 

O comportamento da rede deve ser analisado de acordo com a relação existente entre os resultados 

dos outputs e os correspondentes alvos. Para melhorar os resultados pode-se usar as seguintes 

abordagens: reiniciar os pesos e treinar novamente, aumentar o número de neurónios ocultos, 

aumentar o número de dados de entrada/inputs e utilizar outro algoritmo. 

4.3 Parametrização das Redes Neuronais Artificiais 

Segundo Veríssimo e Verissimo, 2009, para o uso de redes neuronais deve ser conhecida a 

existência da relação entre os dados de entrada e os de saída (mesmo que empiricamente), não 

podendo ser aleatórios. Shahin et al. (2001) indica que as RNA’s não precisam de nenhum 
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conhecimento prévio sobre a natureza da relação entre as variáveis de entrada e saída. Este é um 

dos benefícios que as RNA’s têm em comparação com a maioria dos métodos empíricos e 

estatísticos. Se a relação é não linear, a análise de regressão só pode ser aplicada com sucesso se 

existir o conhecimento prévio da natureza da não-linearidade. Pelo contrário, este conhecimento 

prévio da natureza da não-linearidade não é necessário para os modelos de RNA. 

Neste trabalho, as redes neuronais artificiais foram utilizadas para correlacionar os dados dos 

ensaios NDT’s com os resultados dos ensaios mecânicos. Nesta secção serão apresentadas essas 

variáveis utilizadas para a criação da base de dados de entrada das RNA’s. Assim como, a 

preparação desses dados, obtidos pelos ensaios NDT’s, para posterior utilização no treino das 

RNA’s. 

4.3.1 Variáveis utilizadas nas Redes Neuronais Artificiais 

Para a aplicação de RNA’s, a função do utilizador é fornecer os dados que serão usados em cada 

etapa, isto é, definir os conjuntos de informações (input e output) do treino e da validação, e o 

input da generalização. Os inputs são organizados em matrizes com seus respetivos outputs e, 

desta forma, a rede reconhece as relações matemáticas existentes entre os dados. No presente 

trabalho, o conjunto de dados de entrada consiste em amostras correspondentes aos resultados dos 

ensaios não-destrutivos, organizados em coluna em uma folha do Excel que é posteriormente 

importada para o espaço de trabalho do MatLab (Matrix Laboratory, 2013).  

A Tabela 27 apresenta um panorama dos ensaios realizados e das possíveis variáveis de resposta 

utilizadas como dados de entrada/input para as redes neuronais. Para utilização do ensaio GPR 

como dado de entrada da rede, a variável escolhida foi a amplitude, representada por um valor 

obtido após RMS (root-mean-square). Os ensaios dinâmicos são representados pelos valores das 

frequências naturais. Os ensaios sónicos apenas serão representados pelos valores das velocidades 

obtidas com a configuração de ensaio indireto. A siglas VU representam valores únicos para toda 

a parede e VC valores específicos para cada zona. A obtenção destes valores será mais bem 

detalhada na subsecção seguinte. Os resultados indicados com * indicam que estes dados não 

foram inseridos na base de dados. 
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Tabela 27: Variáveis possíveis como dados de entrada 

Dados de entrada 

Ensaio Características Processamento Resultado  Obs.: 

GPR: 
(1,6 GHz/900 

MHz) 

imagem 

Utilização do Reflexw, 
exportação dos dados 

numéricos para 
Excel/MatLab, cálculo 

de RMS 

*   

velocidade de propagação de 
ondas 

*   

constante dielétrica dos 
materiais 

*   

amplitude 3 x VC 1   

Dinâmico 

frequências naturais 

Utilização do ARTeMIS 

VU 1 e VU2 
1ª e 2ª 

frequências 

modos de vibração * 
Plano/fora 
do plano 

Sónicos: 
(Direto) 

Velocidades de onda P 

LabView, MatLab, Surfer 
(mapa de velocidades), 
extração de velocidade 

média da superfície 

* 
Mapa de 

velocidades  

Coeficiente de Poisson 
Equações 8 e 10 

*   

Módulo de elasticidade *   

Sónicos: 
(Indireto) 

Velocidades de onda P LabView, MatLab 3 x VC 2   

Coeficiente de Poisson 
Equações 8, 9 e 10 

*   

Módulo de elasticidade *   

Sónicos: 
(Simult. à 

compressão - 
Direto) 

Velocidades de onda P LabView, MatLab 

* 
Informações 

locais 
Coeficiente de Poisson 

Equações 8 e 10 
Módulo de elasticidade 

Sónicos: 
(Simult. à 

compressão - 
Indireto) 

Velocidades de onda P LabView, MatLab * cada 
patamar de 

carga 
resulta em 
um valor 

Coeficiente de Poisson 

Equações 8, 9 e 10 

* 

Módulo de elasticidade * 

É importante destacar que os dados de entrada selecionados não precisam, necessariamente, serem 

correlacionáveis entre si, por exemplo: os valores de velocidade de propagação da onda sónica 

não se correlacionam linearmente com os valores das amplitudes das ondas eletromagnéticas, 

tem-se duas características distintas que não correspondem entre si. O objetivo das RNA’s é a 

correlação destes parâmetros de entrada com os dados de ensaios mecânicos, nomeadamente o 

módulo de elasticidade, por isso não é necessário que haja correlação dos dados de entrada entre 

si, mas sim, a existência de correlação entre os dados de entrada com os dados de saída. 
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As informações definidas como dados de entrada devem ser normalizadas, uma vez que a 

discrepância entre os valores das informações pode resultar em desempenho inadequado das 

redes neuronais. Para um correto treino da rede, a base de dados deve abranger a maior 

quantidade de cenários possíveis das estruturas, de forma que a rede consiga atender a todos 

os casos que poderão vir a acontecer (Araújo 2017). 

A Tabela 28 apresenta um panorama das possíveis respostas obtidas com o ensaio de compressão 

uniaxial que são utilizados como dados de saída/output da RNA. O módulo de elasticidade 

tangente, para 1 e 2 juntas não foram utilizados, pois são informações locais. 

A variável definida para saída/output é o E2 (módulo de elasticidade tangente global do painel – 

GPa –), resultante do ensaio de compressão.  Conforme instrumentação apresentada para o ensaio 

de compressão uniaxial (Figura 80), tem-se LVDT’s nas duas extremidades de cada face.  Desta 

forma, foi definido que para a 1ª e 3ª zona será considerada a média dos LVDT’s das respetivas 

regiões, e para a 2ª zona será considerada a média dos 04 valores dos LVDT’s, pois não há 

instrumentação referente a esta região durante o ensaio. O E2 foi definido com base na inclinação 

dos gráficos Tensão (σ) x Extensão (ε) (apresentados no Capítulo 3), para tensões correspondentes 

à gama de 20 a 40% do valor máximo da tensão (σmax) aplicada para cada parede. As definições 

de 1ª, 2ª e 3ª zona estão descritas na secção a seguir. 

Tabela 28: Variáveis possíveis como dados de saída 

Dados de saída 
Process. 

Resultado 
final 

Obs.: 
Ensaio Características 

Ensaio de compressão 
uniaxial 

E2 - Módulo de elasticidade 
tangente global do painel 

Excel e 
Matlab 

VU 3  

Módulo de elasticidade 
Tangente (2 juntas) 

* 
Informações 

locais Módulo de elasticidade 
Tangente (1 junta) 

A arquitetura da rede foi definida com base nas 6 variáveis: características geométricas (presença 

de travadouros e característica da face – regular e irregular –), resultados da caracterização 

dinâmica (frequências de vibração na direção X e Y), resultado dos ensaios sónicos indiretos 

(Ac1, Ac2 e Ac3) e os valores de RMS das amplitudes dos ensaios com GPR. A variável de saída 

definida é o E2 (módulo de elasticidade tangente global do painel – GPa –) obtido com o ensaio 

de compressão uniaxial. Desta forma, foi considerada 1 camada de entrada com número de 

neurónios compatível com o número de dados de entrada (6), 1 camada oculta e 1 camada de 

saída com 1 neurónio. A rede é composta de 32 amostras de entrada/input (8 paredes com 3 zonas 

cada, além da média de cada parede), com total de 192 dados na base de entrada.  

Os dados utilizados devem caracterizar a situação real da estrutura, por se tratar de técnicas 

estritamente matemáticas pelo que o desempenho do processamento depende de uma 
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alimentação correta de dados. A normalização dos dados (resultados dos ensaios dinâmicos, 

ensaios sónicos e GPR) também é aconselhável, tendo em vista que a disparidade entre os 

valores pode resultar em um desempenho desajustado das redes. Esta normalização foi feita 

dividindo todos os valores de cada parâmetro pelo seu máximo identificado. 

A definição do número de neurónios, que compõem as camadas intermédias, foi feita por uma 

estratégia de tentativa e erro. A estrutura da rede (número de camadas e número de neurónios) 

está associada à capacidade de resposta adequada da rede treinada. Para a redução do erro obtido 

na fase de treino, aumentou-se o número de neurónios até este ficar aceitável, sem grandes 

variações. Uma tentativa inicial para o número de neurónios na camada intermédia é adotada de 

acordo com a equação 17: 

𝑵𝒏𝒄𝒊 =
𝑵𝒗𝒂𝒓,𝒑𝒆 + 𝑵𝒂𝒕𝒓

𝟐
 

(17) 

𝑵𝒏𝒄𝒊 =
𝟔 + 𝟑𝟐

𝟐
= 𝟏𝟗 𝒏𝒆𝒖𝒓ó𝒏𝒊𝒐𝒔 

(18) 

onde: 𝑁𝑛𝑐𝑖 – nº de neurónios na camada intermédia; 𝑁𝑣𝑎𝑟,𝑝𝑒 – nº de variáveis em um padrão de 

entrada; 𝑁𝑎𝑡𝑟 – nº de amostras disponíveis para o treino. Foi testado a utilização de 5, 10, 15, 20, 

25 e 30 neurónios na camada intermédia das redes. 

Após definição da base de dados das RNA, a etapa seguinte consiste em realizar os treinos das 

redes para conseguir a ferramenta mais eficiente. A eficiência da rede treinada é definida em 

termos do menor erro (%) calculado para cada amostra (equação 19).  

𝑬𝒓𝒓𝒐 (%) =
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 − 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕
× 𝟏𝟎𝟎 

(19) 

onde: 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 – são os valores de E2; 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡– os valores fornecidos pelo treino. 

O treino da rede consiste no processamento deste conjunto de dados (entrada e saída) de modo 

que a ferramenta possa estabelecer uma relação matemática entre eles. Araújo (2017) sugere 

a realização de pelo menos 3 processamentos com cada teste; desta forma reduz-se a 

possibilidade de overfitting (excesso de treino) e verifica-se a convergência dos resultados. 

Os parâmetros que minimizam o erro relativo máximo (equação 19) dos dados de treino podem 

ser definidos da seguinte forma: 

• Tipo de dado analisado: quanto maior for o universo de informações nos padrões de 

entrada, mais o algoritmo estabelece relações válidas entre os padrões de entrada e saída; 
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• Parâmetros da rede (número de neurónios): o número de neurónios tem grande fator 

de decisão no processamento da rede, uma vez que quanto maior o número, melhor 

foi o desempenho. No entanto, o aumento exagerado pode acarretar divergência dos 

resultados. 

4.3.2 Preparação de dados para as Redes Neuronais Artificiais 

Nesta secção estão apresentadas a metodologia de organização da base de dados para as 6 

variáveis de entrada das RNA’s, bem como as adequações das respostas dos NDT’s para integrar 

nesta base. Vale ressaltar que as respostas do ensaio de caracterização dinâmica não sofreram 

adequações, visto que seus valores numéricos, que correspondem às frequências de vibração da 

estrutura (1ª e 2ª frequência), foram assim incluídos na base de dados de entrada das RNA’s, 

4.3.2.1 Organização 

Os dados de entrada foram agrupados em forma de matrizes. Para as etapas de treino e validação 

das redes com aprendizagem supervisionada, na primeira fase, os dados de entrada são fornecidos 

juntamente com as suas respetivas saídas e, dessa forma, a rede identifica as relações matemáticas 

existentes entre as informações. Para a segunda fase, são definidos os parâmetros da rede para o 

treino, entre os quais estão o tipo de algoritmo, o número de neurónios, as funções de ativação, a 

taxa de aprendizagem e o número de iterações. O algoritmo procura estimar os erros dessa 

conexão e, se aceitável, prossegue para a fase de validação, que se destina a avaliar o 

comportamento da rede treinada, com o uso de conjunto de dados inéditos para a rede (Araújo 

2017). 

É importante ressaltar que a RNA é uma ferramenta desenvolvida para trabalhar com um grande 

número de amostras em sua base de dados. Esta base é dividida de forma aleatória, conforme 

descrito anteriormente. Nas duas últimas fases (validação e teste), 15% dos dados no presente 

estudo devem corresponder a um mínimo de três amostras, suficientes para a composição de um 

gráfico de erros. Sendo assim, é necessário um conjunto mínimo de 20 amostras nesta base. 

O número de amostras (8 paredes) deve ser maior do que o número de variáveis de entrada/inputs, 

pois, caso contrário, este sistema terá mais incógnitas do que equações para a sua resolução. Um 

conjunto com apenas 8 paredes é pequeno para mapear a função implícita neste problema. Para 

otimizar o resultado da rede, tem-se duas opções: reduzir a dimensão do problema por diminuição 

do número de variáveis, ou aumentar o número de amostras.  

Foi feita a opção por aumentar o número de amostras, sendo que estas deveriam ser, no mínimo, 

triplicadas. De acordo com a configuração de realização dos ensaios não-destrutivos, foram 

definidas 3 zonas verticais para caracterização de cada parte das paredes (Figura 111):  

• 1ª zona: coluna à esquerda do travadouro; 

• 2ª zona: coluna do travadouro; e 

• 3ª zona: coluna à direita do travadouro. 



 

 

139 

 

 

Os dados de saída/output são referentes aos resultados dos ensaios de compressão uniaxial. A 1ª 

zona corresponde ao módulo de elasticidade obtido pelo gráfico referente aos LVDT’s 

posicionados na zona lateral esquerda (face A e B); a 2ª zona corresponde ao módulo de 

elasticidade obtido pelo gráfico referente à média das 4 leituras dos LVDT’s globais e a 3ª zona 

corresponde aos LVDT’s posicionados na zona lateral direita (face A e B). A variável de 

entrada/input referente aos resultados dos ensaios dinâmicos é repetida 3 vezes, de acordo com as 

características referente a cada zona vertical. 

 

 

Figura 111: Definição de zonas dos dados de entrada da RNA 

4.3.2.2 Parâmetros relativos a ensaios sónicos 

Os resultados dos ensaios sónicos, que foram utilizados como dados de entrada para a rede, são 

os referentes à configuração indireta. De facto, os ensaios com a configuração direta não foram 

considerados porque dão resultados que caracterizam as paredes pontualmente, e na direção 

perpendicular à aplicação das cargas, pelo que não é de se esperar uma boa correlação com o 

módulo de deformabilidade. Pode-se dizer que, para este tipo de alvenaria, os resultados do ensaio 

sónico direto pouco, ou nada, dependem do estado de tensão de compressão na alvenaria, 

podendo, no entanto, ser usados para determinar outras características da alvenaria, como 

localização de vazios, juntas e deterioração (Manning et al. 2014). Neste trabalho, os resultados 

dos ensaios sónicos diretos foram, no entanto, importantes para enquadrar e validar os resultados 

obtidos pelos ensaios indiretos.  

O acelerómetro R3 (mais distante) possui no trajeto realizado pela onda, 90 cm de distância entre 

o recetor e o emissor, envolvendo, portanto, uma interação com uma maior parte da estrutura da 

parede. Por essa razão considerou-se o seu resultado como mais característico. O acelerómetro 

R2 é intermédio e o R1 é o que possui menor trajetória, pois está mais próximo do emissor, 

envolvendo menos extensão de alvenaria atravessada pela onda, razão pela qual os resultados 

correspondentes foram aqui usados, mas numa segunda sequência de treinos (Figura 112). 

 

1ª  

zona 

2ª  

zona 

3ª  

zona 
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Figura 112: Posições para obtenção dos ensaios sónicos indiretos 

4.3.2.2 Parâmetros relativos a ensaios com GPR 

Conforme descrito no Capítulo 3, o ensaio com GPR oferece como resposta os radargramas, e a 

partir destes pode-se extrair os dados de velocidade de propagação da onda eletromagnética e as 

variações da amplitude no meio. Esta varia de ponto a ponto dentro de um mesmo radargrama, 

por isso esta característica foi definida para representar numericamente os resultados deste ensaio 

para as RNA’s. 

Com base nas três zonas definidas para as paredes (Figura 111), foram exportados os dados 

numéricos referentes à distribuição das amplitudes nos radargramas, referentes ao plano XZ, 

conforme Tabela 29. 

Tabela 29: Localização dos radargramas exportados. 

1ª zona 2ª zona 3ª zona 

   

Os dados dos radargramas escolhidos são exportados como uma matriz numérica, ou seja, os 

valores das amplitudes variam em função do comprimento e da profundidade de cada parede. 

Estes dados são processados em software MatLab (Matrix Laboratory, 2013), com a função RMS 

(root-mean-square). A rotina de processamento foi feita da seguinte forma: primeiro é calculado 

um RMS (RMS1, RMS2, até RMSn) para cada traço, depois é obtido um RMS com os valores 

obtidos de todas as colunas da matriz (Figura 113). Este valor único, obtido ao final da rotina, é 

utilizado para representar cada zona de cada parede como variável de entrada/input na rede. 

1ª zona 2ª zona 3ª zona 

90 cm 
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Figura 113: Metodologia de cálculo do RMS 

Para utilização dos dados resultantes dos ensaios com GPR como dados de entrada nas redes 

neuronais, foi necessário definir uma metodologia para conversão dos radargramas em dados 

numéricos simples. Desta maneira, apresentada a seguir, estes dados convertidos representam a 

variação necessária entre as amostras para a caracterização com as RNA. Obtém-se assim um 

comportamento identificado característico para cada situação, sendo assim possível verificar a 

existência de um padrão específico. 

A Tabela 30 apresenta os resultados obtidos com o RMS, para os dados de amplitude de cada 

radargrama obtido, separados conforme tipologias. Os valores de RMS são relacionados aos 

valores de amplitudes dos radargramas, i.e., maiores amplitudes equivalem a maiores valores de 

RMS. 

