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RESUMO 

A finalidade principal deste trabalho é verificar a aplicabilidade de ensaios não destrutivos, em 

particular, ensaios sónicos em paredes de alvenaria de pedra. Foram realizados ensaios em paredes de 

perpianho de alvenaria de granito em laboratório e in situ.  

Os ensaios sónicos realizados dividem-se em ensaios directos e ensaios indirectos. Nos primeiros 

analisaram-se áreas das paredes contendo pedras e juntas e obtiveram-se as velocidades das ondas P. 

Utilizando estas velocidades das ondas P, foram apresentados mapas de velocidades que caracterizam 

as zonas de maior a menor compacidade da parede.  

Nos ensaios indirectos, foram estudadas em pormenor apenas algumas pedras individuais das paredes, 

onde se concluiu que apenas as velocidades das ondas R podem ser correctamente fornecidas por este 

método. No entanto, verificou-se uma boa correlação entre as velocidades das ondas P obtidas pelo 

método directo e as velocidades das ondas P calculadas em função das ondas R provenientes de 

ensaios indirectos. 

Em seguida realizaram-se alguns cálculos para o módulo de elasticidade das pedras das paredes em 

laboratório e in situ, No entanto os resultados não foram conclusivos devido à falta de expressões 

adequadas a paredes de alvenaria de pedra. 

Por fim, com base no princípio do eco-impacto, foram realizados repetidos ensaios directos e 

indirectos, em pontos constantes de pedras individuais a partir dos quais se obtiveram espectros de 

frequências das reflexões das ondas P. Estes espectros providenciam uma maior clareza na 

identificação de frequências características de certas profundidades da parede onde maiores 

quantidades das ondas P são reflectidas. Verificou-se ainda que, conhecendo a velocidade das ondas P 

no material, é possível a partir da frequência determinar a espessura da parede, para paredes de 

perpianho, ou a espessura do pano ensaiado, para paredes duplas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ensaios não destrutivos (NDT), ensaio sónico, eco-impacto, ondas de tensão, 

alvenaria de pedra. 

  



Caracterização de paredes de alvenaria de pedra por técnica sónica 
 

iv 

 



Caracterização de paredes de alvenaria de pedra por técnica sónica 
 

v 

ABSTRACT 

The main goal of this paper is to verify the applicability of non destructive testing, particularly sonic 

tests, to stone masonry walls. Simple granite masonry walls were brought to the laboratory to be 

tested. Tests were also carried out in granite masonry walls in situ. 

The sonic tests made are divided in two different techniques, the direct method and the indirect 

method. In the direct method, areas of the walls containing stones and joints were studied and the 

velocities of P waves were obtained. Using this P wave velocities, maps of velocities were created so a 

better relative evaluation of the more compact areas and the less ones could be accomplished. 

In the indirect tests some individual stones of the walls were studied and it was concluded that only R 

waves are correctly provided by this technique. However it was found that there is a good correlation 

between the P waves obtained from the direct method and the P waves computed with the R waves 

from the indirect tests. 

Later some dynamic moduli of elasticity of the wall stones’ calculations were made, not only in 

laboratory but also in situ. Nonetheless the results were not conclusive due to the lack of an expression 

suitable for stone masonry walls. 

Finally, based on the echo-impact principle, direct and indirect tests were repeatedly carried out in the 

individual wall stones, which provided the frequency spectra of the P wave reflections. These spectra 

give a better clearance on identifying the characteristic frequencies of the depth of the surface where 

most of the P waves are reflected. Also, it was found that, if the P waves’ propagation velocity in the 

material is known and with the characteristic frequency, it is possible to determine the thickness of the 

wall, for simple walls, and the thickness of the leaf tested, for double-leaf walls. 

 

KEYWORDS: non-destructive tests, sonic test, echo-impact, stress waves, stone masonry. 
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-3
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INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO  

Uma parte considerável do património edificado é constituída por edifícios de alvenaria de pedra, o 

qual, é o principal tipo de construção das estruturas de edifícios antigos e históricos no nosso país. 

Infelizmente a maior parte destes edifícios encontra-se degradada. 

Nos últimos anos tem havido uma crescente preocupação na revitalização de centros urbanos e 

monumentos históricos o que leva a um maior interesse no restauro, reabilitação e revitalização destes 

edifícios. 

Muitos dos edifícios antigos e centros históricos encontram-se sem manutenção, com problemas 

estruturais e que põem em causa a segurança dos edifícios. De forma a executar intervenções de 

restauro e reabilitação nestes edifícios é necessário realizar uma avaliação cuidada antes de qualquer 

intervenção com o objectivo de tirar o melhor partido do edifício existente.  

A melhor abordagem para uma avaliação de um edifício, mantendo a sua estrutura e identidade 

arquitectónica o mais intactas possível, é através da utilização de ensaios não destrutivos (NDT). Estes 

ensaios, como o seu nome indica, têm a grande vantagem de manterem as condições previamente 

existentes do edifício não o destruindo ou modificando de qualquer forma. O interesse em manter os 

monumentos e edifícios históricos levou a uma expansão na investigação deste tipo de técnicas.  

O ensaio sónico é uma das técnicas mais promissoras de ensaios não destrutivos. No entanto, a sua 

aplicação a paredes de alvenaria não se encontra ainda totalmente desenvolvida. Neste trabalho irão 

ser analisadas paredes em laboratório e in situ através de ensaios sónicos directos e indirectos. Os 

ensaios directos e indirectos fornecem uma avaliação relativa da parede que é muito útil na detecção 

de zonas mais ou menos compactas. A identificação destas zonas por ensaios sónicos permite 

posteriormente uma avaliação mais pormenorizada, de forma a concentrar os esforços apenas nas 

zonas necessárias. 
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1.2. OBJECTIVOS 

Neste trabalho, o objectivo principal foi a caracterização de paredes de alvenaria em laboratório e in-

situ através de ensaios sónicos directos e indirectos.  

A partir da análise das velocidades de propagação das ondas P nas paredes, calculadas a partir dos 

resultados de ensaios sónicos directos, caracterizar a homogeneidade da parede e relacionar os 

resultados com as propriedades mecânicas da pedra. Utilizar ensaios indirectos para calcular as 

velocidades de propagação das ondas R e P em pedras e verificar a possibilidade de utilização deste 

método de transmissão como substituto para o método directo em paredes com acessos limitados. 

O objectivo final é analisar os resultados de ambos os ensaios, directos e indirectos, no domínio da 

frequência e comparar com os resultados obtidos no domínio do tempo. Também a partir da análise de 

frequências relacionar os resultados com as características físicas da parede. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho é constituído por 6 capítulos, com o objectivo de expor de forma organizada as 

informações e resultados obtidos. 

O primeiro capítulo está dividido em três subcapítulos. No primeiro é descrito, num pequeno texto, o 

enquadramento e importância do assunto tratado neste trabalho, no segundo é feita referência aos 

objectivos propostos e no terceiro subcapítulo está descrita a organização do texto. 

No segundo capítulo é apresentado o Estado da Arte, onde estão explícitos todos os conhecimentos 

prévios sobre ensaios não destrutivos e em maior pormenor, ensaios sónicos. 

No terceiro capítulo é feita uma descrição mais pormenorizada dos ensaios sónicos directos, assim 

como o material utilizado e o procedimento adoptado. São também apresentados os resultados deste 

tipo de ensaios sónicos em paredes em laboratório e in situ. 

O quarto capítulo descreve os Ensaios Indirectos e o procedimento realizado neste caso. 

Posteriormente são apresentados os resultados de ensaios indirectos em pedras individuais em paredes 

em laboratório e in situ. É também feita uma análise de cálculo do módulo de elasticidade dinâmico. 

No quinto capítulo é apresentado um resumo sobre a análise no domínio das frequências e apresentado 

em linhas gerais a rotina MATLAB utilizada para o tratamento dos resultados. Os resultados dos 

espectros analisados para parede de perpianho e duplas estão expostos neste capítulo. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta as conclusões do trabalho, assim como feitas algumas sugestões 

para trabalhos futuros.  
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ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Infelizmente muitos dos edifícios antigos e centros históricos encontram-se degradados e com 

evidentes sinais de danos estruturais, pondo em causa a segurança dos edifícios e das pessoas. As más 

condições e os problemas estruturais são causados por diversos factores que afectam os edifícios, em 

particular pelo envelhecimento e falta de manutenção. Existem no entanto outros factores como a 

ocorrência de assentamentos do terreno, o excesso de carga, as vibrações externas, as condições 

climatéricas, os incêndios e a poluição do ar [1]. 

Há mais de 50 anos, em muitos casos devido às consequências da segunda guerra mundial, começaram 

a ser feitas as primeiras experiências e estudos científicos das técnicas de restauro e reabilitação de 

edifícios de alvenaria antigos [2], mas só mais recentemente é que se tornaram uma prioridade. 

Actualmente a crescente procura para garantir a manutenção estrutural e a reparação de edifícios de 

alvenaria antigos e degradados em todo o mundo, levanta novas questões que necessitam ser 

resolvidas. As estruturas de alvenaria de pedra históricas e de valor patrimonial, a não ser que tenham 

sido alvo de intervenções nos últimos 20 anos, foram projectadas e construídas ao longo dos séculos 

com especificações adequadas para esses tempos. Fenómenos como a meteorização do granito, 

infiltrações de água, em alguns casos combinada com a acção de produtos químicos, e a exposição aos 

ciclos de gelo-degelo, por exemplo, resultam na degradação dos materiais que, nos casos mais graves, 

pode gerar danos estruturais [3]. 

Uma correcta análise estrutural pode ajudar na definição de um eventual estado de perigo e na 

previsão do comportamento da estrutura no futuro. Realce-se que a experiência das últimas décadas 

tem demonstrado que não basta que uma alvenaria esteja aparentemente em boas condições para que a 

sua análise rigorosa seja dispensada, já que os elementos de alvenaria podem estar deteriorados no seu 

interior. Nesse sentido torna-se importante a implementação de leis de comportamento de materiais 

degradados, a realização de uma análise estrutural com métodos de análise que tenham em conta os 

danos existentes na estrutura e a adopção criteriosa de coeficientes de segurança. Para alcançar estes 

objectivos é necessário e essencial determinar as propriedades e características mecânicas dos 

materiais [4]. 

Associado à análise estrutural existe a necessidade de conhecer o estado de conservação de um 

edifício, através de acções de inspecção. Este conhecimento é importante para verificar a sua 

estabilidade já que irá determinar a necessidade de realizar acções de reforço e/ou manutenção [4]. 

Estas acções são necessárias, não só em monumentos e edifícios históricos, mas também, e mais 

extensivamente, em centros históricos e outros edifícios que as justifiquem. Actualmente as 
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intervenções em edifícios antigos de alvenaria estão em muitos casos associadas às políticas de 

reabilitação de centros históricos, sendo a maioria destes frequentemente caracterizada por um 

conjunto de habitações simples que formam um complexo agregado construtivo e constituem uma 

parte importante da herança cultural [4] [5]. 

Esta estrutura urbana composta por edifícios eventualmente abandonados sem acções de manutenção 

periódicas é muito vulnerável. A maioria desde património é geralmente caracterizada por um 

conjunto de materiais e técnicas de construção, que foram sendo aperfeiçoadas ao longo dos séculos e 

são dignos de ser preservados já que se trata de uma importante parte da herança cultural dos povos. 

Tal como em qualquer edificação, no caso dos centros históricos deve sempre ser analisado o peso 

económico das intervenções de modo a validar a sua exequibilidade [4] [5]. 

 

Fig.2.1 – Vista do centro histórico da cidade do Porto. 

 

Como referido anteriormente, a prevenção e a reabilitação só podem ser concretizadas com sucesso se 

for realizado um correcto diagnóstico do estado de degradação do edifício que também do ponto de 

vista da estabilidade estrutural, deve ser a primeira preocupação para a conservação de um edifício 

histórico de forma a garantir a sua segurança. Várias intervenções sem sucesso confirmaram a 

necessidade de uma avaliação adequada antes de qualquer acção de reabilitação ou restauro. Na 

verdade, quando nem o estado real de degradação nem a eficácia das reparações são conhecidos, os 

resultados da intervenção são imprevisíveis [5]. 

Para a compreensão de uma estrutura pode ser também importante conhecer a respectiva evolução 

histórica, que identifique as intervenções previamente realizadas e as alterações ao esquema estrutural 
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do edifício, de modo a permitir conhecer as implicações que essas tiveram ou venham a ter na 

intervenção que, eventualmente, seja necessário realizar. 

Os principais aspectos a ter em conta na reabilitação estrutural de uma construção são: (i) a sua 

geometria; (ii) os detalhes estruturais; (iii) os padrões de danos; (iv) o tipo de materiais e elementos 

estruturais; (v) as propriedades dos materiais; e (vi) a estabilidade estrutural. O conhecimento destes 

factores contribui para o diagnóstico da estrutura e pode ser feito através de investigações 

experimentais in situ e em laboratório, e de análises estruturais com modelos de cálculo apropriados 

[5]. 

De acordo com os pontos apresentados, o estudo de regras de construção e detalhes estruturais, tal 

como a secção de uma parede, têm uma grande importância no resultado da intervenção realizada, 

permitindo analisar, entre outros, o comportamento mecânico de um edifício. Por exemplo, os 

edifícios históricos de alvenaria de pedra apresentam um comportamento estrutural e uma durabilidade 

específicos bastante diferentes de edifícios de alvenaria de tijolo [5]. 

A caracterização de uma estrutura de alvenaria é uma tarefa difícil, pois a alvenaria não respeita 

algumas das hipóteses assumidas por outros materiais, como por exemplo a isotropia e a 

homogeneidade. As contínuas modificações que foram acontecendo ao longo da história da construção 

da alvenaria, por exemplo a geometria, os materiais e as ligações, levam ainda a diversas incertezas 

para uma correcta caracterização. Assim, as leis constitutivas da alvenaria ainda carecem de estudo. 

Em recentes construções, a segurança é garantida através de códigos técnicos concebidos para essa 

especificidade. No entanto, esses códigos encontram-se muitas vezes desajustados à realidade 

específica dos edifícios existentes. O património histórico possui uma identidade e valor que devem 

ser conservados. Sendo assim, as intervenções em edifícios antigos devem ser inspiradas por 

princípios e regulamentações particulares, desenvolvidos e definidos especificamente [5]. 

Estas intervenções sobre o património construído devem ter em conta as teorias de restauro e 

conservação aplicáveis (Carta de Veneza, Carta de Cracóvia). Estas cartas devem ser consideradas 

mesmo nas intervenções em edifícios que, individualmente, não se considerem um monumento 

histórico mas que, no contexto em que se encontram, dêem corpo a um conjunto construído com 

relevância patrimonial. É então necessária uma preservação coerente e eficiente dos centros históricos 

de forma a obter-se um conhecimento mais aprofundado das tecnologias e materiais utilizados nestes 

edifícios. 

Na segunda metade do século XX a pesquisa era maioritariamente direccionada para novos materiais e 

estruturas (aço e betão), e muito conhecimento sobre eles está agora disponível. A alvenaria é um 

material mais complexo (constituído geralmente por tijolo, pedra, argamassa), altamente heterogéneo e 

anisotrópico, realizado segundo diferentes esquemas construtivos (pano simples, pano duplo, com ou 

sem enchimento, etc.), materiais e formas (pedras regulares e irregulares, tijolos, mistura de tijolos e 

pedras, juntas finas a espessas de argamassa, etc.). As teorias, os modelos e o conhecimento do 

comportamento para betão e aço não são válidos para a alvenaria. Torna-se por isso necessário 

desenvolver modelos próprios de alvenaria, ou calibrar modelos existentes, recorrendo a dados 

experimentais in situ e em laboratório [1]. 

Um programa de avaliação para a manutenção, reparação e reabilitação de estruturas de alvenaria de 

pedra deve contemplar, fundamentalmente, técnicas de ensaios não destrutivos, não intrusivos e 

eficientes em termos de tempo e custos. Entre várias técnicas de ensaios não destrutivos (NDT), os 

ensaios sónicos e o método de eco-impacto, são adequados para a avaliação da integridade de 
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estruturas de alvenaria de pedra, pois podem fornecer informação acerca das respectivas condições 

internas de ligação, da presença de vazios e descontinuidades [3]. 

A figura 2.4 sintetiza a organização de um estudo de investigação com o objectivo de realizar uma 

análise estrutural. 

Investigação 

experimental

LaboratórioIn-situ

investigação quantitativainvestigação qualitativa

avaliação histórica

detecção de padrões de 

fendilhação

movimentos da 

humidade

outros ensaios não 

destrutivos (termografia, 

radar,etc.)

avaliação geométrica

monitorização e controlo 

da estrutura

medição do estado de 

tensão local (macacos-

planos, etc.)

Dados qualitativos e quantitativos: parâmetros 

geométricos e mecânicos

amostragem

ensaios 

físicos

ensaios 

mecânicos

análises 

químicas

parâmetros para análise numérica

definição da capacidade de carga da 

estrutura

 

Fig.2.2 – Organização de um estudo experimental para a análise estrutural. Adaptado de [2]. 

 

Segundo o esquema da figura 2.4 é possível definir dois caminhos distintos, análises em laboratório e 

in-situ, que em conjunto, ajudam a determinar com maior segurança a capacidade de carga de uma 

estrutura. A análise in-situ pode ser qualitativa ou quantitativa e para cada uma destas avaliações 

existem diversos ensaios que podem ser adoptados e que no final fornecem os parâmetros geométricos 

e mecânicos da estrutura. No caso das análises em laboratório é feita uma amostragem, de preferência 

o menos destrutiva possível, que é avaliada química, física e mecanicamente, resultando em 

parâmetros fundamentais para a análise numérica. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DE PEDRA 

As paredes de alvenaria de pedra são geralmente constituídas por blocos de pedra, argamassa e 

pequenas pedras que servem para compor os espaços mais vazios e auxiliar o apoio dos blocos de 

pedra uns nos outros. Na figura seguinte apresenta-se um exemplo de uma parede de alvenaria de 

pedra. 
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Fig.2.3 – Elemento de alvenaria de pedra. 

 

Para a compreensão do desempenho de uma alvenaria devem ser conhecidos os seguintes factores [2]: 

 a sua geometria; 

 as características da textura da alvenaria como material compósito (paredes de pano simples ou 

múltiplo, ligações entre os panos, juntas secas ou argamassadas, características geométricas, 

físicas, químicas e mecânicas dos componentes (pedras, argamassa)); 

A figura 2.3 apresenta algumas tipologias de perfis transversais de paredes de alvenaria. 

