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Resumo 

No presente documento são estudados os módulos de Young dinâmicos no pastefill, em laboratório e 

in situ, através da determinação da velocidade de ondas sísmicas, com o intuito de compreender o 

efeito de escala nesses parâmetros mecânicos. Em campo utilizou-se um sismógrafo e dois geofones 

para aquisição de dados sísmicos em 6 bancadas com distintos tempos de cura e em 3 patamares de 

profundidade, com igual percentagem de cimento (5.5%). No laboratório foram ensaiadas as 

velocidades sísmicas em provetes (5.5% cimento), com sensores piezoelétricos, e foram ainda obtidos 

os dos módulos de deformabilidade estáticos.  

Em laboratório foi possível conceber uma relação entre os dois módulos de deformabilidade (estático 

e dinâmico) com R2=0.6546. Em campo as velocidade de ondas P: aumentam com o tempo de cura; 

ocorre na generalidade uma subida com um aumento da profundidade; decrescem com o aumento do 

espaçamento entre geofones. Através da regressão linear múltipla com R2=0.8597 ficou evidente que 

o tempo de cura é a variável com maior influência no comportamento das velocidades de ondas P. Este 

comportamento repete-se para os módulos de deformabilidade dinâmicos in situ.  

É evidente a relação entre a diminuição da escala de estudo com um aumento dos valores do módulo 

de deformabilidade dinâmico, quando se comparam as duas escalas (laboratório e in situ), ocorrendo 

uma quebra de 33.43%, 39.30% e 63% para 1m, 12.5m e 23m, respetivamente. 

Para concluir, é notória a influência da mudança de escala nos valores do módulo de Young dinâmico. 
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Abstract 

Herein the dynamical Young modulus of pastefill are studied, in laboratory and in situ, through the 

determination of seismic waves, in order to understand the scale effect in these mechanical parameters. 

In the field, a seismograph and two geophones were used to acquire seismic data in 6 benches with 

distinct curing time and for three depth levels, with equal cement percentage (5.5%). In the laboratory 

the seismic waves were assayed in samples (5.5% of cement), with piezoelectric sensors, and the static 

Young modulus were also obtained.  

In the laboratory it was created a relation between the two deformability modulus (static and dynamical) 

with R2=0.6546. In the field the P wave velocities: increase with the increasing of the curing time; in the 

generality, there is an increase with the increasing of depth; a decrease with an increasing for the 

spacing between geophones. Using a multiple linear regression with R2=0.8597 it is evident that the 

curing time is the variable with highest influence regarding the behavior of the P waves velocities. This 

behavior repeats for the dynamical Young modulus in situ. 

It is evident a relation between the decreasing of the scale of the study and the increasing of the 

dynamical Young modulus values, through a comparison between the two scales (laboratory and in situ), 

with a decrease of 33.43%, 39.30% e 63% for 1m, 12.5m e 23m, respectively. 

To conclude it is notorious the influence of changing the scale of study in the dynamical Young modulus 

values. 
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“We are not now that strength which in old days  

Moved earth and heaven, that which we are, we are;  

One equal temper of heroic hearts,  

Made weak by time and fate, but strong in will  

To strive, to seek, to find, and not to yield.” 

-in Ulysses by Alfred Tennyson 
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1. Introdução 

A Industria Mineira durante a exploração de minério produz enormes quantidades de material sem 

qualquer valor comercial. Estes materiais representam um potencial risco para o ambiente. Além disso, 

aquando da exploração são criados vazios que conduzem a uma redistribuição do estado de tensão, 

devido a variações nas taxas de deformabilidade do sistema. Originando por essa via, uma situação de 

instabilidade do ponto de vista geomecânico, e como tal promovendo um potencial risco em termos de 

Segurança.  

A Industria Extrativa trabalha no sentido de encontrar o ponto de equilíbrio entre a Segurança e a 

Sustentabilidade Ambiental. O pastefill ou enchimento com pasta, um género de enchimento mineiro, 

veio responder a esse desafio. Uma vez que, utiliza como principal fonte os rejeitados provenientes das 

lavarias. Por um lado, reutilizam-se os rejeitados, que de outra forma seriam depositados em barragens 

de rejeitados. E por outro lado o pastefill reocupa os vazios, dando uma ótima resposta mecânica 

atuando como sustimento passivo (minimizando a deformabilidade do maciço). Revelando-se assim 

como uma excelente abordagem em termos ambientais e geomecânicos. E por estas razões o pastefill 

tem vindo a ser, amplamente, utilizado pelas empresas mineiras (Figura 1). 

De forma a reduzir os custos sem nunca prejudicar as operações no que toca à segurança, é necessário 

um conhecimento dos parâmetros mecânicos da pasta. Para essa análise, são comummente 

executados em laboratório ensaios de resistência à compressão uniaxial. No entanto, estes ensaios 

são destrutivos e não permitem uma análise in situ. Para dar resposta a estes problemas podem-se 

recorrer aos ensaios não destrutivos, que permitem uma análise in situ e não promovem qualquer dano, 

destacando-se o ensaio sísmico.  

 

Figura 1 - Distribuição de centrais de produção de pastefill pelo mundo, com destaque para as que se encontram 
em funcionamento e as que se encontram em fase de projeto ou instalação (adaptado de Yilmaz e Fall (2017) com 

dados de Yumlu (2010)). 
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O controlo de qualidade é na generalidade executado em laboratório, em amostras de dimensões 

reduzidas, comparativamente às dimensões in situ. Essa diferença na escala de análise condiciona os 

resultados, decorrente do fenómeno do efeito de escala, conduzindo a um desvio entre os valores 

obtidos em laboratório e os valores reais. É necessário um estudo debruçado sobre este fenómeno, 

para que se possa compreender a influência da escala no comportamento de determinada propriedade, 

no enchimento com pasta. Os ensaios sísmicos como permitem uma análise in situ e em laboratório 

podem contribuir para este estudo. 

Através de ensaios de resistência à compressão uniaxial é possível determinar o módulo de 

deformabilidade estático, e com o uso do ensaio sísmico determina-se o módulo de deformabilidade 

dinâmico. Assim sendo, pode ocorrer uma simbiose entre os dois tipos de ensaio, conseguindo-se 

assim um maior espetro de informação relativamente ao pastefill. E no futuro criar um protocolo de 

controlo e qualidade muito mais eficiente em termos económicos e operacionais. 

 

 Motivação da dissertação 

O principal objetivo desta dissertação é o estudo dos parâmetros de deformabilidade dinâmicos do 

pastefill. Determinam-se as velocidades de ondas, e através das equações de elasticidade é possível 

o cálculo do Módulo de Young dinâmico.  

O módulo de Young dinâmico permite a compreensão da ação de eventos dinâmicos na 

deformabilidade do enchimento com pasta. Permite estudar a influência na deformabilidade de 

desmontes preenchidos, sob a ação de vibrações produzidas por equipamentos e até mesmo de 

detonações. Possibilita ainda um melhor entendimento de inúmeros fenómenos como é o caso de 

rockburst. 

Através de dados provenientes de campo e de laboratório é possível o estudo da influência do fator de 

escala. Que permite compreender a diferença entre os valores obtidos laboratorialmente e os valores 

in situ. Deste modo, torna-se muito mais simples simular a realidade a partir de informação proveniente 

de ensaios laboratoriais. No laboratório, adicionalmente, com informação referente aos módulos de 

Young estáticos é possível compreender a relação com os seus homólogos dinâmicos. 

 

 Organização da dissertação 

No capítulo 2 é apresentado o estado da arte da dissertação. São abordadas questões do enchimento 

mineiro, mais concretamente o pastefill. É apresentado o módulo de Young e a sua importância, bem 

como as particularidades dos módulos de deformabilidade dinâmico e estático, as suas relações e 

dissemelhanças. A importância do estudo das ondas P e dos ensaios sísmicos na generalidade. E por 

último mas não menos importante, a questão do efeito de escala em diversos materiais, e obviamente 

na pasta, e em ensaios sísmicos. O capítulo 3 é apresentado o caso de estudo, onde são descritas as 
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metodologias utilizadas, bem com os materiais e equipamentos necessários para a aquisição e 

tratamento de informação. No capítulo 4 apresentam-se os resultados e discutem-se. No capítulo 5 são 

apresentadas as conclusões do presente documento e deixam-se sugestões para trabalhos futuros.  
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2. Estado da arte 

 Enchimento mineiro 

No ano de 2017 observou-se um grande investimento da parte da Industria (Fergusson, 2018), 

refletindo-se num aumento da exploração de depósitos minerais. A exploração cria vazios no interior 

do maciço, que podem condicionar, em termos de estabilidade, toda a zona envolvente. Durante a 

exploração de uma concessão mineira é inevitável a criação de enormes quantidades de material sem 

valor comercial, que sofreu processamento físico (escombro) e/ou químico (rejeitados). Os rejeitados 

têm, na generalidade, um enorme potencial de risco, devido à presença de metais pesados e 

compostos químicos instáveis. A deposição destes materiais no exterior tornou-se numa preocupação 

ambiental a nível mundial (Yilmaz, Belem, & Benzaazoua, 2014). Tornou-se imperativo a criação de 

mecanismos de contenção para estes tipos de constrangimentos. A resposta a este problema foi dada 

pela criação de barragens de rejeitados, onde os rejeitados são acondicionados, reduzindo os riscos 

ambientais. No entanto pretende-se diminuir a quantidade de rejeitados depositados nas barragens. 

As empresas do setor extrativo de uma forma perspicaz compreenderam que poderiam utilizar: no caso 

de uma exploração a céu aberto, o escombro como cobertura; e no caso de ambiente subterrâneo 

poderiam utilizar esse material (escombro e rejeitados), como enchimento mineiro. Contribuindo assim 

para uma política de sustentabilidade ambiental e de economia circular. 

Existem diversos tipos de enchimento mineiro, como o rockfill (utiliza o escombro com cimento), o 

enchimento hidráulico (rejeitados com areia e cimento) e o enchimento com pasta ou pastefill (rejeitados 

com cimento). O enchimento mineiro corresponde a todo o conjunto de materiais que são introduzidos 

nos vazios, criados pela exploração, funcionando como sustimento passivo. O enchimento é uma 

excelente oposição a fenómenos de descompressão do maciço rochoso (Cui & Fall, 2016; Ghirian & 

Fall, 2014).  

Pastefill trata-se de uma mistura homogénea. Constituída essencialmente por rejeitados, adjuvantes, 

cimento, água e aditivos. A proporção de cada um dos seus constituintes é variável. Os rejeitados são 

submetidos normalmente a processos de espessamento ou de desidratação como a ciclonagem. Os 

adjuvantes têm como principal finalidade a ação de ligante entre os diversos constituintes, conferindo 

coesão entre os demais. O cimento utilizado amiúde é o cimento Portland. Existem cimentos que 

apresentam resistência a sulfatos, que são já incorporados na execução de pasta. A água é introduzida 

de forma a facilitar o transporte da pasta. A mistura é efetuada num complexo industrial, também 

designadas por centrais de pasta. A distribuição efetua-se por complexas redes de tubos que podem 

recorrer à ação da gravidade, ou servir-se de um sistema de bombagem (Figura 2). 
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Figura 2 - Execução do enchimento com recurso a pasta (adaptado de Fall, Benzaazoua, e Saa (2008)). 

 

Para garantir a eficiência da operação de transporte do pastefill, estudam-se propriedades como a 

tensão de cedência determinada pelo ensaio de Slump. Os valores determinados por esses ensaios 

dependem da composição do pastefill.  

Como sustimento passivo, a pasta deverá responder a situações de natureza estática e dinâmica. 

Estática no caso de suster o seu próprio peso, numa bancada exposta. Dinâmica devido à ação de 

detonações ou das vibrações inerentes ao manuseamento de maquinaria. Com a percentagem de 

cimento certa é possível a criação de pilares ou até piso de trabalho para equipamentos. Com este tipo 

de enchimento é possível uma maior exploração dos jazidos (Nasir & Fall, 2008). Hassani, Ouellet, e 

Servant (2001) demonstram a capacidade do pastefill na absorção de energia através da deformação. 

O enchimento reage após deformação do maciço, consumindo energia de deformabilidade proveniente 

da rocha, impedindo dessa forma libertações bruscas de energia e reduzindo o potencial de rockburst. 

É imperativo um estudo em torno dos parâmetros de deformabilidade do enchimento com pasta, 

destacando-se o módulo de Young. Que conduzem certamente a uma melhor compreensão do 

material, e que por sua vez podem conduzir a uma melhoria em termos financeiros e de segurança. 

Melhorias na otimização da proporção dos seus constituintes, ou até mesmo com a construção de 

portas de enchimento. 

Em suma o pastefill apresenta vantagens em termos performativos e financeiros, sendo acolhido 

gradualmente pela indústria mineira.  



  

7 
 

  

 Módulo de Young 

2.2.1. Módulo de Young estático 

O módulo de Young (E) é um descritor de deformabilidade, também designado por módulo de 

elasticidade. Trata-se de um parâmetro elástico que é facilmente obtido pela lei de Hooke. Para um 

estado uniaxial de tensão (equação 1): 

 𝜎 = 𝐸 𝜀 (1) 

Onde: 

 σ - É a tensão (Pa) 

 ε - É a extensão (adimensional) 

 E – É o módulo de Young (Pa) 

 

A sua determinação pode ser feita em laboratório sobre amostras cilíndricas ou prismáticas, com uma 

relação entre o comprimento e o diâmetro (largura no caso de prismas) definida pela norma EN 14580 

(2007). No regime elástico, o módulo de Young corresponde ao declive da reta do gráfico tensão-

extensão (Figura 3).  

 

Figura 3 - Gráfico tensão-extensão obtido através de um ensaio à compressão uniaxial (adaptado de Thuro, 
Plinninger, Zäh, e Schutz (2001)) 

 

Para o caso triaxial de tensão assumindo novamente que o material é elástico resulta na equação 2: 
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(2) 

 

Onde: 

 σi - São  tensões normais (Pa) 

 τij - São tensões de corte (Pa) 

 εii - São extensões normais (adimensional) 

 εij - São extensões de corte (adimensional) 

 E – É o módulo de Young (Pa) 

 ν - É o coeficiente de Poisson (adimensional) 

 

O módulo de Young e coeficiente de Poisson são designados por parâmetros de elasticidade ou de 

deformabilidade dos materiais. Conforme definido pela norma ISRM (1979) pode-se calcular o valor de 

E através de 3 formas diferentes: secante; tangente e médio. Na Figura 4 é possível verificar o cálculo 

do módulo de Young dessas formas. O Es representa o módulo secante, para o seu cálculo são 

utilizados dois pontos. Para o ponto inicial utiliza-se sempre o zero do gráfico; o ponto final é arbitrário, 

na figura utilizou-se o fim da região elástica. O Et corresponde ao módulo tangente, obtém-se pela reta 

tangente num ponto de um valor escolhido. Neste caso o valor de σc/2. O Eav é designado por módulo 

médio, calculado na região mais retilínea. No exemplo desta figura o médio coincide com o tangente. 

 

Figura 4 - Gráfico tensão-extensão e diversas formas de cálculo do Módulo de Young (adaptado Brady e Brown, 
(2005)) 
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Por vezes não é possível executar o ensaio à compressão uniaxial, e portanto não se pode determinar 

o E de acordo com os procedimentos descritos, pelo que Dehghan, Sattari, Chehreh Chelgani, e 

Aliabadi (2010), Madhubabu et al. (2016), Daoud, Rashid, e Alshkane (2017) e Matin, Farahzadi, 

Makaremi, Chehreh Chelgani, e Sattari, (2017) no sentido de determinar o módulo de deformabilidade 

indiretamente recorrendo a outros processos. Dehghan, Sattari, Chehreh Chelgani, e Aliabadi (2010) 

utilizaram os parâmetros de porosidade, índice de compressão pontual, velocidade de propagação de 

ondas P e o ressalto do martelo de Schmidt para esse cálculo em travertinos. Utilizaram regressão 

múltipla e redes neuronais artificiais (RNA), onde esta última proporcionou melhores resultados. 

Madhubabu et al. (2016) estudaram a influência da porosidade, massa volúmica, índice de compressão 

pontual, coeficiente de Poisson e velocidade de propagação de ondas P em rochas carbonatadas, 

através de RNA, e regressão linear múltipla. Mais uma vez a RNA permitiu um melhor resultado. Daoud, 

Rashid, e Alshkane (2017) analisaram o índice de compressão pontual, velocidade de propagação de 

ondas P e ainda a massa volúmica seca em calcários e arenitos, através de regressão simples e 

múltipla. A regressão múltipla apresenta um melhor desempenho. E ainda Matin, Farahzadi, Makaremi, 

Chehreh Chelgani, e Sattari (2017) que utilizaram a velocidade de propagação de ondas P, índice de 

compressão pontual, porosidade e ainda o ressalto do martelo de Schmidt, através de um algoritmo de 

machine learning, o Random Forest. O algoritmo permite que sejam hierarquizadas as variáveis com 

maior importância para a determinação do valor de E, sendo a velocidade de propagação a que 

apresenta a maior influência. 

 

2.2.2. Módulo de Young dinâmico 

Para uma melhor compreensão do módulo de deformabilidade dinâmico é necessário referir que há 

situações na prática mineira em que as solicitações ocorrem em regime dinâmico. A principal diferença 

entre estes dois regimes advém da duração de um evento, sendo que o regime dinâmico é 

caracterizado por ser mais célere. Um exemplo de um evento dinâmico é o caso de uma detonação, e 

de um evento estático é por exemplo a ação da pressão litostática. Na Figura 5 é possível verificar 

graficamente os dois tipos de módulos de Young. 