Tabela 30: Resultados RMS dos radargramas 

Amplitude (dB) 

Parede PP1 PP5 PP2 PP6 PP3 PP7 PP4 PP8 

1ª zona 7.43E+03 6.02E+03 6.21E+03 5.86E+03 8.16E+03 9.40E+03 7.88E+03 8.65E+03 

2ª zona 7.00E+03 3.82E+03 5.36E+03 4.55E+03 6.80E+03 6.70E+03 6.31E+03 6.35E+03 

3ª zona 5.86E+03 6.97E+03 6.69E+03 5.01E+03 8.31E+03 7.94E+03 7.31E+03 8.12E+03 

As amplitudes dos radargramas são influenciadas pelas atenuações e reflexões referentes ao meio 

atravessado na subsuperfície, sendo assim, menores amplitudes indicam maiores atenuações e 

menores reflexões. Da análise da Tabela 30, pode-se identificar um padrão de variação para a 2ª 

zona. Os valores desta zona apresentam-se, para todas as paredes, com exceção da PP1, menores 

do que quando comparados à 1ª e 3ª zona. Conforme descrito, um menor valor de RMS indica 

maiores atenuações e menores reflexões. Para este trabalho, pode-se atribuir os menores valores 

de amplitudes a menores variações do meio (menos reflexões), sendo assim maior regularidade 

estrutural. Isto justifica-se para as paredes PP5, PP2 e PP6, pois nesta 2ª zona se tem a indicação 

de presença dos travadouros, que oferecem maior estabilidade estrutural às paredes. 
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As paredes que possuem as duas folhas com composição regular das pedras (PP1, PP2, PP5 e 

PP6), também apresentam os menores valores de RMS, com exceção da PP1. Isto pode estar 

relacionado ao facto de apresentarem maior estabilidade estrutural do que as outras, que possuem 

umas das folhas irregulares (PP3, PP4, PP7 e PP8), pois indica também maior regularidade dos 

dados. 

4.4 Treino das Redes Neuronais Artificiais 

A seguir estão apresentados os parâmetros de controlo para o treino das redes. Também estão 

apresentadas as definições escolhidas para criação das redes (combinação das variáveis de 

entrada) e respetivos resultados obtidos no treino. 

4.4.1 Controlo das Redes Neuronais Artificiais 

A Figura 114 apresenta os valores utilizados para os parâmetros de controlo do treino, seguindo 

o que é indicado pela bibliografia (Demuth e Hagan 2009; Demirel et al. 2012; Fazlollahtabar et 

al. 2015). A análise do treino (show) é exibida para cada iteração do algoritmo (Figura 108). 

Diversos parâmetros determinam quando o treino pode ser interrompido, e devem ser pré-

definidos, sendo eles: 

• epochs: o número máximo de iterações; 

• goal: meta mínima da função de desempenho; 

• max_fail: máximo de falhas de validação; 

• mem_reduc: usado para controlar a quantidade de memória usada pelo algoritmo; 

• min_grad: magnitude mínima do gradiente da função de desempenho; 

• mu: parâmetro de ajuste do algoritmo Marquardt; 

• mu_dec: fator de diminuição do parâmetro de ajuste do algoritmo Marquardt; 

• mu_inc: fator de crescimento do parâmetro de ajuste do algoritmo Marquardt; 

• mu_max: parâmetro máximo de ajuste do algoritmo Marquardt 

• show: número de iterações que são apresentadas na análise do treino; 

• time: tempo de treino (segundos) ou Inf (tempo máximo). 



 

 

143 

 

 

 

Figura 114: Parâmetros de controlo do treino adotados no modelo 

Os critérios de interrupção do processo de aprendizagem da rede (treino) dependem do MSE 

(Mean Squared Error) resultante calculado. O MSE é o erro quadrático médio entre o valor obtido 

e o alvo, portanto, sempre positivo (Figura 115). As mensagens mais comuns são (Abhishek et 

al. 2012): 

• mu_max: quando o parâmetro de ajuste do Marquardt atinge seu valor máximo, este mede 

a taxa de aprendizagem da rede; significa que treinos adicionais levarão apenas a uma 

interrupção de validação; 

• min_grad: é a direção da mudança dos valores; o gradiente de desempenho fica abaixo 

do min_grad definido anteriormente. 

O desempenho da RNA é afetado a partir da alteração dos seguintes fatores: o aumento do número 

de neurónios por camada diminui o MSE, aumentando o desempenho; o aumento do número de 

amostras diminui o MSE, também aumentando o desempenho. No entanto, aumentar o número 

de camadas ocultas acima de um ótimo pode alterar adversamente seu desempenho. O MSE muito 

baixo pode ser confundido com uma boa precisão, quando na verdade aponta para um problema 

chamado overfitting (excesso de treino da rede que pode levar a respostas viciadas). O indicado é 

a curva MSE de validação seguir próximo a curva MSE de treino (Figura 115), o que confirma a 

generalização aprimorada (Abhishek et al. 2012). 
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Figura 115: Curva de MSE para análise de treino das redes (Rymarczyk e Kłosowski 2018) 

4.4.2 Definição das Redes Neuronais Artificiais 

Os padrões de entrada foram definidos com variação das combinações das características das 

paredes. Foram consideradas 9 combinações aleatórias (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9) e 

6 combinações de acordo com as características (RC, RCG, RCD, RES, RGPR e RCGF), sendo 

RC a rede completa, RCG a rede composta pelas características geométricas (a presença e 

quantidade de travadouros na alvenaria e a distinção entre faces regulares e irregulares), RCD 

composta pelas características dinâmicas, RCGF composta pelas características obtidas com os 

ensaios geofísicos (GPR e ensaios sónicos indiretos), RES composta apenas pelos resultados dos 

ensaios sónicos indiretos e RGPR composta apenas pelos valores das amplitudes obtidas pelos 

ensaio com GPR. A função de ativação utilizada entre as camadas, constante na toolbox, foi a 

Tangente Hiperbólica (Tansig). O número de neurónios na camada oculta também foi variado (5, 

10, 15, 20, 25 e 30 neurónios). As características destas redes estão apresentadas na Tabela 31. 
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Tabela 31: Comparação das estruturas das redes 

Rede Padrões de entrada Nº de neurónios 
Padrão 

de saída 

Função de 

ativação 

RC3 

Presença de travadouros; Presença de face 

irregular; Dinâmicos (x); Dinâmicos (y); 

Sónicos Indireto Ac3; Amplitude GPR 

5, 10, 15, 20, 25, 30 

E2 

(GPa) 
Tansig 

RC2 

Presença de travadouros; Presença de face 

irregular; Dinâmicos (x); Dinâmicos (y); 

Sónicos Indireto Ac2; Amplitude GPR 
15, 30 

RC1 

Presença de travadouros; Presença de face 

irregular; Dinâmicos (x); Dinâmicos (y); 

Sónicos Indireto Ac1; Amplitude GPR 

RCG 
Presença de travadouros; 

Presença de face irregular/regular; 

5, 10, 15, 20, 25, 30 
RCD Dinâmicos (x); Dinâmicos (y); 

RCGF3 Sónicos Indireto Ac3; Amplitude GPR 

RCGF2 Sónicos Indireto Ac2; Amplitude GPR 
15, 30 

RCGF1 Sónicos Indireto Ac1; Amplitude GPR 

RES3 Sónicos Indireto Ac3; 5, 10, 15, 20, 25, 30 

RES2 Sónicos Indireto Ac2; 

15, 30 
RES1 Sónicos Indireto Ac1; 

RGPR Amplitude GPR 5, 10, 15, 20, 25, 30 

As redes de combinação aleatória estão apresentadas na Tabela 32, sendo as redes com alternância 

3, 2 e 1 referentes à utilização dos dados de entrada dos ensaios sónicos com acelerómetro Ac3, 

Ac2 e Ac1 respetivamente. Todas as redes foram treinadas com alteração do número de neurónios 

na camada oculta (5, 10, 15, 20, 25 e 30), porém as redes com final 2 e 1, referentes ao uso dos 

dados sónicos do Ac2 e Ac1 respetivamente, foram treinadas com alteração de 15 e 30 neurónios, 

conforme será apresentado posteriormente. 
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Tabela 32: Combinação para construção das redes aleatórias 

 Presença 

face irreg. 

Presença 

travadouros 

Fx Fy Sónicos 

Ind. Ac3 

Sónicos 

Ind. Ac2 

Sónicos 

Ind. Ac1 

Amp. 

GPR 

R1-3 X X   X   X 

R1-2 X X    X  X 

R1-1 X X     X X 

R2-3 X X   X    

R2-2 X X    X   

R2-1 X X     X  

R3 X X      X 

R4 X X X X     

R5-3 X X X X X    

R5-2 X X X X  X   

R5-1 X X X X   X  

R6 X X X X    X 

R7-3   X X X    

R7-2   X X  X   

R7-1   X X   X  

R8   X X    X 

R9-3   X X X   X 

R9-2   X X  X  X 

R9-1   X X   X X 

A seguir serão apresentados os resultados dos treinos das redes. Vale ressaltar que os resultados 

de treino das redes com presença de dados de entrada dos ensaios sónicos, nomeadamente o Ac2 

e Ac1, estão apresentados reunidos ao final da secção. 

4.4.2.1 Rede Completa – RC3 

O treino da RC3 foi feito em duas etapas, com variação na quantidade dos dados de entrada. A 1ª 

etapa foi feita com 24 amostras, correspondentes a 3 zonas para cada uma das 8 paredes. Com 

intuito de aumentar a base de dados e diminuir o coeficiente de variação, foram acrescentados 

mais 8 dados para a 2ª etapa, num total de 32 amostras, sendo estes dados compostos pela média 

dos valores referentes às 3 zonas de cada parede: M1 é a média das 3 zonas da PP1, M2 da PP2, 

M3 da PP3, M4 da PP4, M5 da PP5, M6 da PP6, M7 da PP7 e M8 da PP8. Essa variação dos dois 

grupos de dados de entrada está apresentada na Tabela 33, e apresenta uma redução de 1% para 

as duas últimas características, resultado dos ensaios sónicos indiretos e resultado da amplitude 

no radargrama do GPR. Os dados de saída também foram acrescidos com estas 8 entradas, sendo 
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também feita a média, conforme descrito anteriormente, mas o coeficiente de variação não teve 

alteração, manteve-se em 30%. 

Tabela 33: Coeficiente de variação dos dados de entrada RC3 

Dados de entrada 1ª etapa 2ª etapa 

Dinâmicos X 14% 14% 

Dinâmicos Y 14% 14% 

Sónico ind. Ac3 48% 47% 

Amplitude GPR 20% 19% 

Os resultados dos treinos realizados com a variante das duas etapas, estão apresentados na Tabela 

34. Nesta tabela, a primeira coluna corresponde aos resultados da análise da 1ª etapa e na segunda 

coluna estão os resultados da 2ª etapa. Para os gráficos, o eixo x corresponde ao número de 

amostras analisado, sendo 24 para a 1ª etapa e 32 amostras para a 2ª etapa. O eixo y corresponde 

ao erro (%) obtido entre o valor esperado e o valor obtido pelo treino (equação 20). 

Tabela 34: Resultado do treino da rede RC3 para 5 neurónios 

1ª etapa 2ª etapa 

 
 

Após análise dos resultados apresentados pode-se concluir que o aumento na base de dados 

resultou em uma maior concentração dos resultados em torno do eixo central, ou seja, uma 

redução dos erros. 

Após definição desse número de amostras, foi realizado o treino da rede RC3. O gráfico da Figura 

116 apresenta o erro (%) obtido para cada amostra, em cada treino feito com diferentes números 

de neurónios. A Tabela 35 apresenta os resultados do treino em termos de erro relativo máximo 

obtido (%) para cada número de neurónios utilizado.  



148 

 

 

 

Figura 116: Gráfico de erro relativo do treino da RC3 

Tabela 35: Erro relativo dos treino da rede RC3 

Nº de neurónios Erro relativo máx. 

absoluto (%) 

05 |-28| 

10 |-28| 

15 |-19| 

20 |10| 

25 |-18| 

30 |-11| 
 

Apesar destes valores de erro ainda serem significativamente grandes (28%) para os treinos, eles 

são compreensíveis. Tendo em vista que a rede deve desvendar um comportamento implícito de 

determinado fenômeno, se este fenômeno contém muita variação, a RNA repetirá esse 

comportamento. Ou seja, se há uma variação de até 47% implícita nos dados de entrada, então a 

resposta da rede com 28% de erro está coerente. Para além disso, a rede RC3 com 20 neurónios 

alcançou um erro máximo de 10%, o que viabiliza sua utilização. 

4.4.2.2 Redes com combinação dos dados de entrada por tipos de ensaios 

Nesta secção estão apresentados os resultados dos treinos de 5 redes (RCG, RCD, RCGF3, RES3 

e RGPR), com variações no número de neurónios presentes na camada oculta. A RCG é a rede 

composta pelas características geométricas, nomeadamente a presença e quantidade de 

travadouros na alvenaria e a distinção entre faces regulares e irregulares (Figura 117). A RCD é 

a rede treinada com dados de entrada referentes às características dinâmicas, nomeadamente os 

valores de frequência natural nas direções x e y (Figura 118). RCGF3 é a rede treinada com dados 

de entrada referentes às características obtidas com os ensaios geofísicos (GPR e ensaios sónicos 

indiretos do Ac3), especificamente o valor médio da amplitude e a velocidade de propagação da 

onda (Figura 119). RES3 é a rede treinada apenas com dados de entrada referentes aos resultados 

dos ensaios sónicos indiretos do Ac3, i.e., a velocidade de propagação da onda (Figura 120). 

RGPR é a rede treinada apenas com dados de entrada referentes aos valores das amplitudes 

obtidas pelo ensaio com GPR (Figura 121). 
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Figura 117: Gráfico de erro relativo do treino da RCG 

 

Figura 118: Gráfico de erro relativo do treino da RCD 

 

Figura 119: Gráfico de erro relativo do treino da RCGF3 

 

Figura 120: Gráfico de erro relativo do treino da RES3 

 

Figura 121: Gráfico de erro relativo do treino da RGPR 

Estes gráficos apresentados, referentes às redes treinadas RCG, RCD, RES3, RGPR e RCGF3, 

apresentam valores de erros altos para todos os números de neurónios, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Após 

análise dos resultados de erro relativo dessas redes treinadas, apresentados na Tabela 36, conclui-

se que a utilização desta ferramenta de simulação, com esta distribuição de dados de entrada, não 
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se apresenta viável, pois as taxas de erro alcançadas estão altas, todas acima de |30%|. Com 

exceção das redes RCD para 5, 20, 25 e 30 neurónios, RGPR para 25 neurónios e RCGF3 para 

30 neurónios, que apresentaram erros menores ou iguais a |30%|. Estas redes consideradas viáveis 

estão destacadas em verde na tabela. 

Tabela 36: Erro relativo dos treinos das redes combinadas por tipos de ensaios 

Nº de 

neurónios 

Erro relativo máximo aprox. (%) 

RCG RCD RES3 RGPR RCGF3 

05 -54 -27 -52 -60 -38 

10 -65 -31 -41 -42 -33 

15 -58 -31 -57 -36 35 

20 -59 -30 -45 -62 -41 

25 -54 -30 -38 -26 31 

30 -65 -30 -54 -35 -25 

4.4.2.3 Redes com combinação aleatória dos dados de entrada 

A seguir estão apresentados os resultados dos treinos das 9 redes combinadas aleatoriamente (R1-

3, R2-3, R3, R4, R5-3, R6, R7-3, R8 e R9-3), com variações no número de neurónios presentes 

na camada oculta. R1-3 é a rede treinada com dados de entrada referentes aos resultados obtidos 

com os ensaios de GPR, sónicos (Ac3) e as características geométricas (Figura 122). R2-3 é a 

rede treinada com dados de entrada referentes aos resultados obtidos com os ensaios sónicos 

indiretos (Ac3) e as características geométricas (Figura 123).  

 

Figura 122: Gráfico de erro relativo do treino da R1-3 

 

Figura 123: Gráfico de erro relativo do treino da R2-3 

R3 é a rede treinada com dados de entrada referentes aos resultados obtidos com o ensaio GPR 

(valores médios da amplitude) e as características geométricas (Figura 124). R4 é a rede treinada 

com dados de entrada referentes aos resultados obtidos com os ensaios dinâmicos (frequências 

naturais x e y) e as características geométricas (Figura 125). 
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Figura 124: Gráfico de erro relativo do treino da R3 

 

Figura 125: Gráfico de erro relativo do treino da R4 

R5-3 é a rede treinada com dados de entrada referentes aos resultados obtidos com os ensaios 

dinâmicos (frequências naturais x e y), características geométricas e os sónicos indiretos (Ac3) 

(Figura 126). R6 é a rede treinada com dados de entrada referentes aos resultados obtidos com os 

ensaios dinâmicos (frequências naturais x e y), características geométricas e os ensaios com GPR 

(amplitude média) (Figura 127).  

 

Figura 126: Gráfico de erro relativo do treino da R5-3 

 

Figura 127: Gráfico de erro relativo do treino da R6 

R7-3 é a rede treinada com dados de entrada referentes aos resultados obtidos com os ensaios 

dinâmicos e sónicos (Ac3) (Figura 128). R8 é a rede treinada com dados de entrada referentes aos 

resultados obtidos com os ensaios dinâmicos e o GPR (Figura 129). R9-3 é a rede treinada com 

dados de entrada referentes aos resultados obtidos com ensaios dinâmicos, GPR e sónicos (Ac3) 

(Figura 130). 
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Figura 128: Gráfico de erro relativo do treino da R7-3 

 

Figura 129: Gráfico de erro relativo do treino da R8 

 

Figura 130: Gráfico de erro relativo do treino da R9-3 

Estes gráficos apresentados, referentes às redes treinadas R1-3, R2-3, R3, R4, R5-3, R6, R7-3, 

R8 e R9-3, apresentam valores de erros com grandes variações, entre -67% e -8%, para todos os 

números de neurónios, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Entre elas, as redes com maiores erros (acima de 

30%) não são indicadas para utilização. A rede R1-3 não é indicada com 20 e 25 neurónios. Para 

a rede R2-3, apenas é indicada sua utilização com 30 neurónios. A rede R3 não é indicada com 

nenhum número de neurónios.  A rede R4 é indicada apenas com 20 neurónios. A rede R5-3 

apenas não é indicada com 5 neurónios. A rede R6 é indicada com 20 e 30 neurónios. A rede R7-

3 só não é indicada com 10 neurónios. A rede R8 é apenas indicada com 10 e 30 neurónios, e a 

rede R9 é indicada para todos os números de neurónios treinados. As redes indicadas estão 

destacadas em verde na Tabela 37. 
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Tabela 37: Erro relativo dos treino da rede aleatórias 

Nº de 

neurónios 

Erro relativo máx. (%) 

R1-3 R2-3 R3 R4 R5-3 R6 R7-3 R8 R9-3 

05 -30 -50 -58 -42 -46 -45 -30 -38 22 

10 -27 -47 -54 -33 24 -32 -34 24 20 

15 24 -37 -55 -32 -29 -53 -30 37 -13 

20 -35 -67 38 -29 -25 -29 26 -56 -19 

25 -43 -42 -61 38 -28 -53 -25 -33 -13 

30 -27 30 -51 -33 -30 -22 -29 23 -8 

Após análise dos resultados de erro relativo das redes treinadas apresentados na Tabela 37, 

conclui-se que a utilização da ferramenta R9-3, com esta distribuição de dados de entrada, 

apresenta-se viável e eficiente, pois as taxas de erro alcançadas foram de -8%, com utilização de 

30 neurónios. 