 

 

Fig.2.4 – Caracterização de secções transversais de paredes de alvenaria de pedra: (a) pano simples; (b) pano 

duplo sem ligação; (c) pano duplo com ligação; (d) pano triplo [2]. 
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No caso de estruturas de tijolo, em particular nas novas construções de alvenaria, os Regulamentos 

sugerem algumas expressões que permitem calcular a resistência da alvenaria em função dos seus 

componentes. No caso de alvenarias de pedra, embora também existam expressões de 

dimensionamento, o problema é bastante mais complexo devido às características próprias do material. 

Um exame preliminar in situ é bastante útil pois fornece detalhes da geometria da estrutura e dos 

danos visíveis (fendas, danos do material). É também vantajoso na identificação das zonas onde 

devem ser concentradas observações mais cuidadosas. O tipo de fendilhação e a sua geometria podem 

ajudar a compreender as causas da deterioração. Além disso o tipo de fendas e a sua direcção ajudam 

na interpretação de possíveis mecanismos de colapso. Após este exame preliminar, deve ser executada 

uma investigação mais precisa, identificando irregularidades (desvios verticais, rotações, etc.). 

Entretanto, deve-se conhecer a evolução histórica da estrutura para se poder explicar os sinais de 

degradação no edifício.  

 

2.3. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

Os métodos de ensaio não destrutivos (NDT) e medianamente destrutivos (MDT) são ferramentas de 

investigação que podem ser aplicadas sem ou com pequenas intervenções no objecto examinado. Por 

se considerar que os danos provocados pelos ensaios MDT são irrelevantes, ao referir ensaios 

pertencentes aos dois grupos opta-se por utilizar apenas a sigla NDT. 

Os NDT podem ser agrupados em dois grupos essenciais: aqueles que permitem obter grandezas 

quantitativas e os que permitem uma análise qualitativa dos materiais em análise. Em alvenarias de 

pedra existem muito poucos ensaios que permitem determinar parâmetros quantitativos (Macacos 

Planos, Dilatómetro). A grande maioria das técnicas NDT é utilizada para caracterizar uma alvenaria 

do ponto de vista qualitativo. 

Existe um grande número de NDT passíveis de ser utilizados na caracterização de alvenarias. Nesse 

conjunto não há, uma técnica que por si só forneça resultados inteiramente válidos; pelo contrário, 

devem utilizar-se várias técnicas de NDT para se chegar a um resultado mais próximo da realidade. 

Estas técnicas podem ajudar a localizar irregularidades na estrutura de alvenaria, a qual é geralmente 

não homogénea. As irregularidades podem surgir de diferenças no material, de vazios ou fissuras, de 

fendas, da degradação material, da existência de humidade. Dependendo do problema particular e da 

metodologia, as técnicas NDT são úteis para obter uma primeira avaliação de grandes áreas de uma 

estrutura previamente à realização dos projectos de intervenção, nomeadamente em estruturas com 

defeitos ou danos. É então possível investigar superfícies e partes de construções, com maior precisão. 

Essas técnicas podem também ser aplicadas em observações de longo termo (monitorização) ou 

usadas como garantia de qualidade após intervenções de reparação. Geralmente as aplicações das 

técnicas NDT são uma parte da investigação global do edifício. Elas não substituem completamente 

outras técnicas de investigação, mas no caso de monumentos históricos os ensaios NDT devem ser 

escolhidos relativamente aos ensaios tradicionais de extracção de amostras quando as duas técnicas 

podem fornecer informações equivalentes [1]. 

Recentemente foram implementados diversos procedimentos de investigação, cujo objectivo é utilizar, 

o máximo possível, técnicas NDT. No entanto, existe ainda uma reduzida possibilidade de 

correlacionar dados de ensaios de avaliação não destrutivos com o desempenho da alvenaria [5]. 

Infelizmente muitos dos procedimentos fornecem apenas resultados qualitativos. Assim, deve-se 

interpretar os resultados e utilizá-los, pelo menos, como valores comparativos entre diferentes partes 

da mesma parede de alvenaria. Como exemplo disso temos os ensaios sónicos que qualificam as 
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diferentes partes de uma estrutura de alvenaria através dos valores das velocidades ou formas de onda 

[1]. 

Em anos recentes, ensaios não destrutivos e medianamente destrutivos como Ground Penetration 

Radar (GPR), Eco-Impacto, Sónicos, Geoeléctricos, Impulso-Termografia e Macacos-Planos foram 

aplicados a análises de edifícios históricos. Mas em grande parte dos casos apenas um ou dois destes 

métodos são aplicados. Em geral, os resultados destas investigações são difíceis de interpretar e os 

dados são analisados apenas qualitativamente. A confiança na informação adquirida pelos diferentes 

métodos pode ser reforçada por aplicações combinadas de tecnologias como Radar e Ultra-Sons assim 

como por calibração usando métodos como os Sónicos e os Macacos-Planos, sendo que este último 

oferece medições locais e é ligeiramente destrutivo, porém, pode dar directamente os valores dos 

parâmetros mecânicos [1]. 

Para a investigação de alvenaria heterogénea, o Radar é uma das mais promissoras técnicas NDT. 

Porém, pode ser aplicado com mais sucesso quando é possível comparar os resultados com outros 

adquiridos por outras técnicas. Neste caso, os ensaios sónicos e ultra sónicos são os métodos 

complementares mais adequados, pois a propagação das ondas electromagnéticas e mecânicas 

dependem das propriedades físicas da estrutura. Também algumas técnicas mais simples podem ser 

aplicadas a fim de controlar a eficácia daquelas mais avançadas. Portanto, a combinação de diferentes 

técnicas NDT como Radar, ensaios Sónicos, Ultrasons e Macacos-Planos constituem uma poderosa 

ferramenta. Os resultados de técnicas NDT e a informação de danos são dados muito úteis para a 

avaliação de uma estrutura [1]. 

As técnicas de avaliação não destrutivas podem ser aplicadas para diversos propósitos: (i) detecção de 

elementos estruturais ocultos, como lajes, arcos e pilares; (ii) qualificação da alvenaria e dos materiais 

de alvenaria; (iii) avaliação da extensão de danos; (iv) detecção da presença de vazios e falhas; (v) 

avaliação do teor e aumento de humidade; e (vi) detecção da degradação da superfície dos materiais. 

As correlações entre os dados de avaliações não destrutivas e as propriedades mecânicas e físicas de 

alvenarias são bastante complexas, em especial de alvenarias de pedra, principalmente devido à sua 

heterogeneidade.  

Outros ensaios mais simples como o martelo de ressalto, penetração de sondas, ensaios de perfuração 

ou extracção, etc., foram executados com algum sucesso em alvenarias de tijolo, mas os seus 

resultados são pouco fiáveis quando aplicados a alvenarias de pedra [5]. A figura seguinte mostra um 

esquema em que se podem ver as correspondências entre técnicas de ensaio e informações necessárias 

para a correcta avaliação de uma estrutura. 
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Fig.2.2 – Informação necessária e correspondentes técnicas de investigação. Adaptado de [2]. 

 

A avaliação não destrutiva pode ser útil na descoberta de características ocultas (vazios e falhas 

internas e características da secção da parede) que não se podem descobrir de outra forma a não ser 

através de ensaios destrutivos. A amostragem de espécimes de alvenaria é uma operação onerosa, a 

qual pode levar a desconformidades quando não é executada de forma apropriada. Nos casos em que é 

necessário um conhecimento geral da parede, os ensaios não destrutivos podem ser convenientes [4] 

[5]. 

Os procedimentos de investigação in situ começaram a ser aplicados antes de ser testada a sua eficácia 

e particularmente a aplicação a problemas de alvenaria. É ainda necessária uma vasta pesquisa na 

interpretação de resultados de ensaios não destrutivos e nas correlações destes com as características 

da alvenaria. Sabendo que nenhum teste pode fornecer a informação necessária individualmente, há 

também a necessidade de pesquisar as relações complementares entre diferentes testes para uma 

correcta definição das propriedades físicas e mecânicas da alvenaria [5]. 

A avaliação do estado de conservação de estruturas existentes é um elemento chave para projectar os 

planos de manutenção e segurança para as infra-estruturas existentes. Esta avaliação deve ser baseada 

em medições realistas de diferentes variáveis, assim como na geometria e resistência do material. 

Estas variáveis são vulgarmente medidas com testes destrutivos e intrusivos, que são geralmente 
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dispendiosos e por vezes impossíveis de realizar. Pelo contrário, os ensaios NDT baseados em ondas 

de tensão são uma técnica fiável, rápida e económica que pode ser usada in situ sem perturbações das 

operações normais.  

Os métodos e técnicas não destrutivas, baseadas em propagação de ondas elásticas, fornecem uma 

resposta qualitativa da alvenaria devido às características de propagação de ondas acústicas através do 

material. Além disso, em condições apropriadas, podem fornecer informações mais detalhadas 

relacionadas com a textura da alvenaria, a profundidade de descontinuidades e a localização e tamanho 

de defeitos ou características internas [7]. 

Os parâmetros de uma onda (velocidade e atenuação) dependem da rigidez e densidade da massa do 

meio. Consequentemente, a determinação da velocidade de propagação e atenuação de ondas 

mecânicas pode ser usada para estimar alterações nas propriedades do material de um meio. Assim, as 

medições baseadas em ondas de tensão podem ser usadas em longas estruturas para avaliar as 

condições relativas de diferentes componentes. Esta avaliação relativa é crítica para um projecto de 

manutenção eficiente em termos de custo ou planos de restauro [6]. 

Os métodos que usam ondas de baixa frequência e que se baseiam na excitação de choque elástico, 

logo empregando maior transmissão de energia, são mais adequados para materiais altamente 

absorventes, assim como secções de alvenaria. As técnicas sónicas e ultra sónicas operam, 

convencionalmente, na transmissão ou reflexão do sinal, com o receptor posicionado em diferentes 

configurações em relação ao ponto de geração do sinal. No entanto, existe outro método sónico, o 

método de eco-impacto que opera através de múltiplas reflexões do sinal. Em conjunto, estes métodos 

atingiram alguns objectivos na investigação de betão e alvenaria, também devido a recentes 

desenvolvimentos e aplicações [7]. 

As teorias de propagação de ondas em sólidos permitem estimar as capacidades e limitações destas 

técnicas. O sinal propaga-se, desde o ponto onde foi gerado, como ondas superficiais (R), ondas 

longitudinais (P) ou ondas de corte (S), ao longo de frentes de onda semi-esféricas num material. As 

ondas longitudinais apresentam a maior amplitude na direcção do impacto e a sua energia ultrapassa a 

das ondas de corte. Por isso, em técnicas de análise de ondas, as ondas longitudinais são, muitas vezes, 

as escolhidas para análise [7]. 

 

2.3.1. ENSAIO SÓNICO 

Por volta do ano de 1938 começaram a ser utilizados os Ensaios Sónicos em elementos de betão. A 

determinação do tempo de propagação de uma onda sónica permitia então, ter uma ideia de qualidade 

desse elemento e determinar o seu Módulo de Elasticidade Dinâmico. Nesta altura a pesquisa foi 

maioritariamente direccionada para novos materiais e estruturas, como o betão e o aço, existindo 

actualmente bastante conhecimento acerca destes materiais [1]. 

Há cerca de 30 anos, os Ensaios Sónicos foram utilizados na detecção de vazios e os seus resultados 

foram comparados com os de imagens termográficas, o que levou a resultados interessantes [5]. Uma 

década mais tarde, e ainda hoje em desenvolvimento, utilizou-se este ensaio para o cálculo da 

dimensão de fendas em betão. 

As primeiras aplicações de ensaios sónicos na caracterização de estruturas de alvenaria foram feitas 

nos anos 60. No entanto, sempre foi conhecida a dificuldade de interpretação dos resultados em 

materiais não homogéneos e os primeiros resultados foram claramente interpretados como qualitativos 

ao contrário de quantitativos. Desde então foram feitos grandes esforços para melhorar a interpretação 
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de resultados dos ensaios sónicos e ultra sónicos. Os resultados obtidos após os ensaios são 

importantes não só para o local ensaiado, mas também para o estado geral da parede [5]. 

O método sónico é utilizado para medir o tempo de percurso de pulsos sónicos (ondas de tensão) em 

estruturas de alvenaria para frequências entre 20 a 20000Hz. Este tempo de percurso e a velocidade do 

pulso sónico calculada resulta numa informação básica acerca da qualidade e consistência do elemento 

de alvenaria em estudo. A velocidade é influenciada pela composição da alvenaria assim como pela 

presença de heterogeneidades, vazios e áreas deterioradas. A propagação de uma onda de tensão 

através de um sólido depende da densidade e das propriedades elásticas do material, considerando 

impulsos que percorrem meios elásticos, isotrópicos e homogéneos [1]. 

Em estruturas de alvenaria, a utilização de ensaios sónicos tem os seguintes objectivos: (i) caracterizar 

qualitativamente a alvenaria através da morfologia da secção da parede; (ii) detectar a presença de 

vazios e defeitos; (iii) controlar a eficácia de reparações por injecção; (iv) detectar alterações nas 

características físicas do material [2]. 

Contudo a aplicação dos ensaios sónicos em alvenarias tem algumas limitações, que podem ser 

definidas como [2]: 

 custo das operações devido ao grande número de leituras que deve ser feito, o que faz com que 

seja um processo bastante demorado; 

 dificuldade na interpretação e elaboração de resultados devido à não homogeneidade do 

material; 

 necessidade de calibrar os valores para os diferentes tipos de alvenaria.  

O ensaio sónico pode ser efectuado de diferentes formas, de acordo com os diferentes métodos de 

transmissão: 

 Ensaio sónico pelo método de transmissão directa ou por transparência. Este método envolve 

fazer percorrer a onda de tensão através da espessura da parede de alvenaria. Os pontos de 

emissão e recepção das ondas de tensão estão alinhados um com o outro, em lados opostos do 

elemento. A velocidade do pulso sónico detectada é então afectada pela qualidade e 

consistência da secção da parede de alvenaria. 

 Ensaio sónico pelo método de transmissão semi-directo. Os ensaios semi-directos são ensaios 

em que os pontos de emissão e recepção das ondas sónicas encontram-se em superfícies 

ortogonais entre si. 

 Ensaio sónico pelo método de transmissão indirecta. Os ensaios indirectos são ensaios nos quais 

ambos os pontos de emissão e recepção das ondas sónicas estão posicionados na mesma face 

da parede de alvenaria. As ondas de tensão registadas usando o método de transmissão 

indirecta são aquelas que geralmente passam através da face da parede, assim a qualidade e a 

consistência da face da parede irá afectar os valores detectados da velocidade do pulso sónico. 

Para uma completa avaliação é necessário verificar a transmissão das ondas sónicas tanto na 

direcção horizontal como na direcção vertical. 
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Fig.2.3 – Esquema do ensaio sónico com o método de transmissão directo (esquerda), semi-directo (centro) e 

indirecto (direita) [1]. 

 

Existe ainda um outro método que recorre ao mesmo tipo de ondas: a tomografia sónica. De entre as 

aplicações não destrutivas, a técnica de tomografia é bastante atraente devido à grande resolução que 

esta técnica pode obter. A tomografia, desenvolvida na medicina e em diversas áreas, é uma 

ferramenta útil para obter representações das características do interior de um sólido em duas ou três 

dimensões. Tomografia, do grego “tomos” (fatia), reproduz a estrutura interna de um objecto a partir 

de medições feitas à sua superfície. Esta técnica de ensaio fornece um mapa da distribuição de 

velocidades numa secção plana da estrutura analisada. O perímetro da secção é coberto por um 

conjunto de pontos que funcionam sequencialmente como emissores e receptores. O cálculo é feito 

baseado na hipótese de que os impulsos sónicos propagam-se segundo linhas de refracção [2]. 

A precisão da tomografia depende de vários parâmetros: (i) a fonte, que pode ser sónica ou 

electromagnética; (ii) o número de posições ou medições; (iii) as definições do equipamento; e (iv) os 

algoritmos de reconstrução de características internas [2]. 

Os ensaios sónicos podem ser usados em paredes de alvenaria de pedra pelos métodos de transmissão 

directa (Dt), semi-directa (St) e indirecta (It), ou pelo modo de tomografia (To), dependendo do 

objectivo da investigação. Os problemas que podem ser analisados pelos ensaios sónicos estão 

referidos abaixo, com a indicação do modo mais adequado de aquisição [1]: 

 Detecção de heterogeneidades da alvenaria (por exemplo, variações da textura da alvenaria, 

intervenções de reparação, presença de diferentes materiais…) (Dt, To); 

 Detecção de múltiplos panos e medição da espessura de cada pano (To); 

 Detecção de panos exteriores destacados (Dt, To); 

 Detecção de vazios ou fissuras (Dt, To); 

 Avaliação da eficiência de intervenções de reparação (Dt, To,St) 

 Detecção de porções danificadas da alvenaria (Dt, It, To);  

O sucesso da aplicação de ensaios sónicos em qualquer destes problemas depende da apropriada 

aplicação do método. O método falha quando a sua resolução não é suficiente para os objectivos da 

investigação, e isto pode acontecer se for necessário detectar pequenos vazios ou fissuras, ou em 

alguns casos, quando lidando com a detecção de múltiplos panos ou panos exteriores destacados, de 

fendas, etc. A decisão de como e se um problema específico pode ser tratado com ensaios sónicos é 

uma questão que deve ser avaliada por um perito em métodos sónicos, com base na análise das 

condições locais e nas informações inicialmente disponíveis [1]. 
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O equipamento necessário para a execução de ensaios sónicos consiste em diversos componentes. A 

onda de tensão é gerada por meio de um martelo instrumentado com um sensor piezoeléctrico que 

regista a força do impulso. A frequência e quantidade de energia da força do impulso são governadas 

pelas características do martelo e da superfície. A dureza da ponteira do martelo determina a amplitude 

e duração da força do impulso, onde ponteiras mais duras geram amplitudes mais altas e sinais de mais 

curta duração. A massa do martelo determina a quantidade de energia inicial da onda de tensão 

imposta. As pequenas vibrações da parede resultantes da propagação da onda de tensão são medidas 

por meio de acelerómetros, os quais podem ser fixados na superfície de alvenaria através de placas de 

aço coladas ou aparafusadas à parede, ou simplesmente encostados à parede e suportados 

manualmente para um procedimento de ensaio totalmente não destrutivo [1]. 

Os sinais do martelo de impacto e do acelerómetro passam através de um amplificador e de um 

conversor de analógico para digital e são apresentados e gravados [1]. 