A diferença existente no tempo de ação de cada um dos regimes conduz a uma diferente reação da 

parte dos materiais (Dinis da Gama, Costa e Silva, & Caranhola Pereira, 2000), uma vez que a ação 

estática é mais lenta o volume envolvido é maior do que aquele numa ação dinâmica. Searle (1933) 

demonstrou a diferença entre os regimes, através de uma explicação com base na termodinâmica, e a 

sua respetiva influência nos parâmetros elásticos dos materiais. No regime estático a deformação faz-

se isotermicamente, e no caso dinâmico esta manifesta-se adiabaticamente em virtude da velocidade 

nos dois tipos de eventos.  
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Figura 5 - O contraste do regime dinâmico e estático (adaptado de Dinis da Gama, Costa e Silva, e Caranhola 
Pereira (2000)) 

 

O módulo de Young dinâmico pode ser determinado através de ensaios sísmicos, que podem ser 

realizados in situ. Em virtude disso mesmo não são necessários provetes, como usualmente é requerido 

para o regime estático. Recorrendo à bibliografia é possível encontrar mais do que uma equação que 

permita o cálculo do módulo de deformabilidade dinâmico. Na Tabela 1 encontram-se algumas destas 

fórmulas.  

 

Tabela 1 - informação sobre as equações utilizadas por diversos autores para o cálculo do módulo de Young 
dinâmico 

Equação Referência Unidades 

𝐄 𝒅 = 𝐕𝑷
𝟐 ∗ 𝛒 (Awang, Ahmad Rashidi, Yusof, & 

Mohammad, 2017) 

 Ed (Pa);  

 ρ (kg/m3);  

 VP,VS (m/s) 

𝑬𝒅 = 𝝆 ∗ 𝑽𝑺
𝟐 (𝟑𝑽𝑷

𝟐 − 𝟒𝑽𝑺
𝟐)

(𝑽𝑷
𝟐 − 𝑽𝑺

𝟐)
 

(Najibi, Ghafoori, Lashkaripour, & 

Asef, 2015) 

 Ed (GPa);  

 ρ (g/cm3); 

  VP,VS (km/s) 

 

Ide (1936) notou que as amostras que apresentam maior densidade de descontinuidades coincidem 

exatamente, com os casos em que os valores obtidos para os dois regimes divergem mais. Pois a ação 

destas faz-se sentir de uma forma menos destacável em solicitações do regime dinâmico (King, 1983). 

A frequência de utilização de informação relativa ao regime estático é muito elevada (McCann & 

Entwisle, 1992). Apesar de existirem diversos dados sobre o regime dinâmico e ser um tema de estudo 

por parte da comunidade científica, já com alguma tradição, aparentemente fica-se com a sensação de 
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que existe uma inércia pela parte da indústria para a utilização dessa informação em toda a sua 

plenitude. A explicação provem pelo simples facto de que a maioria das solicitações a que os materiais 

estão, normalmente, sujeitos são de origem estática (Eissa & Kazi, 1988).  

 

2.2.3. Relações entre estático e dinâmico 

McCann e Entwisle (1992) alegam que é particularmente desafiante encontrar uma forma de comparar 

os valores obtidos para cada um dos regimes, dado a natureza idiossincrática das respetivas 

extensões. Embora seja importante referir que muito tem vindo a ser feito de forma a colmatar as 

lacunas anteriormente referidas. Muitos autores têm vindo a desenvolver mecanismos que relacionem 

os dois regimes, tanto entre os dois módulos de deformabilidade, como entre o módulo estático e a 

velocidade de propagação das velocidades P (Eissa & Kazi, 1988), (Lacy, 1997), (Moradian & Behnia, 

2009), (Najibi, Ghafoori, Lashkaripour, & Asef, 2015), (Ghafoori, Rastegarnia, & Lashkaripour, 2018), 

(Asef & Farrokhrouz, 2017). Na Tabela 2 apresentam-se esses resultados e ainda uma fórmula criada 

por Neville (1995) apresentada por Asef e Farrokhrouz (2017). Os resultados produzidos pelos autores 

anteriores deixam claro que existe de facto uma diferença entre os valores no regime estático e 

dinâmico.  
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Tabela 2 - Equações que relacionam o Módulo de Young Estático, Dinâmico e velocidade das ondas P 

Equação Material R2 Referência 

ES = 0,022ED
1,774  Calcários 0.912 (Ghafoori, Rastegarnia, & 

Lashkaripour, 2018) 

ES = 0,014ED
1,96  Calcários 0.87 (Najibi, Ghafoori, Lashkaripour, 

& Asef, 2015) 

ES = 0,25ED
1,29   Sedimentares 0.92 (Moradian & Behnia, 2009) 

Es=0.018ED
2+0.422ED Arenitos, 

dolomites, 

calcarios e xistos 

0.75 (Lacy, 1997) 

Log10(ES)=0.02+0.77log10(ρED)  Diversas rochas 0.96 (Eissa & Kazi, 1988) 

ES = 0,83ED Betão - (Neville, 1995) apresentado por 

(Asef & Farrokhrouz, 2017) 

ES = ED(1-φ)- 3lnφ Diversas rochas 0.92 (Asef & Farrokhrouz, 2017) 

ES = 0,070VP Calcários 0.862 (Ghafoori, Rastegarnia, & 

Lashkaripour, 2018) 

ES = 0,169VP
3,324 Calcários 0.90 (Najibi, Ghafoori, Lashkaripour, 

& Asef, 2015) 

ES = 2,06VP
2,78  Sedimentares 0.92 (Moradian & Behnia, 2009) 

 

2.2.4. Módulo de Young no pastefill 

Existe uma discrepância em termos do valor de E para a rocha encaixante e o enchimento mineiro, 

independentemente do género de enchimento que se utilize, sendo o da rocha encaixante claramente 

superior (Brady & Brown, 2005). O pastefill não é exceção a este tipo de situações. O pastefill irá 

reocupar um espaço outrora ocupado pelo maciço rochoso. Após a colocação deste irá ocorrer uma 

transferência de energia pela rocha encaixante em direção ao enchimento (Carvalho, 2014). Pelo que 

uma maior deformação do maciço conduz a uma maior deformação no enchimento. No pastefill é 

importante no que concerne potencial rockburst (Hassani, Ouellet, & Servant, 2001).  
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No seguimento deste propósito Fall, Célestin, Pokharel, e Touré, 2010, Ghirian e Fall (2014), Yilmaz, 

Belem, e Benzaazoua (2014) e Carvalho (2014) realizam estudos sobre o E do enchimento com pasta. 

Fall, Célestin, Pokharel, e Touré (2010) na sua análise relacionam a temperatura de cura (2,20,35 e 50 

ºC) com o módulo de deformabilidade. Na Figura 6 é possível verificar essa relação com os diversos 

tempos de cura. O módulo de deformabilidade aumenta para valores de temperaturas mais elevados, 

aumentando com o tempo de cura. 

 

 

Figura 6 - Relação entre o Módulo de Young e diferentes temperaturas de cura, ao longo do tempo (adaptado de 
Fall, Célestin, Pokharel, e Touré (2010)) 

 

Ghirian e Fall (2014) analisaram o módulo de Young em colunas de pastefill com o tempo de cura, 

através de duas abordagens. Por um lado subdividiram duas colunas em três secções (topo, meio e 

fundo) com sensores colocados nos pontos médios de cada secção. E a outra abordagem que consistiu 

na execução de quatro colunas das quais se retiraram amostras, para diferentes alturas e para dias de 

cura diferentes (7, 28, 90 e 150 dias). O valor mais elevado de módulo de Young (2000kPa) dá-se 

no150º dia de cura para 75cm. É evidente uma correlação positiva com o módulo de Young. A Figura 7 

exemplifica as explicações anteriores.  



  

14 
 

  

 

Figura 7 - Relação entre o Módulo de Young (E) e altura da coluna ao longo do tempo de cura (a), relação com o 
tempo de cura seccionando a coluna em 3 zonas (topo, meio e fundo) (b) adaptado de Ghirian e Fall (2014)) 

 

Yilmaz, Belem, e Benzaazoua (2014) utilizaram a metodologia de CUAPS (curing under applied 

pressure system), neste processo laboratorial a pasta é introduzida num molde cilíndrico, que por sua 

vez é colocado num cilindro metálico. E é introduzida uma determinada tensão no topo dos provetes, o 

metal que envolve os moldes impossibilita as deformações associadas à aplicação destas tensões. A 

montagem do equipamento está desenhada para que seja possível a saída de água. Pelo que se 

observam as condições para a consolidação do material. Analisaram estes provetes e provetes não 

consolidados secos e húmidos. Os CUAPS produziram valores superiores do módulo de 

deformabilidade. Além disso o valor do módulo de deformabilidade aumenta com a percentagem de 

cimento e ao longo do tempo de cura. (Figura 8). 
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Figura 8 - Variação dos valores de Módulos de Young para diferentes percentagens de cimento (3% (a); 4.5% (b) 
e 7% (c)) para os 3 tipos de provetes utilizados (adaptado de Yilmaz, Belem, e Benzaazoua (2014)) 

 

Carvalho (2014) estudou os parâmetros de deformabilidade da pasta recorrendo a uma câmara de 

envelhecimento, comparou esses provetes com provetes envelhecidos normalmente. Algo que é 

necessário ter em consideração antes de realizar comparações entre o envelhecimento convencional 

e o envelhecimento com recurso à câmara de envelhecimento é que, os períodos de cura apresentados 

pelos gráficos (Figura 9) não se encontram na mesma escala. O autor, no seu trabalho, apresenta uma 

fórmula matemática que permite realizar a mudança de escala de tempos de cura. Não obstante, da 

observação da Figura 9 é possível verificar que os provetes envelhecimentos mostram valores mais 

elevados do módulo de deformabilidade. 

 

 

Figura 9 - Estudo do Módulo de Young com tempo de cura convencional (a) e uso da câmara de envelhecimento 
(b) (adaptado de Carvalho (2014)) 
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Na Tabela 3 resumem-se os valores típicos encontrados na bibliografia para o módulo de Young no 

pastefill. Na tabela listam-se apenas os valores máximos determinados em situações e tempos de cura 

diferentes, para além de que ocorrem em tempos e situações de cura diferentes, bem como 

percentagem de cimento. A variação dos valores está também relacionada com a diferente 

percentagem de cimento utilizado nas misturas ensaiadas. 

 

Tabela 3 - Informação relativamente ao Módulo de Young no pastefill 

E(MPa) máximo Ferramenta/ensaio Referência Observações 

140 Relação com a 

temperatura de cura 

(Fall, Célestin, 

Pokharel, & Touré, 

2010) 

%cimento= 4.5 

Temperatura de 

cura=50ºC 

Dias de cura= 90 

2 Relação com a altura da 

coluna de pastefill 

(Ghirian & Fall, 

2014) 

%cimento=4.5 

Dias de cura=150 

Altura na coluna=75cm 

1200 Relação com percentagem 

de cimento, tempo de cura 

para provetes 

consolidados, secos e não 

secos 

(Yilmaz, Belem, & 

Benzaazoua, 2014) 

%cimento=7 

Provete consolidado 

(CUAPS) 

Dias de cura= 28 

600 Análise em câmara de 

envelhecimento 

(Carvalho, 2014) %cimento= 4 

Geometria = prismática 

Dias de envelhecimento 

= 10; 20 

 

 Ondas Sísmicas 

É comum na sismologia subdividir as ondas sísmicas em dois grupos: as volumétricas e as superficiais. 

As volumétricas apresentam uma frequência e velocidade de propagação mais elevada do que as 

superficiais. São ondas elásticas, e são também designadas por P e S. É importante referir que as 

ondas sísmicas são ondas de tensão. 
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As ondas P têm a mesma direção de propagação e de vibração, são assim também designadas por 

ondas longitudinais, enquanto as ondas S apresentam a vibração na direção perpendicular à direção 

de propagação, designando-se por isso de transversais. Outra designação para as ondas P será ondas 

de compressão e para as ondas S será ondas de corte. As ondas de compressão permitem uma 

variação no volume do material, devido aos movimentos serem de compressibilidade, por sua vez as 

ondas de corte alteram a forma dos materiais, devido à ação de corte durante a propagação. 

As velocidades de propagação são dadas pelas equações 3 e 4: 

 

𝑉𝑃 = √
𝐸(1 − 𝜈)

𝜌(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
 

(3) 

 

𝑉𝑆 = √
𝐸

2𝜌(1 + 𝜈)
 

(4) 

Onde: 

 Vp – Velocidade de propagação da onda P;  

 Vs – Velocidade de propagação da onda S; 

 E – Módulo de Young do meio; 

 ν – Coeficiente de Poisson do meio; 

 ρ – Densidade/ massa volúmica do meio. 

 

As equações acima, explicitadas, permitem uma conclusão óbvia, a propagação de onda sísmica 

depende apenas das propriedades do meio/material. Ora, independentemente da energia libertada num 

fenómeno de cariz dinâmico, a velocidade de propagação será sempre a mesma para um determinado 

meio/material, assumindo que o material é contínuo, linear, isótropo e elástico. 

A mudança de meio aquando a propagação de uma onda elástica modifica-a. É necessário considerar 

o parâmetro de impedância do meio e ou material, dado que este parâmetro quantifica a resistência de 

um dado material à propagação de uma onda. Resulta da multiplicação ρ (massa volúmica) e VP 

(velocidade de propagação de uma onda) Provem da fórmula da tensão dinâmica (Torres & Dinis da 

Gama, 2005) (equação 5): 

 𝜎𝑑 = 𝜌𝑉𝑃𝑣𝑐 (5) 

Onde: 

 ρ é a massa volúmica 

 Vp é a velocidade de propagação da onda 

 vc é a velocidade de vibração das partículas 
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Em ambiente mineiro faz todo o sentido o estudo de ondas sísmicas, por um lado permite uma maior 

compreensão sobre as propriedades dos materiais rochosos, por outro promove um melhor 

entendimento da influência das vibrações (maquinaria ou detonações) em termos operacionais.  

 

2.3.1. Aplicação das ondas P 

Os ensaios sísmicos utilizam as potencialidades das ondas P e S. Estes ensaios fazem parte do grupo 

dos ensaios não destrutivos. O uso deste género de ensaios permite ao utilizador inferir sobre diversas 

propriedades em materiais e estruturas, sem que ocorra a sua destruição (Dwivedi, Vishwakarma, & 

Soni, 2018). 

As ondas sísmicas têm vindo a ser amplamente utilizadas de modo a estudar parâmetros mecânicos 

em materiais rochosos, encontrando-se relações entre a informação sísmica e as características 

geomecânicas. Executam-se tanto in situ como em ambiente laboratorial. (Ghafoori, Rastegarnia, & 

Lashkaripour, 2018). 

Na recolha de amostras ocorre uma alteração do estado de tensão, não obstante de serem seguidas 

as melhores práticas, pelo que se pode questionar a representatividade das análises laboratoriais na 

determinação das propriedades dos materiais (McCann e Entwisle, 1992). Os ensaios não destrutivos 

como podem ser executados in situ, o que representa uma enorme vantagem pelo facto de estudarem 

as propriedades dos materiais nas suas condições originais (Williams & Nazarian, 2007). 

Saint-Pierre, Philibert, Giroux, e Rivard (2016) afirmam que a principal desvantagem de ensaios 

sísmicos é o facto de serem afetados pela presença de ruido de fundo. Outra “fragilidade” destes 

ensaios é o facto de pressuporem que todos os materiais sejam bons condutores de som, tornando-se 

um desafio para averiguação de materiais que naturalmente absorvam energia ou promovam 

fenómenos de atenuação. 

Por todas estas razões acima elencadas, tanto a comunidade científica como a indústria têm vindo a 

mostrar um elevado interesse nestas temáticas. Por um lado criar ferramentas que relacionem essa 

informação com dados já existentes, por outro lado tentar rentabilizar ao máximo em termos de 

operacionalidade, financeiros e performativos.  

Yasar e Erdogan (2014) analisaram rochas provenientes de uma pedreira de mármores, encontraram 

relações entre as velocidades e os valores de RCU, módulo de deformabilidade e massa volúmica, com 

bons coeficientes de determinação para os 3 parâmetros. Khandelwal e Singh (2009) estudaram rochas 

provenientes de minas de carvão, encontraram também relações entre as velocidades obtidas e 

diversos parâmetros mecânicos, e obtendo excelentes resultados. 

A velocidade das ondas sísmicas depende das propriedades dos materiais, ora essas propriedades 

físicas dependem do estado em que se encontram os materiais. Seguindo esta lógica, os ensaios 
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sísmicos podem inferir sobre a qualidade dos materiais. No caso do betão permitiu o estudo da sua 

fluência (Latif Al-Mufti & Fried, 2016), da segregação dos seus constituintes (Benaicha, Jalbaud, 

Roguiez, Hafidi Alaoui, & Burtschell, 2015), e no caso de (Saint-Pierre, Philibert, Giroux, & Rivard, 2016) 

permitiu a criação de uma métrica para o controlo e qualidade. 

 

2.3.2. Ondas sísmicas no pastefill 

As ondas sísmicas podem ser aplicadas ao estudo da deformação do pastefill. Galaa, Thompson, 

Grabinsky, e Bawden (2011) estudaram a deformação da pasta, durante uma semana consecutiva, em 

misturas com diferentes percentagens de cimento (3% e 5%) e ambientes de cura (seco e submerso). 

No caso das amostras curadas a seco as velocidades das ondas P alteram o seu comportamento ao 

longo do tempo, divergindo nesse sentido em relação às homólogas submersas que preservam, 

sensivelmente, o mesmo comportamento. (Figura 10). Para tal acontecimento, é argumentado pelos 

autores que nas amostras a seco ocorrerá uma troca, entre a água e o ar, na ocupação dos vazios. Os 

autores sugerem que o principal fator de influência, nas velocidades de propagação, nesta experiência 

é o teor de humidade. Por último, mas não menos importante, à luz dos resultados é possível verificar 

mudanças na deformabilidade através do uso de ensaios sísmicos (Figura 11). 