4.4.2.4 Redes com combinação de dados de entrada resultantes de ensaios sónicos com 

Ac1 e Ac2 

Após treino das 90 redes citadas anteriormente, foram feitas análises nos resultados obtidos para 

verificar quais os treinos que obtiveram maior eficiência, com relação ao número de neurónios, 

tendo em conta as taxas de erro. As menores taxas de erro foram obtidas com arquiteturas com 

30, 20 e 15 neurónios na camada oculta das redes. Para esta nova fase de treinos, com alteração 

dos acelerómetros (Ac1 e Ac2) nos ensaios sónicos, mais 16 tipos de redes são definidos e 

treinados, sendo elas: RC1, RC2, RCGF1, RCGF2, RES1, RES2, R1-1, R1-2, R2-1, R2-2, R5-1, 

R5-2, R7-1, R7-2, R9-1 e R9-2. Após analisar o comportamento face ao número de neurónios 

apenas para redes com entradas de ensaios sónicos, os melhores resultados com relação as taxas 

de erro foram obtidas com 15 e 30 neurónios. Por isso, os treinos seguintes foram feitos para 

variantes de 15 e 30 no número de neurónios. 

Os resultados referentes ao treino das redes com a alteração dos dados dos acelerómetros (Ac1 e 

Ac2) estão apresentados na Tabela 38 e os respetivos gráficos estão no Anexo D. As redes com 

erros relativos absolutos inferiores a 20% estão destacadas em verde, e representam as opções 

para utilização mais confiáveis para as aplicações. Em azul estão destacadas as opções de redes 

que devem ser utilizadas com maior cautela, pois apresentam erros superiores a 20% e inferiores 

a 30%. As redes com erros destacados em vermelho não são recomendadas a sua utilização, pois 

os erros podem variar de 31% a 74%, valores que inviabilizam a sua aplicação. 

Conforme a orientação descrita anteriormente, as redes R1, R2 e RES, usando resultados de Ac1 

e Ac2, obtiveram resultados insatisfatórios. Estas redes têm em comum a ausência dos resultados 

dinâmicos como dados de entrada da rede. As redes com resultados mais eficientes são R9-1, R7-
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1 e R5-1 com 30 neurónios e RC2 com 15 neurónios. Estas têm em comum a presença dos 

resultados dinâmicos e sónicos como dados de entrada. 

Tabela 38: Resultados dos treinos das redes com Ac1 e Ac2 

Redes Nº de neurónios 
Erro relativo máx. 

absoluto (%) 

R1-1  
15 |-44| 

30 |-39| 

R2-1 
15 |-49| 

30 |-50| 

R5-1 
15 |-24| 

30 |-20| 

R7-1 
15 |22| 

30 |16| 

R9-1 
15 |-13| 

30 |-16| 

RC1 
15 |27| 

30 |28| 

RCGF1 
15 |29| 

30 |-30| 

RES1 
15 |-60| 

30 |-74| 

R1-2  
15 |39| 

30 |-29| 

R2-2 
15 |-45| 

30 |-46| 

R5-2 
15 |-30| 

30 |-27| 

R7-2 
15 |-28| 

30 |-36| 

R9-2 
15 |26| 

30 |-26| 

RC2 
15 |19| 

30 |-24| 

RCGF2 
15 |-27| 

30 |30| 

RES2 
15 |-73| 

30 |-49| 
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4.5 Análise de desempenho das Redes Neuronais Artificiais e considerações finais 

As redes foram utilizadas para desenvolver uma ferramenta de simulação capaz de caracterizar 

mecanicamente as amostras de paredes de folha dupla de granito com algumas variações, sendo 

elas a presença de travadouros e a regularidade das faces. Além disso, foram testadas variações 

nos dados de entrada e arquitetura da rede (número de neurónios), sendo um total de 122 redes 

treinadas. 

Com a análise dos treinos realizados, conclui-se que apenas 10% das redes treinadas (sem a 

variação 1 e 2, correspondente ao Ac1 e Ac2 respetivamente) apresentaram resultados 

satisfatórios, ou seja, confiança na sua futura utilização por apresentar menores valores de erro 

(<20%), nomeadamente a R9-3 (com 10, 15, 20, 25 e 30 neurónios) e a RC3 (com 15, 20, 25 e 

30 neurónios). Estas redes consideradas “ótimas”, foram obtidas com a utilização de todos os 

ensaios como dados de entrada. Entretanto, as redes treinadas com apenas uma variável de 

entrada, apresentaram os mais altos valores de erro (RCG, RGPR, RES e RCD). Isto 

corrobora a ideia de que a sinergia dos ensaios utilizados foi essencial para traduzir com 

eficiência as características das amostras de alvenaria de granito para essas redes. 

Também foi possível concluir que o aumento no número de neurónios, presentes na camada 

oculta, acarreta uma melhor performance da rede, pois todas as redes treinadas com apenas 5 

neurónios obtiveram resultados insatisfatórios. Além disso, para as redes treinadas com a 

variante do acelerómetro Ac2 (ensaios sónicos), apenas a rede RC2 (com 15 neurónios) 

obteve um erro menor que 20%, podendo então, também ser utilizada como ferramenta de 

simulação de caracterização dessas estruturas. Por outro lado, as redes treinadas com a 

variação do acelerómetro Ac1 (ensaios sónicos), que obtiveram também valores de erro 

menores que 20%, foram R5-1, R7-1 e R9-1, para as quais se tem como dados de entrada os 

resultados dos ensaios sónicos e dinâmicos. Isto destaca a importância da utilização destes 

tipos de ensaios não-destrutivos para caracterização do material em estudo. 

Após a realização dessa série de treinos das RNA’s, foi possível constatar que as variáveis 

definidas como dados de entrada para representar numericamente os resultados de cada ensaio 

NDT’s, i.e., a velocidade da onda sónica como resposta dos ensaios sónicos indiretos (Ac1, Ac2 

e Ac3), o RMS das amplitudes dos radargramas obtidos pelo ensaio com GPR, as frequências de 

vibração natural (1ª e 2ª frequência) como resposta dos ensaios de caracterização dinâmica, foram 

convincentes pois alcançaram resultados relevantes. As ferramentas de simulação obtidas neste 

trabalho podem ser utilizadas para diversos casos de estudo, desde que estes apresentem 

características semelhantes às amostras que compõem essa base de dados. 

  



156 

 

 

 

 

5 CASOS DE ESTUDO 

 

No âmbito do desenvolvimento deste trabalho considerou-se importante proceder à aplicação de 

metodologias, experimentais e numéricas, anteriormente apresentadas, a casos de estudo reais 

exemplificativos de estruturas tradicionais de alvenaria de pedra. Desta forma, foram escolhidas 

estruturas tradicionais de alvenaria para aplicação destas técnicas. Para cada caso de estudo, foram 

aplicadas técnicas não-destrutivas, de acordo com as condições estruturais e características de 

cada edifício. Os ensaios definidos no planeamento do trabalho, para serem realizados em campo, 

foram: ensaios com GPR e ensaios sónicos. 

Conforme Tabela 39, estas 4 edificações foram selecionadas ao longo do trabalho. Essas escolhas 

foram feitas de acordo com a disponibilidade, necessidade de intervenção e interesse dos 

responsáveis pelas informações obtidas dos ensaios. 

Tabela 39: Casos de estudo 

Casos de estudo Data de realização das investigações 

Igreja de Malhadas Outubro/2015 

Quinta Solar de Lamas Dezembro/2016 

Igreja de Mancelos Março-Abril/2017 

Edifício Miguel Bombarda Maio/2017 

Os dois primeiros casos (Igreja de Malhadas e Quinta Solar de Lamas) correspondem a uma fase 

menos desenvolvida do trabalho, pelo que a aplicação de metodologias foi parcial, onde, em 

particular as redes neuronais não foram aplicadas. Nos restantes dois casos de estudo (Igreja de 

Mancelos e Edifício Miguel Bombarda) já foi possível fazer uma aplicação mais desenvolvida 

daquelas metodologias, envolvendo nomeadamente os ensaios sónicos, o GPR e as redes 

neuronais. 

Os ensaios com GPR foram feitos com o equipamento GSSI, antena blindada com frequência 

central de 900 MHz, incluindo o monitor, pertencentes ao Laboratório de Geofísica do DEM 

(Departamento de Engenharia de Minas) - FEUP. Os ensaios sónicos foram sempre realizados 

com o mesmo equipamento usado nos ensaios de laboratório, o martelo da marca PCB, com 

ponteira de alumínio, um condicionador de sinal, um amplificador de sinal para o martelo, 3 

acelerómetros e uma placa de aquisição de sinal ligado por USB a um computador, pertencentes 

ao LESE (Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural da FEUP). 
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5.1 Igreja de Malhadas - Miranda do Douro 

A Igreja de Malhadas, situada na freguesia de Malhadas, Miranda do Douro, estava em obras de 

reabilitação durante a realização destes ensaios. O principal objetivo deste trabalho foi a 

identificação da constituição estrutural das paredes e arcos da Igreja de Malhadas (Figura 131). 

Foi possível realizar dois tipos de ensaios: o GPR e os sónicos. A metodologia utilizada e os 

resultados obtidos estão apresentados a seguir. 

 

Figura 131: Igreja de Malhadas 

5.1.1 Ensaios sónicos 

Foi realizado o ensaio sónico direto com o objetivo de obter as velocidades de propagação das 

ondas P na alvenaria. Foram definidos 6 pontos de aquisição, e para cada ponto foram obtidas 3 

leituras. Os seis pontos de aquisição estão localizados na parede do 1º arco (vista A), do lado 

direito, (Figura 132) sendo espaçados verticalmente de 30 cm e horizontalmente de 60 cm. As 

velocidades foram calculadas a partir de informação prévia de que a espessura da parede de pedra 

é de aproximadamente 70cm. 

 

Figura 132: Ensaio sónico na parede do 1º arco (vista A), lado direito; posicionamento dos acelerómetros. 

Nesta secção estão apresentados os resultados obtidos com a aplicação do método direto de 

ensaios sónicos. Conforme citado anteriormente, foram feitas medições em 6 pontos, sendo 3 

pontos na cota 30cm e 3 pontos na cota 60cm, medidos a partir da base do arco no seu alinhamento 
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central. Os dados foram adquiridos pelo LabVIEW SignalExpress (National Instruments, 2010) 

e processados em MatLab (Matrix Laboratory, 2013). 

Com auxílio de MatLab (Matrix Laboratory, 2013) foi então possível obter o instante de início 

do impacto (gerada pelo martelo) e da resposta dos acelerómetros, que estão caracterizadas neste 

ensaio como onda P, por ter sido utilizada a técnica do ensaio direto. Com estas informações foi 

possível obter a velocidade de propagação das ondas P na alvenaria, o que auxilia na 

caracterização do material. A Tabela 40 apresenta os resultados obtidos com o ensaio sónico, 

sendo Vp o valor médio das três leituras repetidas. As velocidades de propagação das ondas 

variaram entre 407 m/s até 1162 m/s. Estes são valores considerados baixos quando comparados 

com os valores obtidos pelos ensaios em laboratório apresentados neste trabalho, o que é coerente 

com o facto de esta ser uma alvenaria de xisto, portanto com características diferentes daquelas 

ensaiadas em laboratório que eram de granito. 

Tabela 40: Resultados do ensaio direto no 1º arco 

Distância (cm) Cota vertical (cm) Vp (m/s) 

0,60 

0,30 

1112 

1,20 552 

1,80 407 

0,60 

0,60 

523 

1,20 490 

1,80 1162 

Para construção do mapa de velocidades foi utilizado o software Surfer 13 Demo (Golden 

Software, 2015), conforme apresentado na Figura 133a. Os pontos destacados em pequenos 

círculos pretos indicam a localização de realização dos ensaios sónicos diretos. O mapa de 

velocidades está identificado por uma escala de cores, sendo a cor branca referente ao limite 

inferior de velocidade (350m/s) e a cor preta referente ao limite máximo (1200m/s). 

Com a análise do mapa de velocidades, é possível identificar uma zona central com menores 

valores de velocidade (de 350m/s a 600m/s), sugerindo características de menor rigidez, enquanto 

nas zonas das extremidades, superior direita e inferior esquerda, surgem maiores valores de 

velocidade (de 850m/s a 1200 m/s) característica de maior rigidez do material. A Figura 133b 

indica a localização dos acelerómetros (círculo preto) posicionados na cota de 30cm. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 133: (a) Mapa interpolado de velocidades dos 6 pontos e (b) área investigada. 

5.1.2 Ensaios com GPR 

O método GPR foi realizado por meio de perfis de reflexão com afastamento constante. Esta 

prospeção geofísica teve como objetivo a identificação da estrutura interna da parede. Para o 

trabalho de aquisição e análise/processamento de dados foi utilizado a antena blindada com 

frequência central de 900 MHz e o software ReflexW (Sandmeier Geophysical Research, 2019). 

Foram obtidos 62 (sessenta e dois) radargramas, divididos por 4 regiões: teto da capela-mor, 

parede do 1º arco (vista A, em direção ao altar), parede do 2º arco (vista A, em direção ao altar e 

vista B, em direção à fachada principal) (Figura 134), e parede direita entre a capela-mor e a nave. 

O 1º arco é composto de alvenaria de xisto e o 2º arco é constituído por alvenaria de pedra de 

granito com folha dupla. Os radargramas foram feitos da seguinte maneira: 

• No teto da capela-mor foram feitos 04 (quatro) perfis horizontais paralelos (comprimento 

de aproximadamente 6,24m) na direção do eixo da igreja; 

• Na parede do 1º arco (vista A) foram feitos 45 (quarenta e cinco) perfis verticais paralelos 

e 1 perfil longitudinal na face inferior do arco (Figura 135a); 
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• Na parede do 1º arco (vista B) foram feitos 06 (seis) perfis verticais paralelos 

(comprimento de aproximadamente 100cm) e 03 (três) perfis horizontais paralelos 

(comprimento de aproximadamente 3,50m) (Figura 136a); 

• Na parede do 2º arco (vista B) (Figura 135b) foram feitos 02 (dois) perfis horizontais 

paralelos (comprimento de aproximadamente 1,50m) e 01 (um) perfil vertical 

(comprimento de aproximadamente 1,90m); 

  

(a)                                                              (b) 

Figura 134: (a) Vista A e (b) vista B 

  

(a)                                                             (b) 

Figura 135: Local de realização dos perfis GPR (a) na parede do 1º arco (vista A), lado esquerdo, e (b) na parede do 2º 

arco (vista B). 

 

2º arco 

2º arco 
1º arco 
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(a)                                                             (b) 

Figura 136: Local de realização dos perfis GPR (a) na parede do 1º arco (vista B) e (b) na parede do 1º arco (vista A), 

lado direito. 

A seguir estão apresentados alguns resultados obtidos dos radargramas processados. Estes 

alcançaram uma profundidade total aproximada de 0.70m, que corresponde à espessura da parede 

de pedra. As linhas desenhadas nos radargramas são para destacar informações relevantes, pelo 

que cada cor indica uma possibilidade de interpretação, conforme relatado a seguir. O término 

das paredes está destacado pela linha azul, em torno de 70cm. Para o cálculo das distâncias foi 

considerada a mesma velocidade já citada nos outros ensaios com GPR, v=0,13m/ns. A linha 

amarela destaca a interface entre materiais com diferentes características identificados pelo GPR. 

O retângulo preto tracejado evidencia algumas hipérboles e perturbações. 

Para a Figura 137 apresenta-se o perfil vertical obtido no 1º arco (vista A), na posição indicada 

com a foto do lado direito. Este arco é composto por alvenaria de xisto, por isso esta linha amarela 

pode indicar a interface entre as pedras de diferentes tamanhos deste material e a camada de ar 

existente entre elas. 

 

Figura 137: Perfil vertical obtido no 1º arco, vista A 

Os perfis horizontais apresentados na Figura 138 são paralelos entre si, e localizados conforme a 

indicação da foto no lado direito. Estes dois perfis foram feitos no 2º arco, na vista B, e possuem 

comprimento de 1.50m. Este arco é composto por alvenaria de pedra de granito com folha dupla, 

por isso esta linha amarela indica a interface entre as duas folhas. O retângulo destacado em 

tracejado preto pode indicar uma diferença de material utilizado no preenchimento entre as duas 

folhas de pedra. 
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Figura 138: Perfis paralelos horizontais no 2º arco, vista B. 

O perfil apresentado na Figura 139 está localizado no mesmo arco dos anteriores (2º arco na vista 

B), mas foram feitos na direção vertical da parede, com comprimento de 1.90m. Este perfil 

também apresenta a linha amarela que indica a interface entre as duas folhas, estando também 

identificado o retângulo destacado em tracejado preto, conforme citado anteriormente. 

 

Figura 139: Perfil vertical do 2º arco, vista B 

Estes ensaios não-destrutivos realizados auxiliaram na compreensão das características dos 

materiais da estrutura naquela zona. Porém, a caracterização mecânica não foi possível ser feita 

apenas com esses resultados, pois os resultados obtidos não possuem precisão necessária para 

estas conclusões. Tratando-se de um material heterogêneo e anisotrópico, torna-se muito útil a 

adoção das redes neuronais como ferramenta de caracterização destas estruturas com auxílio 

destes tipos de ensaios. 

