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RESUMO 
 

 

A conservação do património arquitetónico requer uma abordagem multidisciplinar envolvendo 

uma variedade de áreas e técnicas especializadas. O desenvolvimento de técnicas não destrutivas e 

sem contato é extremamente importante para a preservação da integridade do património.  

Neste contexto, explora-se uma metodologia combinando digitalização laser terrestre (TLS – 

Terrestrial Laser Scanning) e fotogrametria (ADP – Aerial Digital Photogrammetry), que aceleram a 

recolha de dados e facilitam a criação de nuvens de pontos, e imagens térmicas infravermelhas (IRT – 

Infrared Thermography) para detetar anomalias e obter um reconhecimento do estado de conservação 

de estruturas históricas. Pretende-se cruzar as informações provenientes destas tecnologias e, 

também, com técnicas e equipamentos tradicionais pela realização de uma campanha experimental in-

situ.  

O presente estudo tenderá ainda a responder à seguinte questão: de que maneira a IRT 

contribui para aprofundar o nível de informação obtido através da nuvem de pontos originada pelo TLS 

e o ADP e de que forma esta abordagem é viável quando aplicada à conservação do património? Para 

além disso, pretende-se refletir sobre o contraste da implementação de técnicas tradicionais em 

comparação com as tecnologias sem contacto. 

Os principais resultados demonstram a potencialidade da termografia para este tipo de 

aplicação demonstrando os desafios e as diferenças existentes na utilização de diferentes plataformas 

para a obtenção dos termogramas. Os resultados também permitiram-nos inferir os potenciais e 

limitações de cada técnica para o tipo de paramento em que foram aplicadas. A integração destas 

ferramentas para a inspeção do património estabelece um impacto positivo nos projetos de 

conservação e restauro. 

 

 

 

Palavras-Chave 

Digitalização a Laser Terrestre (TLS) | Imagens Térmicas Infravermelhas (IRT) | Fotogrametria 

Digital Terrestre (ADP) | Castelo dos Mouros (Sintra) | Conservação do Património 
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ABSTRACT 
 

 

Conservation of architectural heritage requires a multidisciplinary approach involving a variety 

of areas and specialized techniques. The development of non-destructive and non-contact techniques 

is extremely important for the preservation of heritage integrity. 

In this context, a methodology is explored combining Terrestrial Laser Scanning (TLS) and 

Aerial Digital Photogrammetry (ADP), which accelerate data collection and facilitate the creation of point 

clouds, and Infrared Thermography (IRT) to detect anomalies and gain knowledge of the conservation 

status of historic structures. The aim is to cross the information from the thermal images with TLS and 

ADP technologies and, also, traditional techniques and equipment by conducting an in-situ experimental 

setup, which could allow to extrapolate conclusions to other parts of the case study. 

The present study will also tend to answer the following question: How does IRT help to deepen 

the level of information obtained through the TLS and ADP point clouds and how is this approach viable 

when applied to heritage conservation? In addition, it is intended to reflect on the contrast of the 

implementation of traditional techniques compared to non-contact technologies. 

The main results demonstrate the thermography’s potential for this type of application showing 

the challenges and differences in the use of different platforms to obtain the thermograms (drone and 

manual equipment). The results also allowed us to understand the potentials and limitations of each 

technique for the type of support in which they were used. The integration of these tools for heritage 

inspection has a positive impact on conservation and restoration projects.  
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E – Radiação (W/m2) 
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ε – Emissividade 

σ – Constante de Stefan-Boltzmann (5,67 x 10-8 W/m-2K-4) 
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1   |  INTRODUÇÃO  

 

1.1  |  ENQU ADR AMENTO D A TEM ÁTIC A  

De acordo com o ICOMOS (do inglês, International Council on Monuments and Sites), o Património 

Cultural é definido como a expressão das mudanças nos modos de vida de uma comunidade 

transmitidas das gerações passadas para as gerações futuras. A UNESCO (do inglês, United Nations 

Educations, Scientifics, and Cultural Organization) é a organização que classifica e documenta o 

Património Cultural. Este processo direciona o interesse da população nacional e mundial para estas 

localidades, fazendo com que o Património Cultural de um país seja relevante não só para o seu 

desenvolvimento cultural e económico, mas pelo seu testemunho histórico das tradições de um povo 

(Shanoer e Abed, 2017). Por este motivo, é necessário salvaguardar e promover estratégias de restauro 

e preservação que assegurem a integridade e autenticidade do Património para as futuras gerações. 

Para isso, estas organizações produziram e divulgaram cartas e convenções, escudos do património 

cultural, muitas vezes adoptadas pela legislação de vários países, tendo sido a Carta de Atenas a 

primeira, em 1931. As Cartas de Veneza e Cracóvia são documentos internacionais que, por sua vez, 

definem as diretrizes para o estudo do estado de conservação deste Património (Sánchez-Aparicio et 

al., 2018), salientando-se a importância da manutenção e da interdisciplinaridade. Tal como refere a 

Carta de Veneza (ICOMOS, 1964), “A conservação e o restauro dos monumentos exigem a 

colaboração de todas as ciências e de todas as técnicas que possam contribuir para o estudo e para a 

salvaguarda do património [...].” Muitos outros tipos de intervenção em património e edificações 

histórica, tais como a manutenção, reparação, preservação, restauração, reconstrução e adaptação 

são definidas na Carta de Burra (ICOMOS, 2013). 

É imprescindível que qualquer intervenção a ser realizada se inicie pela monitorização e diagnóstico 

do estado da construção, que deve ser continuado durante e após a intervenção, e cujo objetivo esteja 

direcionado às ações de preservação e conservação (Cortizo, 2007).  