 

Figura 10 - Evolução da velocidade das ondas P ao longo do tempo, para os dois tipos de cura, e duas 
percentagens de cimento (adaptado de Galaa, Thompson, Grabinsky, e Bawden (2011)) 
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Figura 11 - Evolução do módulo de deformabilidade com o tempo, para os dois tipos de cura e dois tipos de 
percentagem de cimento (adaptado de Galaa, Thompson, Grabinsky, e Bawden (2011)) 

 

Yilmaz, Ercikdi, Karaman, e Külekçi (2014) conduziram um estudo da propagação de velocidade de 

pulso ultrassónica (ultrasonic pulse velocity (UPV)). Obtiveram resultados interessantes, como uma 

correlação positiva entre os valores de RCU e o UPV. Os autores afirmam que o ensaio sísmico pode 

ser encarado com uma possível alternativa à análise da resistência deste género de enchimento, em 

ambiente laboratorial. Na Figura 12 apresenta-se a correlação realizada para os 96 provetes utilizados. 

 

 

Figura 12 - Relação entre os valores de RCU e UPV para um total de 96 provetes (adaptado de Yilmaz, Ercikdi, 
Karaman, e Külekçi, (2014)) 

 

Yilmaz e Ercikdi (2016) comprovaram que através de uma simples regressão, foi possível criar 

equações empíricas entre os valores de RCU e de UPV. Na Figura 13 apresenta-se apenas uma das 

referidas, utilizando um total de 180 provetes. Os autores utilizaram 3 tipos de rejeitados, para 



  

21 
 

  

percentagens de cimento de 5, 6 e 7, sendo analisados os provetes com iguais dimensões (5 x 10 cm) 

para distintos tempos de cura.  

 

 

Figura 13 - Relação entre os valores de RCU e UPV para um total de 180 amostras (adaptado de Yilmaz e Ercikdi 
(2016)) 

 

Suazo, Fourie, e Doherty (2016) estudaram a deformabilidade através das ondas sísmicas. Neste 

estudo foi utilizada a metodologia de Split Hopkinson Pressure Bar Test, que consiste na utilização de 

duas barras e de uma amostra (que se pretende analisar), esta última é colocada entre as duas barras. 

Numa das barras, designada por barra incidente, é iniciada uma onda que irá percorrer o sistema barra-

amostra-barra. Sendo possível com esta metodologia analisar o comportamento de tensão-extensão 

dinâmica dos materiais. Foram comparadas dois tipos de velocidades, uma de baixas deformações e 

uma de altas deformações. Analisaram-se as variáveis do tempo de cura, o grau de saturação e 

percentagem de cimento, de forma a verificar a sua importância no comportamento das velocidades 

(Figura 14 e 15). Os autores chegaram à conclusão de que a variável com maior importância descritiva 

em ambas as velocidades é o grau de saturação. 
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Figura 14- Evolução da velocidade de ondas P para baixas deformações, ao longo dos dias de cura, para três 
percentagens de cimento (3, 5 e 7%) e para amostras secas e submersas (adaptado de Suazo, Fourie, e Doherty, 
(2016)) 

 

 

Figura 15- Evolução da velocidade das ondas P de alta deformação, ao longo dos dias de cura, para as três 
percentagens de cimento (3,5 e 7%), para três tipos de saturação (97%(a), 60% (b), 33% (c)) (adaptado de Suazo, 
Fourie, e Doherty (2016) 

 

 Efeito de escala 

Um maior volume conduz a um aumento da probabilidade de existirem descontinuidades nos materiais, 

pois os materiais na natureza não são perfeitos. Ao reduzir a escala ocorre um desvio ao valor real, 
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porque a mesma probabilidade tende a diminuir. Como é impossível ensaiar os materiais nas suas 

dimensões originais torna-se fundamental que essa análise seja executada numa escala 

laboratorialmente comportável (Bažant & Yavari, 2005). De acordo com Brace (1981) o fenómeno do 

efeito de escala pode ser encarado como uma ligação, num determinado objeto de estudo, entre uma 

dada propriedade/característica e a alteração de escala. 

Um melhor entendimento deste fenómeno concederá enormes contributos para várias áreas, incluindo 

a da Engenharia (Brace, 1981). Permitindo um melhor planeamento dos empreendimentos, para que 

hajam melhorias operacionais e de segurança, mas também rentabilizando os investimentos. 

O principal agente que potenciou todo o estudo posterior sobre o efeito de escala é a teoria proposta 

por (Griffith, 1921), que foi sendo aplicada a diversos materiais, baseando-se na existência de 

microfraturas elípticas que são responsáveis pela alteração da energia de deformação. Em 1951 

Weibull (1951) de um modo inovador utilizou, para diversos estudos, uma função distribuição de 

probabilidade dada pela seguinte equação (equação 6): 

 

 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝜑(𝑥) (6) 

 

Para expor a sua teoria sobre o efeito de escala, o autor usa uma analogia com uma corrente. Como 

qualquer outra corrente, é nada mais do que um conjunto de elos interligados um a um. Se um destes 

for quebrado, toda a corrente fica comprometida. O que em termos probabilísticos o autor assume que 

se trata de Pn. Logicamente que se um elo for quebrado resulta numa corrente quebrada, então uma 

corrente intacta só é possível se todos os elos forem inquebráveis, o que resulta em (1-Pn). Através de 

(equação 7): 

 

 (1 − 𝑃𝑛) = (1 − 𝑃)𝑛 (7) 

 

Por fim através das duas equações anteriores obtém-se (8): 

 

 𝑃𝑛 = 1 − 𝑒−𝑛𝜑(𝑥) (8) 

 

Citando Weibull (1951) obtém-se assim “o princípio do elo mais fraco da corrente ou mais comummente 

para o efeito de escala na rotura em sólidos”. 
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São muitos os estudos feitos nos últimos anos, e todos acrescentam algo ao nosso conhecimento sobre 

o fator de escala. Hoek e Brown (1980) pegaram nos trabalhos de diversos autores e criaram uma 

fórmula (equação 9) que relaciona a resistência de uma rocha (RCU) com o diâmetro de um provete: 

 

 
𝜎𝑐 = σc50 (

50

𝑑
)

0.18

 
(9) 

Onde 

 σc – é a resistência à compressão uniaxial (RCU) 

 σc50 – é a resistência à compressão uniaxial (RCU) para um provete com 50mm de diâmetro 

 d – é o diâmetro de um provete em mm 

 

A Figura 16 apresenta os resultados da equação acima referida, bem como os dados utilizados nesse 

estudo.  

Hoek (2007) constata que a resistência está dependente das dimensões, pois estas condicionam a 

quantidade de grãos, e esses por sua vez condicionam a resistência da rocha como um todo. É 

percetível a relação da explicação anterior com a analogia de Weibull (1951). 

 

Figura 16 - Relação dos valores de RCU para um diâmetro d com os valores de RCU para um diâmetro de 50mm 
(Adaptado de Hoek (2007)) 

 

De acordo com Cunha (1990) citado por Darlington, Ranjith, e Choi (2011) é sugerida uma equação 

(equação 10) com a dissemelhança no expoente, em relação à anterior: 
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𝜎𝑐 = σc50 (

50

𝑑
)

0.22

 
(10) 

 

Para o betão e rochas Bažant (1984) elaborou uma equação mais conhecida como a lei do efeito de 

escala (size effect law (SEL)) (equação 11). Este fenómeno é regido por duas situações de rotura, uma 

associada às tensões-extensões e uma outra vocacionada para a energia de propagação de fraturas. 

Esta última poderá ser designada por fratura mecânica elástica linear (linear elastic fracture mechanics 

(LEFM)), teoria devidamente explorada por Williams (2001). 

 

 
𝜎𝑁 =

𝐵𝑓𝑖

√1 +
𝑑

𝜆0𝑑𝑎

 
(11) 

Onde: 

 σN é a tensão normal  

 B é uma constante relativa à geometria da amostra  

 fi  é um parâmetro relativo à resistência 

 d é o diâmetro da amostras 

 da é a dimensão máxima do agregado 

 λ0 é uma constante relativa à geometria da amostra 

 

É possível verificar na Figura 17 o resultado da combinação das duas abordagens. Bažant (1984) 

demonstra que o uso de tensões-extensões resulta numa reta sem declive, e que na situação da 

energia de propagação de fraturas, o resultado é uma reta de declive -0.5. As duas abordagens têm o 

seu lugar na teoria de Bažant (1984), sendo que cada uma rege uma determinada escala como é visível 

na Figura 17. 
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Figura 17 - Gráfico Tensão Normal - dimensão de uma amostra em escala logarítmica (adaptado de Bažant 1984)) 

 

Esta teoria é um dos casos de uma outra teoria designada por teoria determinística energética (Bažant 

& Yavari, 2005). Bažant e Novák (2000) apresentaram uma teoria que resulta da união entre a teoria 

estatística de Weibull (1951) com a teoria energética anteriormente referida. 

Kim e Eo, (1990) corrigiram a teoria de Bažant (1984) adicionando-lhe uma correção dada pelo produto 

de α (constante empírica) e fi (parâmetro referente à resistência) (equação 12). 

 

 
𝜎𝑁 =

𝐵𝑓𝑖

√1 +
𝑑

𝜆0𝑑𝑎

+ 𝛼𝑓
𝑖
 

(12) 

 

Carpinteri, Chiaia, e Ferro (1995) confrontam a teoria de Bažant (1984) com a lei de escala multifractal 

(multifractal scale law (MFSL)). Esta teoria à semelhança da teoria de Bažant (1984) também se pode 

subdividir em duas abordagens. Uma abordagem para pequena escala onde são utilizados conceitos 

da geometria fractal, caracterizado por um modelo caótico. No entanto os conceitos da geometria fractal 

para dimensões mais elevadas não têm aplicabilidade. A lei é dada pela seguinte equação (equação 

13):  

 

 
𝜎𝑁 = 𝑓𝑡 (1 +

𝑙𝑐ℎ

𝑑
)

1/2

 
(13) 
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Onde: 

 σN é a tensão normal  

 ft  é um parâmetro da resistência à compressão numa amostra infinitamente grande e para um 

comprimento interno do material ( 

 d é o diâmetro da amostras 

 lch é um parâmetro da resistência à compressão numa amostra infinitamente grande e para um 

comprimento interno do material 

 

Na Figura 18 é possível verificar graficamente a teoria anteriormente apresentada. Os autores explicam 

que ao diminuir a escala, o gráfico tende para um declive de -0.5, que corresponde à teoria LEFM. 

 

 

Figura 18 - Gráfico Tensão Normal - dimensão da amostra para a lei multifractal (adaptado de Carpinteri, Chiaia, e 
Ferro (1995) 

 

Carpinteri, Ferro, e Monetto (1999) compararam as duas teorias. Pela análise da Figura 19 é possível 

compreender que as principais diferenças se encontram quando se elevam as teorias aos extremos. 

Algo curioso de se verificar graficamente é que a teoria multifractal de Carpinteri, Chiaia, e Ferro (1995) 

para pequenas dimensões, caracteriza-se pela LEFM ou energia na propagação de fraturas, 

contrariamente à teoria de efeito de escala de Bažant (1984) onde esta abordagem era empregue para 

dimensões superiores. 
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Figura 19 - comparação entre a teoria multifractal (à esquerda) e a lei do efeito de escala (à direita) (adaptado de 
Carpinteri, Ferro, e Monetto 1999)) 

 

Existe uma longa discussão entre académicos sobre qual será a melhor abordagem para explicar o 

efeito de escalas (Bažant & Yavari, 2005). Estes autores verificaram qual das duas teorias serviria 

melhor o propósito, para a implementação de normas técnicas de engenharia para estruturas com 

betão. Elegendo a estatística energética. Argumentam que utilizar a teoria fractal, não é simples e pode 

conduzir o utilizador a erros. 

O efeito de escala expressa-se de modo diferente para os diversos ensaios laboratoriais. É preciso 

identificar as diferenças entre as diversas metodologias, torna-se necessário criar um padrão, para que 

se possam correlacionar as análises de inúmeros autores. É necessário uma congruência de estudos 

e conclusões. 

Comummente utiliza-se o rácio de comprimento/diâmetro de 2:1 nos provetes quando se deseja inferir 

sobre as suas propriedades mecânicas (Darlington, Ranjith, & Choi, 2011). Não deixa de ser por isso 

importante prestar uma atenção especial à escolha das dimensões a utilizar, pois estas podem 

modificar as propriedades mecânicas nos materiais (Ercikdi, Yilmaz, & Külekci, 2014). Uma das 

medidas será a preservação de alguma relação entre as dimensões, deixando-se como exemplo o 

estudo de Darlington, Ranjith, e Choi (2011) em que todos os dados utilizados dispunham de um rácio 

comprimento/diâmetro de 2:1. 

Para além das dimensões dos provetes, é relevante explorar a relação com a geometria das amostras. 

Na maioria dos casos a geometria predileta é a cilíndrica. No sentido de desmistificar este ponto Che, 

Ban, Cui, Chen, e Song, 2011 analisaram provetes cilíndricos, cúbicos e prismáticos de betão. Para 

diferentes dimensões salvaguardando sempre o rácio de 2:1 (comprimento com diâmetro ou largura) 

nos cilindros e prismas, para dimensões de 150,250,350 e 450mm de diâmetro e ou largura. Verifica-

se que existe uma correlação negativa entre as dimensões e a propriedade da resistência. Além disso 

os autores aplicaram a teoria Bažant (1984) modificada por Kim e Eo (1990) e a teria de Carpinteri, 
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Chiaia, e Ferro (1995), concluindo que qualquer uma serviria para indagar sobre o fenómeno do efeito 

de escala (Figura 20). 

 

 

Figura 20- Resultados da aplicação das duas teorias do efeito de escala (MSEL é a teoria modifica do efeito de 
escala), (MFSL é a teoria multifractal do efeito de escala) para geometria cúbica (a), cilíndrica (b) e prismática (c), 
adaptado de Che, Ban, Cui, Chen, e Song (2011) 

 

Em caso de estudos em campo e laboratório, no que toca à sísmica, torna-se ainda mais importante a 

consideração do fator de escala. No laboratório torna-se improvável a existência de descontinuidades, 

dependendo das dimensões das amostras, caso hajam são de menor dimensões quando comparadas 

com o terreno, que contém uma maior probabilidade de conter descontinuidades. No caso de Ercikdi 

et al. (2016), analisou-se a influência do comprimento dos provetes na velocidade de propagação das 

ondas P em calcários, em amostras saturadas e secas. Verificou-se a influência do fenómeno do efeito 

de escala para amostras saturadas, o mesmo já não se verificou para amostras secas. Karaman, Kaya, 

e Kesimal (2015) demonstraram para um conjunto de rochas vulcânicas e calcários, a existência de um 

valor para o qual a diminuição das dimensões dos provetes corresponde a um aumento da velocidade 

de propagação das ondas P, verificando-se mesmo uma inflexão no comportamento. 

 

2.4.1. Efeito de escala no Módulo de Young 

Sendo o módulo de Young um dos parâmetros mecânicos mais importantes, tanto em laboratório como 

em campo, faz todo o sentido estudar os efeitos da mudança de escala. 

Thuro, Plinninger, Zäh, e Schutz (2001) investigaram dois mecanismos do efeito de escala, o fator da 

forma ou geometria e o do tamanho, para rochas. Analisando diversos parâmetros mecânicos como o 

valor de RCU, módulo de deformabilidade, a energia de deformabilidade e a resistência à tração. A 

forma foi estudada com base no rácio de comprimento/diâmetro, neste caso entre 1 e 3. O tamanho é 

estudado em função de diversos diâmetros. Na forma é evidente a correlação positiva entre o módulo 

de deformabilidade e o rácio (Figura 21 (a)). Em relação ao tamanho, os resultados são inconclusivos 
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(Figura 21 (b)). Na Figura 22 apresenta-se de um forma esquemática a relação entre a deformação e 

a forma do provete. 

 

Figura 21- Relação entre o módulo de Young e o rácio comprimento/diâmetro (a) e com o diâmetro (b) (adaptado 
de Thuro, Plinninger, Zäh, e Schutz (2001)) 

 

 

Figura 22 - Forma esquemática de exemplificar a relação entre a deformação e efeito da forma das amostras 
(adaptado de Thuro, Plinninger, Zäh, e Schutz (2001)) 

 

Gao, Stead, e Kang (2014) estudaram a influência da escala no módulo de deformabilidade em 

amostras de carvão, e obtiveram uma correlação negativa com as dimensões (Figura 23). Para esta 

análise recorreram à modelação numérica, adicionalmente averiguaram a questão da anisotropia. 
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Figura 23- Variação dos valores do módulo de Young em relação às dimensões das amostras, bem como as 
diferentes direções de carga (adaptado de Gao, Stead, e Kang (2014)) 

 

2.4.2. Efeito de escala na medição de ondas P no enchimento 

Citando Yilmaz, Belem, e Benzaazoua (2014) “não há um protocolo laboratorial adequado e/ou 

procedimentos padronizados para enchimento com pasta que imitem as condições de colocação e cura 

de mistura in situ em escala laboratorial”, este facto dificulta a avaliação dos resultados obtidos em 

diferentes investigações e conduz a erros. Além destas adversidades existe ainda um problema com a 

passagem da escala laboratorial para a escala de campo. Torna-se necessário a realização de diversos 

estudos em relação ao efeito de escala, de modo a que se possam atingir resultados concretos e 

compreender a sua influência. 