As RNA’s desenvolvidas neste trabalho não são aplicáveis neste caso de estudo, pois foram 

desenvolvidas para paredes de pedra de granito e, neste caso, as paredes são de xisto. Além disso, 

os dados sónicos teriam de ter sido obtidos pelo método indireto e os radargramas do GPR 

deveriam ter sido feitos com espaçamento constante de 5cm. Por estas razões apresentadas, este 

caso de estudo não pode ter sido simulado pela RNA desenvolvida. 
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5.2 Quinta Solar de Lamas – Porto 

5.2.1 Descrição da edificação 

Para a edificação existente na Quinta do Solar de Lamas (Figura 140), localizado no Pólo da 

Asprela da Universidade do Porto, em frente à FEUP, foram realizados ensaios não-destrutivos e 

semi-destrutivos, com o objetivo de adquirir experiência com as técnicas. O Solar de Asprela é 

dividido em três grandes edificações, aqui denominadas como: celeiro (destacado em amarelo), 

casa do caseiro e o Edifício Principal, incluindo a Capela (destacados em azul). Os ensaios foram 

realizados no celeiro. 

 

Figura 140: Planta de situação do Solar de Lamas. 

O Celeiro possui dois pavimentos. A cobertura é inclinada em três águas, com revestimento em 

telha cerâmica. As paredes exteriores são de pedra à vista e possui pilares e vigas de pedra como 

estrutura de suporte (Figura 141). 

 

(a) 
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                                                                                    (b)                                 

Figura 141: (a) desenho da fachada e (b) imagens da área externa do celeiro. 

O rés-do-chão do celeiro possui paredes com pedras e juntas irregulares, com utilização de calços 

entre as juntas. No interior das divisões o piso térreo é de terra batida e as paredes exteriores são 

de pedra de folha dupla rebocada. O segundo piso (Figura 142) é composto por pavimentos em 

madeira, paredes exteriores em pedras com juntas acabadas e paredes interiores em tabique, todas 

com pintura branca. O teto possui forro em tabique, com acabamento em gesso e pintura branca. 

A cobertura da edificação é feita em estrutura de madeira. 

 

(a) 

    

                                    (b)                                           (c)                                          (d) 

Figura 142: (a) desenho em corte, (b) compartimento interno do celeiro, (c) forro do teto em tabique e (d) cobertura 

com estrutura de madeira. 

O Edifício Principal e a Capela não foram objeto de ensaio pelo que não são mais detalhados aqui. 

Os ensaios realizados no celeiro foram: ensaios sónicos, ensaios de resistividade, ensaios com 

GPR e ensaios de compressão in-situ com macacos planos. Os resultados obtidos com os ensaios 

de resistividade e GPR estão descritos em (Maia 2016; Matos 2016). Serão apresentados a seguir 

os resultados obtidos dos ensaios sónicos e de compressão in-situ. 
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5.2.2 Ensaios sónicos para diferentes estados de tensão 

Os ensaios sónicos, diretos e indiretos, foram realizados em simultâneo com os ensaios de 

compressão in situ. Os ensaios foram repetidos para cada patamar de carga, num total de 3 

patamares, de 0, 0.25 e 0.50 MPa. 

A Figura 143a indica o posicionamento dos LVDT’s utilizados durante o ensaio de compressão 

in situ, que serão detalhados a seguir. Também apresenta, destacados em círculos azuis, as 

posições dos acelerómetros para receção da onda consideradas para a realização dos ensaios 

sónicos diretos. A Figura 143b  apresenta, destacados em círculos vermelhos, os pontos de 

impacto do martelo utilizados nos ensaios sónicos direto. Além do ensaio sónico direto, também 

foi feito o ensaio sónico indireto. A Figura 143c indica, em círculos bege, a localização dos pontos 

de impacto para os ensaios indiretos. Na Figura 143d, apresenta-se a disposição no local, sendo 

as marcações em azul os pontos de receção e em vermelho os pontos de impacto, do ensaio direto. 

  

 (a)                                                               (b) 

            

(c)                                                               (d) 

Figura 143: Localização de LVDT’s, dos acelerómetros e dos pontos de impactos, (a) na face A, (b) na face B, (c) para 

ensaio indireto (Silva 2019) e (d) posição no local 

A numeração apresentada na Figura 143d (1, 2, 3 e 4) indica os pontos e trajetórias realizadas nos 

ensaios, conforme está indicada na Tabela 41, com 20 cm de espaçamento horizontal e 25 cm de 

espaçamento vertical. Estes trajetos foram definidos de forma a permitir obter informações entre 

as juntas horizontais (ensaio indireto com trajetória 4-2 e 3-1), verticais (ensaio indireto com 

FACE A FACE B 
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trajetória 4-3 e 3-4) e os trajetos diagonais (ensaio indireto com trajetória 4-1 e 3-2); os pontos 1 

e 2 estão na mesma pedra, sem interferência de juntas. 

Tabela 41: Posicionamento do ensaio sónico com compressão 

Direto Indireto (face B) 

Impacto 

(face A) 

Receção 

(face B) 

Impacto Receção 

1 1 4 1, 2, 3 

2 2 3 1, 2, 4 

3 3  

4 4 

Na Tabela 42 apresentam-se os valores de velocidade de propagação das ondas (m/s), obtidos 

pelos acelerómetros nas posições indicadas (1, 2, 3 e 4) para o ensaio direto. Conforme citado 

anteriormente, os pontos 1 e 2 estão localizados na mesma pedra, o que justifica seus valores de 

velocidade estarem próximos (2987m/s e 2996m/s); os demais pontos (3 e 4) estão instalados em 

pedras diferentes e posicionados mais na extremidade do bloco. Para os três patamares de carga, 

o ponto 1 permaneceu estável, com pequenas variações. O ponto 2 possuía uma zona coberta por 

uma camada de argamassa que não estava devidamente aderida à superfície, isto pode ser 

percebido na redução na velocidade (de 2996m/s para 1213m/s), que indica uma deformação nesta 

zona. Os pontos 3 e 4 possuem uma variação inconsistente, para 0.25 e 0.50 MPa. 

Tabela 42: Resultado dos ensaios diretos (m/s) 

Patamar de carga Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

0 MPa 2987 2996 1421 1426 

0.25 MPa 2442 1499 961 2033 

0.50 MPa 2714 1213 1599 1278 

Com os valores da Tabela 42, tem-se o mapa de velocidades da Figura 144. Este mapa está 

apresentado em uma escala de cores branca, cinza e preta, sendo a cor branca indicada como o 

limite superior (3150m/s) e a cor preta indicada como o limite inferior (950m/s). A linha vermelha 

indica a posição da junta horizontal. Os pontos 3 e 4 estão no mesmo alinhamento, mesma 

grandeza de valores; os pontos 1 e 2 também estão no mesmo alinhamento e com mesma grandeza 

de valores, para 0MPa. Os pontos 3 e 4 estão posicionados mais na extremidade do bloco, logo 

estão mais sujeitos a interferências de fronteiras e influências da argamassa. Os pontos 1 e 2 estão 
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mais centrados no bloco de pedra, por isso os valores (maiores) são compatíveis com materiais 

do tipo granito. 

 

                           (a)                                                    (b)                                                   (c) 

Figura 144: Mapa de velocidade dos ensaios diretos, (a) 0 MPa, (b) 0.25 MPa e (c) 0.50 MPa 

A Figura 145 apresenta os resultados dos ensaios indiretos para 0 MPa de patamar de carga. Para 

o impacto feito na posição 3, a trajetória horizontal (receção no ponto 4) apresenta o maior valor 

de velocidade, isso pode ser atribuído ao facto de ter um trajeto mais curto do que 3-1 e 3-2. Os 

valores de velocidade para a receção no ponto 1 (trajetória vertical) e 2 (trajetória diagonal) estão 

próximos, pois basicamente possuem a mesma estrutura e materiais em seu trajeto. Para o impacto 

feito na posição 4, a trajetória vertical (receção no ponto 2) apresentou o menor valor de 

velocidade, isto deve-se ao facto de atravessar uma junta, o que causa a atenuação a onda. O ponto 

3 (trajetória horizontal) apresentou maior valor do que os outros dois, pois está posicionado ao 

lado da posição do impacto. 

A Figura 146 apresenta os resultados dos ensaios indiretos para 0.25 MPa de patamar de carga. 

Para o impacto feito na posição 3, os pontos 1 (trajetória vertical) e 2 (trajetória diagonal) 

apresentaram um aumento na velocidade de propagação da onda, estas duas têm influência da 

presença de junta. Com isso pode-se assumir uma maior compactação da junta, o que proporciona 

este aumento da velocidade. Para o impacto feito na posição 4, os valores de velocidades não 

tiveram alterações significativas e mantiveram o mesmo comportamento anterior. 

A Figura 147 apresenta os resultados dos ensaios indiretos para o último patamar de carga, 0.50 

MPa. Para o impacto na posição 3, as velocidades para os três pontos (1, 2 e 4) apresentaram uma 

redução que pode ser atribuída ao comportamento das juntas devido ao ensaio de compressão, por 

ser um material mais frágil podem ter iniciado o aparecimento de fissuras. O gráfico referente ao 

impacto na posição 4 manteve-se com o mesmo comportamento dos anteriores. 

4 3 

2 1 

4 3 

2 1 
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2 1 
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Figura 145: Resultado dos ensaios indiretos, patamar 0 MPa 

    

Figura 146: Resultado dos ensaios indiretos, patamar 0.25 MPa 

    

Figura 147: Resultado dos ensaios indiretos, patamar 0.50 MPa 

Após análise dos gráficos apresentados, conclui-se que para os ensaios com impacto no ponto 4 

todas as leituras apresentaram aumento nos valores de velocidade. Para os ensaios com impacto 

no ponto 3, conclui-se que para a trajetória vertical (ponto 1) também se observou aumento nas 

velocidades, mas para a trajetória horizontal (ponto 4) obteve-se uma redução. Para a trajetória 

diagonal (ponto 2), tem-se uma inconsistência, pois no segundo patamar houve um aumento, mas 

logo em seguida, no terceiro patamar, uma redução dos valores de velocidade. 

Relativamente à realização do ensaio de compressão in situ, a Figura 148 indica a posição de 

instalação dos LVDT’s para uma das faces da parede ensaiada. Desta forma tem-se: 

• 4 LVDT’s (50, 51, 52, 53) para registo de deslocamentos verticais globais; 

• 4 LVDT’s (42, 43, 44, 45) para registo de deslocamento local vertical de 01 junta superior; 
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• 4 LVDT’s (46, 47, 48, 49) para registo de deslocamento local vertical de 01 junta inferior; 

• 2 LVDT’s (67, 68) para medir deslocamentos horizontais locais de 01 junta; 

 

Figura 148: Localização dos LVDT's (Silva 2019) 

Serão apresentados os resultados referentes à medição dos deslocamentos locais de 1 junta 

inferior, pois estão relacionados com a localização de realização dos ensaios sónicos indiretos 

anteriormente apresentados. A Figura 149 apresenta o gráfico de tensão x extensão referente à 

média dos 4 LVDT’s verticais instalados na junta inferior da parede (face A e face B). Neste 

gráfico também estão destacadas as retas de cálculo do módulo de elasticidade tangente. Foram 

identificados dois módulos de elasticidade: Einical = 0,42GPa (para tensão de até 0,4MPa) e E2 = 

0,16GPa (para tensão acima de 0,4MPa). 

 

Figura 149: Gráfico tensão x extensão, LVDT's verticais na junta inferior 

Para este caso de estudo tem-se resultados de ensaios sónicos e também de ensaios mecânicos; 

supondo que não fosse possível a realização de ensaios mecânicos poder-se-ia usar as RNA’s para 

estimar o módulo de elasticidade (E2) destas paredes. Assim como também, o resultado dessa 
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estimativa poderia ser comparado com o resultado obtido pelos ensaios mecânicos. Para este caso 

de estudo, de acordo com os tipos de ensaios realizados, poderia ser utilizada a rede neuronal R2-

3 com 30 neurónios. Porém, os acelerómetros utilizados no ensaio sónico indireto não estão 

posicionados conforme treino da rede (posicionamento tipo Ac3), e por esta razão apresentada, 

este caso de estudo não poderia ser simulado pela RNA desenvolvida. 

5.3 Igreja de Mancelos - Amarante 

A Igreja de Mancelos, incluída no complexo do Mosteiro de Mancelos, situa-se na proximidade 

de Amarante. Esta igreja é uma construção de alvenaria de pedra, construída no século XII, e 

constituída por paredes portantes de alvenaria de granito (Figura 150). Com a inspeção visual 

feita no exterior da igreja foi possível observar alguns sinais de intervenções ocorridas ao longo 

dos anos. Também na parte interna da igreja existem evidências de alterações à estrutura original. 

Os ensaios aqui reportados foram realizados nas paredes internas laterais da nave central. 

 

Figura 150: Planta térrea da Igreja de Mancelos 

Os ensaios não-destrutivos realizados neste caso foram: ensaios sónicos, GPR e ensaios 

dinâmicos de vibração ambiental. Os resultados referentes aos ensaios dinâmicos, ensaios 

sónicos, GPR e à modelação numérica estão apresentados em Guimarães (2017). Na Figura 151 

estão representados os locais em que se procederam os ensaios. No âmbito deste trabalho serão 

apresentados os resultados das zonas 3, 4 e 5. A seguir estão descritos os resultados relevantes 

obtidos com os ensaios sónicos e ensaios com GPR. 
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Figura 151: Locais de realização dos ensaios 

5.3.1 Ensaios sónicos 

Foram realizados ensaios sónicos indiretos, sendo feitas 3 leituras verticais alinhadas, com 3 

repetições cada, o impacto foi feito com uma distância de 20 cm a partir do primeiro acelerómetro 

(Ac1). As configurações de realização dos ensaios para cada zona foi a adoção de uma malha de 

pontos quadrada com um espaçamento nas duas direções ortogonais de 30cm, conforme em 

Figura 152a (zona 3), Figura 153a (zona 4) e Figura 154a (zona 5). Também, para cada zona estão 

apresentados seus respetivos resultados em Figura 152b (zona 3), Figura 153b (zona 4) e Figura 

154b (zona 5). 

Na Figura 152a, tem-se o local e a configuração dos alinhamentos adotado para a zona 3, similar 

para a zona 4. Para esta zona 3, foram considerados 4 alinhamentos, com 3 leituras (Ac1, Ac2 e 

Ac3). Os valores de velocidade média apresentados no gráfico da Figura 152b indicam uma 

variação de 23% para os 4 alinhamentos, mas é possível identificar o 1ª alinhamento como 

responsável pelos menores valores (682 m/s, 790m/s e 818m/s). Pode-se constatar uma 

uniformidade nos resultados dos alinhamentos 2, 3 e 4, com variação de 12% e um valor médio 

da velocidade de 1245 m/s. 

Para a zona 4, o gráfico (Figura 153b) indicou um aumento das velocidades, do alinhamento 1 até 

o alinhamento 4, isso pode estar relacionado a intervenção indicada na Figura 153a. Com uma 

linha contínua preta está indicada nesta figura uma área de escada preenchida com pedras de 

granito mais recentes. 

Os resultados apresentados para a zona 5 (Figura 154b) indicam um comportamento mais estável, 

sem muitas variações entre os alinhamentos e acelerómetros, com as velocidades entre 800 e 

1300m/s. Os alinhamentos 4 e 5 indicam os menores valores de velocidade, o que está associado 

à qualidade das alvenarias. Esta redução pode estar correlacionada com a presença de patologias 

de infiltração, que estão mais concentradas nestes dois alinhamentos (destaque em retângulo 

preto), conforme indicado na Figura 154a. 
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 (a) 

 (b) 
Figura 152: Zona 3, (a) malha de ensaio indireto e (b) Resultado do ensaio sónico indireto 

 (a) 

 (b) 

Figura 153: Zona 4, (a) malha de ensaio indireto e (b) Resultado do ensaio sónico indireto 
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 (a) 

 (b) 

Figura 154: Zona 5, (a) malha de ensaio indireto e (b) Resultado do ensaio sónico indireto 

5.3.2 Ensaios com GPR 

A prospeção foi feita com perfis verticais e paralelos espaçados a cada 5 cm, com um total de 53 

radargramas para as 3 zonas. Todos os radargramas foram processados com o software ReflexW 

(Sandmeier Geophysical Research, 2019), seguindo, em termos de processamento de dados e 

aplicação de filtros, a sequência seguinte: move starttime, bandpassbutterworth e background 

removal. 

Os radargramas que serão utilizados na sequência deste trabalho estão apresentados no Anexo 

A.3, e os resultados mais relevantes estão a seguir descritos. Dados os procedimentos 

anteriormente expostos, ilustra-se na Figura 155, dois dos radargramas obtidos para a zona 3. A 

zona destacada a vermelho indica uma mudança de material; como a parede é composta de duas 

folhas, esta zona corresponderá à transição dos panos da parede, cuja interface pode conter ar, 

diferentes quantidades de argamassa, ou mesmo mudança de material, acabando por introduzir 

perturbações na propagação das ondas. Nesta zona de ensaios não foi encontrado nenhum indício 

da existência de travadouros. A linha verde destaca o final da espessura da parede. 
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Figura 155: Radargramas 4 e 13, zona 3 

A Figura 156 representa o ensaio na zona 4. Com destaque em retângulo vermelho, identifica-se 

na zona central uma perturbação que corresponde à interface entre as duas folhas da parede e 

aparece constante ao longo de todo o perfil; em uma linha verde destaca-se também o final da 

parede.  

O ensaio na zona 5 esta representado na Figura 157. Nesta imagem também é possível distinguir 

na zona central uma perturbação, correspondendo à interface entre os panos de alvenaria; no 

entanto, observa-se uma maior heterogeneidade na parte superior da parede e uma zona mais 

uniformizada na parte inferior. Tal facto poderá dever-se a uma maior presença de vazios ou 

composição diferente da parede. 
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Figura 156: Radargramas 22 e 34, zona 4 

 

Figura 157: Radargramas 77 e 78, zona 5 
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5.3.3 Ensaios de compressão in situ 

Conforme citado inicialmente, para este caso de estudo também foi realizado ensaio de 

compressão in situ; para isso foi escolhida a zona 3. A Figura 158 indica a localização dos LVDT’s 

utilizados, para a face externa e interna da parede da igreja, sendo: 

• 6 LVDT’s (56, 57, 63, 64, 65, 66) para registo de deslocamentos verticais globais; 

• 4 LVDT’s (46, 44, 43, 49) para registo de deslocamento local vertical de 1 junta superior; 

• 4 LVDT’s (50, 51, 52, 53) para registo de deslocamento local vertical de 1 junta inferior; 

• 2 LVDT’s (42, 45) para medir deslocamentos horizontais; 

 

Figura 158: Localização dos LVDT's (Silva 2019) 

Para cada ensaio, foram utilizados quatro módulos da estrutura de realização do ensaio in situ, 

sendo a carga vertical aplicada por oito macacos hidráulicos, cada um com 121kN de capacidade 

(968kN no total). Foram instaladas células de carga nas hastes rosqueadas verticais para aquisição 

da força em cada etapa do ensaio (leituras dos patamares de carga). A aquisição das leituras das 

células de carga e dos transdutores de deslocamento foi feita continuamente. Para garantir a 

segurança de todo o procedimento, os ciclos de carga/descarga/recarga foram controlados 

manualmente, com auxílio de uma válvula de pressão eletrónica na central hidráulica. 