As edificações do património histórico são especialmente importantes considerando-se o aspeto 

histórico, social, económico e ambiental inerente a estas construções. Ao compará-los com os edifícios 

mais recentes é notável, nos primeiros, o impacto da ação do tempo, a existência de técnicas e 

materiais de construção que tenham caído em desuso e a falta de documentação existente, quer do 

projeto original quer do registo das alterações que se sucederam ao longo do seu ciclo de vida, fazendo 

com que o processo de intervenção seja muito mais complexo (Cortizo, 2007). Estes edifícios 

apresentam, em geral, um estado de conservação deficiente, em que se encontram presentes 

anomalias e patologias que se manifestam das mais variadas formas e, que muitas vezes, atuam 

simultaneamente ou possuem origens semelhantes (Dezen-Kempter et al., 2015).  

A área da construção tem como objetivo a qualidade do produto final, o edifício, que está sujeito a 

processos de degradação ao longo do tempo que conduzem à redução do nível de desempenho ou ao 

não cumprimento das funções a que são atribuídos inicialmente (Brito et al., 2006). A degradação dos 

materiais manifesta-se de diferentes formas e encontra-se, maioritariamente, relacionada com fatores 
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ambientais. A informação disponível está normalmente relacionada com os efeitos destas anomalias e 

não propriamente com as causas, que são mais difíceis de identificar (Armesto-González et al., 2010). 

O processo ininterrupto de degradação torna a documentação uma atividade fundamental para gravar 

o estado dos Monumentos num período de tempo específico e facilitar a tomada de decisões acertadas 

e direcionadas a um bom plano de conservação (Cabrelles et al., 2009). Para obter este conhecimento 

aprofundado sobre o estado corrente de um Património é realizado o levantamento do mesmo, que 

consiste num processo de engenharia reversa segundo o qual se reconstrói o projeto a partir das 

informações obtidas do objeto real, com todas as irregularidades, imperfeições e desgastes decorrentes 

do ciclo de vida da edificação. Os métodos tradicionais de levantamento por medição direta, apesar de 

simples, acabam por ser morosos, dispendiosos e pouco precisos principalmente tratando-se de casos 

complexos e muito detalhados (Dezen-Kempter et al., 2015). Utilizam-se então ferramentas de captura 

da realidade como alternativa, que permitem adquirir uma grande densidade de dados tridimensionais 

de edifícios com acesso restrito, tanto pela sua localização como devido às características da própria 

construção. A rapidez e precisão destas técnicas leva a que a sua procura para os mais variados fins 

venha apenas a aumentar (Armesto-González et al., 2010).  Para inspeções e execução de testes para 

a deteção de defeitos ou anomalias, verifica-se cada vez mais a utilização de métodos não-destrutivos, 

tal como a termografia, para avaliar o comportamento dos materiais sem interferir com estes e identificar 

atempadamente problemas não visíveis a olho nu antes que evoluam e causem danos estruturais 

(Barreira e Freitas, 2005).  

A criação de modelos tridimensionais realistas com boa precisão geométrica, elevado nível de detalhe 

e resolução recorre fundamentalmente a dois tipos de tecnologias: laser scanning e fotogrametria 

(Fabris et al., 2012). A Digitalização a Laser Terrestre (TLS, do inglês Terrestrial Laser Scanning) 

baseia-se na captura de dados por um scanner e é utilizada para adquirir nuvens de pontos de alta 

densidade definidas por coordenadas tridimensionais para reconstruir uma representação 

geometricamente muito fiel do objeto. A esta representação podem ser adicionadas fotografias externas 

obtidas com o TLS para produzir modelos texturizados (Cortizo, 2007). Por outro lado, a fotogrametria 

assenta no método de reconstrução espacial dos raios envolvidos na criação de fotografias para estimar 

as posições da câmara e, consequentemente, as coordenadas 3D dos pontos que definem a geometria 

do objeto para criar modelos tridimensionais foto realistas (Xu et al., 2014).   

Estas tecnologias de levantamento 3D automático sem contacto contribuem exponencialmente para 

uma melhor compreensão do edificado na medida em que os modelos produzidos são reconstruções 

precisas do objeto real. Destinadas e utilizadas para visualização e interpretação durante todo o 

processo de trabalho, estas tecnologias constituem-se como base de referência para informações 

adicionais obtidas por outros campos disciplinares como a monitorização de modificações estruturais e 

das condições de conservação (Costanzo et al., 2014). São ainda relevantes quando consideradas 

para fins educativos e de envolvimento da comunidade com o património e, especialmente, como 

documentação arquitetónica, contribuindo para o acervo histórico do património analisado. 

Adicionalmente, estas tecnologias podem ser utilizadas em conjunto de maneira a complementar as 

informações obtidas melhorando assim o resultado final pretendido e ampliando o seu campo de 
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aplicação. A combinação de TLS e fotogrametria aplicadas ao Património Cultural encontra-se bastante 

difundida. As suas aplicações visam quer o melhoramento da resolução do modelo 3D, quanto à 

precisão e/ou definição da geometria, quer o aprimoramento de cor e textura dos modelos de nuvens 

de pontos. Contrariamente, a adição de dados termográficos a este conjunto já não é tão comum, 

independente dos benefícios previstos (Cabrelles et al., 2009). 

Neste trabalho, o TLS e a fotogrametria aérea foram utilizadas para a planificação das superfícies do 

caso de estudo, e para diagnóstico visual de patologias, enquanto a termografia foi utilizada para 

identificar anomalias térmicas e como ferramenta de comparação com equipamentos de análise, 

usados em métodos tradicionais que serão abordados mais adiante. Para além disto, este documento 

vai dispor de uma revisão da aplicação destas tecnologias e discutir os méritos e problemas de cada 

uma e os benefícios da combinação de múltiplas técnicas.  