Uma das dúvidas que surge ao tentar padronizar ensaios laboratoriais que permitam a averiguação da 

influência das dimensões, é de facto que dimensões ou até mesmo que geometria deverão os provetes 

apresentar, para que se minimizem desvios devido ao efeito de escala. Na Tabela 4 encontram-se as 

dimensões utilizadas por diversos autores para análise em pastefill. 
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Tabela 4- Informação relativamente às dimensões dos provetes utilizados para estudo do pastefill 

Rácio 

(comprimento/

diâmetro) 

Dimensões 

(comprimento x 

diâmetro [cm]) 

Geometria Referência 

2:1 20x10 Cilíndrica (Fall, Benzaazoua, & Saa, 2008), 

(Yilmaz, Belem, & Benzaazoua, 2014), 

(Yilmaz, Ercikdi, Karaman, & Külekçi, 

2014) 

2:1 10x5; 15x7.5; 20x10 Cilíndrica (Yilmaz, Belem, & Benzaazoua, 2015) 

2:1 10x5; 20x10 Cilíndrica (Ercikdi, Yilmaz, & Külekci, 2014) 

2:1 20.8x10.4 Cilíndrica (Tariq & Nehdi, 2007) 

2:1 10x5 Cilíndrica (Galaa, Thompson, Grabinsky, & 

Bawden, 2011), (Fall, Célestin, Pokharel, 

& Touré, 2010), (Yilmaz & Ercikdi, 2016),  

n.a. 10x4x4 (altura x largura x 

comprimento) 

Prismática (Carvalho, 2014) 

 

Ercikdi, Yilmaz, e Külekci (2014) analisaram o efeito de escala comparando provetes de dimensões 

diferentes (5x10cm; 10x20cm), produzidos por dois tipos de rejeitados. Demonstraram que as amostras 

mais pequenas (5x10 cm) apresentam valores superiores de velocidade de propagação. Analisaram 

ainda a influência de fatores como a percentagem de cimento (apresenta uma correlação positiva com 

a velocidade de propagação) e o rácio água/cimento (apresenta uma correlação negativa com a 

velocidade de propagação) (Figura 24). Na Figura 24 é ainda visível o efeito do tempo de cura no 

aumento da velocidade de propagação. Os autores encontraram uma relação entre o RCU e UPV para 

o pastefill. Deixam ainda como sugestão, pelas razões evidenciadas no seu estudo, o uso de ensaio 

sísmico para previsão do valor de RCU na pasta, bem como fazer parte da coleção de ensaios para 

controlo de qualidade no âmbito laboratorial. 
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Figura 24 - Relação entre UPV com a percentagem de cimento para rejeitados do tipo 1 (a) e tipo 2 (b, e a relação 
com o rácio água/cimento par rejeitados tipo 1 (c) e rejeitados tipo 2 (d),para as dois tipos de dimensões utilizados 
(adaptado de Ercikdi, Yilmaz, e Külekci (2014)) 

 

Yilmaz, Belem, e Benzaazoua (2015) estudaram a influência do rácio diâmetro/comprimento dos 

provetes de pastefill, para quatro condições de cura diferentes. Alguns provetes foram secados e outros 

não, e dentro desta divisão alguns foram tapados, resultando nas seguintes condições de cura: secos 

e tapados, secos e destapados, não secos e tapados e ainda não secos e destapados). Concluíram 

que o diâmetro mais curto (5cm) gera valores mais elevados de RCU para todas as condições de cura 

(Figura 25). Os autores concluem pela menor probabilidade de existência de descontinuidades em 

provetes. Concluíram ainda que as amostras secas apresentam resultados superiores, sugerindo que 

a quantidade de água condiciona as reações inerentes ao uso de cimento. 
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Figura 25- Relação dos valores de RCU com os diâmetros dos provetes para 4 tipos de condições de cura (C-D 
seco e tapado; U-D seco e destapado; C-U não seco e tapado; U-U não seco e destapado) (adaptado de Yilmaz, 
Belem, e Benzaazoua (2015)) 

 

Ainda no âmbito laboratorial mas ainda assim numa escala superior aos estudos recorrendo a provetes, 

Miranda (2016) estudou o estado de tensão através do uso de ondas P e S, num molde de uma galeria 

de dimensões (40x12x20m) com pastefill na escala de 1:100, representando um volume de 9600cm3. 

A pasta utilizada tinha 5% de cimento. A autora analisou também as deformações com uso de ondas 

sísmicas. A medição de ondas P foi executada concomitantemente com a aplicação de cargas, obtendo 

velocidades médias de 1656.33 ± 7.25m/s e 1642.85 ± 6.63 m/s para os ensaios realizados. Obteve 

bons coeficientes de determinação (0.94%) entre as tensões verticais e a velocidade das ondas P. 

Marta (2018) estudou a influência das ondas sísmicas na deformação do pastefill, com 3% de cimento, 

num molde de pinho de dimensões (152x25x26cm) que representa um volume de 98800cm3. Realizou 

a deteção de ondas P em duas das faces do paralelepípedo, a maior face obteve entre os 380 e os 550 

m/s enquanto para a face menor os valores concentraram-se no intervalo entre os 300 e os 900m/s. 

Em relação à deformação a autora refere que as deformações originárias de solicitações dinâmicas 

diminuem com o tempo de cura. Adicionalmente realizou uma análise à atenuação da velocidade das 

ondas P e S. Em relação a esta análise a autora refere que a atenuação se fez sentir com maior 

intensidade nas ondas P, concluído que o pastefill se trata de um material dispersivo. 

Algo que é natural após a leitura das últimas referências é a mudança da gama de valores obtidos para 

as velocidades P com a alteração de escala. Quando se passa da escala de Marta (2018) 98800cm3 

para a escala de Miranda (2016) 9600cm3, em que a segunda é cerca de 10% do volume da primeira. 

Transita-se de um espetro de velocidades de 300 a 900m/s (considerando a face com maior 

variabilidade de valores), para velocidades da ordem dos 1656.33 ± 7.25m/s e 1642.85 ± 6.63. Neste 

caso as velocidades obtidas por Miranda (2016) representam, em alguns casos, 5 vezes mais as 

velocidades obtidas por Marta (2018). Se porventura analisar-se a escala do artigo de Ercikdi, Yilmaz, 

e Külekci (2014) de provetes cilíndricos de 5x10cm (196.35cm3) e de 10x20cm (1570.80cm3), obtém-

se velocidades até sensivelmente 1800m/s.  
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3. Caso de Estudo 

 Somincor 

A presente dissertação apresenta uma componente de aquisição de dados no terreno. Essa aquisição 

foi realizada na mina de Neves Corvo, que é explorada pela Empresa Somicor. A mina de Neves Corvo 

está inserida na Região do Baixo Alentejo, pertencendo ao distrito de Beja e localiza-se na faixa Piritosa 

Ibérica. Toda a exploração é fruto da existência de massas de sulfuretos maciços polimetálicos, 

explorando de momento cobre e zinco. Tornou-se no maior sucesso de uma exploração mineira a nível 

Ibérico sendo um exemplo a seguir (LNEG, 2010). Não tardou a tornar-se o motor económico da região  

A Somincor explora a mina de Neves-Corvo desde 1980, no entanto a sua produção só se iniciou por 

volta de 1988, é nesse mesmo ano feita uma parceria entre o Estado Português e a empresa Rio Tinto. 

É adquirida pela Eurozinc em 2004, e em 2006 a Somincor passa a ser uma subsidiária da Lundin 

Mining, mediante a fusão com a Eurozinc. Na Figura 26 apresentam-se todas as massas mineralizadas 

existentes: Neves, Corvo, Zambujal, Graça, Lombador e Semblana Os principais minerais são a pirite, 

calcopirite, blenda e galena. Todos os métodos de exploração utilizados pela Somincor são variantes 

do método corte & enchimento. 

 

Figura 26 - Projeção 3D no sentido Sul-Este, evidenciando as massas presentes Neves-Corvo (adaptado de 
http://www.lundinmining.com/i/pdf/2014-04_NCMVPRXn53c.pdf) 

 

Pelo que, o enchimento faz parte da rotina dos trabalhos. Assim sendo, a empresa otimizou esta 

operação ao longo dos anos. Foi criada uma central, onde é produzido o pastefill com as proporções 

necessárias para determinado método de exploração, e sequência de desmonte (primário ou 

secundário), Para além disso, é feito o controlo e qualidade em laboratório onde são realizados 

periodicamente ensaios. 

Os métodos mais recorrentes são o Bench&Fill e o Drift&Fill, os restantes são utilizados de forma a 

rentabilizar os jazigos, devido à sua geometria, por vezes irregular, e aos teores de corte que define o 

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2014-04_NCMVPRXn53c.pdf
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lucro de exploração. O método de Optimized Bench & Fill (OBF) é semelhante ao clássico Bench&Fill, 

a dissemelhança encontra-se no piso de furação onde não são explorados os abatimentos. Pelo que é 

deixada uma cunha de minério. A sua aplicação é empregue a desmontes com um teor mais baixo, em 

que o custo operacional da retirada dos abatimentos não seria recuperado pela receita derivada das 

cunhas de minério. Por outras palavras, a principal razão não é operacional, mas sim económica.  

A aquisição de dados foi efetuada no jazigo do Lombador, em desmontes primários de método de 

exploração de OBF, todas as bancadas dispunham de uma percentagem de cimento de 5.5% 

De modo a atingir os objetivos pretendidos com esta dissertação, foi necessário criar uma metodologia 

para a recolha de dados. Podendo subdividir-se em duas fases: in situ e laboratorial. A metodologia in 

situ escolhida é resultado de diversos testes, o que levou a um apuramento do método final.  

 

 In situ 

3.2.1. Material  

O equipamento utilizado na campanha de recolha de dados in situ, foi um sismógrafo da marca 

Instantel, modelo Minimate plus (série III) (Figura 27), ao qual podem ser conectado dois geofones e 

desta forma é executa a medição em 8 canais, 4 para cada geofone. E dois geofones, um designado 

standard e um outro por low level (Figura 28), sendo ambos triortogonais. As respetivas especificações 

encontram-se na Tabela 5: 

 

Figura 27 - Sismógrafo da marca Instantel, modelo Minimate plus (série III) 

 

Adicionalmente foi utilizado um cabo de 75m, para eventuais medições a grandes distâncias (até ao 

comprimento do cabo). O software utilizado para comunicação PC/Sismógrafo é o Blastware. 
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Tabela 5 - Informação técnica relativa aos geofones 

 Tipo de geofone 

Propriedade 

Geofone standard Geofone low level 

Aquisição Triortogonal (longitudinal, 

transversal e vertical) 

Triortogonal (longitudinal, 

transversal e vertical) 

Limite mínimo 

de deteção 

(mm/s) 

Modo sensitive 0.13 0.0013 

Modo normal 0.51 0.0051 

Limite máximo de deteção (mm/s) 251 2.51 

Banda de frequências (Hz) [2-250] [2-250] 

 

 

Figura 28 -Geofones utilizados na campanha de dados em campo. À esquerda o geofone standard, e à direita o 
geofone low level. 

 

3.2.2. Metodologia  

A campanha de aquisição de dados relativos às ondas P foi executada na mina de Neves Corvo, através 

do uso de um sismógrafo, dois geofones e da aplicação de uma solicitação dinâmica. 

É necessário a existência de pastefill em exposição, de modo a colocar os geofones completamente 

solidários com a superfície em estudo. Realizaram-se um conjunto de ensaios de carácter experimental, 

de modo a indagar qual seria a melhor abordagem. Devido à facilidade de aquisição de dados, bem 

como a instalação do equipamento, optou-se por recolher dados nos níveis de furação de bancada 

cheia de nível. Foram testados noutras localizações em hasteais com pasta exposta, não sendo 

possível em muitos casos obter informação relevante de estudo ou qualquer informação de todo. Os 

ensaios realizados no piso de furação de bancadas permitiram a obtenção de informação de qualidade. 
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As bancadas em estudo encontram-se preenchidas, até à cota do nível de furação, com pastefill. 

Colocam-se os dois geofones espaçados entre si a uma distância conhecida, designado por 

espaçamento. A uma distância de 65cm do primeiro geofone é gerada a solicitação dinâmica (Figura 

29).  

 

 

Figura 29- Metodologia utilizada em campo com o espaçamento (distância entre geofones) e a distância de 0.65cm 
à solicitação. 

 

É retirada uma camada superior de pastefill na zona onde são colocados os geofones, bem como o 

local onde é realizada a solicitação, pois devido ao fator tempo e à presença de oxigénio o pastefill 

acaba por se oxidar, podendo conduzir a resultados pouco fidedignos. 

A solicitação é sempre a mesma, e é resultado da queda de um peso libertado a uma altura fixa (Figura 

30). Deste modo a energia libertada é dada pela equação da energia potencial gravítica: 

 𝐸 = 𝑚 𝑔 ℎ (14) 

 

Onde: 

 m é a massa de 807grama, 

  g é a aceleração da gravidade  

  h é altura de 1metro. 
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Figura 30 - Ilustração da solicitação aplicada e replicada em todos os ensaios. 

 

A utilização desta solicitação conduz a que análise seja feita sempre para a mesma amplitude, objetivo 

do presente documento. 

Os ensaios foram realizados para 6 bancadas diferentes, onde se procedeu por sua vez a 3 ensaios 

em cada. A orientação dos geofones seguiu o esquema da Figura 31. Ensaios para duas distâncias 

diferentes (espaçamento entre geofones), para 1metro e para 12,5metros na direção X. No caso do 

espaçamento entre geofones de 1metro foi realizado adicionalmente uma aquisição para a direção Y. 

Em cada ensaio foram produzidas 15 solicitações, porém foram adicionalmente realizadas mais 

solicitações, tanto quanto necessário, devido a ruído, perturbações ou até mesmo à não deteção pela 

parte do equipamento. Na Figura 32 é possível verificar a montagem do equipamento para aquisição 

de informação no nível de furação de uma bancada, para 12.5m e para 1m para duas direções de 

aquisição. 
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Figura 31- Orientação dos geofones na bancada as direções X,Y e Z correspondem respetivamente ao 
comprimento, largura e altura. Na figura demonstra-se um exemplo de uma disposição dos geofones na direção 
X. 

 

Sendo triortogonais é possível uma aquisição de 3 direções ortogonais entre si. Para o cálculo da 

velocidade utiliza-se como distância o espaçamento entre geofones, e a diferença de tempo de chegada 

da onda entre geofones traduz-se no tempo de propagação da onda (equação 15). Esta última 

informação é retirada de sismogramas. 

 
𝑉𝑝 =

𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑔𝑒𝑜𝑓𝑜𝑛𝑒2 − 𝑇𝑔𝑒𝑜𝑓𝑜𝑛𝑒1

 
(15) 

  

 

Figura 32- Aquisição de informação à esquerda para 12.5m e à direita para 1m, com as direções de aquisição 
identificadas em forma de eixos. 

 

 

X 

Y X 

Y 
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Para os dados recolhidos in situ foram analisados manualmente diversos sismogramas. No entanto as 

técnicas manuais de deteção das ondas devem ser executadas por especialistas com um elevado 

conhecimento na área (Hafez, Khan, & Kohda, 2010). Os resultados obtidos reproduzem erros 

inerentes ao próprio utilizador (Li, Shang, Morales-Esteban, & Wang, 2017). Existem diversos critérios 

e técnicas para a deteção do tempo de chegada das ondas. No presente documento foi utilizada uma 

técnica manual designada por visual picking descrita por Chan (2010) adaptado para ondas P. De 

acordo com o autor, nesta metodologia a ocorrência de uma onda implica uma alteração no 

comportamento ondulatório do sismograma. A alteração pode ser considerada desde que seja 

dominante perante o ruído preexistente. (Diehl & Kissling, 2008). Na Figura 33 é possível visualizar um 

sismograma destacando a mudança do comportamento, sinalizando a chegada da onda. 

 

 

Figura 33- Sismograma típico destacando a mudança do comportamento ondulatório evidenciando a chegada da 
onda. 

 

3.2.3. Velocidades de campo 

Para cada evento são guardadas 3 velocidades, 1 para cada componente dos sensores dos geofones. 

Existe ainda a informação referente ao trigger, isto é, o sensor que inicia a gravação do evento, podendo 

ser qualquer uma das componentes. O trigger significa o valor mínimo de amplitude para o qual o 

geofone assume que se deve proceder à gravação do evento. Devido à repetibilidade das condições 

ao longo da experiência podem-se utilizar valores médios. 

Os desmontes analisados dispõem de tempos de cura e volumes diferentes, e foram agrupados por 3 

níveis de profundidade. O intuito inicial seria uma análise dos valores de velocidade em torno de todas 

essas variáveis. A aquisição como foi descrita pressupõe propagação unidirecional, assim sendo, não 

fará qualquer sentido uma análise com o volume. Não obstante, excluindo-se essa variável, a análise 

é feita para o tempo de cura e profundidade. 
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 Laboratório 

As amostras, a utilizar no laboratório foram gentilmente fornecidas pelo Departamento de Mecânica de 

Rochas da Somincor. São provetes cilíndricos de diâmetro 5cm e comprimento 10cm (Figura 34) com 

origens distintas, provenientes da Central (5) e recolhidos In situ (5). 

 

Figura 34- Provete tipo utilizado nos ensaios laboratoriais. 

 

Foi montada uma válvula no sistema de distribuição de pastefill, de modo a que fosse possível a recolha 

de pastefill. Na Figura 35 pode observar-se a recolha. 

 

Figura 35 - Recolha de pasta in situ, através de uma válvula. 
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A metodologia laboratorial poderá ser subdividida em 2 etapas. 

1 ª  Cálculo das velocidades de onda P em provetes de pastefill.  

2 ª Cálculo dos módulos de deformabilidade estáticos 

Seguindo essa mesma ordem uma vez que o ensaio para a determinação da propagação das ondas 

sísmicas não é destrutivo, pelo que em nada serão modificadas as características dos provetes. 

 

3.3.1. Medição das velocidades P e S 

Para a realização destes ensaios irá recorrer-se ao procedimento do ensaio ultrassónico de ISRM 

(2013). 