São apresentados os resultados referentes à média das leituras dos LVDT’s verticais globais da 

face interna da parede, pois foi onde se concentrou a realização dos ensaios sónicos. A Figura 159 

apresenta os gráficos tensão (MPa) x extensão (mm/mm). Por meio deste gráfico, foi possível 

calcular o módulo de elasticidade tangente (E2=0.21GPa). 
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Figura 159: Gráfico tensão (MPa) x extensão (mm/mm) da média dos LVDT’s verticais globais da face interna da 

parede da zona 3 

5.3.4 Simulação com a RNA 

Após a realização destes ensaios NDT’s foi possível auxiliar na caracterização estrutural destas 

paredes. Para a zona 3, como foram feitos ensaios de compressão, tem-se a informação dos 

módulos de elasticidade desta parede, mas as zonas 4 e 5 não possuem esta informação. Tendo 

em vista os ensaios NDT’s realizados (sónicos indiretos e GPR) é indicado, para auxiliar na 

caraterização mecânica destas alvenarias, utilizar as RNA’s desenvolvidas no Capítulo 4, para 

assim obter uma simulação dos dados do módulo de elasticidade (E2) para as demais zonas.  

Para este caso de estudo, de acordo com os tipos de ensaios realizados, foi utilizada a rede 

neuronal RCGF3, com 30 neurónios, para simulação dos resultados (Figura 160). Foram 

utilizados os dados sónicos, obtidos pelos ensaios indiretos com o acelerómetro Ac3 para cada 

alinhamento. Também foram utilizados os dados de amplitude (RMS) dos radargramas obtidos 

pelo ensaio com GPR referentes aos alinhamentos dos ensaios sónicos. Estes radargramas 

utilizados estão apresentados no Anexo A.3. 

A Tabela 43 apresenta os resultados utilizados na simulação da RNA para as zonas 3, 4 e 5 (Figura 

151). Estão indicados os valores de velocidades de propagação das ondas e seus respetivos valores 

normalizados; assim como os resultados de RMS dos radargramas e seus respetivos valores 

normalizados, conforme definido no início deste trabalho. Os valores de E2 (GPa) simulados pela 

RNA estão também apresentados nesta tabela, assim como a média destes valores. 
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Figura 160: Arquitetura da rede RCGF3 

Tabela 43: Dados de entrada e resultados da simulação da RCGF3 

 Linha Ac3 

Zona 3 Zona 4 Zona 5 

C4 C3 C2 C1 C4 C3 C2 C1 C5 C4 C3 C2 C1 

Sónico Ind. (m/s) 1011 1364 1169 818 688 652 631 691 956 878 1091 1138 1021 

Sónico Norm. 0.74 1.00 0.86 0.60 0.50 0.48 0.46 0.51 0.70 0.64 0.80 0.83 0.75 

GPR RMS Amp. 4491 3261 4161 4025 5098 2625 3040 3790 3259 3190 4710 4341 3902 

GPR Norm. 0.88 0.64 0.82 0.79 1.00 0.51 0.60 0.74 0.64 0.63 0.92 0.85 0.77 

E2 (GPa) - RNA 0.26 0.22 0.20 0.10 0.10 0.27 0.26 0.14 0.17 0.16 0.20 0.23 0.15 

E2 (GPa) média 0.20 0.19 0.18 

Tendo em vista que as três zonas (3, 4 e 5) possuem características similares, os valores de E2 

apresentarem-se próximos (0.20 GPa, 0.19 GPa e 0.18 GPa) era já esperado. Os resultados obtidos 

para a zona 3 podem ser comparados aos resultados obtidos pelo ensaio de compressão in situ 

realizado, que apresentou E2=0.21 GPa (Figura 159). Esta correlação indica a eficiência na 

utilização dessa RNA para este fim, pois apresentou um desvio menor do que 5%. 

5.4 Edifício na Rua Miguel Bombarda - Porto 

Este edifício, situado na Rua Miguel Bombarda, possuía 4 andares e estava em processo de 

demolição, pois estava estruturalmente danificado. A sua estrutura era composta por alvenarias 

de pedra, as paredes internas eram de tabique e o piso era de madeira. Foram realizados ensaios 

sónicos e ensaios com GPR nos mesmos locais de realização de ensaios de compressão. 

A Figura 161 apresenta a planta de reabilitação do edifício. A tracejado amarelo está representada 

a área a ser demolida, a vermelho a nova construção e a cinza o que será mantido. Os retângulos 

a preto indicam as áreas escolhidas para realização dos ensaios. Estas foram selecionadas baseado 

na estrutura das paredes, tipo de material e situação de risco local. A seguir serão apresentados os 

resultados e análises para as paredes A e C, que foram analisadas pelos ensaios sónicos (direto e 

indireto), GPR e ensaios mecânicos. A parede A é de folha simples e apresentava uma camada de 

reboco que não estava perfeitamente aderente à superfície, e uma camada de material similar a 
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um impermeabilizante. Com relação à parede C, esta é de folha dupla e também possuía uma 

camada de reboco nas mesmas condições. 

 

Figura 161: Planta da reforma do edifício. Fonte: Arquitectos Aliados, Lda. 

5.4.1 Ensaios sónicos 

Para este caso de estudo foram feitos ensaios sónicos, antes do ensaio de compressão, com 

configurações direta e indireta. Estes foram realizados em duas paredes, A e C, que apresentavam 

uma camada de reboco já existente e que não estava devidamente aderida às paredes. Devido a 

razões adversas, este reboco não pôde ser retirado antes da realização destes ensaios, por isso 

pode-se apresentar resultados com algumas variações nos valores das velocidades. 

Para a parede A, o ensaio sónico indireto (Figura 162a) foi feito numa marcação tipo malha (7x6), 

com espaçamento de 20 cm. Para cada impacto realizado, a receção era feita por 3 acelerómetros 

alinhados verticalmente (Ac1, Ac2 e Ac3). Os resultados dos ensaios indiretos estão apresentados 

na Figura 162b. Após análise do gráfico, indica-se que o alinhamento de 40cm apresenta menor 

dispersão nas velocidades de propagação das ondas; porém, para os demais alinhamentos, as 

velocidades apresentam grande variação, o que indica heterogeneidade das fiadas da alvenaria, 

com relação à rigidez do material. 

A parede C, externa, é composta de duas folhas de alvenaria de pedra. Para os ensaios indiretos 

foram definidos 6 colunas e 7 linhas, sendo a primeira linha da posição do impacto. O 

espaçamento mantém-se com 20cm de distância (Figura 163a). Os resultados destes ensaios estão 

na Figura 163b, em comparação com a parede A, esta apresenta menor dispersão nas velocidades 

de propagação das ondas, o que indica menor heterogeneidade nas fiadas das alvenarias. 

A 

C 
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                         (a)                                                                                             (b) 

Figura 162: Parede A, (a) malha de ensaio indireto e (b) Resultado do ensaio sónico indireto 

   

                         (a)                                                                                             (b) 

Figura 163: Parede C, (a) malha de ensaio indireto e (b) Resultado do ensaio sónico indireto 

O ensaio direto para a parede A também foi feito numa malha, 4 colunas com 4 linhas 

(espaçamento de 20cm). Para o ensaio direto os resultados estão apresentados em um mapa de 

velocidades (Figura 164a), com uma escala de cores, sendo o menor valor em roxo (1200m/s) e 

o maior valor em laranja (4600m/s). Os resultados apresentam concentrações de velocidades mais 

altas e uma maior distribuição das velocidades menores, em concordância com a constituição 

construtiva da parede, com presença de pedras maiores e menores na sua composição. Para o 

ensaio direto da parede C utilizou-se uma malha 5x6. Os resultados estão apresentados também 

em mapas de velocidades, com a mesma escala descrita anteriormente (Figura 164b). Estes 
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resultados também apresentam concentrações de velocidades mais altas e uma maior distribuição 

das velocidades menores. 

           

                                               (a)                                                                   (b) 

Figura 164: Resultado de ensaio sónico direto, (a) parede A e (b) parede C. 

5.4.2 Ensaios com GPR 

Para o ensaio com GPR foram feitos perfis horizontais e verticais com espaçamento de 5 cm, 

antes dos ensaios de compressão. Para a parede A (Figura 165), com 36cm de espessura (com 

reboco), foram obtidos 14 perfis verticais com 210cm de comprimento e 7 perfis horizontais com 

100cm de comprimento. Para a parede C (65cm de espessura com reboco) foram obtidos 13 perfis 

verticais com 210cm de comprimento. 

  

  (a)                                                                                   (b) 

Figura 165: Parede A, ensaios GPR (a) vertical e (b) horizontal 

A seguir estão apresentados alguns dos perfis processados, resultantes destes ensaios com GPR 

descritos anteriormente. A Figura 166 foi adquirida na parede A, este perfil horizontal tem 

indicado em azul o término da parede, a partir disso é possível confirmar a espessura das mesmas. 
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Também está indicado, com um retângulo preto tracejado, a presença de algum tipo de material 

que atenuou a passagem das ondas eletromagnéticas. Para a Figura 167, referente a um 

radargrama vertical, também está indicado o término da parede (linha azul) e uma área de 

atenuação da onda eletromagnética (retângulo preto tracejado); para além disso, tem-se uma área, 

destacada com retângulo vermelho, com presença de hipérboles.  

 

Figura 166: Perfil horizontal da parede A 

 

Figura 167: Perfil vertical da parede A 

Os radargramas da parede C (Figura 168 e Figura 169), referentes a perfis verticais, indicam a 

presença de interface entre duas folhas distintas (linha amarela) e o final da parede (linha azul). 

Após análise dos radargramas, conclui-se que as paredes, apesar de possuírem diferenças em sua 

composição (folha simples e folha dupla), possuem os radargramas com destaques e 

interpretações semelhantes, pois foram construídas pelo mesmo tipo de material (alvenarias de 

pedra). 

 

Figura 168: Radargrama 51, perfil vertical da parede C 
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Figura 169: Radargrama 47, perfil vertical da parede C 

5.4.3 Ensaios de compressão in situ 

Relativamente aos ensaios de compressão in situ, vários transdutores de deslocamento foram 

colocados, em ambas as faces de cada parede, para registar continuamente as deformações 

verticais e horizontais; a realização deste ensaio foi feita conforme descrição da secção anterior. 

A seguir estão apresentados os resultados do ensaio de compressão in situ para a parede A (Figura 

170a) e a parede C (Figura 170b). 

 

              (a)                                                                          (b) 

Figura 170: Ensaio de compressão para (a) Parede A e (b) Parede C 

A Figura 171 apresenta os gráficos tensão x extensão obtidos com o ensaio de compressão in situ 

feito na parede A, para a média dos LVDT’s verticais (esquerdo, central e direito) para as duas 

faces da parede, por ser uma parede de folha simples as movimentações da parede são similares 

para as duas faces, pois correspondem à mesma estrutura. Neste gráfico também estão indicados 

valores de rigidez tangente (MPa) obtidos a partir da curva experimental, sendo E2 = 0.41 GPa e 

E3 = 0.19 GPa correspondentes, respetivamente, aos 2º e 3º ramos tangentes à curva. Este ensaio 

para a parede A alcançou σmáx de pouco mais de 1,0MPa. 

A Figura 172 apresenta o gráfico tensão x extensão da parede C com a média dos deslocamentos 

obtido pelos LVDT’s verticais (esquerdo, central e direito) para a face interna, devido a essa ter 
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sido a face de realização dos ensaios sónicos indiretos. Este ensaio para a parede C alcançou σmáx 

pouco mais de 0,5MPa. Os valores de rigidez tangente (tal como os da parede A), obtidos para a 

face interna, foram de E2 = 0.16 GPa e E3 = 0.09 GPa. 

 

Figura 171: Gráfico de tensão (MPa) x extensão (mm/mm) da parede A 

 

Figura 172: Gráfico de tensão (MPa) x extensão (mm/mm) da parede C, face interna 
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5.4.4 Simulação com a RNA 

Este caso de estudo, apesar de já ter sido ensaiado mecanicamente, possui os parâmetros 

suficientes para ser simulado utilizando as RNA’s. Com esta simulação será possível, mais uma 

vez, verificar e validar a eficácia das RNA’s desenvolvidas no Capítulo 4. 

Assim como na secção do caso de estudo anterior, foi feita uma simulação dos dados do módulo 

de elasticidade (E2) com auxílio da rede desenvolvida RCGF3, com 30 neurónios. Utilizou-se 

como dados de entrada os resultados obtidos pelos ensaios não-destrutivos realizados (sónicos e 

GPR). Foram utilizados os dados sónicos, obtidos pelos ensaios indiretos com o acelerómetro 

Ac3 (distância de 120cm do impacto). Também foram utilizados os dados de amplitude (RMS) 

dos radargramas obtidos pelo ensaio com GPR nos mesmos alinhamentos verticais dos ensaios 

sónicos. Os radargramas utilizados como dados de entrada para a RNA estão apresentados no 

Anexo A.4. 

A Tabela 44 apresenta os dados utilizados na simulação (sónicos e GPR), que também foram 

normalizados conforme instruções anteriormente descritas. Os valores de E2 (GPa), simulados 

pela RNA, obtidos para cada alinhamento vertical estão também apresentados nesta tabela, para 

as paredes A e C, assim como as respetivas médias. 

Tabela 44: Dados de entrada e resultados da simulação da RCGF3 

Linha Ac3 (120cm)  

Parede A – folha simples Parede C – folha dupla 

C6 C5 C4 C3 C2 C1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Sónico Ind. (m/s) 1395 1429 923 928 1125 952 639 598 680 603 556 691 882 

Sónico Norm. 0.98 1.00 0.65 0.65 0.79 0.67 0.45 0.42 0.48 0.42 0.39 0.48 0.62 

GPR RMS Amp. 6485 7149 7884 8319 7630 6325 8120 7944 8899 8469 8434 8981 9471 

GPR Norm. 0.68 0.75 0.83 0.88 0.81 0.67 0.86 0.84 0.94 0.89 0.89 0.95 1.00 

E (GPa) - RNA 0.21 0.25 0.10 0.10 0.22 0.16 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

E (GPa) média 0.17 0.10 

Esta simulação indicou a parede A com um módulo de elasticidade médio de E2 = 0.17 GPa e 

para a parede C, E2 = 0.10 GPa. Estes valores, quando comparados aos obtidos pelos gráficos da 

Figura 171 e da Figura 172 apresentam-se com maiores desvios do que o caso de estudo anterior, 

aproximando-se porém dos valores obtidos para E3. Este maior desvio para E2 pode ser atribuído 

às condições de realização dos ensaios sónicos indiretos, pois o reboco existente pode ter 

acarretado erros durante a execução destes ensaios, levando a baixos valores de velocidades de 

propagação. Estes valores de velocidade, utilizados como dados de entrada para a simulação, 

podem ter induzido a rede neuronal a dar resultados menos concordantes para este caso de estudo 

específico. 
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Vale ressaltar também que o cenário da parede A, com E2 = 0.41 GPa, se apresenta com valor de 

rigidez mais elevada do que cenários obtidos em laboratório (nas oito paredes ensaiadas) e 

utilizados como base de dados de treino das redes (onde se obteve no máximo E2 = 0.31 GPa para 

a PP5). Assim, a rede neuronal simulou para o alinhamento C5 um valor (E2 = 0.25 GPa) que se 

aproxima do máximo experimental, mas os dados de entrada para os outros alinhamentos não 

permitiram uma adequada simulação da rigidez. 

5.5 Considerações finais 

Neste capítulo referem-se várias metodologias experimentais tais como, os ensaios sónicos, os 

ensaios com GPR e os ensaios de compressão in situ, e também metodologias numéricas como a 

simulação de dados com as RNA´s, a quatro casos de estudo reais ilustrativos de estruturas 

tradicionais de alvenaria. Conforme descrito, os casos da Igreja de Malhadas e da Quinta Solar de 

Lamas correspondem a uma fase menos desenvolvida do trabalho, pelo que as redes neuronais 

não foram aplicadas. Na Igreja de Mancelos e no Edifício da Rua Miguel Bombarda foi feito a 

aplicação das RNA’s com o auxílio dos resultados dos ensaios sónicos e do GPR. 

Para o caso da Igreja de Malhadas, em Miranda do Douro, os ensaios não-destrutivos realizados 

auxiliaram na compreensão das características dos materiais da estrutura naquela zona. Porém, a 

caracterização mecânica não foi possível ser feita apenas com esses resultados, pois não possuem 

exatidão suficiente para estas conclusões. Neste caso, as RNA’s não foram adequáveis, pois, as 

paredes desta Igreja são de xisto. 

No caso de estudo do Solar de Lamas, em Porto, tem-se resultados de ensaios sónicos e também 

de ensaios mecânicos que auxiliaram na caracterização desta edificação. Ao considerar que não 

fosse possível a realização de ensaios mecânicos nesta situação, poder-se-ia usar as RNA’s para 

estimar o módulo de elasticidade (E2) destas paredes. Porém, os acelerómetros utilizados no 

ensaio sónico indireto não foram posicionados conforme o treino da rede (posicionamento tipo 

Ac3), e por esta razão apresentada, este caso de estudo não poderia ser simulado pela RNA 

desenvolvida. 

Com relação a Igreja de Mancelos, em Amarante, foram realizados ensaios sónicos, ensaios com 

GPR e, também, simulações com a RNA para auxiliar na caracterização estrutural dessas paredes 

para três zonas distintas. Para uma das zonas apresentadas foram feitos ensaios de compressão, 

por isso tem-se a informação dos módulos de elasticidade desta parede, que serviram para 

corroborar a eficiência das simulações da RNA ao serem comparados os resultados obtidos por 

ambas as técnicas. Foi utilizada a rede neuronal RCGF3, com 30 neurónios, para simulação dos 

resultados. Para isso, foram empregues os dados sónicos indiretos e os dados de amplitude (RMS) 

dos radargramas obtidos pelo ensaio com GPR referentes aos alinhamentos dos ensaios sónicos, 

todos estes normalizados. Os valores de E2 simulados pela RNA, assim como a média destes 

valores para as três zonas, apresentarem-se próximos entre si. A comparação entre os resultados 

obtidos pela RNA e os resultados obtidos pelo ensaio de compressão in situ realizado indicou 
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uma eficiência na utilização dessa simulação para este propósito, pois exibiu um desvio menor do 

que 5%. 