1.2  |  OBJETIVOS E METODOLOG I A DE INVESTIGAÇ ÃO   

A realização desta dissertação pretende dar seguimento a um estudo desenvolvido para as 

muralhas do Castelo dos Mouros (lado poente) em Sintra a pedido da empresa Parques de Sintra 

Monte da Lua (Tomé, 2018). O estudo consistiu na identificação de patologias presentes nas muralhas, 

a partir das tecnologias de sensoriamento remoto que serão abordadas na dissertação: a digitalização 

a laser terrestre e a fotogrametria aérea.  

No desenvolvimento deste trabalho, foram abordadas diversas questões que são de interesse 

para a comunidade científica e que constituem fundamentos de pesquisa a desenvolver, 

nomeadamente o acréscimo de outras tecnologias aplicadas à conservação do património. No âmbito 

da dissertação, será evidenciada a combinação das imagens térmicas infravermelhas à informação 

obtida a partir das nuvens de pontos.  

O trabalho desenvolvido na dissertação pretende atingir os seguintes objetivos: 

Objetivos gerais 

I. Explorar as potencialidades das novas tecnologias de levantamento automático 3D 

sem contacto no contexto da conservação do património; 

II. Estudar a potencialidade de imagens termográficas na avaliação e identificação de 

patologias em cruzamento com outras técnicas; 

III. Proceder à reflexão sobre a implementação de metodologias tradicionais versus 

automatizadas. 

Objetivos específicos 

I. Gerar um modelo de análise e identificação de patologias a partir de um caso de 

estudo; 
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II. Comparar as informações obtidas pelos métodos analisados e avaliar a viabilidade e 

sensibilidade das técnicas de ensaio in-situ. 

De maneira a concretizar os objetivos descritos, o trabalho baseia-se numa metodologia de análise 

e identificação de patologias em património construído através de meios não intrusivos explorando as 

potencialidades das novas tecnologias de levantamento automático 3D sem contacto. A abordagem – 

marcadamente experimental – explora a combinação de nuvens de pontos e imagens termográficas 

para gerar modelos de análise a partir de um caso de estudo. O trabalho será repartido em cinco 

momentos, que irão corresponder ao corpo do trabalho e à sequência abordada no mesmo: 

I. Sistematização dos conceitos gerais do trabalho; 

II. Apresentação do caso de estudo e do procedimento das técnicas realizadas in-situ; 

III. Cruzamento de dados e identificação de patologias; 

IV. Avaliação crítica das diferentes técnicas e apresentação de resultados; 

V. Considerações finais. 

1.3  |  ESTRUTUR A E ORGANIZ AÇ ÃO D A DISSERTAÇ ÃO   

A presente dissertação incide na exploração de tecnologias sem contacto para o levantamento 

geométrico e a inspeção de anomalias, aplicadas à conservação do Património. Primeiramente, neste 

capítulo, pretende-se realizar um trabalho de contextualização e enquadramento desta temática, 

apresentar conceitos e definições relevantes e abordar o papel que estas tecnologias têm no processo 

de conservação, restauro e manutenção do Património e a importância do seu desenvolvimento.  

O capítulo seguinte descreve o Estado da Arte destas tecnologias, explorando os métodos, técnicas 

e fundamentos, assim como as suas aplicações práticas. Ainda neste capítulo pretende-se comparar a 

utilização dos métodos abordados e fazer uma revisão bibliográfica de publicações da área que 

apliquem uma ou mais destas tecnologias, as suas finalidades e aplicações e as conclusões a que se 

chegaram.  

Dando seguimento aos capítulos anteriores, o terceiro capítulo apresenta o caso de estudo e a 

metodologia de trabalho. Aqui, será realizada uma descrição da implantação e a história do Castelo 

dos Mouros, assim como a sua caracterização construtiva. Posteriormente, serão descritos os trabalhos 

de reconstrução (e as patologias encontradas até então) previamente realizados nas imediações, que 

se inserem no programa “À Conquista do Castelo”, promovido pela Parques de Sintra, empresa que 

continua a promover o restauro da totalidade das Muralhas. Por fim, será detalhada a metodologia de 

trabalho seguida ao longo da dissertação acompanhada por um fluxograma que exemplifica o processo 

descrito. 
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O quarto capítulo dedica-se ao trabalho efetuado em campo e à análise dos resultados obtidos. 

Primeiramente, apresentam-se os equipamentos utilizados nas medições locais, assim como a 

localização exata da zona piloto estudada e o processo de trabalho seguido durante as inspeções. De 

seguida, serão apresentados os resultados obtidos em cada um dos paramentos analisados 

procedendo-se ao cruzamento dos dados provenientes das diferentes técnicas.  

O quinto capítulo pretende explicar o processo de planeamento e aquisição dos dados pelo TLS, 

pela fotogrametria aérea e pela câmara termográfica. Ainda neste capítulo, será brevemente descrito o 

estudo realizado quanto ao processo de identificação das anomalias identificadas na muralha do 

Castelo (Tomé, 2018). Nesta secção, será feita ainda a interpretação das imagens termográficas 

obtidas e a sua correlação com os resultados obtidos no ensaio da zona piloto. Pretende-se então, 

realizar um cruzamento de dados com a planificação obtida a partir da nuvem de pontos do TLS e 

constatar as vantagens da utilização das técnicas em conjunto com base nas avaliações e análises 

efetuadas em capítulos anteriores. 

O sexto capítulo corresponde a um compêndio dos resultados obtidos das análises efetuadas e a 

uma análise crítica das metodologias estudadas e reflexão sobre as questões levantadas até então.  