 

Fig.2.4 – Equipamento do Ensaio Sónico [2]. 

 

Os dados recolhidos pelos ensaios sónicos podem ser analisados tanto no domínio do tempo como da 

frequência, neste último utilizando a transformada de Fourier. No domínio do tempo são analisadas as 

velocidades das ondas de compressão e superfície, enquanto no domínio da frequência são analisadas 

as velocidades de fase, ou seja, as velocidades características de um certo período, e os coeficientes de 

atenuação. Ainda no domínio da frequência, as frequências predominantes são apresentadas em 

evidência. As mais baixas frequências das ressonâncias obtidas servem para calcular a espessura da 

secção e a profundidade de defeitos internos [7]. 

A velocidade da onda está relacionada com a rigidez e densidade do material e as atenuações da onda 

são indicadoras do estado do material interno da parede. As velocidades representam a rapidez de 

propagação da energia e podem ser determinadas graficamente a partir dos tempos dos sinais emitidos 

e recebidos.  

Ao introduzir energia mecânica através de um impacto num ponto da superfície de um material são 

gerados dois tipos de ondas: as ondas de deformação que se propagam em todas as direcções, 

esfericamente e as ondas de superfície que se propagam essencialmente apenas numa estreita camada à 

superfície. A partição de energia entre ondas de deformação e ondas de superfície é função da 

frequência de excitação. Para baixas frequências de excitação, dois terços da energia introduzida no 

material converte-se em ondas de superfície. A profundidade de penetração das ondas de superfície é 

proporcional ao comprimento de onda do pulso. Num meio estratificado, as ondas de superfície são 
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dispersivas, ou seja, os componentes dos diferentes comprimentos de ondas propagam-se a diferentes 

velocidades porque atravessam diferentes camadas. As ondas de superfície penetram a uma 

profundidade de duas vezes o seu comprimento de onda, no entanto, para a caracterização de 

materiais, apenas se deve ter em conta aproximadamente um terço do seu comprimento de onda, pois 

os maiores deslocamentos acontecem junto à superfície [6]. 

Os fundamentos de propagação de ondas em sólidos permitem reconhecer as capacidades e limitações 

teóricas da técnica. A velocidade de propagação de uma onda através de um sólido é proporcional a 

algumas características do material como a densidade ρ, o módulo dinâmico E e o coeficiente de 

Poisson ν do material [2]. 

A reflexão de ondas acontece quando é atingida uma superfície de maior impedância acústica e de 

maiores dimensões em relação com o comprimento de onda do sinal, assim como superfícies externas 

ou defeitos no interior [7]. Nas figuras seguintes podemos ter uma ideia de como se propagam as 

ondas R, P e S num material e como são reflectidas ao atingir um defeito no seu interior. 

 

Fig.2.5 – Propagação das ondas R, P e S num material [7]. 

 

 

Fig.2.6 – Reflexão de ondas devido à superfície limite oposta do material [7]. 

 

Fig.2.7 – Reflexão de ondas devido a defeitos no interior do material [7]. 

 

É ainda importante referir que a velocidade do pulso sónico é característica de cada tipo de alvenaria, 

o que impossibilita a generalização de valores. Há então necessidade de calibrar os ensaios 

directamente para cada tipo de alvenaria. 

 

2.3.1.1. Método de eco-impacto 

Gerar um impacto num objecto através de um martelo é uma das formas mais antigas de ensaios não 

destrutivos baseados em propagação de ondas. Dependendo do som resultante da pancada, quer seja 
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um som agudo de alta frequência, ou um som grave de baixa frequência, pode-se caracterizar a 

integridade do objecto. O método é subjectivo, pois depende da experiência do operador e é limitado à 

detecção de defeitos próximos da superfície. Apesar destas limitações, o som é um método útil para 

detectar imperfeições perto da superfície e foi normalizado pela ASTM [D 4580] [8]. 

O método de eco-impacto é uma técnica sónica que utiliza as múltiplas reflexões das ondas de baixa 

frequência na superfície do material, com o objectivo de detectar imperfeições. O aparelho receptor 

pode ser um acelerómetro ou um transdutor de deslocamentos e é colocado perto do ponto de impacto 

para medir os movimentos da superfície resultantes das reflexões ou ecos provenientes de um breve 

impacto. O conjunto dos ecos da onda produz breves ressonâncias na secção do elemento estrutural, 

evidenciando os modos de vibração. A frequência desses modos está relacionada com a geometria do 

elemento, com as características do material e com a presença de imperfeições. 

O National Institute of Standards and Technology (NIST) (anteriormente conhecido por National 

Bureau of Standards (NBS)) dispõe, desde há muitos anos atrás, as bases para a avaliação na área da 

saúde e segurança pública. Os ensaios não destrutivos (NDT) têm um papel importante na verificação 

de qualidade de componentes construídos, o que tem sido uma área de pesquisa durante muitos anos 

na NBS/NIST. A pesquisa efectuada entre os anos 40 e 60 levou ao conhecimento das bases técnicas 

para a elaboração de normas de métodos NDT clássicos, usados vulgarmente na indústria, como a 

radiografia de raio-X, métodos ultra-sónicos, métodos magnéticos e outros.  

O objectivo da investigação do NBS de métodos NDT, que começou em 1983, focou-se na detecção 

de defeitos internos em estruturas de betão. Após uma revisão dos métodos disponíveis, decidiu-se 

prosseguir com um método de ensaio baseado em ondas de tensão, pois a propagação destas ondas 

num sólido é afectada directamente pelas propriedades mecânicas. A técnica desenvolvida ficou 

conhecida como o método de eco-impacto. A pesquisa inicial forneceu bases para a técnica e 

demonstrou ser capaz de detectar imperfeições em estruturas planas. No ano de 1987 a pesquisa 

mudou para a Universidade de Cornell, sob a direcção da Professora Mary Sansalone, que participou 

no trabalho inicial no NBS como estudante de doutoramento. A pesquisa na universidade expandiu a 

aplicabilidade do método, o que resultou no desenvolvimento do primeiro instrumento de campo 

patenteado [Pratt and Sansalone, 1992]. Além disso, Sansalone e Pratt [1997] produziram um livro que 

fornece um sumário abrangente dos resultados dos estudos analíticos, laboratoriais e em campo sobre 

diferentes aplicações do método. No final dos anos 90, NIST e a Universidade de Cornell em 

cooperação, desenvolveram um método de ensaio padrão para a aplicação do método de eco-impacto. 

A ASTM adoptou a norma para esse ensaio em 1998 [ASTM C 1383] [8]. 

Em avaliações não destrutiva, a técnica de eco-impacto ultra-sónico provou ser um método de 

confiança para a localização de fendas e outros defeitos no interior. Para gerar um impulso curto de 

ondas de tensão ultra-sónicas que se propagam no objecto analisado utiliza-se um transdutor 

electromecânico. A reflexão do impulso elástico ocorre nas fronteiras que separam materiais de 

diferentes densidades e propriedades elásticas. A onda reflectida propaga-se de volta para o transdutor 

que também actua como receptor. O sinal recebido é exibido num osciloscópio e o tempo de 

propagação do pulso é medido electronicamente. Sabendo a velocidade da onda de tensão é possível 

determinar a distância até à superfície reflectora [8]. 
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3 

ENSAIOS DIRECTOS 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Os Ensaio Sónicos directos são realizados com o objectivo de determinar a velocidade das ondas P que 

se propagam através da espessura do elemento. O estudo da velocidade desta onda através do material 

é bastante útil, pois a propagação das ondas de tensão está directamente relacionada com as 

propriedades mecânicas do material. 

A análise de ensaios sónicos directos pode ser feita no domínio do tempo e no domínio da frequência. 

Os resultados podem ser apresentados na forma de gráficos de correlações, espectros de frequência e 

ainda mapas de velocidades. 

Neste capítulo serão analisados em pormenor alguns ensaios directos efectuados em laboratório e in-

situ. 

 

3.2. EQUIPAMENTO 

O equipamento utilizado foi fornecido pelo LESE (Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural) e 

consiste em:  

 um acelerómetro 3035B1G DYTRAN INSTRUMENTS, INC. (500g range); 

 um martelo instrumentado (com uma célula de carga) 5800B5 DYTRAN INSTRUMENTS, 

INC.; 

 um computador; 

 uma placa de aquisição NI6210 da National Instruments; 

 dois módulos de condicionamento de sinal Dytran 4105C (um para o martelo e outro para o 

acelerómetro) que permitem fazer a amplificação da leitura por um factor de 10 ou 100; 

As figuras 3.1 e 3.2 mostram esquematicamente dois dos principais instrumentos utilizados: o martelo 

que é o emissor, e o acelerómetro que é o receptor. 

 



Caracterização de paredes de alvenaria de pedra por técnica sónica 
 

18 

 

Fig.3.1 – Esquema do martelo utilizado. 

 

Fig.3.2 – Esquema do acelerómetro utilizado. 

 

3.3. PROCEDIMENTO 

O procedimento para a realização de ensaios sónicos directos é bastante simples. Após a montagem do 

material, o emissor e o receptor devem ser colocados em pontos situados em superfícies opostas do 

elemento que vai ser ensaiado, e contidos numa recta perpendicular às superfícies onde estão 

colocados. A figura 3.3 ilustra a localização relativa do emissor e receptor numa parede. 
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Para fazer uma leitura, o ponto onde a onda será emitida e recebida deve ser seleccionado no 

computador e então o emissor, usualmente um martelo instrumentado, é usado para criar um impulso 

através de um batimento nesse ponto. 

 

Fig.3.3 – Esquema da execução de um ensaio sónico directo [1]. 

 

Um batimento na superfície de um material transmite diversos tipos de onda, como as ondas planares, 

P e S, na direcção axial, e as ondas de superfície, R, incluindo também as ondas P e S, na direcção 

radial. Estas ondas estão ilustradas na figura 3.4.  

 

Fig.3.4 – Propagação das ondas P, S e R num meio sólido [9]. 

 

A onda percorre a espessura da parede e é recebida pelo acelerómetro no ponto correspondente da 

superfície oposta. Em ensaios directos, apenas as ondas P, ondas longitudinais ou de compressão são 

captadas pelo receptor, pois as ondas R apenas se propagam numa camada à superfície, não 

percorrendo transversalmente o elemento. O acelerómetro detecta as acelerações do ponto onde está 
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colocado e essa resposta é convertida para o computador na forma de um gráfico como o da figura 3.5. 

Nestes gráficos estão representadas uma curva de emissão (martelo) e uma curva de recepção 

(acelerómetro). 

 

Fig.3.5 – Curvas de emissão e recepção de um ensaio sónico. 

 

Nesta figura podemos identificar a curva do impacto do martelo na parede, a preto, e a curva da 

resposta do acelerómetro, a azul. Note-se que a curva do acelerómetro encontra-se em repouso até à 

chegada da onda gerada pelo martelo.  

Uma aplicação realizada em software LabVIEW 8.5 pelo funcionário do DEC, Luís Noites, permite, 

através da análise destas curvas, identificar o ponto inicial do impacto do martelo e o ponto de chegada 

das ondas, como mostra a figura 3.6. A curva a branco representa o impulso gerado pelo martelo e a 

curva a vermelho mostra as ondas recebidas no acelerómetro. A linha vertical de cor branca localizada 

mais à esquerda representa a posição onde o impacto do martelo foi iniciado. A linha vertical 

vermelha, marca o ponto onde se começaram a receber, do outro lado da parede, as ondas emitidas 

pelo martelo.  
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Fig.3.6 – Curvas do impacto do martelo, a branco, e das ondas recebidas no acelerómetro, a vermelho, num 

ensaio directo. 

 

A diferença entre estes dois valores dará o intervalo de tempo, dt, que demora a onda P a percorrer a 

distância, e, entre o martelo e o acelerómetro e a partir desse intervalo podemos calcular directamente 

a velocidade da onda P, VP, pela expressão (3.1). 

 

                                                                      (3.1) 

 

3.4. ENSAIOS EM LABORATÓRIO 

3.4.1. PAREDE PG1 

3.4.1.1. Descrição da parede 

A parede PG1, de perpianho de alvenaria de granito, foi retirada de um edifício construído no início do 

século XX, situado na Rua de António Carneiro, na cidade do Porto, e levada para o Laboratório de 

Engenharia Sísmica e Estrutural da FEUP. Uma imagem do interior do edifício pode ser vista na 

figura 3.7. A parede mede de altura 2,40m, de largura 1,60m e de espessura 37cm. A sua base foi 

colocada num bloco de betão de dimensões 2,60 x 1,60 x 0,60m. 
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Fig.3.7 – Edifício na Rua António Carneiro [10]. 

 

As faces principais da parede denominaram-se por A e B e os topos laterais por C e D. Foram 

marcados, em cada face da parede, 6 linhas e 6 colunas de pontos que compõem uma grelha com um 

total de 36 pontos por face. Nestes pontos foi observada a superfície da parede, pois as suas 

características são importantes para a análise das ondas emitidas ou recebidas nesses pontos. No 

quadro seguinte estão representados os resultados de uma avaliação visual da superfície ensaiada. A 

letra P representa os pontos colocados directamente na superfície da pedra e a letra J representa os 

pontos que estão colocados em juntas. Em cada ponto, a primeira letra descreve a posição do ponto na 

face da parede do lado A e a segunda do lado B.  

Quadro 3.1 – Caracterização visual da superfície dos pontos da parede PG1. 

Ponto 1 2 3 4 5 6 

Linha 1 J-J J-J J-J P-P P-P P-J 

Linha 2 P-P P-P P-P P-J P-P P-P 

Linha 3 J-J J-J(?) J-J J-J P-P J-P 

Linha 4 P-J J-J P-P P-P J-J P-P 

Linha 5 P-P P-P J-J P-J P-J P-P 

Linha 6 P-P J-J P-J P-J J-J P-J 
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3.4.1.2. Ensaio sónico directo nas faces principais A e B 

No primeiro ensaio sónico por transparência realizado nesta parede foi marcada uma grelha de 36 

pontos em cada face principal da parede, A e B, como se pode ver nas figura 3.8 e 3.9. O martelo foi 

colocado em cada ponto da face da parede do lado B e o acelerómetro recebeu a onda estando 

posicionado no ponto correspondente mas na face oposta da parede, ou seja do lado A. Neste ensaio 

foi usada uma amplificação de 10 vezes para a resposta do acelerómetro. 

 

Fig.3.8 – Face A da parede PG1. 
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Fig.3.9 – Face B da parede PG1. 

 

Neste tipo de ensaios a onda emitida pelo batimento do martelo num ponto irá percorrer a espessura da 

parede até chegar ao acelerómetro que está colocado na face oposta e na mesma linha horizontal, 

perpendicular às faces da parede. Para a determinação das velocidades das ondas P impostas pelos 

batimentos do martelo foram analisadas as curvas das respostas, em LabVIEW, e marcados os pontos 

do início do batimento (H1) e o ponto de chegada das ondas P (A1), como se pode ver na figura 3.8. A 

curva a branco representa a onda emitida e a curva a vermelho a onda recebida. 
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Fig. 3.10 – Marcação dos pontos H1 e A1 nas curvas do martelo e acelerómetro do ponto 1 da parede PG1, em 

LabVIEW. 

 

Após a análise de todos os 36 pontos, calcularam-se as velocidades das ondas P a partir da expressão 

3.1, considerando uma espessura constante de 37cm. Os resultados são apresentados no quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Velocidades das ondas P, com o martelo no lado B da parede PG1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,000188 1973 

2 0,00071 521 

3 0,00049 756 

4 0,000195 1902 

5 0,000194 1908 

6 0,000375 987 

7 0,000145 2558 

8 0,000139 2664 

9 0,000141 2616 

10 0,000307 1204 

11 0,000131 2834 

12 0,000163 2267 

13 0,000824 449 

14 0,000761 486 

15 0,000384 964 

16 0,000282 1311 

17 0,000147 2525 

18 0,00029 1276 

19 0,000688 538 

20 0,000244 1513 

21 0,000228 1624 

22 0,00028 1320 
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23 0,001696 218 

24 0,000147 2525 

25 0,000152 2429 

26 0,000145 2547 

27 0,000182 2029 

28 0,000336 1101 

29 0,000204 1818 

30 0,000204 1818 

31 0,000275 1348 

32 0,000606 610 

33 0,000208 1779 

34 0,000419 883 

35 0,000625 592 

36 0,000303 1222 

 

A velocidade média de propagação das ondas P neste ensaio foi de 1530m/s. A partir dos valores do 

quadro 3.2 e tendo em conta a posição dos pontos utilizados foi feito um mapa de velocidades que 

ajuda na caracterização qualitativa da parede. Este mapa de velocidades, realizado a partir do software 

WINSURF, está representado na figura 3.11, onde a cor azul representa as mais baixas velocidades e a 

cor vermelha as mais altas. 

 

 

Fig.3.11 – Mapa das velocidades recebidas na face da parede do lado A da parede PG1. 

 

Note-se que os pontos onde se obtiveram velocidades mais baixas, como os pontos 2, 3, 13, 14, 23, 32 

e 35 estão caracterizados no quadro 3.1 como J-J, ou seja, não estão posicionados directamente nas 

pedras em nenhuma das superfícies A ou B da parede. 
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Em seguida foi realizado um ensaio directo totalmente idêntico ao anterior, apenas com a diferença de 

que as ondas foram emitidas pelo martelo colocado nos pontos da superfície da parede do lado A e 

recebidas pelo acelerómetro na face do lado B da parede. O procedimento para o cálculo das 

velocidades manteve-se o mesmo que no ensaio anterior e os resultados estão expressos no quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Velocidades das ondas P, com o martelo no lado A da parede PG1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,000206 1795 

2 0,000604 612 

3 0,000461 803 

4 0,000185 2000 

5 0,000211 1752 

6 0,000493 751 

7 0,000124 2980 

8 0,000142 2604 

9 0,000144 2569 

10 0,000364 1016 

11 0,00012 3092 

12 0,000157 2360 

13 0,000888 417 

14 0,000591 626 

15 0,000788 470 

16 0,0002 1847 

17 0,000122 3043 

18 0,000447 828 

19 0,000598 618 

20 0,000431 858 

21 0,000221 1671 

22 0,000337 1099 

23 0,00038 975 

24 0,000132 2806 

25 0,000132 2793 

26 0,00018 2050 

27 0,000131 2820 

28 0,000263 1407 

29 0,000185 2000 

30 0,000192 1927 

31 0,000255 1453 

32 0,000496 746 

33 0,0002 1853 

34 0,000257 1438 

35 0,000676 547 

36 0,000307 1204 

 

A velocidade média de propagação das ondas P neste ensaio foi de 1610m/s. Foi novamente criado um 

mapa de velocidades, a partir do quadro anterior, para este ensaio. 