De acordo com o caso de estudo do Edifício da Rua Miguel Bombarda, no Porto, este também 

possui os parâmetros suficientes para ser simulado utilizando as RNA’s. Neste também foi feita 

uma simulação dos dados do módulo de elasticidade (E2) com auxílio da rede desenvolvida 

RCGF3, com 30 neurónios. Foram obtidos valores de E2 (GPa), simulados pela RNA, para duas 

paredes distintas, uma de folha simples e uma de folha dupla. Os resultados indicaram a 

importância duma correta obtenção dos dados que compõem a base de dados de entrada das 

RNA’s, para que os valores simulados de E2 sejam os mais próximos possíveis da realidade. 
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6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1 Considerações finais 

A caracterização de alvenarias de granito tradicionais mostrou-se eficiente com a utilização da 

combinação das técnicas não-destrutivas, nomeadamente os ensaios com GPR, ensaios sónicos e 

ensaios dinâmicos. Desta forma, foi possível potencializar o uso destes ensaios como ferramenta 

de diagnóstico no processo de caracterização de estruturas de alvenaria. Vale ressaltar que todas 

as técnicas se apresentaram eficientes para caracterização de estruturas tradicionais, de acordo 

com suas peculiaridades, conforme será discutido a seguir. 

Com relação aos ensaios com GPR, as duas antenas utilizadas (1.6 GHz e 900 MHz) apresentaram 

adequabilidade ao uso em paredes de alvenaria com as características citadas, devido à relação 

complementar de resolução x profundidade. Vale ressaltar que para um bom uso desta técnica é 

importante ter em mente o objeto de estudo e o que se pretende identificar (objetivo dos ensaios), 

para a partir disso definir qual a melhor opção de antena a ser utilizada. 

Os radargramas interpretados indicaram relevantes informações acerca da composição das 

estruturas estudadas (painéis de folha dupla com presença de folhas regulares e/ou irregulares) e 

configuração estrutural (ausência ou presença de um ou dois travadouros). Essas características 

descritas foram eficientes na diferenciação entre as tipologias dos painéis nas etapas subsequentes 

do trabalho. As informações quantitativas obtidas com estes radargramas, i.e., os valores de 

amplitude que constroem estes perfis, foram também utilizados na caracterização dos painéis nas 

etapas subsequentes. 

Em adição a estes radargramas referentes às paredes construídas no laboratório, também foram 

apresentados ensaios com GPR em três casos distintos, nomeadamente no Mosteiro dos 

Jerónimos (Lisboa), no pavimento de um Edifício na Rua das Flores (Porto) e na cobertura de 

parte da Igreja dos Grilos (Porto). Nestes casos foi possível identificar camadas heterogêneas, 

descontinuidades, assim como as dimensões das estruturas analisadas e corroborar algumas 

características estruturais. Estes casos destacam a importância desta técnica para auxiliar na 

compreensão das informações que o ensaio com o GPR pode oferecer, assim como na perceção 

dos radargramas interpretados. 

A seguir, foram utilizados os ensaios dinâmicos para cada um dos oito painéis. Foram então 

apresentados os valores referentes às primeiras frequências naturais (eixo y – fora do plano) e 

para a segunda frequência natural (eixo x – plano). Os resultados obtidos com os ensaios 

dinâmicos apresentaram-se capazes para diferenciar as amostras com suas alterações estruturais 

presentes. Estes valores foram utlizados na construção das RNA’s. 
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Os ensaios sónicos convencionais foram utilizados com configurações diversas. A configuração 

de ensaio direto é recomendada para caracterizações pontuais. Também por ser um ensaio com 

mais fácil definição das trajetórias, os resultados obtidos auxiliaram na interpretação dos ensaios 

com outras configurações. Com relação aos ensaios sónicos diretos, da 1ª sequência (realizados 

antes dos ensaios de compressão uniaxial), estes apresentaram-se com concentrações de 

velocidades maiores na localização dos travadouros, o que já era esperado na ausência de 

argamassa e vazios. As velocidades obtidas nas demais regiões fora dos travadouros 

apresentaram-se menores, isto justifica-se, pois, estas áreas apresentavam a interface entre as duas 

folhas, sendo esta área composta de argamassa e vazios.  

Na impossibilidade de se realizar o ensaio direto, o ensaio indireto foi considerado uma opção de 

caracterização das estruturas, com a eventual vantagem de abranger uma maior parte da amostra 

em sua análise. Apesar da dificuldade em definir o tipo de onda obtido por esta configuração, 

foram consideradas as primeiras chegadas dos sinais para o cálculo das velocidades. Para os 

ensaios indiretos, da 1ª sequência, estes apresentaram grandes variações devido a heterogeneidade 

dos painéis. Os resultados das velocidades para o 1º recetor apresentaram-se maiores do que os 

demais recetores, isto porque a trajetória do 1º possui menor interferência das juntas horizontais.  

Para ambos os ensaios (diretos e indiretos), foi apresentado um estudo de sensibilidade para 

quantificar as velocidades estimadas para estes trajetos, acerca da variação destas velocidades em 

função do rácio 
𝑑𝑗

𝑑𝑇
. Assim como esperado, quanto maior for esta relação, menores são os valores 

das velocidades, devido à diminuição da velocidade das ondas nas juntas horizontais. 

Além desses, também foram propostos ensaios sónicos não-convencionais, com alteração nas 

posições dos recetores (lateral vertical e lateral horizontal) e na direção dos impactos (com auxílio 

de uma cantoneira fixada à estrutura) com o objetivo de otimizar a geração e a receção das ondas 

S. Estes apresentaram-se significativamente mais fiáveis e consistentes para a identificação das 

ondas s e estimação das correspondentes velocidades, além de serem de fácil execução.  

Com relação aos resultados dos ensaios sónicos convencionais diretos da 2ª sequência (realizados 

durante os ensaios de compressão uniaxial), foi identificada uma menor variação nos valores de 

velocidade referente aos travadouros, o que já era previsto pois os ensaios não chegaram à rotura 

das pedras. Com relação aos valores de velocidade fora dos travadouros, para as tipologias com 

presença de travadouros, foi identificado uma tendência de crescimento, isto porque durante a 

realização dos ensaios de compressão as juntas sofrem um efeito de compactação, ou seja, 

diminuem a presença de vazios. Os resultados para a tipologia sem presença de travadouros 

apresentaram-se com valores menores, devido a uma maior irregularidade estrutural.  

Estes resultados dos ensaios sónicos mostram-se promissores, principalmente considerando que 

a aplicabilidade destes ensaios em paredes de alvenaria é uma área de pesquisa ainda não 

suficientemente consolidada, além do facto desses materiais não serem homogéneos e isotrópicos. 

De facto, os resultados experimentais mostram que, no mesmo painel de alvenaria, as velocidades 
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da onda sonora podem sofrer variações consideráveis, dependendo do local de leitura e da 

configuração do teste. 

O convencional ensaio de compressão uniaxial foi realizado para a obtenção dos parâmetros de 

deformabilidade das estruturas, nomeadamente o módulo de elasticidade global. Como já era 

expectável, os resultados indicam a importância da presença dos travadouros e das folhas 

regulares na composição estrutural dos painéis. Também, para as amostras com presença de folhas 

irregulares, as deformações horizontais laterais apresentaram-se muito maiores do que as 

deformações verticais. 

Em paralelo aos ensaios de compressão, também foram realizados ensaios sónicos em simultâneo 

com a aplicação dos patamares de cargas. Com esta metodologia foi possível indicar que os 

ensaios sónicos podem auxiliar na caracterização do comportamento das estruturas ao longo das 

deformações sofridas, porém este comportamento não se apresentou constante para todos os 

painéis.  

A respeito do ensaio de resistividade elétrica, apesar de constatada sua eficiência para 

caracterização de estruturas, este mostrou-se com grande sensibilidade à ausência de humidade, 

como já era esperado, o que inviabilizou a sua utilização para as RNA’s. Como as amostras de 

paredes desenvolvidas no laboratório possuíam baixa humidade superficial, os resultados obtidos 

por este ensaio apresentavam-se com grande variação. 

Ressalto que o material analisado neste trabalho, paredes de alvenaria de pedra de granito de folha 

dupla, são heterogêneos e anisotrópicos, desta forma se faz de grande importância a utilização de 

ferramentas capazes de assimilar e correlacionar várias características simultaneamente. As redes 

neuronais foram escolhidas como ferramenta de simulação de caracterização mecânica destas 

estruturas com auxílio destes tipos de ensaios NDT’s. Para isso, foram testadas variações nos 

dados de entrada e arquitetura da rede (número de neurónios), sendo um total de 122 redes 

treinadas. 

As redes que apresentaram erros menores do que 20% foram consideradas “ótimas”, estas 

correspondem a utilização de todos os ensaios como dados de entrada. Entretanto, as redes 

treinadas com apenas uma variável de entrada, apresentaram os mais altos valores de erro 

(RCG, RGPR, RES e RCD). Isto corrobora a ideia de que a sinergia dos ensaios utilizados 

foi essencial para traduzir com eficiência as características das amostras de alvenaria de 

granito para essas redes. 

Também foi possível concluir que o aumento no número de neurónios, presentes na camada 

oculta, acarreta uma melhor performance da rede, pois todas as redes treinadas com apenas 5 

neurónios obtiveram resultados insatisfatórios. 

Após a realização dessa série de treinos das RNA’s, foi possível constatar que as variáveis 

definidas como dados de entrada para representar numericamente os resultados de cada ensaio 

NDT’s, i.e., a velocidade da onda sónica como resposta dos ensaios sónicos indiretos (Ac1, Ac2 
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ou Ac3), o RMS das amplitudes dos radargramas obtidos pelo ensaio com GPR, as frequências 

de vibração natural (1ª e 2ª frequência) como resposta dos ensaios de caracterização dinâmica, 

foram convincentes pois alcançaram resultados relevantes. As ferramentas de simulação obtidas 

neste trabalho podem ser utilizadas para diversos casos de estudo, desde que estes apresentem 

características semelhantes às amostras que compõem essa base de dados. 

Após construção das RNA’s, estas foram validadas através da aplicação em dois casos de estudo 

reais ilustrativos de estruturas tradicionais de alvenaria. Foram aplicadas na Igreja de Mancelos e 

no Edifício da Rua Miguel Bombarda, com o auxílio dos resultados dos ensaios sónicos e do GPR, 

a simulação com a rede neuronal RCGF3, com 30 neurónios. 

Com relação a Igreja de Mancelos (Amarante) foram realizados ensaios para auxiliar na 

caracterização estrutural para três zonas distintas. Para uma das zonas apresentadas foram feitos 

ensaios de compressão, por isso tem-se a informação dos módulos de elasticidade desta parede, 

que serviram para corroborar a eficiência das simulações da RNA ao serem comparados os 

resultados obtidos por ambas as técnicas. A comparação entre os resultados obtidos pela RNA e 

os resultados obtidos pelo ensaio de compressão in situ realizado indicou uma eficiência na 

utilização dessa simulação para este propósito, pois exibiu um desvio menor do que 5%. 

Para o caso de estudo do Edifício da Rua Miguel Bombarda (Porto), foram obtidos valores de 

módulos de elasticidade, simulados pela RNA, para duas paredes distintas, uma com folha simples 

e uma de folha dupla. Este caso destacou a relevância da correta obtenção dos dados que servem 

de entrada nas RNA’s, para que as simulações dos valores de E2 possam ser o mais próximas 

possível dos obtidos experimentalmente. 

Desta forma, confirma-se a viabilidade de utilização destas ferramentas de simulação para auxiliar 

nos processos de caracterização de edificações tradicionais e históricas com alvenarias de pedras 

de granito, desde que os ensaios NDT’s sejam realizados o mais próximo possível da metodologia 

apresentada. 

6.2 Proposta para trabalhos futuros 

Após desenvolvimento desta investigação, algumas dúvidas e hipóteses foram levantadas, acerca 

dos temas discutidos ao longo deste documento. Apresentam-se aqui como sugestões de trabalhos 

futuros, que tem como objetivo um melhor aprofundamento e conhecimento das dificuldades 

obtidas. As seguintes propostas são apresentadas, como continuidade deste trabalho: 

• Analisar os dados obtidos com os ensaios sónicos através do processamento no domínio 

das frequências; 

• Aprofundar o estudo dos ensaios sónicos para a identificação das ondas para além da 

primeira chegada dos sinais, assim como uma análise da forma dos tipos de ondas; 
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• Aprofundar o estudo sobre a determinação do início do sinal para o ensaio sónico, de 

forma a ser menos dependente do operador; 

• Aprofundar o estudo sobre a influência de diferentes condições de ensaio e geometria das 

amostras (dimensões e possíveis trajetórias das ondas) na variação das velocidades de 

propagação das ondas sónicas; 

• Aprofundar o estudo sobre a influência das juntas horizontais e verticais em ensaios 

sónicos, assim como suas características de atenuação; 

• Aprofundar o estudo de configurações não-convencionais para os métodos de aquisição 

para ondas S em ensaios sónicos; 

• Aprofundar o estudo sobre a correlação dos ensaios sónicos indiretos para diferentes 

tensões de carga na amostra; 

• Ampliar a dimensão da base de dados de alimentação do treino da rede neuronal artificial; 

• Utilizar para a rede neuronal RCG, devido às particularidades dos seus dados de entrada 

(regularidade das folhas e presença de travadouros), uma metodologia de função de 

classificação de padrões ao invés de estimar os valores de saída. 
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Anexo A: Radargramas dos casos de estudo 

A.1 Radargramas da Rua das Flores - Porto 

A seguir estão apresentados os radargramas referentes ao caso de estudo da Rua das Flores: 
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Figura 173: Radargramas 15 ao 27 referentes ao caso de estudo da Rua das Flores, área A 
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Figura 174: Radargramas 28 ao 51 referentes ao caso de estudo da Rua das Flores, área B 
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A.2 Radargramas da cobertura da Igreja dos Grilos - Porto 

A seguir estão apresentados os radargramas referentes ao caso de estudo da Igreja dos Grilos: 

(1) 

(2) 

(3)

(4)
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Figura 175: Radargramas longitudinais P01 a P10 da área A (antena de 270MHz) 
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Figura 176: Radargramas transversais P12 a P20 (antena de 270MHz) da área A 
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Figura 177: Radargramas laterais P21 a P24 (antena de 900MHz) da área B 
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(26)
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Figura 178: Radargramas longitudinais P25 a P28 (antena de 900MHz) da área A 
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Figura 179: Radargramas transversais P29 a P37 (antena de 900MHz) da área A 

  



XVIII 

 

 

A.3 Radargramas da Igreja de Mancelos - Amarante 

A seguir estão apresentados os radargramas referentes ao caso de estudo da Igreja de Mancelos: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Figura 180: Radargramas verticais (1 a 4) da zona 3 considerados na RNA 
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Figura 181: Radargramas verticais (5 a 8) da zona 4 considerados na RNA 
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Figura 182: Radargramas verticais (9 a 13) da zona 5 considerados na RNA 
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A.4 Radargramas do Edifício da Rua Miguel Bombarda - Porto 

A seguir estão apresentados os radargramas referentes ao caso de estudo do Edifício Miguel 

Bombarda: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Figura 183: Radargramas verticais (1 a 6) da Parede A considerados na RNA 
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Figura 184: Radargramas verticais (7 a 13) da Parede C considerados na RNA 
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Anexo B: Ensaios sónicos diversos 

B.1 Resultados dos ensaios sónicos não-convencionais 

Tabela 45: Ensaios não convencionais, PP5 

ENSAIO TIPO PANCADA ACELERÓMETRO TIPO DE ONDA DISTÂNCIA Impacto ACC 
VEL 

(m/s) 
POSIÇÃO 

ENSAIO 1 Indireto 



AC1 Lateral 

 

0.25 0.00306 0.00332 962 FACE A 

ENSAIO 2 Indireto 



AC1 Lateral 

 

0.25 0.00318 0.0034 1136 FACE A 

ENSAIO 3 Indireto 



AC3 Vertical 

 

0.32 0.00306 0.00326 1600 FACE A 

ENSAIO 4 Indireto 



AC3 Vertical 

 

0.32 0.00302 0.00322 1600 FACE A 
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ENSAIO 5 Indireto 



AC1 Lateral 

 

0.25 0.0031 0.00332 1136 FACE A 

ENSAIO 6 Indireto 



AC2 Frontal 

 

0.25 0.00298 0.00324 962 FACE A 

ENSAIO 

29 
Direto 



AC2 Frontal 

 

Onda P 

 

0.55 0.00304 0.00322 3056 FACE A  *travadouro 

ENSAIO 

30 
Indireto 



AC1 Lateral 

 

0.25 0.00266 0.0029 1042 FACE A 

ENSAIO 

27 
Indireto 



AC1 Lateral 

 

0.25 0.00318 0.00342 1042 FACE A 
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ENSAIO 

28 
Indireto 



AC3 Vertical 

 

0.20 0.0031 0.00324 1429 FACE B (na mesma pedra) 

ENSAIO 

25 
Indireto 



AC3 Vertical 

 

0.20 0.00308 0.00322 1429 FACE B (na mesma pedra) 

ENSAIO 

26 
Indireto 



AC3 Vertical 

 

0.41 0.00308 0.00364 732 FACE B (c/ 01 junta de argamassa) 

ENSAIO 

23 
Indireto 



AC3 Vertical 

 

0.41 0.00306 0.00352 891 FACE B (c/ 01 junta de argamassa) 
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B.2 Resultados dos ensaios sónicos tipo SP 

Tabela 46: Ensaio tipo SP, PP5 

 

ENSAIO TIPO PANCADA TIPO DE ONDA DISTÂNCIA Impacto ACC VEL (m/s)

ENSAIO 21 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00308 0.00316 1875

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00308 0.00318 2000

Leitura A AC3 0.25 0.00308 0.00320 2083

ENSAIO 24 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00316 0.00324 1875