O sétimo e último capítulo descreve as conclusões gerais a serem retiradas da elaboração da 

dissertação assim como o levantamento das questões que não obtiveram respostas durante este 

processo. Será ainda realizada uma análise da metodologia aplicada com sugestões para 

desenvolvimentos futuros.  
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2   |  CONTEXTUALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

A escolha do método de pesquisa pode ser direcionada pelos resultados que se pretendem obter, pelo 

orçamento e equipamento disponível, pelo tamanho e complexidade do objeto de estudo, pela 

acessibilidade e restrições da pesquisa, entre outros. Os métodos tradicionais de levantamento, apesar 

de serem mais simples, resultam mais caros, demorados e incapazes de registar de forma fiel os 

pormenores de todos os componentes arquitetónicos dos edifícios mais complexos, no nível de detalhe 

pretendido para a conservação e o restauro (Dezen-Kempter et al., 2015). Já as tecnologias de 

sensoriamento remoto, não destrutivas (NDT, do inglês Non Destructive Technique), sem contato, 

rápidas e precisas, são aplicáveis a uma ampla gama de investigações. Existem muitas técnicas NDT, 

cada uma com base em diferentes princípios teóricos e que produzem diferentes conjuntos de 

resultados (Kylili et al., 2014). Estas metodologias são especialmente importantes na documentação e 

avaliação não invasiva do estado de conservação de bens patrimoniais e no estudo de edifícios com 

interesse para o Restauro e Reabilitação. A maneira mais apropriada de melhorar a qualidade do 

diagnóstico dos edifícios e produzir resultados mais completos é através da combinação de várias 

técnicas NDT (Kylili et al., 2014). 

O presente capítulo apresenta a revisão do Estado da Arte e dos marcos teóricos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho da presente dissertação. As tecnologias, nomeadamente o TLS, ADP e 

IRT, serão discutidas em profundidade sendo apresentadas as suas utilidades para a conservação do 

património arquitetónico e as suas definições, fundamentos, processos de trabalho, aplicabilidade, e 

vantagens e desvantagens. 

2.1  |  TECNOLOGI A E DOCUMENTAÇ ÃO N A CONSERV AÇ ÃO DO P ATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO  

O reconhecimento do estado de conservação do Património Arquitetónico é o primeiro passo para 

determinar as linhas orientadoras para os projetos de restauro vindouros ou de manutenção do 

edificado. Iniciam-se com um processo de análise e diagnóstico. Para tal, recorre-se ao registo, à 

documentação e ao gerenciamento de informações de pesquisa e investigação para fundamentar as 

decisões de projeto (Grussenmeyer et al., 2011). 

A documentação existente muitas vezes é desatualizada, incompleta e/ou inexistente. Os documentos 

elaborados nos esforços de conservação visam uma compreensão detalhada do edifício integrando o 

conhecimento histórico e arquitetónico do património com o seu estado físico atual. Estes documentos 

englobam análises iconográficas, distributivas do espaço, construtivas, estruturais, estratigráficas e 

análises do estado de conservação (Mateus, 2011). O primeiro passo para a obtenção dessas análises 

é a execução de um levantamento geométrico. O desenvolvimento de técnicas não destrutivas e sem 

contacto para este fim ajuda a preservar a integridade dos edifícios históricos, exigindo uma maior 

demanda de instrumentos com maior confiabilidade, sensibilidade, facilidade de uso e alta velocidade 

operacional (Costanzo et al., 2014).  
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O principal contributo da fotogrametria e da digitalização a laser terrestre para a conservação do 

património baseia-se na produção de documentação. Estes equipamentos oferecem uma metodologia 

de trabalho que necessita pouco tempo para a aquisição de uma grande quantidade de dados e possui 

um alto potencial de análise com obtenção de resultados significativos (Costanzo et al., 2014). Podem 

produzir reconstruções, representações, modelos de superfície, modelos fotorealistas, modelos 

texturizados e nuvens de pontos em diferentes escalas e resoluções, assim como animações 3D e 

imagens renderizadas (Spano e Donadio, 2014). Podem, ainda, a partir do modelo 3D, produzir planos, 

seções e elevações com elevada economia de esforço. Desta forma, a recolha dos dados 3D facilita o 

processo de trabalho, pois são mais flexíveis na escolha dos recursos a serem representados e da 

quantidade de informação a ser registada (Archc 3D, 2011).  

A utilização destas técnicas para a preservação do património arquitetónico é vasta e abrangente, quer 

para documentar o estado do edifício, quer para mapear as análises e intervenções do trabalho de 

conservação e restauro. De seguida, apresenta-se a capacidade de manipular e gerenciar informações 

dos edifícios, independentemente da sua complexidade, em 3D, e permitir a sua visualização a partir 

de vários pontos de vista e o seu acesso virtual a qualquer momento. Depois, é relevante salientar que 

a utilização destas tecnologias não prescinde da utilização de métodos complementares, uma vez que 

estes contribuem para a melhoria dos resultados obtidos. As singularidades destes equipamentos vão 

além da captura da geometria dos dados, permitindo a interpretação e processamento dos valores de 

refletância, no caso do TLS, e a análise de espaços urbanos e acesso a locais restritos no caso da 

fotogrametria aérea (Archc 3D, 2011). 

A reconstrução completa do edifício em 3D além de servir como base para todo o tipo de análise, 

incluindo a deteção de anomalias e da morfologia das superfícies, serve também para a exploração de 

possíveis alternativas de projeto relativas à renovação de edifícios do património cultural. Este tipo de 

metodologia agrega o benefício de aumentar o nível de confiança das decisões de projeto para todas 

as partes envolvidas.  O modelo produzido pode, posteriormente, ter diversas finalidades como: 

impressões 3D para permitir ao público a possibilidade de explorar o modelo por toque e estender o 

conhecimento para deficientes visuais; reconstruções de acesso virtual para permitir a visualização de 

locais remotos e inacessíveis; e desenvolver ferramentas de apoio à educação. Todas estas finalidades 

visam divulgar o estudo do património arquitetónico e promover a pesquisa científica na conservação 

destes locais (Tournas e Tsakiri, 2010; Tucci et al., 2017; Mateus, Ferreira, et al., 2019). Para além 

disto, a implementação de modelos 3D em vídeojogos por forma a promover estratégias de 

comunicação com a comunidade acabam por apoiar o projeto de conservação, divulgando as propostas 

de intervenção e envolvendo o público em geral (Mateus, Fernández, et al., 2019). Finalmente, os 

modelos tridimensionais obtidos incentivam a implementação de estratégias de monitorização para 

observar a progressão da deterioração ao longo do tempo, como é o caso dos efeitos das cargas 

permanentes e a ocorrência de deslocamentos e rotações de elementos estruturais (Costanzo et al., 

2014). 