Caracterização de paredes de alvenaria de pedra por técnica sónica 
 

28 

 

Fig.3.12 – Mapa das velocidades recebidas na face da parede do lado B da parede PG1. 

 

Observando este segundo mapa de velocidades da parede, verifica-se que os pontos onde se obtiveram 

valores de velocidade das ondas P mais baixos são aqueles posicionados em juntas. Pelo contrário, os 

pontos posicionados em pedra atingem velocidades de onda mais altas.  

 

Fig.3.13 – Mapas das velocidades da parede PG1. 
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Analisando os dois mapas obtidos através de ensaios directos em ambos os lados da parede, verifica-se 

que existe uma semelhança entre os resultados obtidos para os mesmos pontos nos dois ensaios 

realizados. Existe uma zona, entre os pontos 13,14,19 e 20 onde as velocidades das ondas P obtidas 

foram mais baixas, e onde existe uma junta larga, como se pode comprovar pelas imagens 3.8 e 3.9. 

Os pontos 7, 8 e 9 apresentam uma zona de velocidades mais altas, em que os três pontos estão 

situados numa única pedra, sem a interferência de juntas. Igualmente numa só pedra estão os pontos 

25, 26 e 27 e que correspondem a velocidades de propagação altas. 

O valor médio da velocidade de propagação das ondas P nesta parede é de 1530m/s no primeiro ensaio 

directo e 1600m/s no segundo ensaio.  

 

3.4.1.3. Ensaio sónico directo nos topos laterais C e D da parede 

Nesta parede foram ainda realizados mais dois ensaios directos, mas desta vez, o martelo e o 

acelerómetro foram colocados nos topos laterais da parede (C e D). Foram marcados apenas 11 pontos 

contidos numa linha vertical.  

 

Fig.3.14 – Topo lateral D da parede PG1. 
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Fig.3.15 – Topo lateral C da parede PG1. 

 

No primeiro ensaio as ondas foram emitidas do topo lateral D e recebidas no topo C. De forma 

análoga à anterior, foram analisados tempos de chegada das ondas P e, admitindo uma espessura de 

1,60m, calculadas as velocidades destas. Os resultados estão expostos no quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Velocidades das ondas P, com o martelo no lado D da parede PG1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,002472 647 

2 0,002056 778 

3 0,003146 509 

4 0,003334 480 

5 0,002592 617 

6 0,002208 725 

7 0,001518 1054 

8 0,001285 1245 

9 0,000838 1908 

10 0,001309 1222 

11 0,000989 1618 

 

No ensaio seguinte o martelo foi colocado no topo lateral C e o acelerómetro no topo D. Os resultados 

estão expostos no quadro 3.5. 
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Quadro 3.5 – Velocidades das ondas P, com o martelo no lado C da parede PG1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,003565 449 

2 0,002786 574 

3 0,002957 541 

4 0,001338 1196 

5 0,002706 591 

6 0,001826 876 

7 0,001565 1022 

8 0,001285 1245 

9 0,000222 7194 

10 0,001275 1255 

11 0,001053 1520 

 

Nestes dois ensaios as velocidades obtidas nem sempre foram as esperadas. Note-se os resultados das 

velocidades obtidos para o ponto 4, em que no ensaio com o martelo no lado D, foi o ponto com 

velocidade mais baixa, 480m/s, mas no ensaio seguinte, a velocidade obtida foi de 1200m/s. As 

velocidades obtidas no ponto 9 também se apresentam incoerentes, principalmente o valor 

extremamente alto de 7200m/s, obtido no seguindo ensaio, e que apenas leva a concluir que existiu um 

erro de leitura e que este valor não deve entrar em consideração para o calculo de um valor médio da 

velocidade de propagação das ondas P nesta parede. 

O valor médio da velocidade de propagação das ondas P nestes ensaios foi de 980m/s no primeiro 

ensaio e de 930m/s no segundo ensaio, sem considerar o ponto 9. Como seria de esperar, a velocidade 

média das ondas P calculada para os ensaios nos topos C e D é inferior à velocidade média calculada 

para os ensaios nas faces A e B. Isto deve-se ao facto de, nos ensaios nos topos C e D, as ondas P 

percorrerem uma distância contendo juntas, o que faz com a passagem das ondas P no material seja 

retardada devido ao atravessamento destas, logo levando a uma menor velocidade de propagação 

atingida pelas ondas. 

 

3.4.2. PAREDE PP1 

3.4.2.1. Descrição da parede 

A parede PP1, de perpianho de alvenaria de granito, foi retirada do mesmo edifício que a parede PG1, 

na Rua António Carneiro, no Porto e as suas dimensões são 2,37m, 1,10m e 39cm de altura, largura e 

espessura, correspondentemente. Nesta parede foi também marcada uma grelha de 36 pontos e 

realizada uma análise visual das características da superfície em todos os pontos. No quadro 3.6 a 

primeira letra de cada ponto representa a característica da superfície no lado B e a segunda no lado A. 
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Quadro 3.6 – Caracterização visual da superfície dos pontos da parede PP1. 

Ponto 1 2 3 4 5 6 

Linha 1 P-P P-P P-P P-P P-J P-J 

Linha 2 P-J P-J J-J P-P P-P P-J 

Linha 3 P-P P-J J-J P-J P-P P-J 

Linha 4 P-P P-P P-P P-P J-J P-P 

Linha 5 P-P P-P P-P P-P J-P J-P 

Linha 6 J-J P-P P-P P-P P-P P-P 

 

3.4.2.2. Ensaio sónico directo nas faces principais A e B da parede 

Este ensaio foi realizado nas faces da parede denominadas por A e B. O martelo foi colocado na face 

A e o acelerómetro na face B, apresentadas nas figuras 3.16 e 3.17. 

 

Fig.3.16 – Face B da parede PP1. 
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Fig.3.17 – Face A da parede PP1. 

 

Os resultados deste ensaio estão expostos no quadro 3.7. 

Quadro 3.7 – Velocidades das ondas P, com o martelo na face A da parede PP1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,000258 1512 

2 0,000174 2241 

3 0,000178 2191 

4 0,000217 1797 

5 0,000167 2335 

6 0,000217 1797 

7 0,000552 707 

8 0,000429 909 

9 0,000602 648 

10 0,000129 3023 

11 0,000201 1940 

12 0,000175 2229 

13 0,000121 3223 

14 0,000128 3047 

15 0,00087 448 

16 0,000541 721 

17 0,000776 503 

18 0,000106 3679 

19 0,000195 2000 
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20 0,000114 3421 

21 0,00012 3250 

22 0,000121 3223 

23 0,000212 1840 

24 0,000187 2086 

25 0,000142 2746 

26 0,00016 2438 

27 0,000175 2229 

28 0,000245 1592 

29 0,000127 3071 

30 0,000328 1189 

31 0,00034 1147 

32 0,000189 2063 

33 0,000105 3714 

34 0,000128 3047 

35 0,000124 3145 

36 0,000332 1175 

 

Foi produzido, também para este ensaio, um mapa de velocidades como se pode ver na figura 3.18. 

 

Fig.3.18 – Mapa das velocidades recebidas na face da parede do lado B da parede PP1. 
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Analisando este mapa de velocidades, verifica-se que a zonas onde estão situados os pontos 7, 8, 9, 15, 

16 e 17 é a zona onde foram obtidas as velocidades mais baixas. Ao observar essa zona com atenção 

na figura 3.17, pode ver-se que a zona a azul, na figura da direita, corresponde a uma zona de juntas, 

na imagem da esquerda. 

A velocidade média de propagação das ondas P neste ensaio foi de 2120m/s. 

 

3.4.2.3. Ensaio sónico directo nos topos laterais C e D da parede 

Este ensaio por transparência foi realizado nos topos laterais da parede denominamos por C e D, onde 

foram marcados 8 pontos contidos numa linha vertical, como se pode visualizar nas figuras 3.19 e 

3.20. 

 

Fig.3.19 – Topo lateral C da parede PP1. 
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Fig.3.20 – Topo lateral D da parede PP1. 

 

Num primeiro ensaio, a onda foi emitida a partir do lado C e recebida no lado D pelo acelerómetro. 

Acrescentou-se ao martelo uma massa com a intenção de aumentar o sinal da onda emitida. No 

acelerómetro foi usada uma amplificação de 10x no LabVIEW e de 100x no módulo de 

condicionamento correspondente. Os valores das velocidades calculadas pelo método descrito 

anteriormente estão expostos no quadro 3.8. A espessura considerada foi de 1,10m. 

Quadro 3.8 – Velocidades das ondas P, com o martelo na face C da parede PP1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,000666 1652 

2 0,0009 1222 

3 0,000987 1114 

4 0,000537 2048 

5 0,000711 1547 

6 0,000578 1903 

7 0,000322 3416 

8 0,000323 3406 

 

O ensaio seguinte é semelhante ao anterior, mas o martelo é posicionado na face da parede do lado D e 

o acelerómetro no lado C. As ampliações das leituras mantêm-se. 
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Quadro 3.9 – Velocidades das ondas P, com o martelo na face D da parede PP1. 

Ponto dt(s) VP(m/s) 

1 0,000527 2087 

2 0,001119 983 

3 0,000894 1230 

4 0,000949 1159 

5 0,000751 1465 

6 0,000574 1916 

7 0,000329 3343 

8 0,000331 3323 

 

Os resultados destes ensaios apresentam valores aceitáveis dentro do esperado para a velocidade de 

propagação das ondas P. O valor médio da velocidade calculada é de cerca de 2000m/s em ambos os 

ensaios. Observe-se que nos pontos 7 e 8, os pontos mais baixos da parede, são os que apresentam 

maior velocidade de propagação das ondas P, que pode ter sido influenciada pela maior tensão que 

actua sobre o material, visto que é a zona mais carregada. 

 

Os resultados das velocidades de propagação das ondas P obtidos para a parede PG1 e PP1 por ensaios 

directos não foram semelhantes. Os valores das velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos 

foram mais baixos na parede PG1 do que na parede PP1. Ainda, enquanto na parede PG1 os valores da 

velocidade das ondas P obtidos nos ensaios nos topos são bastante inferiores aos obtidos pelos ensaios 

nas faces principais, na parede PP1 as velocidades obtidas em ambos os ensaios mantiveram-se 

relativamente constantes. 

 

3.5. ENSAIOS IN-SITU 

3.5.1. QUINTA DAS VISCONDESSAS 

3.5.1.1. Descrição da parede 

A parede analisada faz parte de um edifício localizados nos arredores na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, o qual se encontra em avançado estado de degradação. A parede escolhida é 

uma parede dupla, ou seja, com dois panos, com cerca de 0,79 m de espessura. A sua altura é de 6 m e 

a largura de cerca de 4 m, entre aberturas. 

Para a escolha da zona da parede ensaiada teve-se em conta a acessibilidade dos dois lados da parede e 

a sua representatividade em relação à totalidade da parede. Na zona escolhida foi marcada uma grelha 

de 36 pontos onde foram realizados os ensaios. Devido ao reboco que permanecia na face B da parede 

não foi possível analisar visualmente se os pontos marcados pertenciam a uma pedra ou a uma junta de 

argamassa. A face A da parede está ilustrada na figura 3.21. 

 

3.5.1.2. Ensaio sónico directo nas faces principais A e B da parede 

Foi realizado nesta parede um ensaio directo nas faces principais da parede, exterior e interior, 

denominadas A e B, respectivamente. Em primeiro lugar foi colocado o martelo na face A e o 

acelerómetro na face B. 
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Fig.3.21 – Face A da parede da Quinta das Viscondessas. 

 

 

Fig.3.22 – Face B da parede da Quinta das Viscondessas. 

 

Após a análise dos resultados do ensaio, calcularam-se as velocidades das ondas P e obteve-se o mapa 

de velocidades representado na figura 3.23. 
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Fig.3.23 – Mapa das velocidades com o martelo na face A da parede da Quinta das Viscondessas. 

 

Após a execução de um outro ensaio, em tudo idêntico ao anterior apenas com a diferença da posição 

do martelo e do acelerómetro, que se colocaram na face B e A, respectivamente, foi obtido um novo 

mapa de velocidades. A figura 3.24 apresenta o novo mapa de velocidades obtido. 

 

Fig.3.24 – Mapa das velocidades com o martelo na face B da parede da Quinta das Viscondessas. 
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Fig.3.25 – Mapa das velocidades recebidas na face A e B da parede da Quinta das Viscondessas. 

 

Como se pode verificar pela análise destes dois mapas de velocidades, as manchas de cores podem dar 

uma melhor noção relativa entre zonas de maior ou menor absorção e reflexão das ondas impostas. A 

zona entre os pontos 1, 2, 7 e 8 é a zona onde se atingem as maiores velocidades de onda, o que 

significa que essa área da parede é mais compacta e absorve ou reflecte menos ondas, ou seja, tem 

menos danos, interiores ou à superfície. Por outro lado, as zonas azuis mais escuras, são zonas onde as 

velocidades de propagação das ondas atingiram valores mais baixos. Neste caso, as zonas podem 

apresentar vazios ou fissuras que absorvem ou reflectem as ondas, fazendo com que a quantidade e 

velocidade das ondas que chegam à face oposta sejam menores. 

 

3.5.2. EDIFÍCIO EM GAIA 

3.5.2.1. Descrição da parede 

A parede analisada neste edifício localizado em Vila Nova de Gaia e construído no séc. XIX é uma 

parede dupla, o que significa ser constituída por dois panos, como se pode ver na figura 3.26. A 

largura da parede é de 3,40m e a espessura da parede dupla é de cerca de 76,5cm. 
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Fig.3.26 – Secção da parede do edifício de Gaia. 

 

Na zona da parede escolhida para fazer o ensaio foram marcados 36 pontos, mas neste caso 

distribuídos em apenas 3 linhas. As limitações de acesso a esta parede levaram à opção de uma outra 

forma da grelha, diferente da dos ensaios anteriores. 

3.5.2.2. Ensaio sónico directo nas faces principais A e B da parede 

As faces da parede ensaiadas foram denominadas de A e B. O ensaio directo foi realizado com o 

martelo na face A e o acelerómetro na face B. A zona ensaiada pode ser visualizada na figura 3.27 

onde se pode ver a distribuição de pontos adoptada neste ensaio. 
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Fig.3.27 – Distribuição de pontos adoptada na face A da parede em Gaia. 

 

Depois da análise das curvas de onda obtidas para a determinação dos tempos de chegada das ondas, 

foram calculadas as velocidades de propagação das ondas P em cada um dos 36 pontos. O mapa de 

velocidades desenhado a partir dessas velocidades está apresentado na figura seguinte. 

 

 

 

Fig.3.28 – Mapa das velocidades recebidas na face B da parede em Gaia. 
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A partir deste mapa de velocidades verifica-se que nos pontos 1, 13 e 25 as velocidades de propagação 

das ondas P atingiram valores relativamente altos, o que em princípio se devem ao facto de, nesta zona 

limite da parede, existirem pedras de ligação contínuas em toda a espessura da parede. Assim, as 

ondas impostas não vão ser afectadas pela junta interior que divide os dois panos da parede, e a 

velocidade de propagação das ondas será mais elevada. 
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4 
ENSAIOS INDIRECTOS  

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Os ensaios indirectos são utilizados para determinar as velocidades de propagação das ondas P e R 

num material. Neste método o emissor e o receptor são colocados na mesma superfície, como 

podemos ver na figura 4.1. 

 

Fig.4.1 – Esquema da execução de um ensaio sónico indirecto [1]. 

  

Um batimento na superfície de um material transmite diversos tipos de onda, como as ondas planares, 

P e S, na direcção axial, e as ondas de superfície, incluindo as ondas P e S, na direcção radial. Estas 

ondas estão ilustradas na figura 4.2. A expressão (4.1) relaciona as velocidades das ondas P e R. 
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Fig.4.2 – Ondas de tensão causadas por um impacto num ponto da superfície de um material [8]. 

 

                                                                          (4.1) 

 

Na figura 4.2 estão representadas os três tipos de ondas causadas por um impacto, assim como as 

relações entre as suas velocidades. Estes três tipos de onda estão relacionados com o coeficiente de 

Poisson, ν, como podemos verificar pelo gráfico ilustrado na figura 4.3. 

 

Fig.4.3 – Relação entre o coeficiente de Poisson e as velocidades VP, VS e VR num meio elástico semi-infinito 

(Richart et al. 1970) conforme referido por [11]. 
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4.2. MATERIAL E PROCEDIMENTO 

O material utilizado nos ensaios indirectos é o mesmo que nos ensaios directos.  

O procedimento para a realização de ensaios sónicos indirectos é semelhante ao dos ensaios sónicos 

directos, com a diferença de que o emissor e o receptor são colocados em pontos da mesma superfície. 

Podem ser feitos ensaios por colunas, em que o emissor se mantém num ponto e o acelerómetro 

percorre os vários pontos contidos na mesma recta vertical, captando o sinal do emissor a distâncias 

variáveis; ensaios por linhas, idênticos aos anteriores mas na horizontal, e ainda ensaios na diagonal. 

Nos ensaios indirectos são captadas pelo receptor as ondas P, de compressão e as ondas R, de 

superfície. No computador, através do software LabVIEW, são representadas as respostas do ensaio na 

forma de duas curvas, a de emissão e a de recepção. Nos ensaios sónicos directos, a curva de recepção 

mostra apenas a chegada das ondas P, no entanto, nos ensaios sónicos indirectos, na curva de recepção 

podemos identificar a chegada das ondas P e a chegada das ondas R, como se pode ver no exemplo da 

figura 4.4. 

 

Fig.4.4 – Curvas do impacto do martelo, a branco, e das ondas recebidas no acelerómetro, a vermelho, num 

ensaio indirecto. 

 

Quando o emissor e o receptor estão colocados muitos próximos um do outro é provável que as ondas 

captadas pelo receptor sejam apenas as ondas R. No caso de haver uma certa distância entre o emissor 

e o receptor podemos obter uma curva de recepção como a apresentada na figura 4.5, onde estão em 

destaque três pontos característicos desta resposta.  
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Fig.4.5 – Forma de onda recebida e pontos característicos [9]. 