Apresentam-se as características geométricas dos provetes ensaiados na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Dimensões dos provetes 

Amostra Comprimento (mm) ±0.01 Diâmetro (mm) ±0.01 

A1 100.94 50.39 

A2 99.37 50.51 

A3 99.39 50.28 

A4 99.58 49.57 

A5 99.22 50.54 

B1 100.49 49.86 

B2 99.49 50.05 

B3 99.46 49.99 

B4 100.24 49.76 

B5 100.18 50.09 

 

A obtenção das velocidades de ondas P e S é realizada através do cálculo das seguintes fórmulas 

(equação 16 para onda P) e (equação 17 para onda S): 



  

44 
 

  

 
𝑉𝑝 =

𝐿

𝑡𝑝
 

(16) 

 
𝑉𝑆 =

𝐿

𝑡𝑠
 

(17) 

Onde 

 L corresponde ao comprimento dos provetes; 

 tp é o tempo de propagação das ondas P; 

 ts é o tempo de propagação das ondas S. 

 

Para medição dos tempos de chegada das ondas P e S são necessários dois tipos de sensores. 

Sensores especializados para cada uma das ondas. Para as ondas P foram utilizados os sensores de 

modelo PXRw com uma largura de banda compreendida entre os 80kHz e 400kHz. Para as ondas S 

foram utilizados os sensores de modelo SWC37-0.5-SHEAR, com uma frequência nominal de 500kHz. 

Os sensores são ligados a um gerador de sinal (BK PRECISION modelo 4011) com uma largura de 

banca compreendida entre 0.5Hz e 5MHz. A visualização da onda é feita com um osciloscópio digital 

Rohde & Schwarz (R&S) (modelo R&S®HMO1002 Series).Tem capacidade para 2 canais e uma 

largura de banda no espectro 50MHz e 100MHz. Dado que o pastefill é um material que promove 

fenómenos de atenuação foi utlizado um amplificador de sinal, com capacidade de amplificação de até 

200 vezes. A montagem do equipamento encontra-se na Figura 36 

A onda gerada foi quadrada, dado que esta melhora a resolução, permitindo assim uma melhor 

identificação do tempo de chegada das ondas. A frequência utilizada foi de 50 ± 1Hz. 

 

 

Figura 36- Montagem do equipamento para aquisição de informação referente às ondas P e S, em provetes de 
pastefill. 
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As bases dos provetes têm de ser completamente lisas para que as medições sejam feitas com o maior 

rigor científico. Para que sejam detetadas as ondas, aos sensores de ondas P é colocada uma camada 

fina de vaselina, de modo os sensores fiquem devidamente acoplados aos provetes. No caso de ondas 

S é utilizado um acoplador, dado que a vaselina poderia atenuar o seu sinal.  

Devido às dificuldades sentidas de identificar ondas S no pastefill, que poderiam ser mal interpretadas 

(podendo ser confundidas com ondas P), a um dos sensores aplicou-se uma rotação de 180º de modo 

a verificar se haveria uma mudança de sinal na amplitude. Caso ocorresse tratar-se-ia de uma onda S. 

As ondas S são polarizadas e por isso a prática anteriormente descrita pode ser executada. 

Dadas as dimensões dos provetes e da relação entre o diâmetro e o comprimento (de acordo com 

ISRM (2013)), através dos valores de velocidade de ondas P e S calcular-se-á o módulo de 

deformabilidade dinâmico através das seguintes fórmulas (equação 18, 19 e 20): 

 

𝑉𝑝 = √
𝐸𝑑

𝜌
 

(1 − 𝜈𝑑)

(1 − 2𝜈𝑑)(1 + 𝜈𝑑)
 

(18) 

 

𝑉𝑆 = √
𝐸𝑑

𝜌

1

2(1 + 𝜈𝑑)
 

(19) 

 
𝜈𝑑 =

𝑉𝑆
2 − 0.5𝑉𝑃

2

𝑉𝑆
2 − 𝑉𝑃

2
 

(20) 

 

Onde: 

 Ed é o módulo de Young dinâmico; 

 ρ é a massa volúmica; 

 νd é o coeficiente de Poisson dinâmico. 

 

3.3.2. Medição do módulo de Young estático 

Foram seguidas as práticas descritas pela norma ISRM (1979). A prensa utilizada era da marca 

FORM+TEST modelo Zwiefalter Straße 20 D-88499 Riedlinger (Figura 37), com uma capacidade de 

carga máxima de 1000kN. Os provetes foram ensaiados para um patamar de carga máximo de 458kPa, 

este valor corresponde a cerca de 50% do valor de resistência à compressão uniaxial para estas 

condições (fornecido pela empresa). Cada ensaio consistiu na realização de 3 ciclos de carga com 

registo das deformações unitárias e respetivos ciclos de descarga. 
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Figura 37 - Prensa da marca FORM+TEST de modelo Zwiefalter Straße 20 D-88499 Riedlinger 

 

Os extensómetros são ligados a um Datataker, mais concretamente o Model P3 Strain Indicator and 

Recorder (Figura 38), funcionando desse modo como meia ponte de Wheatstone. O erro de leitura é 

de 1x10-6. Desta forma acede-se à informação referente às extensões para os patamares de carga 

desejados. Com valores obtidos traçam-se os gráficos tensão-extensão e retiraram-se os módulos de 

Young, pelo método tangente. Despreza-se o 1º ciclo para efeitos do cálculo do módulo de Young. 

 

 

Figura 38 - Model P3 Strain Indicator and Recorder (Datataker) 
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4. Resultados e discussão 

São apresentados os resultados dos ensaios realizados em laboratório e em desmontes na mina de 

Neves Corvo (Somincor). No contexto laboratorial são apresentados os valores das velocidades de 

ondas P e S bem como os respetivos módulos de Young estáticos e dinâmicos. No caso dos dados de 

campo são apresentados os valores das velocidades de ondas P e respetivos módulos de Young 

dinâmico.  

No caso dos desmontes procedeu-se a relações entre as velocidades de onda P e as variáveis tempo 

de cura e profundidade. Determinaram-se as velocidades das ondas P e S em laboratório. 

Por fim, são comparados os dados obtidos à escala laboratorial com os resultados provenientes do 

campo, a fim de compreender o efeito de escala nos módulos de Young dinâmicos no pastefill. 

 

 Ensaios laboratoriais 

Foram realizados ensaios laboratoriais em provetes com tempos de cura de 28dias, provenientes da 

Somincor. Dos 10 provetes ensaiados apenas se apresentam para 8 os resultados de deformabilidade, 

uma vez que os provetes A1 e B3 não se encontravam em condições de ensaio de acordo com o 

procedimento descrito por ISRM (1979). Os valores obtidos para os 8 provetes foram considerados 

válidos e demonstram o carácter homogéneo do material. O valor utilizado para massa volúmica, 

fornecido pela empresa, foi de 2409kg/m3 sendo o valor médio para a pasta ensaiada (5.5% de 

cimento). Na Tabela 7 apresentam-se os resultados de velocidade de ondas P, e módulos de 

deformabilidade dinâmicos e estáticos.  

Os valores de velocidade de propagação estão contidos nos intervalos de velocidade referida na 

bibliografia já citada no estado da arte. Os valores do módulo de Young estático, obtidos em laboratório, 

são superiores aos valores obtidos por Fall, Célestin, Pokharel, e Touré (2010), pastefill com 4.5% de 

cimento, bem como os valores obtidos por Carvalho (2014), pastefill com 4% de cimento. Como referido 

no estado da arte um acréscimo na percentagem de cimento eleva o módulo de deformabilidade 

estático. Os valores referentes ao módulo dinâmico são superiores aos seus homólogos. Se forem 

tomados os valores médios para o módulo de Young estático e dinâmico obtém-se respetivamente 

0.430GPa e 0.775GPa. Observa-se que o módulo dinâmico é cerca 1.8vezes superior ao módulo 

estático, para a pasta ensaiada (5.5% de cimento). 
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Tabela 7 - Valores de velocidade de ondas P, módulos de deformabilidade estáticos e dinâmicos para os 8 provetes 
analisados, bem como as médias dos módulos de deformabilidade provenientes da central e in situ, bem como a 
média de todos. 

Origem Provete Vp 

(m/s) 

Vp média 

(m/s) 

Vs (m/s) Vs média 

(m/s) 

Es 

(GPa) 

Ed 

(GPa) 

Central A2 1188.64  

 

1095.41 

276.47  

 

287.77 

0.417 0.542 

A3 1580.13 330.13 0.480 0.776 

A4 758.99 290.83 0.392 0.576 

A5 853.87 253.65 0.377 0.450 

In situ B1 1144.53  

 

1218.97 

336.08  

 

369.81 

0.422 0.791 

B2 1273.88 329.87 0.423 0.768 

B4 1308.62 425.61 0.480 1.258 

B5 1148.85 387.69 0.450 1.040 

 

Na Figura 39 apresenta-se a relação entre os módulos de deformabilidade estático e dinâmico. 

 

 

Figura 39- Relação entre o módulo de deformabilidade dinâmico e estático em ambiente laboratorial 
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Verifica-se uma correlação positiva entre os módulos de Young dos dois estados, com um coeficiente 

de determinação R2= 0.6546.  

 

 Ensaios de campo 

Apresentam-se os resultados de velocidade de ondas P obtidas pela campanha de dados recolhidos 

em campo, e com base nestes determinam-se os valores de módulos de deformabilidade dinâmicos. 

São apresentados os resultados de regressões lineares múltiplas de modo a percecionar a influência 

das variáveis profundidade e tempo de cura. 

 

4.2.1. Ondas P 

O equipamento apresenta um maior detalhe para maiores distâncias (espaçamento entre geofones), 

decorrente da sua capacidade de armazenamento de informação. Esta situação está espelhada nos 

valores de tempo de chegada de ondas P, onde para um espaçamento entre geofones de 1m a 

diferença entre os tempos de chegada das ondas P apresenta-se na ordem de 1x10-3s, enquanto para 

12.5m encontra-se em 1x10-4s (Anexo1). Cada ensaio é composto por 15 solicitações, para ensaios de 

espaçamento de 1m a variação entre os valores dessas 15 solicitações (diferença intraclasse) é muito 

pequena, quando comparado com os ensaios de espaçamento de 12-5m. Pode presumir-se assim, que 

os dados obtidos para espaçamento de 1m sejam muito homogéneos todavia verifica-se que é 

suficiente elevada para conduzir a grandes diferenças nas velocidades obtidas. No caso do 

espaçamento entre geofones de 12.5m a homogeneidade já não é tão evidente e a diferença intraclasse 

é mais subtil, o que conduz a pequenas diferenças nas velocidades. Por outras palavras, a variação do 

tempo de chegada para o espaçamento entre geofones de 1m diverge pouco entre si, mas essas 

diferenças são de uma ordem de grandeza superior em relação aos valores de 12.5m  

A experiência é replicada 15 vezes (15 solicitações por evento), para as mesmas condições. Assim 

sendo, podem-se assumir valores médios, na medida de que há repetibilidade de todas as condições 

ao longo da experiência. A incerteza associada será o desvio-padrão. 

Os geofones são triortogonais, o que permite uma averiguação das velocidades de onda em 3 direções. 

Na Tabela 8 são apresentados os valores referentes às velocidades médias para as 3 direções de 

aquisição, e o seu respetivo desvio-padrão. São ainda apresentadas as velocidades do trigger que 

significa a minimia amplitude para a qual o equipamento inicia a aquisição de informação (de uma 

solicitação), sendo que pode ser qualquer uma das 3 direções dos geofones. Faz sentido a utilização 

deste método pois assume a velocidade da componente que inicia a aquisição da solicitação, não 

sendo afetada pela experiência do utilizador, mas sim um critério decidido pelo equipamento. 
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Tabela 8 - As velocidades médias, e respetivos desvios-padrão para as 3 direções, e velocidade do trigger e a 
respetiva incerteza 

Nome 

 

Ensaio Transversal Vertical Longitudinal Trigger 

 V 

(m/s) 

Desvio

-

padrão 

V 

(m/s) 

Desvio

-

padrão 

V 

(m/s) 

Desvio

-

padrão 

V 

(m/s) 

Incerteza 

LS275
B011 

(1m X) 840.35 233.79 746.00 262.92 807.02 244.78 691.24 235.29 

LS275
B011 

(1m Y) 705.26 249.30 678.95 235.21 751.24 280.74 641.03 188.48 

LS275
B011 

(12.5m 
X) 

504.07 52.52 598.91 141.15 654.78 106.51 579.78 103.61 

LS275
B014 

(1m X) 380.17 91.84 387.59 85.07 381.81 115.02 380.71 81.73 

LS275
B014 

(1m Y) 380.87 200.87 425.29 82.77 421.91 92.75 420.17 82.35 

LS275
B014 

(12.5m 
X) 

381.95 32.61 358.56 43.29 362.99 33.11 351.58 39.46 

LS275
B014 

(23m X) 350.59 33.09 357.25 63.51 347.28 33.57 344.97 32.10 

LS415
B060 

(1m X) 610.30 253.11 619.66 244.39 648.72 263.42 566.04 199.80 

LS415
B060 

(1m Y) 599.28 267.04 618.65 267.46 635.09 227.87 541.52 145.19 

LS415
B060 

(12.5m 
X) 

523.25 53.81 594.54 120.62 655.75 131.03 549.69 67.52 

LS415
B062 

(1m X) 605.81 254.35 591.98 238.56 636.62 273.42 488.60 132.16 

LS415
B062 

(1m Y) 610.26 253.89 598.72 263.16 635.09 275.20 505.05 206.43 

LS415
B062 

(12.5m 
X) 

475.46 36.72 533.52 69.01 535.52 99.86 525.65 77.00 

LS515
B112 

(1m X) 401.36 102.73 388.38 96.31 406.90 78.69 373.13 103.84 

LS515
B112 

(1m Y) 385.89 104.88 406.01 183.52 376.08 69.03 373.13 76.63 

LS515
B112 

(12.5m 
X) 

308.71 28.30 347.88 36.41 399.44 39.85 363.37 53.42 

LS515
B108 

(1m X) 472.70 70.98 432.08 86.66 449.62 95.78 414.36 104.13 

LS515
B108 

(1m Y) 471.80 176.83 453.07 175.52 481.83 163.34 398.94 111.70 

LS515
B108 

(12.5m 
X) 

403.19 52.74 404.45 72.49 438.75 106.81 394.32 57.03 
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É possível observar na Tabela 8 que os valores das velocidades direcionais não divergem muito entre 

si. Surge a dúvida de quão próximos são os valores de velocidades direcionais. Para tal determinam-

se os desvios direcionais, que avaliam em percentagem a diferença entre as velocidades médias de 

duas direções (Tabela 9). Esses desvios são também mais elevados para um tempo de cura mais 

elevado, o que poderá estar relacionado com o aparecimento de eventuais descontinuidades 

relacionadas com a retração do cimento. É importante notar que para bancadas em que se tenham 

obtido velocidades mais baixas uma ligeira subida numa direção poderá conduzir a um elevado desvio 

direcional, em termos percentuais. Assumindo que esses desvios estão dentro da incerteza associada 

a esses valores de velocidade direcional, assume-se um estado de isotropia do material, por esse 

motivo não se achou pertinente realizar uma análise direcional.  

A incerteza associada ao trigger será a fórmula dada pela equação 21, é a fórmula das incertezas de 

Taylor (1997). Esta fórmula admite que a covariância entre as variáveis consideradas é nula, ou seja, 

são independentes.  

 

𝜎𝑣 = √(
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝜎𝑥)

2

+ (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
𝜎𝑡)

2

 

(21) 

No cálculo da velocidade faz algum sentido assumir isso mesmo, pois em cada ensaio é preservada a 

distância, variando apenas o tempo de chegada das ondas P. Se a distância é igual durante as 15 

solicitações de cada ensaio, e o tempo varia, podemos assumir interdependência das variáveis. A 

incerteza nesta situação terá a influência das incertezas das distâncias e do tempo, utilizando-se os 

seus respetivos desvios-padrão. Dado que a distância é constante em cada ensaio essa parcela é nula, 

por outras palavras, apenas a incerteza do tempo condiciona a incerteza da velocidade do trigger.  

A diferença entre esta abordagem a aquela que foi feita para as velocidades direcionais, assenta no 

facto de se trabalhar a velocidade média das 3 direções. Para análise do trigger é calculado o tempo 

médio de chegada da onda e com esse valor é calculado o valor da velocidade, minimizando a 

propagação do erro, executando-se menos cálculos. 
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Tabela 9- Desvios entre direções, e tempo de cura das bancadas analisadas. 

Nome Ensaio Desvio 

Trans-Vert 

(%) 

Desvio 

Vert-Longi 

(%) 

Desvio 

Longi-Trans 

(%) 

Tempo 

de cura 

LS275
B011 

(1m X) 
-11.23 8.18 4.13 225 

LS275
B011 

(1m Y) 
-3.73 10.65 -6.12 241 

LS275
B011 

(12.5m 
X) 

18.81 9.33 -23.02 241 

LS275
B014 

(1m X) 
1.95 -1.49 -0.43 17 

LS275
B014 

(1m Y) 
11.66 -0.79 -9.73 46 

LS275
B014 

(12.5m 
X) 

-6.12 1.24 5.22 46 

LS275
B014 

(23m X) 
1.90 -2.79 0.95 31 

LS415
B060 

(1m X) 
1.53 4.69 -5.92 250 

LS415
B060 

(1m Y) 
3.23 2.66 -5.64 266 

LS415
B060 

(12.5m 
X) 13.62 10.30 -20.21 266 

LS415
B062 

(1m X) 
-2.28 7.54 -4.84 141 

LS415
B062 

(1m Y) 
-1.89 6.07 -3.91 157 

LS415
B062 

(12.5m 
X) 12.21 0.37 -11.22 157 

LS515
B112 

(1m X) 
-3.23 4.77 -1.36 38 

LS515
B112 

(1m Y) 
5.21 -7.37 2.61 65 

LS515
B112 

(12.5m 
X) 12.69 14.82 -22.71 52 

LS515
B108 

(1m X) 
-8.59 4.06 5.13 75 

LS515
B108 

(1m Y) 
-3.97 6.35 -2.08 102 

LS515
B108 

(12.5m 
X) 0.31 8.48 -8.10 102 
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Na Tabela 10 apresentam-se as informações referentes à aquisição de dados, para as 6 bancadas de 

estudo, as velocidades obtidas, direção de aquisição e espaçamento entre geofones, o início da cura 

da pasta e ainda a profundidade das bancadas.  