Para melhor ilustrar a capabilidade destas tecnologias para a conservação do património, Mateus, 

Fernández et al. (2019) demonstram como as informações 3D foram fundamentais como fonte de 
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informações qualitativas e quantitativas sobre o lugar e ajudaram a planear, projetar e conduzir a 

estratégia de reabilitação, tendo sido usados durante todas as fases do projeto para esclarecer 

informações sobre as dimensões, geometria, estrutura, patologias, ambientes, detalhes, materiais e 

estereotomia e para facilitar a comunicação entre todas as entidades intervenientes no processo. 

Mateus, Ferreira et al. (2019) demonstram como o levantamento 3D foi útil para apoiar diversos tipos 

de análises e como serviu de base para novas intervenções de projeto, ajudando a entender o estado 

atual do local em termos de degradação, das técnicas construtivas, materiais e cores, de 

acessibilidades e da análise espacial e organizacional das características arquitetónicas e urbanas do 

local. 

Os benefícios da termografia infravermelha já são bem conhecidos como uma ferramenta não 

destrutiva para o diagnóstico do estado de conservação dos edifícios.  A sua capacidade para 

inspecionar elementos de construção e identificar a presença de anomalias ou elementos ocultos para 

determinar o estado de saúde destes edifícios faz com que a sua utilização para a avaliação do 

património arquitetónico seja extremamente relevante. No artigo de Alba et al. (2011), é proposta uma 

utilização inovadora para a técnica, onde os termogramas são projetados na nuvem de pontos 

proveniente do TLS.  Neste caso, o TLS também foi utilizado como ferramenta de diagnóstico para 

analisar as patologias e avaliar a vulnerabilidade do edifício histórico em estudo. 

2.2  |  D IGITALIZ AÇ ÃO A L ASER TERRESTRE (TERRESTRI AL LASER SC ANNING ,  TLS)  

2.2.1 | DEFINIÇÃO 

A digitalização a laser é uma técnica de levantamento ativa, rápida e automática que utiliza luz laser 

para medir uma elevada densidade de coordenadas de pontos 3D de superfícies, sem qualquer 

contacto. Esta técnica diferencia-se dos métodos de recolha de dados passivos, uma vez que os 

scanners a laser não dependem da luz, ambiente ou artificial, como na fotografia, emitindo e recebendo, 

por sua vez, a sua própria radiação eletromagnética (Boardman e Bryan, 2018). A medição dos pontos 

tridimensionais é feita praticamente em tempo real, permitindo a recolha de informações precisas de 

construções no seu estado atual e de um mapeamento da mesma com alta precisão (Nettley et al., 

2011; Leica Geosystems AG, 2012).  

Os scanners a laser podem operar a partir do solo ou em movimento. O primeiro é referido como 

digitalização a laser terrestre, enquanto que o segundo é referido como LiDAR (do inglês, Light, 

detection and ranging) (Lerma et al., 2010). Alguns exemplos de LiDAR incluem a digitalização a laser 

aérea (ALS, do inglês Airborne laser scanning), que possibilita a criação de modelos digitais do terreno 

(DTMs, do inglês Digital terrain models), e os sistemas móveis, que envolvem a acoplagem de um 

scanner a um veículo (MLS, do inglês Mobile laser scanning), utilizados para o mapeamento móvel de 

rodovias e o levantamento de perfis de praia e penhascos. Como estes métodos consistem em 

plataformas móveis, é necessário integrar o scanner com sensores de posicionamento e orientação 

(Boardman e Bryan, 2018). 

Schawlow & Townes (1958) estabeleceram uma teoria para obter a amplificação de luz por emissão 

estimulada de radiação laser. E, no começo dos anos 60, o laser começou a ser utilizado para medir 
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distâncias em levantamentos topográficos, permitindo o desenvolvimento de aparelhos que produziam 

perfis de túneis e minas, ainda de forma manual. Quando se adicionou a estes aparelhos um 

mecanismo de digitalização, apareceu o primeiro TLS, que foi comercializado no início dos anos 90. 

Desta forma, foi possível passar a obterem-se nuvens de pontos. Apesar de hoje em dia o TLS já estar 

bem estabelecido como técnica de aquisição de geoinformação, a tecnologia continua a desenvolver-

se e a evoluir (Pereira, 2011). 

2.2.2 | FUNDAMENTOS 

Um sistema de digitalização a laser mede distâncias e ângulos entre a plataforma e o ponto projetado. 

A Figura 1 exemplifica os constituintes do sensor e a Figura 2 um equipamento TLS. Diferentemente 

do TLS, os sistemas ALS (Figura 3), e MLS, necessitam da integração de um sistema de 

posicionamento para medir a altitude e posição da plataforma, constituído pelo Sistema de Navegação 

Inercial (INS, do inglês Inertial Navigation System) (Giongo et al., 2010).  

 

O princípio de medição do TLS consiste, resumidamente, na emissão de um feixe laser, a partir de uma 

plataforma, com uma elevada frequência de repetição. (Giongo et al., 2010; Wagner et al., 2006). À 

medida que o feixe laser é emitido, o sensor vai, automaticamente, rotacionar à volta do seu eixo 

vertical, e o espelho dentro do sensor vai girar e oscilar, direcionando o feixe para cima e para baixo. 