 

O ponto 1 marca o ponto de chegada das ondas P, isto porque estas são as ondas com maior 

velocidade, logo admite-se que são as primeiras a ser recebidas pelo receptor, mas de amplitude mais 

baixa. O ponto onde se verifica um crescimento repentino da amplitude, o ponto 2, é o ponto de 

chegada das ondas R, porque apesar de a velocidade das ondas R ser muito menor do que a das ondas 

P, as ondas R apresentam maior amplitude, ou seja, têm maior amplitude. Por último, o ponto 3 

representa o primeiro pico de chegada das ondas R. 

Em ensaios sónicos indirectos em paredes de alvenaria de pedra, o atravessamento das juntas pelas 

ondas elásticas leva a uma certa perda da velocidade e de energia destas ondas. Tendo este factor em 

conta, assim como a grande dificuldade que se verificou ao identificar a chegada das ondas P nos 

acelerogramas de resposta dos ensaios indirectos, considera-se, para efeito de análise de resultados, 

apenas as velocidades das ondas R. 

Após a realização do ensaio, utilizou-se o software LabVIEW para analisar os acelerogramas das 

leituras efectuadas. Inicialmente tentou identificar-se quatro pontos característicos da curva: (i) A1, o 

ponto de chegada das ondas P; (ii) A2, o ponto de chegada das ondas R; (iii) A3, o primeiro pico das 

ondas R; e (iv) A4, o ponto da segunda passagem pela origem da onda R. No entanto a identificação 

de tantos pontos verificou-se ser pouco útil, pois apenas o ponto de chegada das ondas R apresentava 

aproximação aos resultados esperados para o cálculo da sua velocidade. A partir das distâncias do 

emissor ao receptor e dos intervalos de tempo de chegada das ondas, foram calculadas as velocidades 

das ondas R, através de correlações lineares. 

Os seguintes ensaios indirectos em pedras foram realizados com o intuito de determinar as velocidades 

das ondas P e R. Na realização destes ensaios as pedras foram estudadas individualmente, marcando 

uma linha de pontos em cada uma delas, para isso manteve-se o emissor fixo num ponto e posicionou-

se o receptor em cada ponto da linha, aumentando gradualmente a distância entre os dois. Em cada um 

desses pontos foi feita uma leitura que depois foi analisada cuidadosamente, identificando os pontos 

característicos da chegadas das ondas P e R. 
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4.3. ENSAIOS EM LABORATÓRIO 

4.3.1. PAREDE PG1 

Na parede PG1, de apenas um pano de pedras de granito, de 37cm de espessura, foram realizados 

ensaios indirectos em cinco pedras individuais. As cinco pedras foram ensaiadas em duas faces 

perpendiculares entre si, a face A e um dos topos laterais C ou D, conforme a posição das pedras. Os 

números que designam cada pedra estão associados aos números adoptados nos ensaios directos 

realizados anteriormente. A figura 4.6 mostra a distribuição e numeração das pedras ensaiadas na 

parede. 

 

Fig.4.6 – Pedras onde se realizaram ensaios indirectos da parede PG1. 

 

4.3.1.1. Pedra 7,8 e 9 

Esta pedra foi ensaiada pelo método indirecto na face A e no topo C da parede. 

Na face A foram marcados 10 pontos afastados 10cm entre eles, sendo o primeiro ponto do lado 

esquerdo destinado ao impulso do martelo, o qual se mantém sempre nesse ponto ao longo de todo o 

ensaio. A figura 4.7 mostra o local ensaiado. O ponto denominado M a amarelo representa o ponto 

onde foi colocado o martelo e os restantes pontos a vermelho correspondem aos pontos onde foi 

colocado o acelerómetro. 
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Fig.4.7 – Local ensaiado da Pedra 7, 8 e 9 na face A da parede PG1. 

 

As curvas das ondas obtidas pelo ensaio foram analisadas e identificados os tempos de chegada das 

ondas R e P. A partir destes tempos de chegada e das posições dos pontos foi feita uma correlação 

linear e determinadas as velocidades destes dois tipos de onda na pedra em questão. A figura 4.8 

mostra o gráfico da correlação.  

 

Fig.4.8 – Correlação linear das ondas P e R na face A da parede PG1. 

 

As velocidades das ondas P e R correspondem assim aos declives das linhas de tendência 

correspondentes. No quadro 4.1 estão apresentados os valores dos declives e dos coeficientes de 

correlação para as ondas P e R determinados neste ensaio.  
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Quadro 4.1 – Resultados da correlação obtida para a pedra 7, 8 e 9 na face A da parede PG1. 

 
declive R

2
 

ondas P 1974 0,918 

ondas R 1493 0,943 

 

No topo C foram marcados nesta pedra 5 pontos com um afastamento de 5cm entre eles, sendo o 

primeiro ponto do lado esquerdo destinado ao impulso do martelo, o qual se mantém sempre nesse 

ponto ao longo de todo o ensaio. A figura 4.9 mostra o local ensaiado. Em semelhança ao ensaio 

anterior, o ponto M de cor amarela representa o ponto onde foi colocado o martelo e os pontos a 

vermelho representam as várias posições onde foi colocado o acelerómetro. 

 

Fig.4.9 – Local ensaiado da Pedra 7, 8 e 9 no topo C da parede PG1. 

 

De modo análogo ao ensaio anterior, depois de analisadas as curvas obtidas pelo ensaio e 

determinados os tempos de chegada das ondas R e P, foram estabelecidas as correlações lineares para 

a determinação das velocidades de propagação das ondas. Os resultados estão apresentados na figura 

4.10 e no quadro 4.2. 
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Fig.4.10 – Correlação linear das ondas P e R no topo C da parede PG1. 

 

Quadro 4.2 – Resultados da correlação obtida para a pedra 7, 8 e 9 no topo C da parede PG1. 

 
declive R

2
 

ondas P 2017 0,897 

ondas R 1495 0,995 

 

Tendo em conta os dois ensaios directos realizados na mesma parede, abrangendo os pontos na pedra 

em estudo, e apresentados em 3.4.1.2., podemos comparar os valores das velocidades das ondas P 

obtidos pelo método directo e pelo método indirecto. As velocidades obtidas previamente por ensaios 

directos, com o martelo na face B, VP1, e com o martelo na face A, VP2, estão apresentadas no quadro 

4.3. 

Quadro 4.3 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na pedra 7, 8 e 9 da parede PG1. 

Ponto VP1(m/s) VP2(m/s) 

7 2558 2980 

8 2664 2604 

9 2616 2569 

 

Através da observação dos resultados das velocidades médias das ondas P obtidos pelo método 

directo, cerca de 2700m/s, e pelo método indirecto, 2000m/s, verifica-se que não existe uma sintonia 

entre os dois valores. O valor da velocidade das ondas P (VP=1500/0,56=2680m/s), calculada a partir 

da velocidade das ondas R obtidas pelo método indirecto, é bastante próximo do valor das velocidades 

das ondas P obtidas pelo método directo e não do obtido pelo método indirecto. Assim, conclui-se que 

os ensaios indirectos apresentam pouca precisão na medição de velocidades das ondas P e que existe 

uma boa correlação entre as velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos e as velocidades das 

ondas P calculadas a partir da expressão (4.1) e das velocidades das ondas R obtidas nos ensaios 

indirectos. Todas estas razões levam a optar pelos ensaios directos para a obter as velocidades de 

propagação das ondas P directamente. Enquanto nos ensaios indirectos a velocidade das ondas P deve 
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apenas ser calculada por correlações com as velocidades de propagação das ondas R obtidas e não 

pelos tempos de chegada obtidos directamente. A discrepância entres os valores da velocidade das 

ondas P obtidos pelos ensaios directos e indirectos resulta do facto de nos ensaios indirectos a 

orientação da superfície do acelerómetro em relação à direcção de propagação das ondas P não ser a 

mais apropriada para a detecção destas, o que leva a uma grande dificuldade na identificação dos 

tempos de chegada das ondas P nos acelerogramas obtidos obtidos. 

 

4.3.1.2. Pedra 25 e 26 

Esta pedra foi igualmente ensaiada pelo método indirecto na face A e no topo C da parede. Na face A 

foram marcados 6 pontos afastados 10cm entre eles, sendo o primeiro ponto do lado esquerdo 

destinado à colocação do martelo, o qual se mantém fixo nesse ponto ao longo de toda a duração do 

ensaio, e os restantes 5 pontos ocupados sequencialmente pelo acelerómetro. O local ensaiado está 

ilustrado na figura 4.11. 

 

Fig.4.11 – Local ensaiado da Pedra 25 e 26 na face A da parede PG1. 

 

O gráfico representativo das correlações lineares das velocidades das ondas P e R para este ensaio é 

apresentado na figura 4.12. 
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Fig.4.12 – Correlação linear das ondas P e R na face A da parede PG1. 

 

Quadro 4.4 – Resultados da correlação obtida para a pedra 25 e 26 na face A da parede PG1. 

 
declive R

2
 

onda P 1738 0,773 

onda R 1611 0,871 

 

Foi também realizado na mesma pedra, um ensaio indirecto no topo C. Neste ensaio o número de 

pontos marcados foi cinco, o que significa que foram obtidas apenas quatro leituras com o 

acelerómetro. A distância entre pontos foi de 5cm. A zona ensaiada está representada na figura 4.13. 
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Fig.4.13 – Local ensaiado da Pedra 25 e 26 no topo C da parede PG1. 

 

Os resultados da análise deste ensaio estão apresentados na figura 4.14 e no quadro 4.5. 

 

Fig.4.14 – Correlação linear das ondas P e R no topo C da parede PG1. 
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Quadro 4.5 – Resultados da correlação obtida para a pedra 25 e 26 no topo C da parede PG1. 

 
declive R

2
 

ondas P 1875 0,9 

ondas R 1479 0,942 

 

No quadro 4.6 estão os valores das velocidades nos pontos 25 e 26 obtidos nos ensaios directos do 

ponto 3.4.1.2, sendo a velocidade VP1 obtida com o martelo da face B e a velocidade VP2 com o 

martelo na face A. 

Quadro 4.6 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na pedra 25 e 26 da parede PG1. 

Ponto VP1(m/s) VP2(m/s) 

25 2429 2793 

26 2547 2050 

 

Nesta pedra os valores das ondas P calculadas pelo método directo e indirecto continuam a ser 

díspares. No entanto, o valor da velocidade das ondas R calculado nos ensaios indirectos, cerca de 

1500m/s é bastante próximo de 56% (VP=1500/0,56=2680m/s) do valor médio da velocidade das 

ondas P obtido por ensaios directos, que foi 2500m/s. Verifica-se então, que nesta pedra se mantém 

uma boa correlação entre os valores das velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos e das 

mesmas obtidas através do cálculo baseado nas velocidades das ondas R obtidas por ensaios 

indirectos. 

 

4.3.1.3. Pedra 28, 29 e 30 

Esta pedra foi ensaiada na face A e no topo D da parede pelo método indirecto. 

No primeiro ensaio indirecto desta pedra na face M foram marcados 7 pontos afastados 10cm entre si, 

ou seja, obtiveram-se 6 leituras. O local ensaiado está ilustrado na figura seguinte. 

 

Fig.4.15 – Local ensaiado da Pedra 28, 29 e 30 na face A da parede PG1. 
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Na figura 4.16 e no quadro 4.7 estão apresentados os resultados deste ensaio. 

 

Fig.4.16 – Correlação linear das ondas P e R na face A da parede PG1. 

 

Quadro 4.7 – Resultados da correlação obtida para a pedra 28, 29 e 30 na face A da parede PG1. 

 
declive R

2
 

onda P 2107 0,976 

onda R 1162 0,976 

 

No topo E esta pedra foi novamente ensaiada pelo método indirecto, mas neste caso, apenas 5 pontos 

foram marcados, espaçados de 5cm entre si, como podemos ver na figura 4.17. 

 

Fig.4.17 – Local ensaiado da Pedra 28, 29 e 30 no topo D da parede PG1. 
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Fig.4.18 – Correlação linear das ondas P e R no topo D da parede PG1. 

 

Quadro 4.8 – Resultados da correlação obtida para a pedra 28, 29 e 30 no topo D da parede PG1. 

 
declive R

2
 

ondas P 2399 0,568 

ondas R 1475 0,878 

 

Nos ensaios directos os resultados das velocidades das ondas P obtidos para os pontos desta pedra são 

os apresentados no quadro 4.9. 

Quadro 4.9 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na pedra 28, 29 e 30 da parede PG1. 

Ponto VP1(m/s) VP2(m/s) 

28 1101 1407 

29 1818 2000 

30 1818 1927 

 

O valor médio da velocidade das ondas P obtido por ensaios directos é 1700m/s, enquanto o mesmo 

valor obtido pelos ensaios indirectos foi cerca de 2300m/s. Para as ondas R, o valor médio da 

velocidade resultante dos ensaios indirectos foi de 1300m/s, o que não se aproxima de 56% 

(VP=1300/0,56=2320m/s) da velocidade das ondas P obtida nos ensaios directos 1700m/s. Neste caso, 

não se verifica uma boa correlação entre valores das velocidades das ondas P obtidos das duas formas. 

O que pode ter sido causado pelo pequeno número de pontos considerados, assim como pela existência 

de particularidades durante a execução dos ensaios. Para uma menor influência destes factores nos 

resultados seria importante repetir diversas vezes o ensaio em cada ponto. 
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4.3.1.4. Pedra 24 

A pedra 24 foi ensaiada na face A e no topo D da parede pelo método indirecto. 

Na face A, devido ao tamanho reduzido da pedra foram marcados na parede apenas 4 pontos, apenas 

possível para 3 leituras com o acelerómetro. A figura 4.19 mostra a zona ensaiada. 

 

Fig.4.19 – Local ensaiado da Pedra 24 na face A da parede PG1. 

 

 

Fig.4.20 – Correlação linear das ondas P e R na face A da parede PG1. 

 

Quadro 4.10 – Resultados da correlação obtida para a pedra 24 na face A da parede PG1. 

 
declive R

2
 

onda P 2322 0,929 

onda R 657 0,410 
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Como se pode verificar pelo quadro 4.10, o resultado obtido para a velocidade das ondas R, 657m/s, é 

muito menor em comparação com os ensaios anteriores, cerca de 1500m/s. Este facto pode dever-se ao 

pequeno número de pontos ensaiados, o que leva a que certas particularidades na execução dos ensaios 

afectem de forma significativa os resultados. A baixa velocidade das ondas R obtida neste ensaio 

também pode ter sido causada por vazios ou fendas interiores na pedra, pois superficialmente não 

foram detectados danos. Ao analisar a figura 4.21 pode observar-se que os três pontos das leituras não 

se encontram alinhados numa recta, e que o segundo ponto é aquele que está mais afastado do que 

seria de esperar, sendo que é muito provável que tenha resultado de alguma particularidade da pedra 

nesse ponto. Assim, ao ignorar a leitura do segundo ponto obteve-se os seguintes resultados. 

 

Fig.4.21 – Correlação linear das ondas P e R na face A da parede PG1 (retirando a segunda leitura). 

 

Quadro 4.11 – Resultados da correlação obtida para a pedra 24 na face A da parede PG1 (retirando a segunda 

leitura). 

 
declive R

2
 

onda P 2500 1 

onda R 1603 1 

 

Retirando a segunda leitura a velocidade calculada para a ondas R na pedra 24 na face A passa a ser de 

1600m/s, ou seja, um valor muito mais próximo dos obtidos anteriormente nos ensaios anteriores nesta 

mesma parede.  

O segundo ensaio na pedra 24 foi realizado no topo D. Ao contrário dos ensaios indirectos anteriores 

em pedras, os quais foram realizados posicionando o martelo e o acelerómetro segundo uma linha 

horizontal, neste ensaio a linha está da direcção diagonal, como podemos ver na figura 4.22. Os 

espaçamentos entre os pontos foram de 5cm entre os 3 primeiros e 10cm entre os restantes pontos. 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004

d
is

tâ
n

c
ia

 (
m

)

tempo (s)

Pedra 24

ondas P

ondas R

Linear (ondas P)

Linear (ondas R)



Caracterização de paredes de alvenaria de pedra por técnica sónica 
 

61 

 

Fig.4.22 – Local ensaiado da Pedra 24 no topo D da parede PG1. 

 

 

Fig.4.23 – Correlação linear das ondas P e R no topo D da parede PG1. 

 

Quadro 4.12 – Resultados da correlação obtida para a pedra 24 no topo D da parede PG1. 

 
declive R

2
 

ondas P 2932 0,978 

ondas R 2173 0,975 

 

Quadro 4.13 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na pedra 24 da parede PG1. 

Ponto VP1(m/s) VP2(m/s) 

24 2525 2806 
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Tendo em conta os resultados obtidos para a velocidade das ondas R nos dois ensaios indirectos 

realizados nesta pedra e relacionando os valores da velocidade das ondas P calculadas a partir destes, 

com os valores obtidos directamente, 2650m/s conclui-se, que apenas no primeiro ensaio e com a 

correcção realizada posteriormente (VP=1600/0,56=2850m/s), se verifica uma aproximação de ambos 

valores das velocidades das ondas P. No entanto, devido ao pequeno número de leituras 

representativas, estes ensaios não podem ser considerados estatisticamente. 

 

4.3.1.5. Pedra 36 

A pedra 36 foi ensaiada na face A e no topo D da parede pelo método indirecto. 

Na face A, foram marcadas duas linhas de pontos, uma na direcção diagonal e outra na direcção 

horizontal, com 10cm de espaçamento entre os pontos. A figura 4.24 mostra a zona ensaiada. 

 

Fig.4.24 – Local ensaiado da Pedra 36 na face A da parede PG1. 

 

Quadro 4.14 – Resultados da correlação obtida para a pedra 36 na face A da parede PG1 no ensaio diagonal. 

 
declive R

2
 

ondas P 1358 0,917 

ondas R 698 0,703 

 

Quadro 4.15 – Resultados da correlação obtida para a pedra 36 na face A da parede PG1 no ensaio horizontal. 

 
declive R

2
 

ondas P 1114 0,998 

ondas R 576 0,954 
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Fig.4.25 – Local ensaiado da Pedra 36 no topo D da parede PG1. 

 

Quadro 4.16 – Resultados da correlação obtida para a pedra 36 no topo D da parede PG1. 

 
declive R

2
 

ondas P 1134 0,987 

ondas R 869 0,999 

 

Quadro 4.17 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na pedra 36 da parede PG1. 