Os valores de velocidade obtidos são semelhantes aos valores obtidos por Marta (2018), como referido 

no estado da arte, a autora, obteve valores de velocidade P compreendidos entre os 300 e os 900m/s. 

Os valores obtidos encontram-se dentro dessa gama.  

 

Tabela 10 - Valores de velocidade das ondas P pelo método do trigger, para 3 diferentes espaçamentos entre 
geofones, bem como as variáveis tempo de cura e profundidade 

L(m) 1 1 12.5 Data de início de 
cura 

Profundidade 
(m) Orientação X Y X 

Bancada V (m/s) V (m/s) V (m/s) 

LS275B011 691 641 580 27/09/2017 925 

LS275B014 381 420 352 10/04/2018 925 

LS415B060 566 542 550 02/09/2017 785 

LS415B062 489 505 526 20/12/2017 785 

LS515B112 373 373 363 20/03/2018 685 

LS515B108 414 399 394 11/02/2018 685 

 

As bancadas com tempo de cura mais antigo (LS275B011,LS415B060,LS415B062) apresentam 

valores mais elevados de velocidade de ondas P (691m/s,566m/s,489m/s) respetivamente, 

considerando espaçamento entre geofones de 1m na direção X. Neste conjunto de dados os tempos 

de cura mais antigos conduziram a velocidades de propagação mais elevadas, observação que está 

de acordo com a literatura, (Ercikdi, Yilmaz, & Külekci, 2014; Yilmaz, Ercikdi, Karaman, & Külekçi, 2014; 

Yilmaz & Ercikdi, 2016; Miranda, 2016; Marta, 2018). No entanto a bancada com maior tempo de cura 

não produziu o maior valor de velocidade, esta situação explicar-se-á com a variável profundidade 

analisada de seguida. 

Se as bancadas forem agrupadas por profundidade (925m, 785m e 685m) (Tabela 10), torna-se 

evidente a relação entre as velocidades e a profundidade. Com um aumento da profundidade ocorre 

um aumento das velocidades. Um aumento da profundidade traduz um aumento da tensão vertical, e 

por sua vez verifica-se o aumento da velocidade das ondas P (Miranda, 2016). Cada grupo, com 

exceção da profundidade 925m, apresenta velocidades similares. A diferença relativamente às 

bancadas a 925m de profundidade dever-se-á ao tempo de cura da bancada LS275B014 ser o mais 

curto de todo o estudo, e nesse mesmo grupo existe a maior diferença entre os tempos de cura das 

bancadas. Pode-se assim também justificar o facto da bancada com maior tempo de cura (LS415B060) 

não apresentar maior velocidade de propagação, pois a bancada LS275B011 encontra-se a uma 

profundidade superior. 
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Na Tabela 11 comparam-se as aquisições na direção X para o espaçamento entre geofones de 1m e 

de 12.5m. 

Um aumento do espaçamento entre sensores conduz, a uma redução das velocidades, com exceção 

da bancada LS415B062 onde houve um acréscimo de 7.58%. Porém nota-se que esse decréscimo é 

mais elevado para bancada LS275B011 -16.13% e menor para LS515B112 de -2.62. As bancadas 

LS414B060 e LS515B112 apresentam uma redução percentual semelhante (-2.89 e -2.62 

respetivamente). 

Tabela 11 - Informação referente às aquisições na direção X para espaçamento entre geofones de 1m e de 12.5m 

Espaçamento 
(m) 

1 12.5 Diferença  
% 

Profundidade 
(m) 

Disposição X 

Bancada V 
(m/s) 

cura 
(dias) 

V 
(m/s) 

cura 
(dias) 

LS275B011 691 225 580 241 
-16.13 

925 

LS275B014 381 17 352 46 
-7.65 

925 

LS415B060 566 250 550 266 
-2.89 

785 

LS415B062 489 141 526 157 
7.58 

785 

LS515B112 373 38 363 52 
-2.62 

685 

LS515B108 414 75 394 102 
-4.84 

685 

 

Na Tabela 12 comparam-se as aquisições de 1m em Y e 12.5m para X. 

Para distância entre geofones de 12.5m observa-se uma redução das velocidades, com exceção das 

bancadas LS415B060 LS415B062 onde houve um acréscimo de 1.51% e de 4.08% respetivamente. 

Porém nota-se que esse decréscimo é mais elevado para bancada LS275B014 -16.32% e menor para 

LS515B108 de -2.62.  
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Tabela 12 - Informação referente à aquisição na direção Y para espaçamento entre geofones de 1m e para a 
direção X de 12.5m 

Espaçamento 
(m) 

1 12.5 Diferença  
% 

Profundidade 
(m) 

Disposição Y X 

Bancada V 
(m/s) 

cura 
(dias) 

V 
(m/s) 

cura 
(dias) 

LS275B011 
641 241 

580 241 
-9.55 

925 

LS275B014 
420 46 

352 46 
-16.32 

925 

LS415B060 
542 266 

550 266 
1.51 

785 

LS415B062 
505 157 

526 157 
4.08 

785 

LS515B112 
373 65 

363 52 
-2.62 

685 

LS515B108 
399 102 

394 102 
-1.16 

685 

 

As bancadas foram agrupadas por 3 níveis de profundidade. Os valores de velocidade por níveis são 

semelhantes, com exceção do nível de 925m, no entanto é de notar que é coincidente com a maior 

diferença de tempos de cura entre as bancadas, na direção X para o espaçamento entre geofones de 

1m LS275B011 tem 225 dias de cura e a LS275B014 tem 17dias de cura, para 12.5m dispõem de 241 

e 46 dias de cura respetivamente, e para Y no espaçamento entre geofones de 1m LS275B011 tem 

241 dias e a LS275B014 de 46dias. Assumindo o valor absoluto das diferenças das velocidades, 

evidencia-se que bancadas com maior profundidade, ou seja 925m, oferecem uma maior variação dos 

valores de velocidade com um aumento do espaçamento entre geofones, seguindo-se as bancadas de 

profundidade 785m e por último as de profundidade 685m 

Averigua-se de seguida a influência do tempo de cura nas velocidades de onda P, nas Figura 40, 41 e 

42 para as leituras efetuadas com o espaçamento de 1m e de 12.5m na direção X, e para 1m na direção 

Y. Observa-se um aumento das velocidades com o aumento do tempo de cura. Da análise dos 

coeficientes de determinação pode concluir-se que o espaçamento entre geofones de 12.5m apresenta 

um coeficiente de determinação superior (R2=0.9045) ao obtido para 1m em X (R2=0.8301) e 1m em Y 

(R2=0.7763). 
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Figura 40 - Gráfico de dispersão entre a velocidade das ondas P e o tempo de cura, com a sua respetiva relação 
e coeficiente de determinação. Para espaçamento entre geofones de 12.5m na direção X. 

 

 

Figura 41 - Gráfico de dispersão entre a velocidade das ondas P e o tempo de cura, com a sua respetiva relação 
e coeficiente de determinação. Para espaçamento entre geofones de 1m na direção X. 
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Figura 42 -Gráfico de dispersão entre a velocidade das ondas P e o tempo de cura, com a sua respetiva relação e 
coeficiente de determinação. Para espaçamento entre geofones de 1m na direção Y. 

 

Pela observação da Figura 41 e 42 é possível verificar que os ensaios para o espaçamento de 1m, na 

direção X apresentam um coeficiente de determinação superior aos ensaios para a direção Y. 

Fez-se uma compilação da informação estatística relevante para o tempo de cura para cada um dos 

três tipos de ensaios (Tabela 13). Encontram-se os valores mínimos e máximos de cada um dos três 

géneros de ensaio, bem como o seu valor médio e respetivo desvio-padrão. 

 

Tabela 13- Informação de carácter estatístico referente à variável tempo de cura para os diferentes espaçamentos 
e direções de aquisição. 

Tempo de cura Min Max Média Desvio-padrão 

1mX 17 250 124.3 89.1 

1mY 46 266 146.2 83.7 

12.5mX 46 266 144.0 85.9 

 

Em relação à profundidade encontra-se a evidência de que um aumento da profundidade conduz a um 

aumento da velocidade de propagação (Figura 43). Que se encontra em concordância com o trabalho 

de Miranda (2016). A maior variabilidade entre os dados ocorre para a profundidade de 925m, onde há 

a maior diferença entre os tempos de cura nas duas bancadas analisadas (LS275B014 apresenta o 

menor tempo de cura e a bancada LS275B011 apresenta o segundo maior tempo de cura). Há também 

uma maior variabilidade, neste nível de profundidade, para os valores de velocidade de cada uma das 

bancadas (LS275B011 e LS275B014). O nível de profundidade 925m apresenta uma maior 
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variabilidade interbancada e intrabancada quando comparado com os restantes níveis de profundidade 

(esta evidência encontra-se na Figura 43). 

 

 

Figura 43- Relação entre a velocidade de propagação das ondas P e a profundidade. 

 

Adicionalmente foi realizado um ensaio para um espaçamento entre geofones de 23m, para a bancada 

LS275B014. Esta prática não foi replicada para as demais bancadas por constrangimentos técnicos, 

uma vez que este espaçamento entre geofones não seria possível de executar em todas. Na mesma 

bancada obteve-se o valor de 345m/s para um tempo de cura de 31 dias. Na Figura 44 verifica-se o 

decrescimento da velocidade de ondas P com o aumento do espaçamento entre sensores. Ocorre uma 

redução de 7.61% quando se passa do espaçamento de 1m para 12.5m e uma quebra de 9.46% de 

1m para 23m. Apenas se consideraram os espaçamentos para direção X, de modo a restringir ao 

máximo as variáveis. 
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Figura 44 - Relação entre a velocidade de propagação das ondas P com o aumento do espaçamento entre 
geofones, com o tempo de cura identificado (bancada LS275B014). 

 

4.2.2. Regressão Múltipla 

Através de uma regressão linear múltipla será possível verificar a influência de todas as variáveis à 

velocidade de propagação. 

Utilizando as variáveis independentes de tempo de cura (dias), e profundidade (m), de forma a criar 

uma equação de regressão linear múltipla para a velocidade de propagação das ondas P. 

Utilizaram-se 19 amostras. 

Para todos os eventos o modelo é descrito por: 

 𝑌 = 154.3066 + 1.0149𝐶 + 0.2233𝑃 (22) 

 

Onde C é o tempo de cura (dias), e P a profundidade (m). Com este modelo obtém-se um valor de 

R2=0.8597 e todas as variáveis cumprem o critério do valor-p (Tabela 14). Na Tabela 15 encontra-se a 

matriz de correlação para os 19 eventos, para as variáveis consideradas. Novamente o tempo de cura 

é a variável que melhor se correlaciona com a velocidade de propagação. 
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Tabela 14 - Valor-p referente às variáveis tempo de cura e profundidade referente ao modelo (22) 

Variável Valor-p 

Tempo de cura 8.89x10 -8 

Profundidade 0.0354 

 

Tabela 15- Matriz de correlação para o modelo (22). 

 
V(m/s) 

Cura (dias) Profundidade 

(m) 

v(m/s) 
1.000   

Cura (dias) 0.902 1.000  

Profundidade 

(m) 
0.347 0.149 1.000 

 

Na Figura 45 apresentam-se as estimações utilizando o modelo (22) e a sua relação com as 

observações: 

 

 

Figura 45 - Valores de velocidade P estimado com os valores de velocidade P observados. 
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Foram realizados diversos modelos, apenas se apresenta aquele que providenciou melhores 

resultados em termos de nível de significância associado às variáveis profundidade e tempo de cura 

(valor-p) e coeficiente de determinação. O modelo (23) é resultado de se elevar a variável profundidade 

ao quadrado. 

 𝑌 = 241.9008 + 1.0207𝐶 + 1.39 ∗ 10−4𝑃2 (23) 

 

Onde C é o tempo de cura (dias), e P a profundidade (m). Neste modelo o nível de significância 

associado às duas variáveis é melhorado (Tabela 16), atendendo exclusivamente ao critério do valor-

p. Tem um coeficiente de determinação de 0.8607. Na Figura 46 encontram-se a as previsões desse 

modelo. 

 

Tabela 16- Valor-p referente às variáveis tempo de cura e profundidade referente ao modelo (23) 

Variável Valor-p 

Tempo de cura 7.47x10 -8 

Profundidade 0.0331 

 

 

Figura 46 - Valores de velocidade P estimado com os valores de velocidade P observados 
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4.2.3. Módulos de Young dinâmicos em campo 

Foram determinados os módulos de Young dinâmicos, através da equação 24 referida em 2.2.2. 

Assume-se então que a direção do espaçamento dos geofones corresponde à maior dimensão 

(propagação unidirecional). O valor utilizado para massa volúmica foi 2409kg/m3, como se referiu 

anteriormente em 4.1. Na Tabela 17 encontram-se os valores do módulo de elasticidade dinâmico in 

situ.  

 E 𝑑 = V𝑃
2 ∗ ρ (24) 

 

Tabela 17- Informação referente aos ensaios realizados, com destaques nos módulos de Young dinâmico. 

Bancada V 
(m/s) 

Cura 
(dias) 

Volume 
(m^3) 

Profundidade 
(m) 

Direção Distância 
(m) 

Ed 
(GPa) 

LS515B108 414 75 9734 685 X 1 0.414 

LS515B112 373 38 5216 685 X 1 0.335 

LS275B014 381 17 6691 925 X 1 0.349 

LS275B011 691 225 8906 925 X 1 1.151 

LS415B060 566 250 5541 785 X 1 0.772 

LS415B062 489 141 16395 785 X 1 0.575 

LS515B108 399 102 9734 685 Y 1 0.383 

LS515B112 373 65 5216 685 Y 1 0.335 

LS275B014 420 46 6691 925 Y 1 0.425 

LS275B011 641 241 8906 925 Y 1 0.990 

LS415B060 542 266 5541 785 Y 1 0.706 

LS415B062 505 157 16395 785 Y 1 0.614 

LS515B108 394 102 9734 685 X 12.5 0.375 

LS515B112 363 52 5216 685 X 12.5 0.318 

LS275B014 352 46 6691 925 X 12.5 0.298 

LS275B011 580 241 8906 925 X 12.5 0.810 

LS415B060 550 266 5541 785 X 12.5 0.728 

LS415B062 526 157 16395 785 X 12.5 0.666 

LS275B014 345 31 6691 925 X 23 0.287 

 

As variáveis que condicionam a velocidade condicionam também o módulo de Young dinâmico. 

Bancadas com menor tempo de cura apresentam valores do módulo de Young mais baixos. É possível 

verificar nas Figura 47, 48 e 49 que um aumento da profundidade conduz a um aumento do módulo de 

deformabilidade. 
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Figura 47- Relação entre os módulos de Young dinâmicos com os tempos de cura, e a profundidade por cores 
(azul 925m, laranja 785m, verde 685m) relativo ao espaçamento entre geofones 12.5m X. 

 

 

Figura 48- Relação entre os módulos de Young dinâmicos com os tempos de cura, e a profundidade por cores 
(azul 925m, laranja 785m, verde 685m) relativo ao espaçamento entre geofones 1m X. 
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Figura 49- Relação entre os módulos de Young dinâmicos com os tempos de cura, e a profundidade por cores 
(azul 925m, laranja 785m, verde 685m) relativo ao espaçamento entre geofones 1m Y. 

 

No caso da bancada LS275B011 apesar de ser a bancada com o segundo maior tempo de cura, 

apresenta o maior valor de módulo de Young dinâmico, para qualquer espaçamento considerado. 

Evidenciando desse modo a influência da profundidade no comportamento do módulo de 

deformabilidade. 
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próximos, bem como os seus respetivos tempos de cura, do que no caso do nível 925m, onde os 

módulos de Young divergem muito mais, em simultâneo, ocorre a maior diferença entre os tempos de 

cura. 

Como seria de esperar a um aumento do espaçamento entre geofones corresponde uma diminuição 

da velocidade, refletido nos valores dos módulos de deformabilidade dinâmicos (Figura 50). Nessa 

figura apresentam-se de uma forma ilustrativa os valores dos módulos de deformabilidade para 

espaçamento entre geofones de 1m; 12,5m e 23m. Foram utilizados 180 eventos para 1m, 90 para 

12.5m e 15 para 23m. Obtiveram-se os valores de módulo de Young de 0.516GPa para 1m, 0.470GPa 

para 12.5m e para 23m um valor de 0.287GPa.  
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Figura 50 - Módulos de Young para os espaçamentos entre geofones de 1m; 12.5m; 23m 

 

É notável a diferença dos valores à medida que se aumenta o espaçamento entre geofones. Ao 

mudarmos de 1m para 12.5m dá-se um decréscimo de 8.81%, e para 23m de 44.42%. 

Foi realizada uma regressão linear múltipla para os valores de módulo de deformabilidade dinâmicos, 

utilizando as variáveis do tempo de cura e profundidade (25). Utilizaram-se 19 eventos. 

 

 𝑌 = −2.60 ∗ 10−1 + 2.63 ∗ 10−3𝐶 + 6.23 ∗ 10−4𝑃 (25) 

 

Onde C é o tempo de cura (dias), e P a profundidade (m). Este modelo tem um coeficiente de 

determinação de 0.8308 e todas as variáveis cumprem o critério do valor-p (Tabela 18). Na Tabela 19 

verifica-se que a variável tempo de cura é variável com maior correlação com os valores dos módulos 

de deformabilidade dinâmicos. 

 

Tabela 18 Valor-p referente às variáveis tempo de cura e profundidade referente ao modelo (25) 

Variável Valor-p 

Tempo de cura 4.95x10-7 

Profundidade 0.0275 

 

1m

12.5m

23m

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Ed
 (

G
P

a)

Ed em diferentes espaçamentos



  

66 
 

  

Tabela 19 Matriz de correlação para o modelo (25), referente ao módulo de Young dinâmico. 