Deve-se ter em atenção que a técnica TLS pode cobrir somente as partes visíveis da edificação. O 

resultado será a digitalização sistemática do feixe sobre a área. Quando o feixe atinge um objeto, parte 

da sua energia regressa ao scanner, onde o sensor a deteta, e transforma o sinal analógico recebido 

em digital (Leica Geosystems AG, 2012; Boardman e Bryan, 2018). Um cronómetro é utilizado para 

determinar o tempo de retorno das pulsações entre a plataforma e os alvos e estimar a distância 

correspondente. São registados o ângulo horizontal correspondente à rotação do laser e o ângulo 

vertical correspondente ao movimento do espelho móvel (Leica Geosystems AG, 2012). Combinando 

as medidas obtidas, é possível definir um sistema de coordenadas esféricas centralizado no scanner, 

onde estão representadas as coordenadas cartesianas X, Y, Z para qualquer ponto na superfície do 

objeto. O conjunto das coordenadas é chamado de nuvem de pontos (Armesto-González et al., 2010). 

O princípio operacional do TLS é esquematizado na Figura 4.  

Para determinar as coordenadas tridimensionais de um alvo com o sistema TLS, diferentes técnicas e 

princípios podem ser implementados. Com base no método utilizado para medir a distância, os 

Figura 2: Exemplo de TLS. Leica 
Scan Station P40. 

(Precision Survey, s.d.) 

Figura 3: Princípios e componentes 
de um sistema ALS. 
(Giongo et al. 2010) 

Figura 1: Componentes do sensor 
TLS. 

(Pereira, 2011). 
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scanners a laser podem ser divididos em três tipos: scanners de tempo de voo (TOF, do inglês Time of  

flight), scanners de comparação de fase e scanners de triangulação ótica (Yastikli, 2007).  

Em scanners baseados no princípio TOF um pulso de laser é emitido e posteriormente refletido pelo 

objeto de estudo. O intervalo de tempo entre a transmissão e a receção do mesmo é medido. A partir 

do tempo que leva para o pulso de laser viajar entre o ponto de emissão e a superfície escanerizada e, 

conhecendo a velocidade de propagação da luz, é possível estimar a distância do instrumento ao ponto 

onde a luz foi refletida (Armesto-González et al., 2010; Mateus et al., 2010). Na tecnologia de 

comparação de fase, a luz laser é emitida continuadamente contrariamente aos sistemas TOF que 

emitem o sinal em intervalos de tempo regulares, (Pereira, 2011). Por fim, scanners baseados na 

triangulação estimam a distância de forma indireta usando o princípio da triangulação (Boardman e 

Bryan, 2018). A Tabela 1 contém informação adicional a cerca destes sistemas. 

Tabela 1: Sistemas de digitalização a laser e os seus usos.  

(Adaptado de Boardman e Bryan (2018)) 

Sistema Uso Precisão 
(mm) 

Distâncias 
(m) 

Triangulação Montado 
em tripé 

Objetos pequenos, produção de 
réplicas. 

0,1-1 0,1-2,5 

 
 
 

TOF 

Terrestre Exterior e interior de Edifícios; 
Desenhos, análises, modelos 3D. 

1-6 0,5-1000 

Móvel 
(veículo) 

Rodovias, Ferrovias. Desenhos, 
análises, modelos 3D. 

10-50 10-200 

SUA Cobertura de edifícios. Locais 
arqueológicos. Mapeamento e 
modelos 3D. 

20-200 10-125 

Aério Mapeamento de grandes áreas. 50-300 100-3500 

Comparação de 
fase 

Terrestre Exterior e interior de Edifícios. 
Desenhos, análises, modelos 3D. 

2-10 1-300 

 

Não existe um sistema de TLS que possa abranger todas as aplicações referente à documentação 

pretendida. No entanto, o princípio TOF é o sistema de digitalização mais popular e mais utilizado. 

(Yastikli, 2007).  

2.2.3 | PROCESSO DE TRABALHO 

Para obter os resultados pretendidos através do uso do TLS, existem dois passos fundamentais que 

consistem no trabalho de campo e no trabalho posterior realizado em escritório.  

Figura 4: Princípio operacional da Digitalização a Laser Terrestre. 
(Virtanen et al., 2014) 

 



11  

 

Primeiramente, é necessário realizar o planeamento da recolha de dados e um exercício de 

reconhecimento em campo, incluindo a tomada de decisões sobre os locais de posicionamento do 

scanner, garantindo a sobreposição adequada dos mesmos (Boardman e Bryan, 2018). No 

levantamento em campo, o equipamento é de fácil utilização: o procedimento consiste em posicionar o 

scanner de forma a alcançar a área que se pretende digitalizar, pressionar o botão, colocando assim o 

scanner em funcionamento. Para digitalizar a totalidade do alvo, caso o local seja extenso e o scanner 

não tiver capacidade em alcançá-lo totalmente, ou devido à existência de pontos de vista obstruídos, 

deve-se mover o scanner com o propósito de obter digitalizações em maior quantidade, como 

especificado no planeamento (Leica Geosystems AG, 2012). As digitalizações podem, posteriormente, 

ser facilmente georreferenciadas para um sistema de coordenadas locais ou à rede nacional.  