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00316 0.00326 2000

Leitura A AC3 0.25 0.00316 0.00328 2083

ENSAIO 1 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00314 0.00320 2500

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00314 0.00322 2500

Leitura A AC3 0.25 0.00314 0.00324 2500

ENSAIO 22 Indirecto AC1 Frontal 0.05 0.00312 0.00314 2500

Impacto SP2 AC2 0.10 0.00312 0.00316 2500

Leitura A AC3 0.15 0.00312 0.00320 1875

ENSAIO 19 Indirecto AC1 Frontal 0.05 0.00304 0.00306 2500

Impacto SP2 AC2 0.10 0.00304 0.00310 1667

Leitura A AC3 0.15 0.00304 0.00312 1875

ENSAIO 2 Indirecto AC1 Frontal 0.55 0.00294 0.00476 302

Impacto SP3 AC2 0.50 0.00294 0.00428 373

Leitura A AC3 0.45 0.00294 0.00384 500

ENSAIO 3 Indirecto AC1 Frontal 0.55 0.00304 0.00452 372

Impacto SP3 AC2 0.50 0.00304 0.00410 472

Leitura A AC3 0.45 0.00304 0.00408 433

ENSAIO 4 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00284 0.00358 608

Impacto SP4 AC2 0.40 0.00284 0.00348 625

Leitura A AC3 0.35 0.00284 0.00308 1458

ENSAIO 5 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00312 0.00366 833

Impacto SP4 AC2 0.40 0.00312 0.00372 667

Leitura A AC3 0.35 0.00312 0.00360 729

ENSAIO 6 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00328 0.00340 2500

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00328 0.00342 2500

Leitura B AC3 0.40 0.00328 0.00348 2000

ENSAIO 29 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00318 0.00326 3750

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00318 0.00334 2188

Leitura B AC3 0.40 0.00318 0.00338 2000

ENSAIO 30 Indirecto AC1 Frontal 0.20 0.00322 0.00330 2500

Impacto SP2 AC2 0.25 0.00322 0.00340 1389

Leitura B AC3 0.30 0.00322 0.00354 938

ENSAIO 27 Indirecto AC1 Frontal 0.20 0.00320 0.00328 2500

Impacto SP2 AC2 0.25 0.00320 0.00338 1389

Leitura B AC3 0.30 0.00320 0.00342 1364

ENSAIO 28 Indirecto AC1 Frontal 0.40 0.00338 0.00378 1000

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00338 0.00404 530

Leitura B AC3 0.30 0.00338 0.00358 1500

ENSAIO 25 Indirecto AC1 Frontal 0.40 0.00334 0.00366 1250

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00334 0.00392 603

Leitura B AC3 0.30 0.00334 0.00354 1500

ENSAIO 26 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00332 0.00338 5000

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00332 0.00368 694

Leitura B AC3 0.20 0.00332 0.00348 1250

ENSAIO 23 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00332 0.00368 833

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00332 0.00360 893

Leitura B AC3 0.20 0.00332 0.00344 1667

ENSAIO 21 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00334 0.00360 1731

Impacto SP1 AC2 0.50 0.00334 0.00352 2778

Leitura C AC3 0.55 0.00334 0.00372 1447

ENSAIO 24 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00326 0.00374 938

Impacto SP1 AC2 0.50 0.00326 0.00376 1000

Leitura C AC3 0.55 0.00326 0.00386 917

ENSAIO 22 Indirecto AC1 Frontal 0.35 0.00328 0.00344 2188

Impacto SP2 AC2 0.40 0.00328 0.00376 833

Leitura C AC3 0.45 0.00328 0.00388 750

ENSAIO 19 Indirecto AC1 Frontal 0.35 0.00326 0.00352 1346

Impacto SP2 AC2 0.40 0.00326 0.00470 278

Leitura C AC3 0.45 0.00326 0.00472 308

ENSAIO 20 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP3 AC2 0.20 0.00328 0.00330 10000

Leitura C AC3 0.15 0.00328 0.00330 7500

ENSAIO 17 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00336 0.00340 6250

Impacto SP3 AC2 0.20 0.00336 0.00338 10000

Leitura C AC3 0.15 0.00336 0.00338 7500

ENSAIO 18 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00330 0.00336 2500

Impacto SP4 AC2 0.10 0.00330 0.00334 2500

Leitura C AC3 0.05 0.00330 0.00332 2500

ENSAIO 15 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00326 0.00334 1875

Impacto SP4 AC2 0.10 0.00326 0.00332 1667

Leitura C AC3 0.05 0.00326 0.00328 2500

ENSAIO 13 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00276 0.00290 3214

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00276 0.00326 700

Leitura D AC3 0.40 0.00276 0.00360 476

ENSAIO 16 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00330 0.00346 2813

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00330 0.00360 1167

Leitura D AC3 0.40 0.00330 0.00400 571

ENSAIO 14 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP5 AC2 0.15 0.00328 0.00346 833

Leitura D AC3 0.20 0.00328 0.00370 476

ENSAIO 11 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00312 0.00316 6250

Impacto SP5 AC2 0.15 0.00312 0.00338 577

Leitura D AC3 0.20 0.00312 0.00326 1429

ENSAIO 9 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00334 0.00340 4167

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00334 0.00352 1944

Leitura D AC3 0.30 0.00334 0.00342 3750

ENSAIO 7 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00328 0.00350 1591

Leitura D AC3 0.30 0.00328 0.00344 1875

ENSAIO 12 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00326 0.00332 2500

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00326 0.00342 1563

Leitura D AC3 0.20 0.00326 0.00334 2500

ENSAIO 10 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00320 0.00324 3750

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00320 0.00334 1786

Leitura D AC3 0.20 0.00320 0.00326 3333

ACELERÓMETRO
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ENSAIO TIPO PANCADA TIPO DE ONDA DISTÂNCIA Impacto ACC VEL (m/s)

ENSAIO 21 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00308 0.00316 1875

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00308 0.00318 2000

Leitura A AC3 0.25 0.00308 0.00320 2083

ENSAIO 24 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00316 0.00324 1875

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00316 0.00326 2000

Leitura A AC3 0.25 0.00316 0.00328 2083

ENSAIO 1 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00314 0.00320 2500

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00314 0.00322 2500

Leitura A AC3 0.25 0.00314 0.00324 2500

ENSAIO 22 Indirecto AC1 Frontal 0.05 0.00312 0.00314 2500

Impacto SP2 AC2 0.10 0.00312 0.00316 2500

Leitura A AC3 0.15 0.00312 0.00320 1875

ENSAIO 19 Indirecto AC1 Frontal 0.05 0.00304 0.00306 2500

Impacto SP2 AC2 0.10 0.00304 0.00310 1667

Leitura A AC3 0.15 0.00304 0.00312 1875

ENSAIO 2 Indirecto AC1 Frontal 0.55 0.00294 0.00476 302

Impacto SP3 AC2 0.50 0.00294 0.00428 373

Leitura A AC3 0.45 0.00294 0.00384 500

ENSAIO 3 Indirecto AC1 Frontal 0.55 0.00304 0.00452 372

Impacto SP3 AC2 0.50 0.00304 0.00410 472

Leitura A AC3 0.45 0.00304 0.00408 433

ENSAIO 4 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00284 0.00358 608

Impacto SP4 AC2 0.40 0.00284 0.00348 625

Leitura A AC3 0.35 0.00284 0.00308 1458

ENSAIO 5 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00312 0.00366 833

Impacto SP4 AC2 0.40 0.00312 0.00372 667

Leitura A AC3 0.35 0.00312 0.00360 729

ENSAIO 6 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00328 0.00340 2500

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00328 0.00342 2500

Leitura B AC3 0.40 0.00328 0.00348 2000

ENSAIO 29 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00318 0.00326 3750

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00318 0.00334 2188

Leitura B AC3 0.40 0.00318 0.00338 2000

ENSAIO 30 Indirecto AC1 Frontal 0.20 0.00322 0.00330 2500

Impacto SP2 AC2 0.25 0.00322 0.00340 1389

Leitura B AC3 0.30 0.00322 0.00354 938

ENSAIO 27 Indirecto AC1 Frontal 0.20 0.00320 0.00328 2500

Impacto SP2 AC2 0.25 0.00320 0.00338 1389

Leitura B AC3 0.30 0.00320 0.00342 1364

ENSAIO 28 Indirecto AC1 Frontal 0.40 0.00338 0.00378 1000

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00338 0.00404 530

Leitura B AC3 0.30 0.00338 0.00358 1500

ENSAIO 25 Indirecto AC1 Frontal 0.40 0.00334 0.00366 1250

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00334 0.00392 603

Leitura B AC3 0.30 0.00334 0.00354 1500

ENSAIO 26 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00332 0.00338 5000

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00332 0.00368 694

Leitura B AC3 0.20 0.00332 0.00348 1250

ENSAIO 23 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00332 0.00368 833

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00332 0.00360 893

Leitura B AC3 0.20 0.00332 0.00344 1667

ENSAIO 21 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00334 0.00360 1731

Impacto SP1 AC2 0.50 0.00334 0.00352 2778

Leitura C AC3 0.55 0.00334 0.00372 1447

ENSAIO 24 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00326 0.00374 938

Impacto SP1 AC2 0.50 0.00326 0.00376 1000

Leitura C AC3 0.55 0.00326 0.00386 917

ENSAIO 22 Indirecto AC1 Frontal 0.35 0.00328 0.00344 2188

Impacto SP2 AC2 0.40 0.00328 0.00376 833

Leitura C AC3 0.45 0.00328 0.00388 750

ENSAIO 19 Indirecto AC1 Frontal 0.35 0.00326 0.00352 1346

Impacto SP2 AC2 0.40 0.00326 0.00470 278

Leitura C AC3 0.45 0.00326 0.00472 308

ENSAIO 20 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP3 AC2 0.20 0.00328 0.00330 10000

Leitura C AC3 0.15 0.00328 0.00330 7500

ENSAIO 17 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00336 0.00340 6250

Impacto SP3 AC2 0.20 0.00336 0.00338 10000

Leitura C AC3 0.15 0.00336 0.00338 7500

ENSAIO 18 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00330 0.00336 2500

Impacto SP4 AC2 0.10 0.00330 0.00334 2500

Leitura C AC3 0.05 0.00330 0.00332 2500

ENSAIO 15 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00326 0.00334 1875

Impacto SP4 AC2 0.10 0.00326 0.00332 1667

Leitura C AC3 0.05 0.00326 0.00328 2500

ENSAIO 13 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00276 0.00290 3214

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00276 0.00326 700

Leitura D AC3 0.40 0.00276 0.00360 476

ENSAIO 16 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00330 0.00346 2813

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00330 0.00360 1167

Leitura D AC3 0.40 0.00330 0.00400 571

ENSAIO 14 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP5 AC2 0.15 0.00328 0.00346 833

Leitura D AC3 0.20 0.00328 0.00370 476

ENSAIO 11 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00312 0.00316 6250

Impacto SP5 AC2 0.15 0.00312 0.00338 577

Leitura D AC3 0.20 0.00312 0.00326 1429

ENSAIO 9 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00334 0.00340 4167

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00334 0.00352 1944

Leitura D AC3 0.30 0.00334 0.00342 3750

ENSAIO 7 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00328 0.00350 1591

Leitura D AC3 0.30 0.00328 0.00344 1875

ENSAIO 12 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00326 0.00332 2500

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00326 0.00342 1563

Leitura D AC3 0.20 0.00326 0.00334 2500

ENSAIO 10 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00320 0.00324 3750

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00320 0.00334 1786

Leitura D AC3 0.20 0.00320 0.00326 3333
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ENSAIO TIPO PANCADA TIPO DE ONDA DISTÂNCIA Impacto ACC VEL (m/s)

ENSAIO 21 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00308 0.00316 1875

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00308 0.00318 2000

Leitura A AC3 0.25 0.00308 0.00320 2083

ENSAIO 24 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00316 0.00324 1875

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00316 0.00326 2000

Leitura A AC3 0.25 0.00316 0.00328 2083

ENSAIO 1 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00314 0.00320 2500

Impacto SP1 AC2 0.20 0.00314 0.00322 2500

Leitura A AC3 0.25 0.00314 0.00324 2500

ENSAIO 22 Indirecto AC1 Frontal 0.05 0.00312 0.00314 2500

Impacto SP2 AC2 0.10 0.00312 0.00316 2500

Leitura A AC3 0.15 0.00312 0.00320 1875

ENSAIO 19 Indirecto AC1 Frontal 0.05 0.00304 0.00306 2500

Impacto SP2 AC2 0.10 0.00304 0.00310 1667

Leitura A AC3 0.15 0.00304 0.00312 1875

ENSAIO 2 Indirecto AC1 Frontal 0.55 0.00294 0.00476 302

Impacto SP3 AC2 0.50 0.00294 0.00428 373

Leitura A AC3 0.45 0.00294 0.00384 500

ENSAIO 3 Indirecto AC1 Frontal 0.55 0.00304 0.00452 372

Impacto SP3 AC2 0.50 0.00304 0.00410 472

Leitura A AC3 0.45 0.00304 0.00408 433

ENSAIO 4 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00284 0.00358 608

Impacto SP4 AC2 0.40 0.00284 0.00348 625

Leitura A AC3 0.35 0.00284 0.00308 1458

ENSAIO 5 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00312 0.00366 833

Impacto SP4 AC2 0.40 0.00312 0.00372 667

Leitura A AC3 0.35 0.00312 0.00360 729

ENSAIO 6 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00328 0.00340 2500

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00328 0.00342 2500

Leitura B AC3 0.40 0.00328 0.00348 2000

ENSAIO 29 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00318 0.00326 3750

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00318 0.00334 2188

Leitura B AC3 0.40 0.00318 0.00338 2000

ENSAIO 30 Indirecto AC1 Frontal 0.20 0.00322 0.00330 2500

Impacto SP2 AC2 0.25 0.00322 0.00340 1389

Leitura B AC3 0.30 0.00322 0.00354 938

ENSAIO 27 Indirecto AC1 Frontal 0.20 0.00320 0.00328 2500

Impacto SP2 AC2 0.25 0.00320 0.00338 1389

Leitura B AC3 0.30 0.00320 0.00342 1364

ENSAIO 28 Indirecto AC1 Frontal 0.40 0.00338 0.00378 1000

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00338 0.00404 530

Leitura B AC3 0.30 0.00338 0.00358 1500

ENSAIO 25 Indirecto AC1 Frontal 0.40 0.00334 0.00366 1250

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00334 0.00392 603

Leitura B AC3 0.30 0.00334 0.00354 1500

ENSAIO 26 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00332 0.00338 5000

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00332 0.00368 694

Leitura B AC3 0.20 0.00332 0.00348 1250

ENSAIO 23 Indirecto AC1 Frontal 0.30 0.00332 0.00368 833

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00332 0.00360 893

Leitura B AC3 0.20 0.00332 0.00344 1667

ENSAIO 21 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00334 0.00360 1731

Impacto SP1 AC2 0.50 0.00334 0.00352 2778

Leitura C AC3 0.55 0.00334 0.00372 1447

ENSAIO 24 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00326 0.00374 938

Impacto SP1 AC2 0.50 0.00326 0.00376 1000

Leitura C AC3 0.55 0.00326 0.00386 917

ENSAIO 22 Indirecto AC1 Frontal 0.35 0.00328 0.00344 2188

Impacto SP2 AC2 0.40 0.00328 0.00376 833

Leitura C AC3 0.45 0.00328 0.00388 750

ENSAIO 19 Indirecto AC1 Frontal 0.35 0.00326 0.00352 1346

Impacto SP2 AC2 0.40 0.00326 0.00470 278

Leitura C AC3 0.45 0.00326 0.00472 308

ENSAIO 20 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP3 AC2 0.20 0.00328 0.00330 10000

Leitura C AC3 0.15 0.00328 0.00330 7500

ENSAIO 17 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00336 0.00340 6250

Impacto SP3 AC2 0.20 0.00336 0.00338 10000

Leitura C AC3 0.15 0.00336 0.00338 7500

ENSAIO 18 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00330 0.00336 2500

Impacto SP4 AC2 0.10 0.00330 0.00334 2500

Leitura C AC3 0.05 0.00330 0.00332 2500

ENSAIO 15 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00326 0.00334 1875

Impacto SP4 AC2 0.10 0.00326 0.00332 1667

Leitura C AC3 0.05 0.00326 0.00328 2500

ENSAIO 13 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00276 0.00290 3214

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00276 0.00326 700

Leitura D AC3 0.40 0.00276 0.00360 476

ENSAIO 16 Indirecto AC1 Frontal 0.45 0.00330 0.00346 2813

Impacto SP1 AC2 0.35 0.00330 0.00360 1167

Leitura D AC3 0.40 0.00330 0.00400 571

ENSAIO 14 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP5 AC2 0.15 0.00328 0.00346 833

Leitura D AC3 0.20 0.00328 0.00370 476

ENSAIO 11 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00312 0.00316 6250

Impacto SP5 AC2 0.15 0.00312 0.00338 577

Leitura D AC3 0.20 0.00312 0.00326 1429

ENSAIO 9 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00334 0.00340 4167

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00334 0.00352 1944

Leitura D AC3 0.30 0.00334 0.00342 3750

ENSAIO 7 Indirecto AC1 Frontal 0.25 0.00328 0.00334 4167

Impacto SP3 AC2 0.35 0.00328 0.00350 1591

Leitura D AC3 0.30 0.00328 0.00344 1875

ENSAIO 12 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00326 0.00332 2500

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00326 0.00342 1563

Leitura D AC3 0.20 0.00326 0.00334 2500

ENSAIO 10 Indirecto AC1 Frontal 0.15 0.00320 0.00324 3750

Impacto SP4 AC2 0.25 0.00320 0.00334 1786

Leitura D AC3 0.20 0.00320 0.00326 3333
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Anexo C: Estimativa do módulo de elasticidade por meio dos 

ensaios sónicos 

 

Tabela 47: Cálculo de E em função dos valores das velocidades de propagação das ondas 