 
Ed(GPa) 

Cura (dias) Profundidade 

(m) 

Ed(GPa) 
1.000   

Cura (dias) 0.877 1.000  

Profundidade 

(m) 

0.377 0.149 1.000 

 

Seguindo a mesma abordagem para as velocidades de ondas P foram realizados diversos modelos, 

apenas se apresenta o modelo que proporcionou melhores resultados em termos de coeficiente de 

determinação. 

O modelo (26) é resultado de se elevar a variável profundidade ao quadrado 

 

 𝑌 = −1.68 ∗ 10−2 + 2.37 ∗ 10−3𝐶 + 3.90 ∗ 10−7𝑃2 (26) 

 

Onde C é o tempo de cura (dias), e P a profundidade (m). Este modelo tem um coeficiente de 

determinação de 0.8329 e todas as variáveis cumprem o critério do valor-p (Tabela 20).  

 

Tabela 20 Valor-p referente às variáveis tempo de cura e profundidade referente ao modelo (26) 

Variável Valor-p 

Tempo de cura 4.01x10-7 

Profundidade 0.0246 
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 Módulos de Young dinâmicos: Comparação 

entre escalas 

É importante compreender a relação entre os valores obtidos em campo com os valores dos provetes 

em laboratório. As experiências são diferentes e as variáveis são em alguns casos, diferentes. Como 

por exemplo não se aplica a variável profundidade para os ensaios laboratoriais. 

Na Figura 51 apresentam-se os módulos de Young dinâmicos para laboratório e para ensaios de 

campo. O valor médio dos ensaios laboratoriais é de 0.775GPa.  

 

 

Figura 51- Módulos de deformabilidade para as diferentes escalas utilizadas nos ensaios 

 

É evidente a esmagadora diferença. Os valores de módulos de Young decrescem 33.43% quando se 

sai da escala laboratorial e se chega a 1m, para 12.5m um decréscimo de 39.30% e para 23m de 63%. 

É evidente a influência da escala na variação dos valores do módulo de Young dinâmico. 
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5. Conclusão 

Neste capítulo serão elencadas as conclusões do presente estudo, referentes à discussão dos 

resultados obtidos in situ e em laboratório. 

Deixam-se ainda sugestões para futuras análises. 

 Conclusões 

As velocidades das ondas P obtidas em X,Y e Z mostram que não há variação desta com a direção, 

pelo que se conclui pela isotropia do material. A velocidade proveniente do critério do trigger afirma-se 

a mais correta pois minimiza os desvios, não sendo afetada pelo utilizador. 

Os resultados demonstram que as variáveis tempo de cura e profundidade tem influência sobre as 

velocidades de propagação. O tempo de cura apresenta um coeficiente de determinação (R2): de 

0.9045 para o espaçamento entre geofones de 12.5m na direção de aquisição X; de 0.8301 para o 

espaçamento entre geofones de 1m na direção de aquisição X; de 0.7763 para o espaçamento entre 

geofones de 1m na direção de aquisição Y. 

O aumento da profundidade conduziu a valores mais elevados de velocidade, com exceção de um 

desmonte (LS275B014) que apresentava o tempo de cura mais baixo de todo o estudo. O nível de 

profundidade mais elevado (925m) apresenta uma maior variabilidade das velocidades de propagação 

intrabancadas e interbancadas.  

Verifica-se uma diminuição das velocidades com o aumento do espaçamento de 1m para 12.5m de 

7.61%, e de 9.46% de 1m para 23m. 

Com a regressão múltipla, no caso linear, obteve-se um coeficiente de determinação de R2=0.8597. 

Elevando-se a variável profundidade ao quadrado obteve-se um coeficiente de determinação de 

R2=0.8607. Através análise conclui-se que a variável com maior correlação com a velocidade de ondas 

P é o tempo de cura. 

Em laboratório, os valores obtidos para as velocidades de onda P e S são corroboradas pela literatura. 

Validando por isso os módulos de deformabilidade dinâmicos determinados em laboratório, é evidente 

que refletem as variações das velocidades de ondas P observadas. Observa-se que o tempo de cura 

têm uma enorme influência no módulo de Young dinâmico. Os valores do módulo de Young dinâmicos 

aumentam com a profundidade, todavia a sua influência não é tão visível para bancadas com tempos 

de cura semelhantes (níveis 685m e 785m), demonstrando assim que o módulo de deformabilidade é 

mais afetado pelo tempo de cura (nível 925m). Os valores do módulo diminuem com o aumento do 

espaçamento entre geofones, como se verificou com a velocidade de propagação das ondas P. Com a 

regressão múltipla obteve-se um coeficiente de determinação de 0.8308, para o caso linear, elevando-

se a variável profundidade ao quadrado obteve-se um coeficenete de determinação de 0.8329. 
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Verificou-se que a variável com maior correlação com o módulo de Young dinâmico é o tempo de cura, 

tal como se verificara para as velocidades de onda P. 

No caso dos ensaios laboratoriais, os valores dos módulos de deformabilidade dinâmicos são cerca de 

1.8 vezes superiores ao módulo de deformabilidade estático, esta correlação entre os valores do 

módulo de elasticidade estático e o módulo de elasticidade dinâmico apresenta um coeficiente de 

determinação de 0.6546. 

Comparando os valores obtidos em campo com os valores de laboratório, é notória a diminuição do 

valor do módulo de deformabilidade com o aumento das dimensões ensaiadas. À escala laboratorial 

obteve-se em média um valor de 0.775GPa. No campo os valores obtidos foram inferiores em 33.43% 

para o espaçamento entre geofones de 1m, 39.30% para 12.5m e de 63% para 23m. Conclui-se pois 

que a escala de estudo é determinante para a análise da deformabilidade. 

 

 Trabalhos futuros 

Ao longo da execução, tanto da componente laboratorial como de campo, sucederam diversas ideias 

para melhoria do trabalho, que se apresentam como sugestões para futuros estudos.  

 Realizar medições para uma maior gama de espaçamento entre geofones, contribuindo assim para 

uma melhor compreensão da evolução do comportamento da propagação de ondas P e do módulo de 

Young dinâmico, com a distância. 

Todos os desmontes analisados dispunham da mesma percentagem de cimento (5.5%), num futuro 

estudo introduzir esta variável contribuiria para uma maior robustez do estudo do módulo de 

deformabilidade dinâmico. 

Seria importante um estudo semelhante ao da presente dissertação, porém com o uso de provetes com 

dimensões variadas e até geometrias diferentes, esta abordagem aumentará o conhecimento sobre o 

efeito do fator de escala nos parâmetros de deformabilidade do enchimento com pasta, bem como os 

parâmetros de deformabilidade em si. 
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Anexo 1- Aquisição em campo 
Tabela 21- Aquisição em campo da bancada LS515B108 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção X 

  aquisição           

LS515B108 26/4/2018           

cura (dias) 75 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger 
v(m/s) 

Evento d (m)           

1 1 0.0020 0.0029 0.0019 vert 344.83 

2 1 0.0020 0.0030 0.0030 vert 333.33 

3 1 0.0020 0.0029 0.0029 vert 344.83 

4 1 0.0030 0.0020 0.0020 vert 500.00 

5 1 0.0020 0.0019 0.0019 long 526.32 

6 1 0.0020 0.0019 0.0039 long 256.41 

7 1 0.0020 0.0029 0.0019 long 526.32 

8 1 0.0019 0.0019 0.0019 long 526.32 

9 1 0.0029 0.0020 0.0020 vert 500.00 

10 1 0.0020 0.0020 0.0020 vert 500.00 

11 1 0.0020 0.0029 0.0019 long 526.32 

12 1 0.0030 0.0020 0.0030 long 333.33 

13 1 0.0019 0.0029 0.0020 long 500.00 

14 1 0.0020 0.0020 0.0020 vert 500.00 

15 1 0.0019 0.0029 0.0029 vert 344.83 

geofone X           
 

Tabela 22Aquisição em campo da bancada LS515B112 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção X 

  aquisição           

LS515B112 26/4/2018           

cura (dias) 38 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0029 0.0019 0.0020 trans 344.83 

2 1 0.002 0.0029 0.0029 long 344.83 

3 1 0.002 0.0029 0.0029 long 344.83 

4 1 0.0029 0.0029 0.0029 vert 344.83 

5 1 0.0029 0.0020 0.0029 vert 500.00 

6 1 0.0039 0.0030 0.0020 vert 333.33 

7 1 0.0039 0.0030 0.0029 vert 333.33 

8 1 0.0019 0.0029 0.0029 vert 344.83 

9 1 0.0029 0.0020 0.0020 vert 500.00 

10 1 0.0029 0.0020 0.0020 vert 500.00 

11 1 0.0019 0.0029 0.0020 long 500.00 

12 1 0.003 0.0030 0.0020 long 500.00 

13 1 0.0029 0.0029 0.0029 vert 344.83 

14 1 0.0019 0.0019 0.0029 vert 526.32 

15 1 0.0019 0.0049 0.0029 vert 204.08 

geofone X 
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Tabela 23-Aquisição em campo da bancada LS275B014 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção X 

  aquisição           

LS275B014 26/4/2018           

cura (dias) 17 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0029 0.003 0.0019 vert 344.83 

2 1 0.0030 0.002 0.0029 vert 500.00 

3 1 0.0039 0.003 0.0029 vert 344.83 

4 1 0.0030 0.002 0.002 long 500.00 

5 1 0.0020 0.002 0.002 long 500.00 

6 1 0.0020 0.002 0.003 vert 500.00 

7 1 0.0039 0.003 0.0039 vert 344.83 

8 1 0.0029 0.003 0.002 long 500.00 

9 1 0.0030 0.003 0.0039 vert 344.83 

10 1 0.0030 0.003 0.0049 vert 344.83 

11 1 0.0030 0.004 0.0029 vert 256.41 

12 1 0.0020 0.003 0.003 long 333.33 

13 1 0.0020 0.003 0.0039 vert 333.33 

14 1 0.0020 0.003 0.002 vert 333.33 

15 1 0.0030 0.002 0.0019 vert 500.00 

geofone X           
 

Tabela 24Aquisição em campo da bancada LS275B011 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção X 

  aquisição           

LS275B011 9/5/2018           

cura (dias) 225 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

Evento d (m)           

1 1 0.0019 0.0019 0.001 vert 526.32 

2 1 0.001 0.0019 0.0019 vert 526.32 

3 1 0.0019 0.002 0.001 vert 500.00 

4 1 0.0019 0.001 0.001 vert 1000.00 

5 1 0.001 0.002 0.002 vert 500.00 

6 1 0.001 0.001 0.001 vert 1000.00 

7 1 0.001 0.002 0.0019 vert 500.00 

8 1 0.001 0.002 0.001 vert 500.00 

9 1 0.002 0.002 0.0019 trans 500.00 

10 1 0.001 0.0009 0.001 vert 1111.11 

11 1 0.001 0.0019 0.001 long 1000.00 

12 1 0.001 0.001 0.001 vert 1000.00 

13 1 0.0019 0.001 0.002 vert 1000.00 

14 1 0.001 0.001 0.0019 vert 1000.00 

15 1 0.001 0.001 0.001 vert 1000.00 

Geofone X           
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Tabela 25-Aquisição em campo da bancada LS415B060 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção X 

  aquisição           

LS415B060 9/5/2018           

cura (dias) 250 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0019 0.001 0.001 long 1000.00 

2 1 0.0019 0.0019 0.0019 long 526.32 

3 1 0.0019 0.0019 0.001 long 1000.00 

4 1 0.002 0.002 0.001 vert 500.00 

5 1 0.0019 0.002 0.001 long 1000.00 

6 1 0.003 0.002 0.002 long 500.00 

7 1 0.0029 0.0019 0.003 vert 526.32 

8 1 0.002 0.0029 0.002 vert 344.83 

9 1 0.001 0.001 0.0029 long 344.83 

10 1 0.001 0.001 0.002 vert 1000.00 

11 1 0.001 0.001 0.002 long 500.00 

12 1 0.0019 0.0019 0.002 vert 526.32 

13 1 0.002 0.002 0.002 long 500.00 

14 1 0.0029 0.002 0.0019 vert 500.00 

15 1 0.001 0.0029 0.001 long 1000.00 

geofone X           
 

Tabela 26-Aquisição em campo da bancada LS415B062 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção X 

  aquisição           

LS415B062 9/5/2018           

cura (dias) 141 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0029 0.001 0.001 long 1000.00 

2 1 0.002 0.0019 0.002 vert 526.32 

3 1 0.002 0.0019 0.003 long 333.33 

4 1 0.001 0.0009 0.0029 long 344.83 

5 1 0.0019 0.0019 0.002 long 500.00 

6 1 0.002 0.002 0.001 vert 500.00 

7 1 0.001 0.002 0.002 vert 500.00 

8 1 0.0029 0.002 0.002 vert 500.00 

9 1 0.001 0.002 0.001 vert 500.00 

10 1 0.001 0.002 0.0019 vert 500.00 

11 1 0.002 0.002 0.002 vert 500.00 

12 1 0.002 0.002 0.001 vert 500.00 

13 1 0.002 0.0029 0.002 long 500.00 

14 1 0.0019 0.001 0.001 vert 1000.00 

15 1 0.0029 0.0029 0.0029 vert 344.83 

geofone X           
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Tabela 27-Aquisição em campo da bancada LS515B112 para espaçamento entre 
geofones de 12.5m direção X 

  aquisição           

LS515B112 10/5/2018           

cura (dias) 52 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 12.5 0.039 0.0293 0.0313 long 399.36 

2 12.5 0.0391 0.0313 0.0303 long 412.54 

3 12.5 0.041 0.0322 0.0332 long 376.51 

4 12.5 0.041 0.0351 0.0313 long 399.36 

5 12.5 0.041 0.0381 0.0342 long 365.50 

6 12.5 0.042 0.0342 0.0264 long 473.48 

7 12.5 0.041 0.0332 0.0283 long 441.70 

8 12.5 0.041 0.0381 0.0283 vert 328.08 

9 12.5 0.043 0.0381 0.0303 long 412.54 

10 12.5 0.044 0.042 0.0342 trans 284.09 

11 12.5 0.0313 0.0391 0.0284 vert 319.69 

12 12.5 0.0381 0.0362 0.0352 long 355.11 

13 12.5 0.0429 0.0391 0.0323 long 387.00 

14 12.5 0.044 0.0391 0.039 long 320.51 

15 12.5 0.043 0.0391 0.0312 trans 290.70 

geofone X           
 

Tabela 28-Aquisição em campo da bancada LS275B014 para espaçamento entre 
geofones de 23m direção X 

  aquisição           

LS275B014 10/5/2018           

cura (dias) 31 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 23 0.0703 0.0674 0.0703 long 327.17 

2 23 0.0722 0.0644 0.0703 long 327.17 

3 23 0.0713 0.0655 0.0605 trans 322.58 

4 23 0.0771 0.0683 0.0723 vert 336.75 

5 23 0.0694 0.0752 0.0683 long 336.75 

6 23 0.0664 0.0811 0.0723 vert 283.60 

7 23 0.0655 0.0654 0.0693 trans 351.15 

8 23 0.0723 0.0654 0.0723 vert 351.68 

9 23 0.0625 0.0771 0.0654 long 351.68 

10 23 0.0625 0.0732 0.0645 long 356.59 

11 23 0.0645 0.0703 0.0723 trans 356.59 

12 23 0.0586 0.041 0.0576 trans 392.49 

13 23 0.0528 0.0585 0.0537 long 428.31 

14 23 0.0635 0.0576 0.0723 long 318.12 

15 23 0.0635 0.0595 0.0606 long 379.54 

geofone X           
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Tabela 29-Aquisição em campo da bancada LS515B0112 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção Y 

  aquisição           

LS515B112 23/5/2018           

cura (dias) 65 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.002 0.001 0.0029 trans 500.00 

2 1 0.0029 0.0019 0.0029 vert 526.32 

3 1 0.0019 0.0029 0.0029 vert 344.83 

4 1 0.0029 0.004 0.003 long 333.33 

5 1 0.0019 0.002 0.0029 long 344.83 

6 1 0.0019 0.003 0.0029 vert 333.33 

7 1 0.0039 0.0029 0.0029 vert 344.83 

8 1 0.0029 0.003 0.002 long 500.00 

9 1 0.0029 0.003 0.002 long 500.00 

10 1 0.0029 0.0029 0.0029 vert 344.83 

11 1 0.0039 0.0039 0.0019 vert 256.41 

12 1 0.0039 0.002 0.003 vert 500.00 

13 1 0.0029 0.003 0.0029 vert 333.33 

14 1 0.0029 0.0029 0.0029 vert 344.83 

15 1 0.0019 0.0029 0.0029 vert 344.83 

geofone Y           
 

Tabela 30-Aquisição em campo da bancada LS515B108 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção Y 

  aquisição           

LS515B108 23/5/2018           

cura (dias) 102 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.003 0.003 0.0020 vert 333.33 

2 1 0.002 0.0029 0.0020 vert 344.83 

3 1 0.001 0.0029 0.0029 vert 344.83 

4 1 0.002 0.002 0.0020 vert 500.00 

5 1 0.002 0.003 0.0020 vert 333.33 

6 1 0.0039 0.002 0.0030 long 333.33 

7 1 0.002 0.002 0.0020 vert 500.00 

8 1 0.002 0.0029 0.0029 long 344.83 

9 1 0.0039 0.0029 0.0019 vert 344.83 

10 1 0.002 0.002 0.0020 vert 500.00 

11 1 0.002 0.002 0.0030 vert 500.00 

12 1 0.003 0.004 0.0020 vert 250.00 

13 1 0.0019 0.002 0.0029 vert 500.00 

14 1 0.0019 0.001 0.0010 vert 1000.00 

15 1 0.0029 0.002 0.0020 vert 500.00 

geofone Y           
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Tabela 31-Aquisição em campo da bancada LS515B108 para espaçamento entre 
geofones de 12.5m direção X 

  aquisição           

LS515B108 23/5/2018           

cura (dias) 102 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 12.5 0.0322 0.0293 0.0235 vert 426.62 