Ponto VP1(m/s) VP2(m/s) 

36 1222 1204 

 

Nesta pedra, os resultados dos ensaios indirectos apresentam valores relativamente baixos para as 

velocidades de propagação tanto das ondas R como das ondas P. No entanto, o valor obtido no ensaio 

directo para a velocidade das ondas P mantém a relação de 56% comparativamente à velocidade média 

das ondas R (VP=715/0,56=1275m/s), e ao contrário do que aconteceu noutro ensaios, nesta pedra as 

velocidades das ondas P obtidas em ensaios directos e indirectos são idênticas. 

 

4.3.1.6. Ensaios por linhas e colunas numa área abrangente da parede 

Os ensaios por linhas ou colunas foram realizados nas áreas marcadas com os 36 pontos, no entanto 

mostraram-se mais imprecisos e por isso não foram estudados com mais pormenor. De qualquer 

forma, em seguida apresenta-se um ensaio por linhas realizado na parede PG1. 

Este ensaio sónico indirecto por linhas foi realizado na superfície da parede do lado A, como se pode 

visualizar na figura 4.26. O martelo foi colocado sequencialmente nos pontos 1, 7, 13, 19, 25 e 31. 

Para cada ponto onde foi colocado o martelo, o acelerómetro percorria cada linha, parando em cada 

um dos 5 pontos para efectuar uma leitura. 
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Fig.4.26 – Parede PG1, lado A com martelo na coluna da direita. 

 

Sabendo que as juntas de uma parede de alvenaria de pedra têm um papel relevante no percurso das 

ondas elásticas, foi feita uma análise visual de forma a poder relacionar o número de juntas 

atravessadas pelas ondas com a velocidade destas. Os resultados desta análise estão expostos no 

quadro 4.18. 

Quadro 4.18 – Número de juntas atravessadas na parede PG1. 

 
ponto 1 a 2 ponto 1 a 3 ponto 1 a 4 ponto 1 a 5 ponto 1 a 6 

linha 1 1 1 2 2 2 

linha 2 0 0 0 1 2 

linha 3 ? ? ? ? ? 

linha 4 1 1 1 2 2 

linha 5 0 0 1 1 1 

linha 6 0 1 1 2 2 

 

Através do quadro 4.18 podemos verificar rapidamente quantas juntas foram atravessadas pelas ondas 

desde a sua emissão, que está sempre representada como o ponto 1, e o ponto que estamos a analisar 

na linha correspondente. Na linha 3 não foi possível numerar as juntas atravessadas porque os pontos 

situam-se ao longo de uma junta, logo a onda não atravessa longitudinalmente a junta e nesse caso, 

não se pode quantificar o número de juntas atravessadas. 

Os resultados da análise deste ensaio estão apresentados no quadro 4.19. 
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Quadro 4.19 – Resultados da correlação obtida para as linhas na parede PG1. 

 
VR 

(declive) 
R

2
 

VP 
(declive) 

R
2
 

linha 1 219 0,773 821 0,944 

linha 2 212 0,656 468 0,756 

linha 3 294 0,446 546 0,635 

linha 4 288 0,482 519 0,836 

linha 5 665 0,687 1250 0,969 

linha 6 661 0,901 920 0,928 

 

Observando os resultados das velocidades das ondas obtidas por este método, verifica-se, como seria 

de esperar, que são bastante menores do que os resultados obtidos para apenas pedras. Confirma-se 

assim, a existência de uma influência significativa do atravessamento de juntas pelas ondas emitidas. 

Repare-se que o valor mais alto da velocidade de ambas as ondas R e P é, precisamente, obtido na 

linha 5, a qual, pelo quadro 4.19, é aquela que apresenta menos juntas atravessadas pelas ondas. Por 

outro lado. A linha 2, onde foram obtidos os valores mais baixos para as velocidades das ondas, é a 

linha onde as ondas percorriam a parede em zona de junta e não pedra. 

 

4.3.2. PAREDE PP1 

Na parede PP1, idêntica à parede PG1, mas com espessura de 39cm, foram realizados ensaios 

indirectos em duas pedras na face A. A figura 4.27 ilustra a posição das pedras na parede em causa. 
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Fig.4.27 – Pedras onde se realizaram ensaios indirectos da parede PP1. 

 

4.3.2.1. Pedra 25, 26, 27, 28 e 29 

Esta pedra foi ensaiada na face A da parede. Foram mantidos os pontos marcados nesta pedra no 

ensaio directo. O martelo foi colocado no ponto 25 e foram realizadas quatro leituras nos pontos 

assinalados na figura 4.28. 
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Fig.4.28 – Local ensaiado da Pedra 25, 26, 27, 28 e 29 na face A da parede PP1. 

 

Quadro 4.20 – Resultados da correlação obtida para a pedra 25, 26, 27, 28 e 29 na face A da parede PP1. 

 
declive R

2
 

ondas P 1332 0,930 

ondas R 1077 0,834 

 

Quadro 4.21 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na Pedra 25, 26, 27,28 e 29 na parede 

PP1. 

Ponto VP(m/s) 

25 2746 

26 2438 

27 2229 

28 1592 

29 3071 

 

Nesta pedra, o valor obtido para a velocidade das ondas R nos ensaios indirectos, 1077m/s, convertido 

para a velocidade das ondas P (VP=1077/0,56=1925m/s), não se aproxima do resultado da velocidade 

média das ondas P obtidas nos ensaios directos, 2400m/s, ao contrário do que seria de esperar. 
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4.3.2.2. Pedra 32, 33, 34, 35 e 36 

Esta pedra foi igualmente ensaiada na face A da parede e foram mantidos os pontos marcados nesta 

pedra no ensaio directo. O martelo foi colocado no ponto 32 e foram realizadas quatro leituras nos 

pontos assinalados na figura seguinte. 

 

Fig.4.29 – Local ensaiado da Pedra 32, 33, 34, 35 e 36 na face A da parede PP1. 

 

 

Fig.4.30 – Correlação linear das ondas P e R na Pedra 32, 33, 34, 35 e 36 na face A da parede PP1. 
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Quadro 4.22 – Resultados da correlação obtida para a Pedra 32, 33, 34, 35 e 36 na face A da parede PP1. 

 
declive R

2
 

ondas P 2266 0,971 

ondas R 1954 0,724 

 

Analisando a figura 4.30 e o quadro 4.22, verifica-se que a velocidade das ondas R não se manteve 

constante ao longo de todas as leituras. O ponto 36 é o que mais se destaca e observando com atenção 

a figura 4.29 pode-se identificar alguns vazios na pedra, na zona envolvente do ponto 36. Estes 

defeitos na parede podem ser os causadores da diminuição de velocidade neste ponto.  

Quadro 4.23 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na Pedra 32, 33, 34, 35 e 36 da parede 

PP1. 

Ponto VP(m/s) 

32 2063 

33 3714 

34 3047 

35 3145 

36 1175 

 

No quadro 4.23 são apresentadas as velocidades obtidas no ensaio directo e verifica-se uma maior 

disparidade dos valores precisamente no ponto 36. O ponto 32 também apresenta um valor da 

velocidade das ondas P menor, relativamente aos pontos intermédios, e na figura 4.29 também se pode 

observar imperfeições perto do ponto em questão. A velocidade das ondas P obtida pela velocidade 

das ondas R (VP=1954/0,56=3500m/s) é próxima de algumas velocidades obtidas por ensaios 

directos. De forma a garantir uma maior segurança dos resultados seria necessário um maior número 

de leituras em cada ponto, diminuindo assim, os erros provenientes de particularidades na execução 

dos ensaios. 

 

4.4. ENSAIOS IN SITU 

4.4.1. QUINTA DAS VISCONDESSAS 

A parede ensaiada na Quinta das Viscondessas, de duplo pano de pedras de granito e espessura de 

cerca de 79cm foi analisada apenas numa pedra por ensaios indirectos. O facto de apenas uma pedra 

ter sito ensaiada nesta parede deve-se à dificuldade em identificar pedras individuais na parede, pois 

esta apresentava uma camada de reboco em ambas as faces que não permitiu uma análise visual mais 

aprofundada. A pedra em causa, pedra 10 e 11, pode ser localizada na parede através da figura 4.31.  
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Fig.4.31 – Localização da pedra 10 e 11 na parede da Quinta das Viscondessas. 

 

4.4.1.1. Pedra 10 e 11 

Na pedra 10 e 11 desta parede foram realizados ensaios indirectos apenas na face A, na vertical e na 

horizontal. Os resultados destes ensaios estão expostos no quadro 4.24. 

Quadro 4.24 – Resultados das correlações obtidas para a pedra 10 e 11 na face A da parede da Quinta das 

Viscondessas. 

 Face A (horizontal) Face A (vertical) 

Nº de pontos 7 9 

Espaçamento (cm) 5 5 

VP (m/s) 2194 1318 

R
2
 (VP) 0,948 0,836 

VR (m/s) 1338 936 

R
2
 (VR) 0,974 0,878 

 

No quadro 4.25 estão apresentados os resultados das velocidades das ondas P obtidas nos ensaios 

directos, a VP1 com o martelo na face A, exterior, e a VP2 com o martelo na face B, interior. 

Quadro 4.25 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na Pedra 10 e 11 da parede da Quinta das 

Viscondessas. 

Ponto VP1(m/s) VP2(m/s) 

10 641 527 

11 775 563 

 

A velocidade média das ondas P obtida por ensaios directos é de 627m/s. O baixo valor das 

velocidades destas ondas nesta parede deve-se à existência de uma junta interior que pode ser formada 
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por materiais menos compactos ou até mesmo uma caixa-de-ar. Sendo assim, não se pode comparar 

directamente os valores obtidos para as velocidades das ondas P por ensaios directos com os valores 

obtidos por ensaios indirectos, pois nestes últimos as ondas R recebidas apenas se propagaram na 

pedra do pano onde foi realizado o ensaio. Note-se que as velocidades das ondas P obtidas nos ensaios 

directos são bastante inferiores às obtidas nos ensaios indirectos, pois nestes últimos, uma grande parte 

das ondas P é reflectida na superfície interior do pano onde foi realizado o ensaio, sendo essas as 

primeiras ondas a ser detectadas pelo acelerómetro. 

 

4.4.2. EDIFÍCIO EM GAIA 

A parede analisada nestes ensaios é novamente uma parede dupla de granito e de espessura de cerca de 

76,5cm. Nesta parede foram ensaiadas duas pedras, a pedra 12 e a pedra 21, 22, 23 e 24, como se pode 

verificar na figura 4.32. 

 

Fig. 4.32 – Pedras onde se realizaram ensaios indirectos da parede em Gaia. 

 

4.4.2.1. Pedra 12 

Nesta pedra foram realizados ensaios indirectos horizontais e verticais na face A e no topo lateral 

pertencente à pedra. Esta pedra é uma pedra de ligação, ou seja, é contínua em toda a espessura da 

parede. A análise segue a mesma execução que foi já explicada para as paredes anteriores. No quadro 

4.26 estão apresentadas as características dos locais ensaiados e os resultados da análise feita. 
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Quadro 4.26 – Resultados das correlações obtidas para a pedra 12 da parede em Gaia. 

 Topo (horizontal) Topo (vertical) Face A (vertical) 

Nº de pontos 6 5 5 

Espaçamento (cm) 5 5 5 

VP (m/s) 1548 1841 1837 

R
2
 (VP) 0,487 0,913 0,886 

VR (m/s) 1272 909 980 

R
2
 (VR) 0,984 0,724 0,915 

 

Na pedra 12, a velocidade calculada para as ondas P no ensaio directo apresentado em 3.5.2.2. foi de 
2525 m/s. Comparando com o valor médio das velocidades das ondas R calculadas pelo método 

indirecto, 1050m/s, e convertendo este em velocidade das ondas P, 1875m/s, verifica-se que não existe 

uma correlação entre estes valores. No entanto o valor da velocidade das ondas P, 1875m/s, aproxima-

se das velocidades das ondas P calculadas directamente pelo método indirecto. 

 

4.4.2.2. Pedra 21, 22, 23 e 24 

A pedra 21, 22, 23 e 24 foi ensaiada na face A, na face B e no topo. Em todas estas superfícies foram 

realizados ensaios horizontais e verticais. Ao contrário da pedra anterior, esta pedra não é uma pedra 

de ligação, ou seja, faz parte apenas de um dos dois panos constituintes da parede em questão. 

Igualmente à pedra anterior, os resultados do tratamento destes ensaios são apresentados sucintamente, 

no quadro 4.27. 

Quadro 4.27 – Resultados das correlações obtidas para a pedra 21, 22, 23 e 24 da parede em Gaia. 

 
Face B 

(horizontal) 

Face B 

(vertical) 

Topo 

(horizontal) 

Topo 

(vertical) 

Face A 

(horizontal) 

Face A 

(vertical) 

Nº de pontos 6 5 2 4 6 5 

Espaçamento 

(cm) 
10 5 5 5 10 5 

VP (m/s) 2289 2911 2326 5098 3041 1880 

R
2
 (VP) 0,976 0,856 1 0,663 0,859 0,812 

VR (m/s) 1513 1478 1563 1578 1538 1773 

R
2
 (VR) 0,984 0,931 1 0,998 0,977 0,918 

 

Esta pedra foi ensaiada pelo método directo, em 3.5.2.2., e as velocidades obtidas para as ondas P 
foram as seguintes. 
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Quadro 4.28 – Velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos na pedra 21, 22, 23 e 24 da parede em 

Gaia. 

Ponto VP(m/s) 

21 1130 

22 1049 

23 1369 

24 1564 

 
Nesta pedra as velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos são relativamente baixas, cerca de 

1278m/s, quando comparadas com as velocidades das ondas P, 2810m/s, obtidas a partir das 

velocidades das ondas R dos ensaios indirectos, 1575m/s. O que pode ser justificado por se tratar de 

uma pedra que pertence a uma parede dupla e faz parte apenas de um dos dois panos existentes. 
Assim, as ondas P, detectadas pelo acelerómetro no ensaio directo, reduzem muito a sua velocidade ao 

atravessar a zona entre os dois panos da parede. 

 

4.4.3. PAREDE EM MOUSINHO DE SILVEIRA 

A parede utilizada para os ensaios neste ponto pertence a um edifício localizado na Rua Mousinho de 

Silveira, no Porto, construído no séc. XIX. A parede localiza-se ao nível do R/C e tem contacto directo 

com o edifício adjacente. É uma parede de perpianho de alvenaria de granito, de espessura de cerca de 

35cm, constituída por pedras de granito. 

4.4.3.1. Pedra 20 e 26 e pedra 21 e 27 

Os ensaios indirectos realizados nestas pedras foram feitos segundo uma linha vertical e na única face 

a que havia acesso. Os resultados estão apresentados no quadro 4.29. 

Quadro 4.29 – Resultados das correlações obtidas para as pedras 20 e 26 e 21 e 27. 

 Pedra 20 e 26 Pedra 21 e 27 

Nº de pontos 5 5 

Espaçamento (cm) 8 8 

VP (m/s) 1885 1492 

R
2
 (VP) 0,865 0,936 

VR (m/s) 1193 1165 

R
2
 (VR) 0,998 0,965 

 

Pela análise do quadro 4.29, verifica-se que em ambas as pedras existe uma semelhança entre as 

velocidades das ondas R, e ambas apresentam um alto coeficiente de correlação. No entanto, não se 

podem relacionar estas com as velocidades das ondas P obtidas pelo mesmo ensaio. Como não foi 

possível realizar ensaios directos nesta parede, não se pode verificar a correlação entre resultados de 

ambos os ensaios. 
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4.5. DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE 

4.5.1. INTRODUÇÃO 

O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é uma característica mecânica dos materiais sólidos 

que proporciona uma ideia de rigidez do material. Segundo a norma Britânica [12], é possível calcular 

o módulo de elasticidade dinâmico de um meio elástico e isotrópico de dimensões infinitas, através da 

relação entre características elásticas e a velocidade de ondas ultra-sónicas. A expressão (4.2) 

representa esta relação. 

                                                    (4.2) 

 

Onde VP é a velocidade das ondas P em m/s, Ed o módulo de elasticidade dinâmico em GPa, ρ a 

densidade do material em kg.m
-3

, e ν o coeficiente de Poisson. 

Sendo esta expressão utilizada para materiais isotrópicos, não seria adequada para a alvenaria de 

pedra. No entanto, quando aplicada apenas às pedras, espera-se que os seus resultados não sejam tão 

divergentes, mesmo assim, deve ter-se em consideração a falta de rigor dos resultados. Assim sendo, 

foi realizado o cálculo do módulo de elasticidade dinâmico para as pedras das paredes ensaiadas no 

presente capítulo. 

Para o coeficiente de Poisson, ν, foi adoptado o valor 0,25, a partir da figura (4.3), pois é o valor que 

mais se aproxima da relação entre as velocidades de propagação das ondas R e P apresentada na figura 

(4.2) e dada pela expressão (4.1). 

O valor da densidade do granito, ρ, considerado é de 2500kg.m
-3

. 

4.5.2. RELAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DE ELASTICIDADE DINÂMICO E ESTÁTICO 

Os módulos de elasticidade dinâmico e estático não podem ser comparados directamente, pois as 

diferenças entre ambos são influenciadas pelas diferentes condições em que se realizam os ensaios 

estáticos e dinâmicos. Nos ensaios estáticos, geralmente ensaios de compressão uniaxial em 

laboratório, são determinadas as propriedades mecânicas do material, assumindo que o meio é 

homogéneo. As propriedades elásticas do material são caracterizadas pelo módulo de elasticidade 

estático, ES, que especifica a relação entre a força aplicada e a deformação, segunda a lei de Hooke. Os 

ensaios dinâmicos são realizados através de técnicas não destrutivas de propagação de ondas. A base 

deste método é a teoria da elasticidade. A partir dos valores das velocidades de propagação de ondas, 

os quais reflectem as propriedades de um meio elástico e isotrópico, é possível determinar o módulo 

de elasticidade dinâmico, ED. 

Os valores da pressão aplicada em ensaios estáticos é da ordem de várias dezenas de MPa, enquanto 

em ensaios dinâmicos a pressão de impacto não excede o valor de 100Pa. O carregamento em ensaios 

uniaxiais pode causar o fecho de microfendas, o que leva ao aumento da deformação e 

consequentemente à diminuição do módulo de elasticidade estático, ES. Em comparação, os ensaios 

dinâmicos não destrutivos não alteram a estrutura do material, sendo esta a maior vantagem da sua 

utilização. O tempo de aplicação da força também é diferente nos dois ensaios, nos ensaios estáticos 

dura vários minutos, enquanto nos ensaios dinâmicos dura apenas alguns microsegundos. 