PP1 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

1,136.00    
        

8.57    
         

7.12    
         

2.67    
                    

1,478.00    
      

14.51    
      

12.06    
         

4.52    
                    

1,211.00    
        

9.74    
         

8.10    
         

3.04    

50 
                       

730.00    
        

3.54    
         

2.94    
         

1.10    
                       

853.00    
        

4.83    
         

4.02    
         

1.51    
                       

808.00    
        

4.34    
         

3.60    
         

1.35    

100 
                    

1,282.00    
      

10.92    
         

9.07    
         

3.40    
                    

1,341.00    
      

11.94    
         

9.93    
         

3.72    
                    

1,152.00    
        

8.81    
         

7.33    
         

2.75    

150 
                       

787.00    
        

4.11    
         

3.42    
         

1.28    
                       

853.00    
        

4.83    
         

4.02    
         

1.51    
                       

823.00    
        

4.50    
         

3.74    
         

1.40    

200 
                       

641.00    
        

2.73    
         

2.27    
         

0.85    
                       

612.00    
        

2.49    
         

2.07    
         

0.78    
                       

823.00    
        

4.50    
         

3.74    
         

1.40    

250 
                    

1,282.00    
      

10.92    
         

9.07    
         

3.40    
                    

1,173.00    
        

9.14    
         

7.60    
         

2.85    
                       

961.00    
        

6.13    
         

5.10    
         

1.91    

300 
                       

539.00    
        

1.93    
         

1.60    
         

0.60    
                       

485.00    
        

1.56    
         

1.30    
         

0.49    
                       

688.00    
        

3.14    
         

2.61    
         

0.98    

350 
                       

539.00    
        

1.93    
         

1.60    
         

0.60    
                       

433.00    
        

1.25    
         

1.03    
         

0.39    
                       

640.00    
        

2.72    
         

2.26    
         

0.85    

400 
                       

787.00    
        

4.11    
         

3.42    
         

1.28    
                       

671.00    
        

2.99    
         

2.49    
         

0.93    
 -   -   -   -  

450 
                       

730.00    
        

3.54    
         

2.94    
         

1.10    
                       

640.00    
        

2.72    
         

2.26    
         

0.85    
                       

677.00    
        

3.04    
         

2.53    
         

0.95    

500 
                       

855.00    
        

4.86    
         

4.04    
         

1.51    
                       

494.00    
        

1.62    
         

1.35    
         

0.51    
                       

562.00    
        

2.10    
         

1.74    
         

0.65    

800 
                    

1,709.00    
      

19.40    
      

16.12    
         

6.05    
                       

782.00    
        

4.06    
         

3.38    
         

1.27    
                       

378.00    
        

0.95    
         

0.79    
         

0.30    

PP2 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

2,564.00    
      

43.66    
      

36.29    
       

13.61    
                    

1,657.00    
      

18.24    
      

15.16    
         

5.68    
                    

2,711.00    
      

48.81    
      

40.57    
       

15.21    

50 
                    

2,564.00    
      

43.66    
      

36.29    
       

13.61    
                    

1,763.00    
      

20.64    
      

17.16    
         

6.43    
                    

1,355.00    
      

12.19    
      

10.13    
         

3.80    

100 
                    

2,532.00    
      

42.58    
      

35.39    
       

13.27    
                    

1,563.00    
      

16.23    
      

13.49    
         

5.06    
                    

1,278.00    
      

10.85    
         

9.02    
         

3.38    
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150 
                    

1,460.00    
      

14.16    
      

11.77    
         

4.41    
                    

1,407.00    
      

13.15    
      

10.93    
         

4.10    
                    

1,536.00    
      

15.67    
      

13.02    
         

4.88    

200 
                    

2,041.00    
      

27.67    
      

22.99    
         

8.62    
                    

1,482.00    
      

14.59    
      

12.12    
         

4.55    
                       

959.00    
        

6.11    
         

5.08    
         

1.90    

250 
                    

1,695.00    
      

19.08    
      

15.86    
         

5.95    
                    

1,482.00    
      

14.59    
      

12.12    
         

4.55    
                    

1,071.00    
        

7.62    
         

6.33    
         

2.37    

300 
                    

1,709.00    
      

19.40    
      

16.12    
         

6.05    
                    

1,341.00    
      

11.94    
         

9.93    
         

3.72    
                       

922.00    
        

5.65    
         

4.69    
         

1.76    

350 
                    

1,282.00    
      

10.92    
         

9.07    
         

3.40    
                    

1,044.00    
        

7.24    
         

6.02    
         

2.26    
                    

1,355.00    
      

12.19    
      

10.13    
         

3.80    

400 
                    

1,274.00    
      

10.78    
         

8.96    
         

3.36    
                    

1,042.00    
        

7.21    
         

5.99    
         

2.25    
                    

1,151.00    
        

8.80    
         

7.31    
         

2.74    

450 
                    

2,041.00    
      

27.67    
      

22.99    
         

8.62    
                    

1,482.00    
      

14.59    
      

12.12    
         

4.55    
                    

1,245.00    
      

10.29    
         

8.56    
         

3.21    

500 
                    

3,448.00    
      

78.96    
      

65.63    
       

24.61    
                    

1,763.00    
      

20.64    
      

17.16    
         

6.43    
                    

2,711.00    
      

48.81    
      

40.57    
       

15.21    

0 
                    

2,564.00    
      

43.66    
      

36.29    
       

13.61    
                    

1,567.00    
      

16.31    
      

13.55    
         

5.08    
                       

549.00    
        

2.00    
         

1.66    
         

0.62    

PP3 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

1,695.00    
      

19.08    
      

15.86    
         

5.95    
                    

1,125.00    
        

8.41    
         

6.99    
         

2.62    
                       

808.00    
        

4.34    
         

3.60    
         

1.35    

50 
                    

1,460.00    
      

14.16    
      

11.77    
         

4.41    
                    

1,482.00    
      

14.59    
      

12.12    
         

4.55    
                    

1,536.00    
      

15.67    
      

13.02    
         

4.88    

100 
                    

1,274.00    
      

10.78    
         

8.96    
         

3.36    
                    

1,482.00    
      

14.59    
      

12.12    
         

4.55    
                    

1,395.00    
      

12.92    
      

10.74    
         

4.03    

150 
                    

1,026.00    
        

6.99    
         

5.81    
         

2.18    
                    

1,279.00    
      

10.86    
         

9.03    
         

3.39    
                    

1,488.00    
      

14.71    
      

12.22    
         

4.58    

200 
                    

1,136.00    
        

8.57    
         

7.12    
         

2.67    
                    

1,279.00    
      

10.86    
         

9.03    
         

3.39    
                    

1,440.00    
      

13.77    
      

11.45    
         

4.29    

250 
                       

930.00    
        

5.74    
         

4.77    
         

1.79    
                    

1,127.00    
        

8.44    
         

7.01    
         

2.63    
                    

1,440.00    
      

13.77    
      

11.45    
         

4.29    

300 
                    

1,136.00    
        

8.57    
         

7.12    
         

2.67    
                    

1,127.00    
        

8.44    
         

7.01    
         

2.63    
                    

1,280.00    
      

10.88    
         

9.04    
         

3.39    

350 
                    

1,026.00    
        

6.99    
         

5.81    
         

2.18    
                    

1,282.00    
      

10.92    
         

9.07    
         

3.40    
                    

1,440.00    
      

13.77    
      

11.45    
         

4.29    

400  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

450  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

500  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

0 
                    

2,062.00    
      

28.24    
      

23.47    
         

8.80    
                    

1,282.00    
      

10.92    
         

9.07    
         

3.40    
                    

1,645.00    
      

17.97    
      

14.94    
         

5.60    

PP4 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 
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0 
                    

1,709.00    
      

19.40    
      

16.12    
         

6.05    
                    

1,410.00    
      

13.20    
      

10.97    
         

4.12    
                    

1,247.00    
      

10.33    
         

8.58    
         

3.22    

50 
                    

2,041.00    
      

27.67    
      

22.99    
         

8.62    
                    

2,015.00    
      

26.97    
      

22.41    
         

8.40    
                    

1,398.00    
      

12.98    
      

10.79    
         

4.05    

100 
                    

1,460.00    
      

14.16    
      

11.77    
         

4.41    
                    

1,757.00    
      

20.50    
      

17.04    
         

6.39    
                    

1,485.00    
      

14.65    
      

12.17    
         

4.56    

150 
                    

1,709.00    
      

19.40    
      

16.12    
         

6.05    
                    

2,350.00    
      

36.68    
      

30.48    
       

11.43    
                    

1,318.00    
      

11.54    
         

9.59    
         

3.60    

200 
                    

1,695.00    
      

19.08    
      

15.86    
         

5.95    
                    

2,340.00    
      

36.37    
      

30.23    
       

11.33    
                    

1,587.00    
      

16.73    
      

13.90    
         

5.21    

250 
                    

1,460.00    
      

14.16    
      

11.77    
         

4.41    
                    

1,877.00    
      

23.40    
      

19.45    
         

7.29    
                    

1,488.00    
      

14.71    
      

12.22    
         

4.58    

300 
                    

1,460.00    
      

14.16    
      

11.77    
         

4.41    
                    

2,015.00    
      

26.97    
      

22.41    
         

8.40    
                    

1,772.00    
      

20.85    
      

17.33    
         

6.50    

350 
                    

1,709.00    
      

19.40    
      

16.12    
         

6.05    
                    

1,877.00    
      

23.40    
      

19.45    
         

7.29    
                    

2,004.00    
      

26.67    
      

22.17    
         

8.31    

400 
                    

1,695.00    
      

19.08    
      

15.86    
         

5.95    
                    

1,657.00    
      

18.24    
      

15.16    
         

5.68    
                    

1,587.00    
      

16.73    
      

13.90    
         

5.21    

450  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

500  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

0 
                    

2,041.00    
      

27.67    
      

22.99    
         

8.62    
                    

1,657.00    
      

18.24    
      

15.16    
         

5.68    
                       

922.00    
        

5.65    
         

4.69    
         

1.76    

PP5 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

1,196.00    
        

9.50    
         

7.90    
         

2.96    
                       

556.00    
        

2.05    
         

1.71    
         

0.64    

50 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,719.00    
      

19.63    
      

16.31    
         

6.12    
                       

789.00    
        

4.13    
         

3.44    
         

1.29    

100 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,528.00    
      

15.51    
      

12.89    
         

4.83    
                       

918.00    
        

5.60    
         

4.65    
         

1.74    

150 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,528.00    
      

15.51    
      

12.89    
         

4.83    
                       

750.00    
        

3.74    
         

3.11    
         

1.16    

200 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,618.00    
      

17.39    
      

14.45    
         

5.42    
                       

833.00    
        

4.61    
         

3.83    
         

1.44    

250 
                    

1,667.00    
      

18.46    
      

15.34    
         

5.75    
                    

1,618.00    
      

17.39    
      

14.45    
         

5.42    
                       

818.00    
        

4.44    
         

3.69    
         

1.39    

300 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,528.00    
      

15.51    
      

12.89    
         

4.83    
                       

978.00    
        

6.35    
         

5.28    
         

1.98    

350 
                       

833.00    
        

4.61    
         

3.83    
         

1.44    
                       

982.00    
        

6.40    
         

5.32    
         

2.00    
                       

918.00    
        

5.60    
         

4.65    
         

1.74    

400 
                    

1,667.00    
      

18.46    
      

15.34    
         

5.75    
                    

1,250.00    
      

10.38    
         

8.63    
         

3.23    
                       

978.00    
        

6.35    
         

5.28    
         

1.98    

450 
                    

1,667.00    
      

18.46    
      

15.34    
         

5.75    
                    

1,618.00    
      

17.39    
      

14.45    
         

5.42    
                    

1,023.00    
        

6.95    
         

5.78    
         

2.17    

500 
                    

1,667.00    
      

18.46    
      

15.34    
         

5.75    
                    

1,618.00    
      

17.39    
      

14.45    
         

5.42    
                    

1,047.00    
        

7.28    
         

6.05    
         

2.27    
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0 
                    

1,250.00    
      

10.38    
         

8.63    
         

3.23    
                       

917.00    
        

5.58    
         

4.64    
         

1.74    
                       

391.00    
        

1.02    
         

0.84    
         

0.32    

PP6 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

1,591.00    
      

16.81    
      

13.97    
         

5.24    
                    

1,190.00    
        

9.41    
         

7.82    
         

2.93    
                    

1,050.00    
        

7.32    
         

6.09    
         

2.28    

50 
                    

1,944.00    
      

25.10    
      

20.86    
         

7.82    
                    

1,015.00    
        

6.84    
         

5.69    
         

2.13    
                    

1,010.00    
        

6.78    
         

5.63    
         

2.11    

100 
                    

1,346.00    
      

12.03    
      

10.00    
         

3.75    
                    

1,438.00    
      

13.73    
      

11.41    
         

4.28    
                       

905.00    
        

5.44    
         

4.52    
         

1.70    

150 
                    

1,750.00    
      

20.34    
      

16.91    
         

6.34    
                    

1,500.00    
      

14.94    
      

12.42    
         

4.66    
                       

861.00    
        

4.92    
         

4.09    
         

1.53    

200 
                    

1,750.00    
      

20.34    
      

16.91    
         

6.34    
                       

958.00    
        

6.10    
         

5.07    
         

1.90    
                       

833.00    
        

4.61    
         

3.83    
         

1.44    

250 
                    

1,944.00    
      

25.10    
      

20.86    
         

7.82    
                    

1,568.00    
      

16.33    
      

13.57    
         

5.09    
                    

1,050.00    
        

7.32    
         

6.09    
         

2.28    

300 
                    

1,944.00    
      

25.10    
      

20.86    
         

7.82    
                    

1,568.00    
      

16.33    
      

13.57    
         

5.09    
                    

1,094.00    
        

7.95    
         

6.61    
         

2.48    

350 
                       

972.00    
        

6.27    
         

5.22    
         

1.96    
                    

1,380.00    
      

12.65    
      

10.51    
         

3.94    
                       

905.00    
        

5.44    
         

4.52    
         

1.70    

400 
                    

1,458.00    
      

14.12    
      

11.73    
         

4.40    
                    

1,643.00    
      

17.93    
      

14.90    
         

5.59    
                       

921.00    
        

5.63    
         

4.68    
         

1.76    

450 
                    

1,750.00    
      

20.34    
      

16.91    
         

6.34    
                    

1,113.00    
        

8.23    
         

6.84    
         

2.56    
                    

1,094.00    
        

7.95    
         

6.61    
         

2.48    

500 
                    

1,591.00    
      

16.81    
      

13.97    
         

5.24    
                    

1,816.00    
      

21.90    
      

18.20    
         

6.83    
                       

991.00    
        

6.52    
         

5.42    
         

2.03    

0 
                    

1,346.00    
      

12.03    
      

10.00    
         

3.75    
                    

1,015.00    
        

6.84    
         

5.69    
         

2.13    
                       

808.00    
        

4.34    
         

3.60    
         

1.35    

PP7 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,618.00    
      

17.39    
      

14.45    
         

5.42    
                    

1,000.00    
        

6.64    
         

5.52    
         

2.07    

50 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,833.00    
      

22.31    
      

18.55    
         

6.95    
                    

1,452.00    
      

14.00    
      

11.64    
         

4.36    

100 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,833.00    
      

22.31    
      

18.55    
         

6.95    
                    

1,500.00    
      

14.94    
      

12.42    
         

4.66    

150 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,146.00    
        

8.72    
         

7.25    
         

2.72    
                    

1,364.00    
      

12.36    
      

10.27    
         

3.85    

200 
                    

1,111.00    
        

8.20    
         

6.81    
         

2.56    
                    

1,375.00    
      

12.56    
      

10.44    
         

3.91    
                    

1,607.00    
      

17.15    
      

14.26    
         

5.35    

250 
                    

1,000.00    
        

6.64    
         

5.52    
         

2.07    
                    

1,196.00    
        

9.50    
         

7.90    
         

2.96    
                    

1,406.00    
      

13.13    
      

10.91    
         

4.09    

300  -   -   -   -  
                    

1,100.00    
        

8.04    
         

6.68    
         

2.50    
                    

1,286.00    
      

10.98    
         

9.13    
         

3.42    



XXXVI 

 

 

350 
                       

556.00    
        

2.05    
         

1.71    
         

0.64    
                    

1,375.00    
      

12.56    
      

10.44    
         

3.91    
                    

1,286.00    
      

10.98    
         

9.13    
         

3.42    

400  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

450  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

500  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

0 
                       

435.00    
        

1.26    
         

1.04    
         

0.39    
                    

2,292.00    
      

34.89    
      

29.00    
       

10.87    
                    

1,500.00    
      

14.94    
      

12.42    
         

4.66    

PP8 

Carga 
són. Ind. 
Ac1 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac2 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

són. Ind. 
Ac3 (m/s) 

E Vr 
(Gpa) 

E Vs 
(Gpa) 

E Vp 
(Gpa) 

0 
                    

2,000.00    
      

26.57    
      

22.08    
         

8.28    
                    

1,964.00    
      

25.62    
      

21.29    
         

7.98    
                    

1,216.00    
        

9.82    
         

8.16    
         

3.06    

50 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

2,292.00    
      

34.89    
      

29.00    
       

10.87    
                    

1,364.00    
      

12.36    
      

10.27    
         

3.85    

100 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

2,292.00    
      

34.89    
      

29.00    
       

10.87    
                    

1,500.00    
      

14.94    
      

12.42    
         

4.66    

150 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

1,964.00    
      

25.62    
      

21.29    
         

7.98    
                    

1,452.00    
      

14.00    
      

11.64    
         

4.36    

200 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

2,292.00    
      

34.89    
      

29.00    
       

10.87    
                    

1,552.00    
      

16.00    
      

13.30    
         

4.99    

250 
                    

1,429.00    
      

13.56    
      

11.27    
         

4.23    
                    

1,310.00    
      

11.40    
         

9.47    
         

3.55    
                    

1,286.00    
      

10.98    
         

9.13    
         

3.42    

300 
                    

1,250.00    
      

10.38    
         

8.63    
         

3.23    
                    

1,310.00    
      

11.40    
         

9.47    
         

3.55    
                    

1,324.00    
      

11.64    
         

9.68    
         

3.63    

350 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

2,115.00    
      

29.71    
      

24.69    
         

9.26    
                    

1,607.00    
      

17.15    
      

14.26    
         

5.35    

400   -    -    -    -    -    -    -    -   -   -   -   -  

450   -    -    -    -    -    -    -    -   -   -   -   -  

500   -    -    -    -    -    -    -    -   -   -   -   -  

0 
                    

2,500.00    
      

41.51    
      

34.50    
       

12.94    
                    

1,964.00    
      

25.62    
      

21.29    
         

7.98    
                    

1,216.00    
        

9.82    
         

8.16    
         

3.06    
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Anexo D: Resultados do treino das redes neuronais 

(acelerómetros 1 e 2) 

Neste anexo estão presentes os gráficos que representam os resultados dos treinos das redes 

neuronais com alternância dos dados dos ensaios sónicos dos acelerómetros 1 e 2. 
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Figura 185: Treino das redes neuronais (acelerómetros 1 e 2) 