2 12.5 0.0342 0.0293 0.0293 vert 426.62 

3 12.5 0.0332 0.0361 0.0303 vert 346.26 

4 12.5 0.0312 0.0293 0.0361 vert 426.62 

5 12.5 0.0293 0.0283 0.0313 vert 441.70 

6 12.5 0.0342 0.0303 0.0235 trans 365.50 

7 12.5 0.0215 0.0205 0.0195 vert 609.76 

8 12.5 0.0322 0.0361 0.0371 trans 388.20 

9 12.5 0.0322 0.0283 0.0225 vert 441.70 

10 12.5 0.0303 0.0361 0.0381 vert 346.26 

11 12.5 0.0303 0.0273 0.0205 vert 457.88 

12 12.5 0.0332 0.0381 0.0362 vert 328.08 

13 12.5 0.0332 0.0361 0.0371 vert 346.26 

14 12.5 0.0332 0.0352 0.0303 vert 355.11 

15 12.5 0.0303 0.0352 0.0341 vert 355.11 

geofone X           

 

 

Tabela 32-Aquisição em campo da bancada LS275B014 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção Y 

  aquisição           

LS275B014 25/5/2018           

cura (dias) 46 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0049 0.0029 0.0029 vert 344.83 

2 1 0.0029 0.002 0.0029 vert 500.00 

3 1 0.0039 0.002 0.003 vert 500.00 

4 1 0.002 0.002 0.0019 vert 500.00 

5 1 0.001 0.002 0.002 vert 500.00 

6 1 0.0049 0.0029 0.0029 vert 344.83 

7 1 0.0049 0.003 0.0029 vert 333.33 

8 1 0.0039 0.002 0.002 vert 500.00 

9 1 0.0019 0.003 0.002 vert 333.33 

10 1 0.0029 0.002 0.0039 vert 500.00 

11 1 0.0029 0.0029 0.002 long 500.00 

12 1 0.0029 0.002 0.002 vert 500.00 

13 1 0.003 0.0029 0.003 vert 344.83 

14 1 0.002 0.002 0.002 vert 500.00 

15 1 0.0029 0.003 0.002 vert 333.33 

geofone Y           
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Tabela 33-Aquisição em campo da bancada LS275B014 para espaçamento entre 
geofones de 12.5m direção X 

  aquisição           

LS275B014 25/5/2018           

cura (dias) 46 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 12.5 0.0352 0.0371 0.0293 vert 336.93 

2 12.5 0.0342 0.0449 0.0361 vert 278.40 

3 12.5 0.0362 0.039 0.0381 vert 320.51 

4 12.5 0.0312 0.0371 0.0381 vert 336.93 

5 12.5 0.0313 0.042 0.0342 vert 297.62 

6 12.5 0.0342 0.0371 0.0351 vert 336.93 

7 12.5 0.0351 0.0342 0.0351 vert 365.50 

8 12.5 0.0302 0.0361 0.0313 vert 346.26 

9 12.5 0.0283 0.0283 0.0313 long 399.36 

10 12.5 0.0362 0.0313 0.0351 vert 399.36 

11 12.5 0.0371 0.0332 0.04 vert 376.51 

12 12.5 0.0332 0.0351 0.0352 vert 356.13 

13 12.5 0.0293 0.0313 0.0381 vert 399.36 

14 12.5 0.0322 0.0323 0.0322 vert 387.00 

15 12.5 0.0303 0.0313 0.0313 vert 399.36 

geofone X           
 

Tabela 34-Aquisição em campo da bancada LS275B011 para espaçamento entre 
geofones de 12.5m direção X 

  aquisição           

LS275B011 25/5/2018           

cura (dias) 241 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 12.5 0.0244 0.0215 0.0195 vert 581.40 

2 12.5 0.0254 0.0244 0.0234 trans 492.13 

3 12.5 0.0234 0.0205 0.0195 vert 609.76 

4 12.5 0.0273 0.0235 0.0215 long 581.40 

5 12.5 0.0215 0.0273 0.0176 vert 457.88 

6 12.5 0.0273 0.0205 0.0244 long 512.30 

7 12.5 0.0303 0.0215 0.0235 vert 581.40 

8 12.5 0.0234 0.0196 0.0137 vert 637.76 

9 12.5 0.0274 0.0264 0.0215 vert 473.48 

10 12.5 0.0215 0.0225 0.0176 vert 555.56 

11 12.5 0.0293 0.0195 0.0156 long 801.28 

12 12.5 0.0244 0.0205 0.0186 vert 609.76 

13 12.5 0.0234 0.0117 0.0176 vert 1068.38 

14 12.5 0.0244 0.0235 0.0195 vert 531.91 

15 12.5 0.0225 0.0215 0.0195 vert 581.40 

geofone X           
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Tabela 35-Aquisição em campo da bancada LS275B011 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção Y 

  aquisição           

LS275B011 25/5/2018           

cura (dias) 241 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0019 0.0019 0.0019 long 526.32 

2 1 0.001 0.002 0.001 vert 500.00 

3 1 0.001 0.001 0.001 vert 1000.00 

4 1 0.002 0.0019 0.001 vert 526.32 

5 1 0.001 0.002 0.001 long 1000.00 

6 1 0.001 0.002 0.002 vert 500.00 

7 1 0.001 0.001 0.0029 vert 1000.00 

8 1 0.002 0.001 0.001 vert 1000.00 

9 1 0.001 0.0019 0.001 vert 526.32 

10 1 0.002 0.001 0.001 vert 1000.00 

11 1 0.002 0.001 0.0019 vert 1000.00 

12 1 0.002 0.0019 0.0029 vert 526.32 

13 1 0.0019 0.0019 0.002 long 500.00 

14 1 0.002 0.0019 0.001 vert 526.32 

15 1 0.0019 0.0019 0.0019 long 526.32 

geofone Y           
 

Tabela 36-Aquisição em campo da bancada LS415B060 para espaçamento entre 
geofones de 12.5m direção X 

  aquisição           

LS415B060 25/5/2018           

cura (dias) 266 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 12.5 0.0225 0.0127 0.0176 trans 555.56 

2 12.5 0.0215 0.0195 0.0186 vert 641.03 

3 12.5 0.0215 0.0215 0.0195 vert 581.40 

4 12.5 0.0263 0.0235 0.0196 vert 531.91 

5 12.5 0.0293 0.0263 0.0215 trans 426.62 

6 12.5 0.0224 0.0215 0.0186 vert 581.40 

7 12.5 0.0214 0.0225 0.0205 vert 555.56 

8 12.5 0.0224 0.0215 0.0205 vert 581.40 

9 12.5 0.0274 0.0254 0.0293 vert 492.13 

10 12.5 0.0234 0.0215 0.0195 vert 581.40 

11 12.5 0.0224 0.0196 0.0186 vert 637.76 

12 12.5 0.0224 0.0186 0.0186 vert 672.04 

13 12.5 0.0254 0.0234 0.0185 vert 534.19 

14 12.5 0.0274 0.0234 0.0225 trans 456.20 

15 12.5 0.0264 0.0234 0.0118 vert 534.19 

geofone X           
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Tabela 37-Aquisição em campo da bancada LS415B060 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção Y 

  aquisição           

LS415B060 25/5/2018           

cura (dias) 266 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0019 0.0009 0.001 trans 526.32 

2 1 0.001 0.002 0.002 long 500.00 

3 1 0.0019 0.0019 0.0019 long 526.32 

4 1 0.0019 0.002 0.001 vert 500.00 

5 1 0.001 0.002 0.002 vert 500.00 

6 1 0.0019 0.0019 0.002 vert 526.32 

7 1 0.001 0.001 0.002 long 500.00 

8 1 0.002 0.003 0.002 vert 333.33 

9 1 0.001 0.001 0.002 vert 1000.00 

10 1 0.002 0.002 0.002 vert 500.00 

11 1 0.0039 0.0039 0.001 long 1000.00 

12 1 0.0019 0.001 0.001 vert 1000.00 

13 1 0.002 0.002 0.002 vert 500.00 

14 1 0.0029 0.0019 0.002 long 500.00 

15 1 0.0039 0.002 0.002 vert 500.00 

geofone Y           

 

 

Tabela 38-Aquisição em campo da bancada LS415B062 para espaçamento entre 
geofones de 12.5m direção X 

  aquisição           

LS415B062 25/5/2018           

cura (dias) 157 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 12.5 0.0303 0.0205 0.0244 vert 609.76 

2 12.5 0.0254 0.0264 0.0244 long 512.30 

3 12.5 0.0224 0.0235 0.0225 long 555.56 

4 12.5 0.0254 0.0263 0.0244 vert 475.29 

5 12.5 0.0264 0.0235 0.0245 long 510.20 

6 12.5 0.0254 0.0215 0.0186 vert 581.40 

7 12.5 0.0254 0.0215 0.0225 vert 581.40 

8 12.5 0.0254 0.0186 0.0156 vert 672.04 

9 12.5 0.0264 0.0205 0.0244 vert 609.76 

10 12.5 0.0253 0.0215 0.0234 vert 581.40 

11 12.5 0.0264 0.0274 0.0215 long 581.40 

12 12.5 0.0303 0.0264 0.0313 vert 473.48 

13 12.5 0.0264 0.0244 0.0322 long 388.20 

14 12.5 0.0293 0.0274 0.0244 vert 456.20 

15 12.5 0.0264 0.0274 0.0264 vert 456.20 

geofone X           
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Tabela 39-Aquisição em campo da bancada LS415B062 para espaçamento entre 
geofones de 1m direção Y 

  aquisição           

LS415B062 25/5/2018           

cura (dias) 157 trans t(s) vert t(s) longit t(s) trigger trigger v(m/s) 

evento d (m)           

1 1 0.0019 0.001 0.002 vert 1000.00 

2 1 0.002 0.003 0.003 vert 333.33 

3 1 0.002 0.001 0.001 vert 1000.00 

4 1 0.002 0.002 0.002 vert 500.00 

5 1 0.001 0.001 0.001 vert 1000.00 

6 1 0.0029 0.002 0.001 vert 500.00 

7 1 0.002 0.002 0.003 vert 500.00 

8 1 0.001 0.0019 0.002 vert 526.32 

9 1 0.0019 0.002 0.002 vert 500.00 

10 1 0.0039 0.002 0.0019 vert 500.00 

11 1 0.002 0.002 0.002 vert 500.00 

12 1 0.001 0.001 0.002 vert 1000.00 

13 1 0.001 0.004 0.001 vert 250.00 

14 1 0.002 0.0019 0.001 vert 526.32 

15 1 0.002 0.0029 0.003 vert 344.83 

geofone Y           
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Anexo 2- Ensaio ultrassónico  

 

Tabela 40- Ensaio ultrassónico para os provetes 

Provete Tempo de chegada onda P (μs) Tempo de chegada da onda S (μs) 

A2 83.60 359.42 

A3 62.90 301.06 

A4 131.20 342.40 

A5 116.20 391.17 

B1 87.80 299.01 

B2 78.10 301.60 

B4 76.60 235.52 

B5 87.20 258.40 
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Anexo 3- Ensaio à compressão uniaxial  

 

Tabela 41- Ensaio à compressão uniaxial do provete A2 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 11 0 0.0 15 0 0.0 9 

0.1 50.9 45 0.1 50.9 52 0.1 50.9 52 

0.2 101.9 56 0.2 101.9 98 0.2 101.9 88 

0.3 152.8 187 0.3 152.8 211 0.3 152.8 176 

0.4 203.7 330 0.4 203.7 357 0.4 203.7 302 

0.5 254.6 456 0.5 254.6 476 0.5 254.6 415 

0.6 305.6 629 0.6 305.6 670 0.6 305.6 635 

0.7 356.5 817 0.7 356.5 833 0.7 356.5 805 

0.8 407.4 993 0.8 407.4 1001 0.8 407.4 977 

0.9 458.4 1305 0.9 458.4 1348 0.9 458.4 1296 

 

Tabela 42- Ensaio à compressão uniaxial do provete A3 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 23 0 0.0 27 0 0.0 10 

0.1 50.9 89 0.1 50.9 83 0.1 50.9 92 

0.2 101.9 156 0.2 101.9 187 0.2 101.9 175 

0.3 152.8 278 0.3 152.8 289 0.3 152.8 283 

0.4 203.7 365 0.4 203.7 387 0.4 203.7 371 

0.5 254.6 478 0.5 254.6 489 0.5 254.6 495 

0.6 305.6 601 0.6 305.6 632 0.6 305.6 632 

0.7 356.5 756 0.7 356.5 765 0.7 356.5 798 

0.8 407.4 881 0.8 407.4 895 0.8 407.4 912 

0.9 458.4 998 0.9 458.4 996 0.9 458.4 1042 
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Tabela 43- Ensaio à compressão uniaxial do provete A4 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 27 0 0.0 21 0 0.0 26 

0.11 56.0 79 0.1 50.9 98 0.1 50.9 92 

0.2 101.9 104 0.2 101.9 183 0.2 101.9 179 

0.3 152.8 201 0.3 152.8 327 0.3 152.8 309 

0.4 203.7 313 0.4 203.7 498 0.4 203.7 472 

0.5 254.6 420 0.5 254.6 658 0.5 254.6 605 

0.6 305.6 512 0.6 305.6 824 0.6 305.6 798 

0.7 356.5 656 0.7 356.5 982 0.7 356.5 927 

0.8 407.4 836 0.8 407.4 1098 0.8 407.4 1056 

0.9 458.4 1003 0.9 458.4 1236 0.9 458.4 1243 

 

Tabela 44- Ensaio à compressão uniaxial do provete A5 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 27 0 0.0 10 0 0.0 9 

0.11 56.0 79 0.1 50.9 93 0.1 50.9 89 

0.2 101.9 104 0.2 101.9 168 0.2 101.9 183 

0.3 152.8 201 0.3 152.8 337 0.3 152.8 315 

0.4 203.7 313 0.4 203.7 505 0.4 203.7 466 

0.5 254.6 420 0.5 254.6 696 0.5 254.6 692 

0.6 305.6 512 0.6 305.6 800 0.6 305.6 803 

0.7 356.5 656 0.7 356.5 915 0.7 356.5 923 

0.8 407.4 836 0.8 407.4 1078 0.8 407.4 1099 

0.9 458.4 1003 0.9 458.4 1323 0.9 458.4 1308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

O 
 

  

Tabela 45- Ensaio à compressão uniaxial do provete B1 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 30 0 0.0 27 0 0.0 29 

0.1 50.9 103 0.1 50.9 98 0.1 50.9 67 

0.2 101.9 225 0.2 101.9 217 0.2 101.9 175 

0.3 152.8 372 0.3 152.8 342 0.3 152.8 294 

0.4 203.7 568 0.4 203.7 499 0.4 203.7 419 

0.5 254.6 756 0.5 254.6 604 0.5 254.6 556 

0.6 305.6 925 0.6 305.6 875 0.6 305.6 692 

0.7 356.5 1042 0.7 356.5 1008 0.7 356.5 817 

0.8 407.4 1240 0.8 407.4 1146 0.8 407.4 889 

0.9 458.4 1356 0.9 458.4 1264 0.9 458.4 1059 

 

Tabela 46- Ensaio à compressão uniaxial do provete B2 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 31 0 0.0 27 0 0.0 19 

0.11 56.0 89 0.1 50.9 77 0.11 56.0 74 

0.2 101.9 153 0.2 101.9 167 0.2 101.9 143 

0.3 152.8 267 0.3 152.8 256 0.3 152.8 254 

0.4 203.7 389 0.4 203.7 378 0.4 203.7 361 

0.5 254.6 546 0.5 254.6 532 0.5 254.6 498 

0.6 305.6 701 0.6 305.6 705 0.6 305.6 681 

0.7 356.5 909 0.7 356.5 849 0.7 356.5 853 

0.8 407.4 1102 0.8 407.4 1076 0.8 407.4 1032 

0.9 458.4 1398 0.9 458.4 1219 0.9 458.4 1207 
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Tabela 47- Ensaio à compressão uniaxial do provete B4 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 4 0 0.0 22 0 0.0 35 

0.1 50.9 57 0.1 50.9 92 0.12 61.1 71 

0.2 101.9 134 0.2 101.9 157 0.2 101.9 118 

0.3 152.8 234 0.3 152.8 289 0.3 152.8 208 

0.4 203.7 349 0.4 203.7 421 0.4 203.7 356 

0.5 254.6 458 0.5 254.6 563 0.5 254.6 471 

0.6 305.6 575 0.6 305.6 690 0.6 305.6 601 

0.7 356.5 708 0.7 356.5 778 0.7 356.5 732 

0.8 407.4 853 0.8 407.4 934 0.8 407.4 869 

0.9 458.4 1017 0.9 458.4 1129 0.9 458.4 1019 

 

Tabela 48- Ensaio à compressão uniaxial do provete B5 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

Carga 

(kN) 

Tensão 

(kPa) 

Extensão 

(x10-6) 

0 0.0 23 0 0.0 8 0 0.0 9 

0.1 50.9 89 0.1 50.9 78 0.1 50.9 92 

0.2 101.9 156 0.2 101.9 187 0.2 101.9 175 

0.3 152.8 278 0.3 152.8 289 0.3 152.8 283 

0.4 203.7 365 0.4 203.7 387 0.4 203.7 371 

0.5 254.6 478 0.5 254.6 489 0.5 254.6 495 

0.6 305.6 601 0.6 305.6 632 0.6 305.6 632 

0.7 356.5 756 0.7 356.5 765 0.7 356.5 798 

0.8 407.4 881 0.8 407.4 916 0.8 407.4 912 

0.9 458.4 998 0.9 458.4 1161 0.9 458.4 1150 

 

 