A. Mockovčiaková e B. Pandula [13] realizaram diversos ensaios estáticos e dinâmicos em rochas e 

determinaram, através de uma correlação linear, uma expressão (4.3) que relaciona directamente os 

módulos de elasticidade dinâmico e estático.  
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                                                                        (4.3) 

 

As medições e o cálculo dos módulos de elasticidade estáticos foram realizados assumindo um meio 

isotrópico e homogéneo, onde a lei de Hooke é válida. No entanto, as rochas em geral não cumprem 

essas condições. 

 

4.5.3. RESULTADOS 

O cálculo do módulo de elasticidade dinâmico de cada pedra foi realizado utilizando os resultados de 

ensaios directos e indirectos. A partir das velocidades das ondas P, obtidas nos ensaios directos em 

cada ponto, foi calculado um valor médio para cada uma das pedras que contêm esses pontos, sendo 

posteriormente o valor utilizado para calcular o módulo de elasticidade dinâmico, através da expressão 

(4.2). Com base nas velocidades médias das ondas R obtidas nos ensaios indirectos para cada pedra, 

calculou-se, usando a expressão (4.1) um outro valor médio da velocidade das ondas P, também 

utilizado para o cálculo do módulo de elasticidade dinâmico. 

No quadro 4.30 estão apresentados os resultados do módulo de elasticidade dinâmico calculado para 

as pedras da parede PG1, através da expressão (4.2). 

Quadro 4.30 – Módulo de elasticidade dinâmico das pedras da parede PG1. 

 
Ensaio Directo Ensaio Indirecto 

Pedra VP (m/s) ED (GPa) VR (m/s) 
VP 

(m/s)[exp.(4.1)] 
ED (GPa) 

7, 8 e 9 2665 14,8 1494 2668 14,8 

25 e 26 2455 12,6 1545 2758 15,9 

28, 29 e 30 1679 5,9 1318 2354 11,5 

24 2665 14,8 1888 3371 23,7 

31 1400 4,1 1074 1919 7,7 

36 1213 3,1 714 1276 3,4 

 

Os valores médios do módulo de elasticidade dinâmico, ED, das pedras da parede PG1, calculado a 

partir dos resultados dos ensaios directos e indirectos são de 9GPa e 13GPa, correspondentemente. No 

entanto, verifica-se uma grande disparidade nos resultados entre pedras. 

Quadro 4.31 – Módulo de elasticidade dinâmico das pedras da parede PP1. 

 
Ensaio Directo Ensaio Indirecto 

Pedra VP (m/s) ED (GPa) VR (m/s) 
VP 

(m/s)[exp.(4.1)] 
ED (GPa) 

25,26,27,28 e 29 2415 12,2 1077 1924 7,7 

32,33,34,35 e 36 2629 14,4 1954 3490 25,4 

 

Nos resultados das pedras da parede PP1, apresentados no quadro 4.31, volta-se a verificar uma grande 

disparidade entre diferentes pedras. Os valores médios do ED, são 13GPa para os ensaios directos e 

17GPa para os ensaios indirectos. 

As paredes PG1 e PP1 foram retiradas do mesmo edifício, como referido anteriormente. Desse mesmo 

edifício foram também retiradas algumas amostras das pedras constituintes da alvenaria das paredes, 
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que foram posteriormente ensaiadas à compressão no Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural 

e onde se obteve um valor médio do módulo de elasticidade estático, ES, de 26 GPa. 

Convertendo os valores de ED de 9GPa e 13GPa da parede PG1 e 13GPa e 17GPa da parede PP1 para 

um módulo de elasticidade estático utilizando a expressão (4.3) obteve-se os valores de 13GPa e 

16GPa para a parede PG1 e 16GPa e 19GPa para a parede PP1. A partir destes resultados verifica-se 

que se afastam do valor de ES, de 26GPa, calculado em ensaios à compressão. 

Apesar do referido anteriormente sobre a aplicabilidade da expressão (4.2) a paredes de alvenaria, que 

podem ser descritas como um material muito heterogéneo, foi analisada a parede PP1 em mais 

pormenor. Utilizando o valor médio das velocidades das ondas P obtidas no ensaio directo (3.4.2.2.) 

na parede PP1, 2120m/s, calculou-se o módulo de elasticidade dinâmico pela expressão (4.2). O valor 

obtido para ED foi de 9GPa. Convertendo para o módulo de elasticidade estático pela expressão (4.3) 

obteve-se o valor de 13GPa. 

A parede PP1 foi, após a realização dos ensaios sónicos, ensaiada à compressão no LESE, sendo o 

valor do módulo de elasticidade obtido de 0,22GPa.  

Quadro 4.32 – Módulo de elasticidade das pedras da parede da Quinta das Viscondessas. 

 
Ensaio Directo Ensaio Indirecto 

Pedra VP (m/s) ED (GPa) VR (m/s) 
VP 

(m/s)[exp.(4.1)] 
ED (GPa) 

10 e 11 626 0,8 1137 2030 8,6 

 

Observando os resultados do módulo de elasticidade dinâmico desta parede verifica-se que não existe 

qualquer semelhança entre valores de ED, e que a expressão (4.2) não deve ser a mais adequada para a 

determinação de ED para parede de alvenaria de pedra, como seria de esperar. No entanto, podem ter 

ocorrido algumas particularidades na execução dos ensaios que influenciaram os resultados, pois os 

ensaios foram realizados sem repetições. 

Quadro 4.33 – Módulo de elasticidade das pedras da parede de Gaia. 

 
Ensaio Directo Ensaio Indirecto 

Pedra VP (m/s) ED (GPa) VR (m/s) 
VP 

(m/s)[exp.(4.1)] 
ED (GPa) 

12 2525 13,3 1054 1882 7,4 

21,22,23,e,24 1278 3,4 1574 2810 16,5 

 

Nesta parede os resultados voltam a apresentar-se muito distintos, ainda que na mesma pedra, como se 

pode verificar nestas duas últimas pedras apresentadas, em que os valores obtidos através das 

velocidades das ondas nos ensaios directos não correspondem aos obtidos pelos ensaios indirectos. 

Conclui-se então, que utilizando as expressões (4.2) e (4.3), não se obtêm resultados coerentes entre si. 

Há que ter em consideração que ambas as expressões (4.2) e (4.3) foram obtidas para meios 

homogéneos e isotrópicos, o que não se observa em paredes de alvenaria de granito. 
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5 

ANÁLISE DE FREQUÊNCIAS  

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

A análise dos resultados de ensaios sónicos no domínio das frequências é aplicada principalmente em 

ensaios baseados no método de eco-impacto. Durante os desenvolvimentos iniciais da técnica de eco-

impacto, a interpretação das ondas recebidas era feita no domínio do tempo, o que exigia a 

determinação do tempo de inicio do impacto e o tempo de chegada do primeiro eco da onda P. Embora 

estas determinações fossem possíveis, acabam por ser um processo demasiado moroso e necessitam de 

aptidão específica para identificar correctamente o tempo de chegada das ondas P. Uma abordagem 

alternativa é a análise de frequências cujo desenvolvimento levou a um maior sucesso da técnica de 

eco-impacto [8]. 

O princípio da análise de frequências está ilustrado na figura 1, que mostra uma placa sólida de 

espessura T sujeita a um ensaio de eco-impacto. 

 

Fig.5.1 – Princípio da análise de frequências [8]. 

 

A análise por frequência é baseada no princípio de que as ondas P produzidas pelo impacto sofrem 

múltiplas reflexões entre a superfície do ensaio e a superfície reflectora. Cada vez que a onda P chega 

à superfície do ensaio causa um deslocamento característico. Assim sendo, a onda apresenta um 

padrão periódico, identificado facilmente no domínio do tempo, e resultando numa frequência 
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característica da onda, que está directamente relacionada com a espessura da peça. Se o receptor 

estiver colocado relativamente perto do ponto de impacto, a distância de percurso da onda será de 2T, 

onde T é a distância entre a superfície ensaiada e a superfície reflectora. Como podemos observar na 

figura 1, o intervalo de tempo, Δt, entre chegadas sucessivas das múltiplas reflexões da onda P 

corresponde ao tempo de percurso dividido pela velocidade da onda. A frequência, f, da chegada da 

onda P é o inverso do intervalo de tempo e é dada pela relação aproximada apresentada na equação 

(5.1). 

 

                                                                        (5.1) 

 

Onde Cpp é a velocidade da onda P através da espessura da peça, e T é a profundidade da superfície 

reflectora.  

A equação (5.1) é uma relação básica para a interpretação dos resultados de ensaios de eco-impacto. 

No começo das investigações que levaram ao desenvolvimento do método do eco-impacto, era 

assumido que a velocidade das ondas através da espessura de uma peça era a mesma que a velocidade 

das ondas P num sólido extenso. Mais tarde e após mais rigorosos estudos, mostrou-se que a 

velocidade de onda aparente que relaciona a frequência característica da espessura e a espessura da 

placa é aproximadamente 96% da velocidade das ondas P. 

 

                                                                  (5.2) 

 

Segundo Sansalone e Street [1997], esta diferença deve-se ao facto de as múltiplas reflexões das ondas 

P excitarem um modo de vibração particular na peça, o modo da espessura, e os deslocamentos 

causados por este modo produzem os padrões periódicos principais da onda. 

Na análise de frequências dos resultados de ensaios de eco-impacto, o objectivo é determinar as 

frequências dominantes no espectro das ondas. Isto pode ser efectuado através da utilização da técnica 

da transformada de Fourier para transformar a forma de onda recebida, no domínio da frequência. Esta 

transformação resulta num espectro de amplitudes de várias frequências contidas na forma de onda. 

Em estruturas planas, a frequência da espessura é geralmente o pico dominante no espectro. O valor da 

frequência do pico no espectro de amplitude pode ser utilizado para determinar a profundidade da 

superfície reflectora, através da equação (5.3) 

 

                                                                       (5.3) 
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5.2. MÉTODO DE ANÁLISE 

Para analisar os resultados no domínio da frequência foi realizada uma rotina em MATLAB, pelo Eng. 

Luís Miranda, que consistiu nos seguintes passos: 

 Leitura dos ficheiros .txt com os dados: tempo, força produzida pelo martelo e aceleração lida 

no acelerómetro; 

 Correcção da linha de base através da média global dos registos; 

 Corte dos ficheiros desde o instante do impacto do martelo até ao final do registo; 

 No caso de os ficheiros terem menos de 2048 pontos, acrescentar zeros antes e após até que 

perfaça aquele valor; 

 Passar o sinal para o domínio da frequência através de PSD’s (Power Spectrum Density) em 

256 pontos com sobreposição de 50% (fazendo a média dos resultados) 

 

5.3. RESULTADOS DE ENSAIOS EM LABORATÓRIO 

Estes resultados, apresentados na forma de espectros de amplitude, foram obtidos através de ensaios 

directos e indirectos. Em cada parede foram escolhidas algumas pedras que foram analisadas 

individualmente. Nessas pedras foram marcados dois pontos relativamente centrais, um em cada face 

oposta. 

Em cada pedra foram realizados ensaios directos, colocando o martelo num dos pontos marcados 

anteriormente e o acelerómetro no ponto correspondente da face oposta, o procedimento foi repetido 

um certo número de vezes, com o objectivo de diminuir o erro e aumentar o nível de confiança nas 

leituras obtidas. Os ensaios directos realizados nas pedras permitiram, a partir da identificação dos 

tempos de chegada das ondas P, determinar a sua velocidade média, utilizando a equação (3.1). 

Os ensaios indirectos, também executados em cada pedra, foram igualmente repetidos um certo 

número de vezes, pelas mesmas razões referidas anteriormente. Nos ensaios indirectos o martelo e o 

acelerómetro foram colocados próximos um do outro, e do ponto central marcado na pedra.  

Em ambos os espectros, sejam os obtidos pelos ensaios directos ou pelos ensaios indirectos, foram 

identificados os picos de maior amplitude e lidas as suas frequências. Pela equação (5.4) são 

calculadas as velocidades para a frequência da onda que atravessa toda a espessura da parede. 

                                                           (5.4) 

A selecção da frequência a partir da qual se calcula a velocidade das ondas P não é fácil. Segundo [3] 

o pico representante da frequência da onda que percorre toda a espessura da parede é um pico de alta 

amplitude e baixa frequência no caso em que o material é homogéneo, ou seja, a maior parte das ondas 

emitidas é reflectida na superfície da face oposta da parede onde é feito o ensaio. No caso em que o 

material da parede apresenta vazios ou fendas localizadas, será de esperar que o pico representativo 

das ondas que atravessam toda a espessura seja de menor amplitude, e que exista um outro pico 

dominante no espectro, mas de maior frequência, representando a quantidade de ondas que são 

reflectidas no local dessa imperfeição.  

Os resultados destes ensaios estão apresentados em seguida, para cada pedra, individualmente.  
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5.3.1. PAREDE PG1 

A parede PG1 é uma parede simples, de alvenaria de granito e de espessura 37cm. Nesta parede foram 

realizados ensaios na pedra 4 e 5 e na pedra 8 e 9. Os ensaios directos foram repetidos 9 vezes em cada 

ponto, assim como os ensaios indirectos.  

 

5.3.1.1. Pedra 4 e 5 

Em seguida estão apresentados os espectros de frequências obtidos por ensaios directos e indirectos 

para a pedra 4 e 5.  

 

Fig.5.2 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 4 e 5 da parede PG1. 
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Fig.5.3 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 4 e 5 da parede PG1. 

 

O quadro seguinte mostra, de forma sintetizada, os resultados obtidos pela análise dos espectros das 

figuras 5.2 e 5.3. A primeira coluna da tabela mostra o valor da velocidade média das ondas P obtidas 

nos ensaios directos e calculada pela expressão (3.1). A segunda coluna apresenta o valor da 

frequência mais baixa, mas de maior amplitude, obtida no espectro dos ensaios directos, que 

caracteriza as ondas P que são reflectidas na superfície oposta da parede, ou seja, que percorrem toda a 

espessura da parede. Na terceira coluna está o valor da velocidade das ondas P calculado a partir da 

frequência anterior e da espessura da parede, pela expressão (5.4). As últimas duas colunas são 

idênticas às anteriores mas para ensaios indirectos. 

 

Quadro 5.1 – Velocidades das ondas P na pedra 4 e 5 da parede PG1. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência     

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

2016 m/s 2734 Hz 2023 m/s 3027 Hz 2239 m/s 

 

As velocidades obtidas pelas 3 formas diferentes descritas acima são bastante aproximadas, sendo que 

a velocidade obtida pelos ensaios indirectos é a mais afastada, ainda que pouco. 
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5.3.1.2. Pedra 8 e 9 

Na pedra 8 e 9 foi repetido exactamente o mesmo processo que para a pedra anterior da mesma parede. 

Os espectros de amplitude obtidos pelos ensaios directos e indirectos apresentam-se em seguida. 

 

Fig.5.4 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 8 e 9 da parede PG1. 
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Fig.5.5 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 8 e 9 da parede PG1. 

O quadro 5.2 apresenta os resultados após a análise dos espectros das figuras 5.4 e 5.5. A forma como 

os dados estão apresentados na tabela é idêntica à anterior. 

 

Quadro 5.2 – Velocidades das ondas P na pedra 8 e 9 da parede PG1. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência      

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência 

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

2438 m/s 3809 Hz 2819 m/s 3809 Hz 2819 m/s 

 

Nesta pedra as frequências obtidas para os ensaios directos e indirectos coincidiram, o que mostra uma 

boa aquisição de resultados em ambos os ensaios e que se pode observar pela semelhança entre os dois 

espectros nas figuras 5.4 e 5.5. Em comparação com o valor médio das velocidades das ondas P, 

calculado pelos resultados dos tempos de chegada e pela espessura, verifica-se que se encontram um 

pouco afastados. 

 

5.3.2. PAREDE PG2 

A parede PG2, pertencia, assim como as paredes PG1 e PP1, ao edifício referido anteriormente situado 

na Rua de António Carneiro, e foi igualmente retirada do edifício e transportada para o Laboratório de 

Engenharia Sísmica e Estrutural da FEUP, onde foi analisada. A parede tem de espessura 39cm e é 
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uma parede simples de alvenaria de granito. Nesta parede ensaiaram-se duas pedras, a pedra 25 e 26 e 

a pedra 36, por ensaios directos e indirectos repetidos 10 vezes cada um. 

 

5.3.2.1. Pedra 25 e 26 

Os espectros de amplitude obtidos para esta pedra, por ensaios directos e indirectos, são apresentados 

de seguida pelas figuras 5.6 e 5.7. 

 

Fig.5.6 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 25 e 26 da parede PG2. 
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Fig.5.7 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 25 e 26 da parede PG2. 

 

No quadro 5.3 estão expostos os resultados da análise da pedra 25 e 26.  

 

Quadro 5.3 – Velocidades das ondas P na pedra 25 e 26 da parede PG2. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

2263 m/s 2832 Hz 2209 m/s 3125 Hz 2313 m/s 

 

Analisando os resultados apresentados no quadro 5.3 verifica-se que os 3 valores da velocidade das 

ondas P obtidos foram bastante aproximados, ainda que os espectros não se assemelhem entre si. No 

entanto o pico de maior amplitude e menor frequência levou ao cálculo das velocidades que se 

esperavam. 

 

5.3.2.2. Pedra 36 

Após a realização dos ensaios na pedra 36, foram obtidos os espectros seguintes, apresentados nas 

figuras 5.8 e 5.9. 
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Fig.5.8 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 36 da parede PG2. 

 

Fig.5.9 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 36 da parede PG2. 
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O quadro 5.4 mostra os resultados da análise dos resultados destes ensaios. 

Quadro 5.4 – Velocidades das ondas P na pedra 36 da parede PG2. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequencia 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequencia (ES 

indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

3262 m/s 4492 Hz 3504 m/s 4492 Hz 3504 m/s 

 

No quadro 5.4 verifica-se que as velocidades das ondas P obtidas pelos espectros de frequências são 

iguais para os ensaios directos e indirectos. A semelhança entres os dois espectros pode ser observada 

pelas figuras 5.8 e 5.9. Em comparação com o valor médio da velocidade das ondas P obtido pelos 

tempos de chegada dos ensaios directos, verifica-se uma boa aproximação. Note-se que os dois 

espectros obtidos para esta pedra, tanto por ensaios directos, como indirectos, apresentam uma certa 

homogeneidade da pedra, que pode ser justificada por existir apenas uma frequência de grande 

amplitude, sendo as restantes de amplitudes quase desprezáveis. Isto significa que a maior parte das 

ondas emitidas pelo martelo, atravessaram toda a espessura da parede e foram reflectidas na face 

oposta ao impulso, e que não existem heterogeneidades consideráveis no interior da parede. 