Os tempos de digitalização podem variar até 2 horas, incluindo o tempo adicional para gerar a 

fotografia. A tela de bordo do scanner deve exibir a nuvem de pontos imediatamente após a execução 

da digitalização para permitir a verificação visual (Dezen-Kempter et al., 2015; Boardman e Bryan, 

2018). Geralmente, o scanner permite detetar, para cada ponto registrado, dois tipos de informação: a 

posição, como conjunto de coordenadas, denominada de “informação geométrica”; e a refletância, 

como intensidade do sinal de retorno, denominada de “informação radiométrica” (Costanzo et al., 2014; 

Davis et al., 2017). Os valores de intensidade ou refletância dependem das características físicas do 

material e do comprimento de onda da radiação incidente (Armesto-González et al., 2010). Desta forma, 

o mapa de intensidades pode traçar características que não são observáveis a olho nu e representa 

uma fonte adicional de informação durante a análise (Boardman e Bryan, 2018). Em Sánchez-Aparicio 

et al. (2018), por exemplo, combinam-se as informações radiométricas e geométricas com o objetivo 

de detetar diversos processos patológicos comummente presentes em construções de alvenaria. A 

recolha de dados de intensidade e cor contribuem para uma melhor interpretação da nuvem de pontos 

e são obtidas automática e simultâneamente. O arquivo armazenado para cada ponto tem o formato x, 

y, z, I, R, G, B para representar o valor de coordenadas 3D, de intensidade, e de cor baseada nos 

valores RGB (do inglês, Red, Green and Blue) (Lerma et al., 2010; Xu et al., 2014; Boardman e Bryan, 

2018). 

No escritório, os dados obtidos são convertidos nos produtos finais pretendidos. E, apesar do processo 

de medição ser muito rápido, o processamento dos dados, mesmo com um software apropriado, requer 

muita paciência e tempo por parte do utilizador até chegar ao resultado final (Leica Geosystems AG, 

2012).  Maioritariamente as nuvens de pontos obtidas, usando técnicas TLS, são muito superiores em 

tamanho e contêm centenas de milhões de pontos que requerem recursos computacionais para serem 

processados (Virtanen et al., 2014). O software permitirá que as nuvens de pontos sejam rotacionadas, 

ampliadas e movidas, e que partes sejam cortadas ou filtradas, e as cores sejam alteradas (Boardman 

e Bryan, 2018).  

Para transformar os dados digitalizados num produto útil, deve-se primeiro limpar e filtrar, envolvendo 

a remoção de dados dos elementos indesejáveis presentes na digitalização. O registo ou alinhamento 

das nuvens consiste no processo de mover e rotacionar as nuvens dos seus respetivos sistemas de 

coordenadas num sistema de coordenadas de referência comum (Costanzo et al., 2014; Shanoer e 
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Abed, 2017; Boardman e Bryan, 2018). Este alinhamento pode ser manual ou automático, pela 

definição de pelo menos três pontos de referência, que normalmente são pontos de controlo inseridos 

durante a fase de levantamento (Hrozek, Sobota e Szabó, 2012; Costanzo et al., 2014).  

Seguidamente, procede-se às etapas de segmentação, agrupando as nuvens de pontos em diferentes 

regiões homogéneas que partilhem propriedades semelhantes e, a classificação, ao nomear estas 

regiões e a análise de dados (Grilli, Menna e Remondino, 2017). 

A partir deste ponto, existe uma variedade de aplicações e documentos que podem ser produzidos, 

dos mais simples (como desenhos CAD (do inglês, Computer Aided Design) de plantas 2D e elevações) 

até produtos mais avançados (como mapas topográficos detalhados, modelos de arame e de superfície, 

modelos texturizados e Modelos BIM) (Leica Geosystems AG, 2012). Para a produção de um modelo 

de superfície, a nuvem de pontos precisa de ser convertida numa malha triangular. Uma vez que a 

malha é produzida, pode ser adicionada a cada triângulo uma textura, o que fornecerá uma primeira 

visualização do modelo. As texturas aplicadas podem ser provenientes das bibliotecas de materiais 

presentes nos softwares ou a partir da fotografia do objeto, que pode ser aplicado à malha para uma 

texturização mais realista da condição da superfície no momento da pesquisa. Os modelos 3D gerados 

podem ainda ser utilizados para gerar imagens estáticas ou animadas do elemento de estudo 

(Boardman e Bryan, 2018).  

2.2.4 | APLICAÇÕES 

A digitalização a laser é uma tecnologia com alta aplicabilidade e sendo utilizada em áreas como a 

construção, gestão de instalações, manutenção, monitorização, marketing, segurança, educação, 

entretenimento, infraestruturas civis, arquitetura, aplicações industriais, património histórico e 

arqueologia (Leica Geosystems AG, 2012). Para exemplificar a sua versatilidade, Balsa-Barreiro e 

Fritsch (2018) utilizam-na para a produção de modelos 3D urbanos de cidades históricas, Baik (2017) 

para a criação de modelos BIM, Sánchez-Rodríguez et al. (2018) para a inspeção de túneis de caminho 

de ferro, Crespo-Peremarch et al. (2018) para ajudar a caracterizar a vegetação rasteira de florestas, 

Chen e He (2015) para a reconstrução de modelos de estradas auxiliando o planeamento urbano e, 

por fim, Letortu et al. (2019) para a monitorização da erosão costeira de penhascos. Essencialmente, 

esta técnica fornece um registo detalhado de um local antes da intervenção para ajudar na conservação 

e restauro, e como base para modelações 3D, animações e ilustrações para serem apresentadas em, 

por exemplo, museus, melhorando assim a acessibilidade ao público geral (Boardman e Bryan, 2018). 

É ainda utilizada na manutenção ou monitorização estrutural, e fornece um registo arquivístico 

detalhado de locais que podem ser perdidos ou alterados, tal como escavações arqueológicas.  