 

 5.3.3. PAREDE PP1 

A parede PP1, descrita previamente com maior pormenor é uma parede simples e de 39cm de 

espessura. Nesta parede vão ser ensaiadas três pedras, a pedra 2 e 3, a pedra 20 e a pedra 26. Os 

ensaios directos e indirectos realizados nestas pedras foram repetidos 5 vezes em cada pedra. 

 

5.3.3.1. Pedra 2 e 3 

Os espectros de amplitude obtidos para os ensaios directos e indirectos realizados na pedra 2 e 3 são 

apresentados nas figuras 5.10 e 5.11. 
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Fig.5.10 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 2 e 3 da parede PP1. 

 

Fig.5.11 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 2 e 3 da parede PP1. 
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Os resultados da análise destes ensaios estão apresentados no quadro 5.5.  

Quadro 5.5 – Velocidades das ondas P na pedra 2 e 3 da parede PP1. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

2369 m/s 2930 Hz 2285 m/s 3418 Hz 2666 m/s 

 

As frequências seleccionadas para o cálculo das velocidades das ondas P nesta pedra não são valores 

aproximados, logo as velocidades calculadas também não o vão ser. Em relação à velocidade média 

das ondas P calculada pelos tempos de chegada dos ensaios directos, o valor que mais se aproxima 

deste é precisamente o valor proveniente da frequência obtida nos ensaios directos. 

 

5.3.3.2. Pedra 20 

Os ensaios directos e indirectos realizados na pedra 20 forneceram os seguintes espectros de 

amplitude. 

 

Fig.5.12 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 20 da parede PP1. 



Caracterização de paredes de alvenaria de pedra por técnica sónica 
 

90 

 

Fig.5.13 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 20 da parede PP1. 

 

O quadro 5.6 resume os resultados obtidos pela análise das figuras 5.12 e 5.13.   

Quadro 5.6 – Velocidades das ondas P na pedra 20 da parede PP1. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES indirecto) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

2847 m/s 3906 Hz 3047 m/s 3906 Hz 3047 m/s 

 

As frequências obtidas para os ensaios directos e indirectos são iguais, no entanto os espectros 

correspondentes não apresentam a mesma semelhança, como se pode observar pelas figuras 5.12 e 

5.13. Contudo, os valores adquiridos pelas frequências aproximam-se bastante do valor médio 

calculado. 

 

5.3.3.3. Pedra 26 

Os espectros de amplitude da pedra 26 e última analisada da parede PP1 estão apresentados nas figuras 

5.14 e 5.15. 
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Fig.5.14 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 26 da parede PP1. 

 

Fig.5.15 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 26 da parede PP1. 
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O quadro 5.7 mostra os resultados obtidos para as velocidades das ondas P na pedra 26.  

Quadro 5.7 – Velocidades das ondas P na pedra 26 da parede PP1. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES indirecto) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

2549 m/s 3662 Hz 2856 m/s 4150 Hz 3237 m/s 

 

Pela observação do quadro 5.7 e das figuras 5.14 e 5.15 verifica-se que apesar de as frequências, e 

consequentemente as velocidades, obtidas pelos ensaios directos e indirectos não se aproximarem 

entre si, os espectros das figuras apresentam uma distribuição de frequências bastante semelhante. Os 

três valores obtidos para a velocidade das ondas P nesta pedra afastam-se um pouco. 

 

5.4. RESULTADOS DE ENSAIOS IN-SITU 

5.4.1. PAREDE DA QUINTA DAS VISCONDESSAS 

A parede ensaiada deste edifício é uma parede dupla e de espessura, aproximadamente, de 0,79cm. As 

superfícies desta parede continham uma camada de reboco, o que não permitiu uma correcta 

observação visual da parede. No entanto, foram realizados ensaios em duas pedras desta parede, a 

pedra 11 e 12 e a pedra 26 e 27. Os ensaios directos e indirectos foram repetidos 9 vezes em casa 

pedra. 

 

5.4.1.1. Pedra 11 e 12 

Os espectros obtidos para as frequências das ondas P na pedra 11 e 12 estão expostos nas figuras 5.16 

e 5.17. 
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Fig.5.16 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 11 e 12 da parede da Quinta das Viscondessas. 

 

 

Fig.5.17 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 11 e 12 da parede da Quinta das Viscondessas. 
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Os resultados da análise dos espectros dos ensaios directos e indirectos estão apresentados no quadro 

5.8.  

Quadro 5.8 – Velocidades das ondas P na pedra 11 e 12 da parede da Quinta das Viscondessas. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

1002 m/s 195 Hz 308 m/s 3711 Hz 5863 m/s 

 

No quadro 5.8 pode-se verificar que as frequências seleccionadas para o cálculo da velocidade das 

ondas P nesta pedra foram as correspondentes aos picos de maior amplitude dos espectros das figuras 

5.16 e 5.17. Contudo, as velocidades obtidas para essas frequências não se aproximam minimamente 

da velocidade média calculada. Os valores obtidos não foram os esperados e afastam-se bastante entre 

si. Isto pode dever-se ao facto de se tratar de uma parede dupla e das frequências obtidas no espectro 

não serem as correspondentes à propagação das ondas P ao longo de toda a espessura. De forma a 

obter a espessura de apenas o pano do lado onde são recebidas as reflexões das ondas P, podem ser 

usadas as velocidades das ondas R obtidas em ensaios indirectos nesse pano, a qual através da 

expressão (4.1) é transformada na velocidade das ondas P, que dividida por duas vezes a frequência 

pela expressão (5.4) fornece a espessura desse mesmo pano da parede dupla. 

 

5.4.1.2. Pedra 26 e 27 

A pedra 26 e 27 é a segunda pedra a ser analisada da parede dupla em questão. Nas próximas duas 

figuras estão apresentados os espectros de amplitude obtidos para esta pedra.  

 

Fig.5.18 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 26 e 27 da parede da Quinta das Viscondessas. 
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Fig.5.19 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 26 e 27 da parede da Quinta das Viscondessas. 

 

O quadro seguinte expõe os resultados obtidos nos ensaios directos e indirectos realizados na pedra 26 

e 27.  

Quadro 5.9 – Velocidades das ondas P na pedra 26 e 27 da parede da Quinta das Viscondessas. 

Vmédia               

(ES directo) 

Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

1021 m/s 1660 Hz 2622 m/s 2148 Hz 3394 m/s 

 

Observando os espectros das figuras 5.18 e 5.19, assim como os resultados do quadro 5.9, verifica-se 

que as frequências adoptadas para o calculo das velocidades foram as correspondentes aos picos de 

maior amplitude nos espectros. No entanto, nenhum dos dois valores das velocidades obtidos pelas 

frequências dos ensaios directos e indirectos, se aproxima da velocidade média calculada a partir dos 

tempos de chegada das ondas P nos ensaios directos. Estes resultados devem-se ao facto de tratar-se de 

uma parede dupla e de as velocidades calculadas no quadro 5.9, serem função da espessura total e não 

da espessura do pano da parede onde as ondas foram recebidas. Em paredes duplas é de esperar que 

uma grande parte das ondas P seja reflectida na superfície oposta no pano ensaiado e não apenas na 

superfície oposta de toda a parede, devido à diferença de materiais existentes entre os panos. 
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5.4.2. PAREDE DO EDIFÍCIO EM GAIA 

Esta parede, dupla de espessura de cerca de 76,5cm, é constituída por argamassa e vazios no seu 

interior, na zona de ligação dos panos, como se pode verificar pela figura 3.26. Os ensaios realizados, 

directos e indirectos foram repetidos 10 vezes. As pedras ensaiadas desta parede foram a pedra 22 e 23 

e a pedra 33 e 34. 

 

5.4.2.1. Pedra 22 e 23 

A partir dos ensaios na pedra 22 e 23 foram obtidos os seguintes espectros de amplitude. 

 

Fig.5.20 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 22 e 23 da parede do edifício de Gaia. 
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Fig.5.21 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 22 e 23 da parede do edifício de Gaia. 

 

O quadro seguinte apresenta sucintamente os resultados obtidos pela análise dos espectros dos ensaios 

directos e indirectos.  

Quadro 5.10 – Velocidades das ondas P na pedra 26 e 27 da parede do edifício de Gaia. 

Vmédia 
Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

1361 m/s 781 Hz 1195 m/s 4199 Hz 6424 

 

Os resultados dados pelo quadro anterior, velocidades calculadas a partir das frequências dos 

espectros, foram obtidos considerando a espessura total da parede, de 76,5cm. Utilizando a velocidade 

média calculada pelos tempos de chegada das ondas P obtidos nos ensaios sónicos, é calculada a 

frequência característica da espessura, pela expressão (5.4), ou seja, aquela que define as ondas que 

atravessam completamente a parede e são reflectidas na superfície oposta ao impacto. O valor obtido 

para essa frequência foi de 890 Hz. Assim, todas as frequências mais baixas que 890Hz não são 

consideradas, contudo, não foi ainda encontrada uma explicação para o registo de frequências tão 

baixas, neste caso, inferiores a 890Hz. Então, analisando a figura 5.20, verifica-se que o pico de 

frequência mais baixo e maior que 890Hz é de 1074Hz. Assumindo que esta frequência caracteriza as 

ondas P que são reflectidas na superfície interior da pedra do pano onde está a ser recebida, calculou-

se a velocidade destas pela expressão (5.4), considerando uma espessura do pano de 36cm. O resultado 

obtido foi de 773m/s para a velocidade das ondas P segundo as frequências dos ensaios directos. O 

mesmo procedimento foi repetido para os ensaios indirectos, onde se obteve um valor da velocidade 

das ondas P de 3023m/s, considerando a mesma espessura e uma frequência de 4199Hz. 
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5.4.2.2. Pedra 33 e 34 

Os espectros de amplitude obtidos por ensaios directos e indirectos nesta pedra estão apresentados nas 

figuras seguintes. 

 

Fig.5.22 – Espectro de amplitude do ensaio directo na pedra 33 e 34 da parede do edifício de Gaia. 

 

Fig.5.23 – Espectro de amplitude do ensaio indirecto na pedra 33 e 34 da parede do edifício de Gaia. 
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No quadro seguinte estão resumidos os resultados da análise dos espectros de amplitude e as 

velocidades apresentadas foram calculadas considerando a espessura total da parede.  

Quadro 5.11 – Velocidades das ondas P na pedra 33 e 34 da parede do edifício de Gaia. 

Vmédia 
Frequência 

(ES directo) 
Vdin (ES directo) 

Frequência    

(ES indirecto) 
Vdin (ES indirecto) 

1816 m/s 879 Hz 1345 m/s 3027 Hz 4631 m/s 

 

Os resultados apresentados no quadro anterior não são os esperados, então, repetindo o procedimento 

utilizado na pedra anterior da mesma parede, irá calcular-se novos valores para as velocidades 

considerando apenas o pano onde estas foram recebidas. A frequência característica da espessura, 

calculada a partir da velocidade média de 1816m/s, é de 1187Hz. Todos os valores abaixo desta 

frequência não serão considerados. No ensaio directo, a nova frequência adoptada para o cálculo da 

velocidade é de 3027Hz e a espessura considerada volta a ser de 36cm. A nova velocidade das ondas P 

será, então, de 2180m/s. Nos ensaios indirectos, o pico de frequência escolhido é igualmente de 

3027Hz, sendo que a velocidade de propagação das ondas P na pedra do pano ensaiado vai ser também 

de 2180m/s. 
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6 

CONCLUSÕES  

 

 

6.1. CONCLUSÕES GERAIS 

Este trabalho teve como objectivo principal caracterizar paredes de alvenaria de pedra, em laboratório 

e in situ, utilizando uma das técnicas de avaliação não destrutiva baseada na propagação de ondas de 

tensão num material: os ensaios sónicos.  

As primeiras conclusões a retirar do presente trabalho estão relacionadas com a aplicabilidade do 

método. O conhecimento relativamente à utilização de ensaios sónicos em elementos de alvenaria está 

ainda pouco desenvolvido, pelo que foram utilizados diversos princípios, admitidos para materiais 

homogéneos e isotrópicos. Assim, durante a análise dos resultados, admitiu-se nalgumas situações que 

as paredes de alvenaria de pedra se tratam de um material homogéneo e isotrópico. 

Relativamente aos ensaios sónicos directos em laboratório verificou-se uma influência das juntas na 

velocidade de propagação das ondas P nas paredes. As velocidades obtidas em ensaios directos nas 

faces principais das paredes atingiram valores superiores aos das velocidades obtidas em ensaios nos 

topos laterais, onde as ondas atravessam diversas juntas ao longo do seu percurso. Em paredes duplas 

in situ as velocidades atingidas pelas ondas P, no atravessamento de toda a espessura da parede, 

mostraram-se menores do que as obtidas em paredes de perpianho, resultado da existência da zona de 

ligação entre os dois panos no interior da parede, por vezes composta por materiais menos densos que 

a pedra ou mesmo por apenas ar. A grande vantagem de ensaios directos é a facilidade de uma 

caracterização relativa de zonas da parede através dos mapas de velocidades obtidos, que nos 

fornecem uma visualização bastante simples da qualidade e consistência da parede. 

Os ensaios indirectos mostraram-se pouco fiáveis quando aplicados a linhas ou colunas numa área 

considerável de uma parede intersectando juntas, assim os ensaios indirectos foram concentrados na 

análise de pedras individuais. Em cada pedra foram obtidas as velocidades das ondas P e R pela 

análise dos acelerogramas resultantes dos ensaios indirectos, que foram comparadas com as 

velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos. Desta comparação concluiu-se que as ondas P 

obtidas pelos acelerogramas de ensaios indirectos apresentam uma confiança diminuta, pois existem 

algumas dificuldades na identificação do seu tempo de chegada no acelerograma. Estas dificuldades 

devem-se ao facto de a superfície captadora de deslocamentos do acelerómetro não estar posicionada 

correctamente em relação à direcção de chegada das ondas P, o que faz com que o instante de recepção 

destas ondas não possa ser registado. Contudo chegou-se a boas correlações entre as velocidades das 

ondas P, calculadas pela expressão (4.1) a partir da velocidade das ondas R obtidas nos ensaios 

indirectos, e as velocidades das ondas P obtidas por ensaios directos. Esta correlação pode levar a 

progressos na determinação da velocidade das ondas P em paredes apenas com acesso a uma das 

superfícies. 
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Em alguns dos ensaios directos e indirectos obtiveram-se algumas incongruências nos resultados, que 

se devem ao pequeno número de ensaios realizados em cada ponto e a certas particularidades na 

realização dos ensaios. Estas particularidades podem estar relacionadas com as variações da força dos 

batimentos do martelo, com a maior ou menor superfície de contacto do acelerómetro com a parede, 

com certas características da própria superfície da parede, assim como tantos outros factores que 

dependem inclusivamente da experiência do técnico. Uma solução para a diminuição destas 

inconsistências é, sem dúvida, a repetição do número de leituras em cada ponto ensaiado. Desta forma 

podem excluir-se resultados extremos e aumentar o grau de confiança nos resultados. 

No cálculo do Módulo de Elasticidade dinâmico das paredes de alvenaria houve algumas dificuldades, 

pois não existe uma expressão para este cálculo direccionada para materiais heterogéneos, como a 

alvenaria de pedra. Sendo assim, foi adoptada uma expressão para materiais homogéneos e isotrópicos 

que foi aplicada a pedras individuais e à parede PP1. Os resultados obtidos pareceram credíveis, no 

entanto apenas em poucos casos houve a possibilidade de comparar o módulo de elasticidade dinâmico 

com o módulo de elasticidade estático obtido por ensaios à compressão. As paredes PG1 e PP1 foram 

retiradas do mesmo edifício que forneceu amostras de granito das paredes de alvenaria para realizar 

ensaios à compressão, no entanto os resultados destes últimos afastam-se daqueles obtidos por ensaios 

directos e indirectos. A parede PP1 foi também ensaiada à compressão, mas o valor obtido para o 

módulo de elasticidade estático foi consideravelmente afastado dos valores do módulo de elasticidade 

dinâmico calculados por ensaios directos e indirectos. Concluiu-se que as expressões (4.2) e (4.3) não 

são adequadas para o cálculo dos módulos de elasticidade dinâmico e estático. 

A análise dos espectros de amplitude tem a grande vantagem de fornecer informação mais explícita 

sobre a amplitude e a frequência das ondas que são reflectidas em relação aos ensaios directos e 

indirectos. No entanto, tratando-se de paredes de alvenaria de pedra, existe ainda muito 

desconhecimento acerca desta análise. Nas paredes de perpianho, as frequências obtidas nos espectros 

permitiram calcular a velocidade das ondas P e com valores comparáveis aos das calculadas por 

ensaios directos. As maiores dificuldades foram encontradas na análise das paredes duplas in situ, as 

quais por conterem um material diferente ou vazio no interior da parede entre os panos, levou a que 

houvesse maiores reflexões das ondas P na superfície interior do pano onde foram recebidas, em vez 

de reflexões na superfície oposta da parede, como se observou nas paredes de perpianho. Assim, 

concluí-se que em paredes duplas, pode determinar-se a espessura do pano ensaiado através de ensaios 

indirectos na pedra desse pano, sendo que com a velocidade das ondas R transformada em velocidade 

das ondas P e conhecendo a frequência de pico, obtem-se a espessura do pano em questão. 

Assim, concluí-se que os ensaios sónicos directos e indirectos podem ser aplicados com sucesso a 

paredes de alvenaria de pedra, no entanto, deve ter-se a preocupação de repetir o maior número de 

vezes os ensaios, de forma a obter o maior grau de confiança possível.  

 

6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Para a realização de trabalhos futuros, aconselha-se a utilização nos ensaios directos e indirectos de 

vários receptores, colocados nos diversos pontos a ensaiar, de forma a obter resultados mais coerentes 

em relação ao mesmo impacto fornecido pelo emissor e a diminuir as particularidades daí 

provenientes. Não esquecendo repetir o processo várias vezes para aumentar a confiança nos 

resultados obtidos. 

Aconselha-se também um estudo mais aprofundado acerca da análise dos espectros de amplitude, 

principalmente em paredes duplas.  
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Por fim, será interessante comparar resultados com outros ensaios destrutivos ou não destrutivos, 

assim como ensaios ultra sónicos, macacos-planos ou ensaios à compressão, de forma a aumentar a 

confiança nas aplicações do ensaio e a obterem-se correlações entre velocidades sónicas e 

características mecânicas das paredes. 
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