2.3  |  FOTOGR AMETRI A DIGITAL  TERRESTRE (AERIAL D IGITAL PHOTOGR AMMETRY ,  ADP) 

2.3.1 | DEFINIÇÃO  

Lerma et al. (2010) define a fotogrametria como a arte de medir e interpretar imagens para se reconstruir 

objetos tridimensionalmente. Assente na trigonometria, esta tecnologia é capaz de derivar medidas 3D, 
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assim como características e atributos, de um conjunto de imagens com sobreposição (Virtanen et al., 

2014). Conhecendo a orientação no espaço de pelo menos uma das imagens, e a partir da projeção 

de raios gerados pelas outras, é possível gerar modelos texturizados e medir os objetos representados 

(Lerma et al., 2010). 

Em 1850, Aimé Laussedat percebeu que, graças ao conhecimento das características óticas de uma 

câmara utilizada para fotografar um mesmo elemento a partir de ângulos ligeiramente diferentes, era 

possível obter medições precisas das dimensões relativas do objeto fotografado pela comparação 

destas imagens. Laussedat foi bem-sucedido ao aplicar esta técnica, apesar de ter sido necessária 

uma elevada quantidade de cálculo manual e habilidade técnica. O termo “fotogrametria” foi 

primeiramente introduzido por Albrecht Meydenbauer em 1867, o qual aplicou a técnica ao 

levantamento de edifícios (Grimm, 1980). Nas últimas décadas do século XX, procurou-se maximizar a 

automação do fluxo de trabalho, o que só foi conseguido no início dos anos 90 com a fotogrametria 

digital, que permitiu os dados 3D serem automaticamente gerados (Mccarthy, 2014).  

Atualmente, a aquisição e o processamento de imagens fotogramétricas são possíveis a uma fração 

do custo inicial graças ao desenvolvimento de softwares mais acessíveis e à implementação de 

técnicas SfM (do inglês, Structure from Motion) (Mathworks, s.d.). A disseminação desta tecnologia foi 

possível com o desenvolvimento de câmaras digitais com imagens de alta qualidade, baratas e 

portáteis, e a possibilidade de serem manuseadas diretamente do solo ou controladas remotamente 

com o uso de veículos aéreos não tripulados UAV (do inglês, Unmanned Aerial Vehicle), juntamente 

com a melhoria da capacidade de processamento dos computadores (Lerma et al., 2010). 

2.3.2 | FUNDAMENTOS  

Os pontos presentes nas imagens capturadas por uma câmara normal representam a convergência de 

muitos raios de luz. Para a aplicação em fotogrametria, o raio que interessa é o que, teoricamente, 

passa em linha direta desde o ponto do objeto (A, B, C), pelo centro de projeção na parte de trás da 

lente da câmara (P) até o plano da imagem obtida (A’,B’,C’) como se verifica na Figura 5. Ao assumir-

se que estes pontos estão numa linha reta, deve-se aplicar uma transformação, através de equações 

de colinearidade, para traduzir o sistema de coordenadas 2D da imagem bidimensional para o 3D do 

objeto real. Estas equações são baseadas numa câmara ideal, onde as distorções geométricas são 

inexistentes, o que não acontece em câmaras reais, onde os pontos estão ligeiramente fora da posição 

idealizada na projeção. Assim sendo, estes desvios devem ser quantificados e compensados 

matematicamente (Yastikli, 2007; Bedford, 2017).  

Com o processo SfM, pretende-se calcular as orientações externa e interna de várias câmaras, através 

da posição dos pontos do objeto no espaço, identificados e combinados automaticamente entre as 

imagens pela interseção dos raios que representam este ponto nas outras imagens (Figura 6). Este 

recurso é aplicado a todos os pontos, ou pixéis, para os quais tenham correspondência em pelo menos 

duas fotografias. Estes pontos fazem parte da nuvem gerada que estará num sistema de coordenadas 

e escala arbitrários se não estiver disponível nenhum tipo de controlo formal. Quando há a inexistência 

de pontos equivalentes, a sua reconstrução em 3D deixa de ser possível (Lerma et al., 2010; Davis et 
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al., 2017; Mathworks, s.d.). O processo para se construir a nuvem de pontos dispersa encontra-se 

descrito de seguida. 

Assim que as imagens são obtidas e importadas no software, este vai fazer a identificação das 

características em comum entre as imagens – ou, como são chamados, pontos de interesse (IPs) – 

que devem ser detetados em várias imagens. A seguir, estes IPs são correspondidos e combinados 

entre si e o algoritmo SfM vai determinar as orientações internas e externas da câmara para todas as 

imagens com correspondência. Posteriormente, as discrepâncias existentes entre a localização dos 

pontos observados e a reprojeção dos mesmos são afinadas. Uma vez encerrada a parte SfM da 

técnica, a reconstrução MVS (do inglês, Multi-view Stereo) pode ser realizada. Os IPs identificados 

anteriormente são utilizados para formar uma nuvem de pontos densa que pode, por triangulação, dar 

origem a uma malha. Esta malha pode, subsequentemente, ser texturizada mediante a projeção das 

texturas geradas a partir das imagens inicialmente inseridas no software (Bedford, 2017). 

 

Existem diferentes abordagens de medição e de processamento SfM (Ullman, 1976) definidas de 

acordo com o número de imagens obtidas, nomeadamente, o processamento multi-imagem, o 

processamento de pares estéreos ou o  processamento de uma única imagem, bem como os diferentes 

níveis de automação – automático, semiautomático e manual (Lerma et al., 2010). 

No âmbito da presente dissertação foi utilizado o processamento de imagens múltiplas sobrepostas, 

em oposição ao processamento de imagens únicas ou pares estéreos. No entanto, para fins de 

compreensão, segue-se uma breve explicação destes métodos.  

No processamento de uma única imagem, utiliza-se um processo conhecido como retificação de 

imagem, que envolve a transformação da projeção de uma imagem inclinada num plano para remover 

os deslocamentos relativos à inclinação. No caso da fotogrametria de pares estéreos, esta corresponde 

a um emparelhamento de duas imagens e, através dos princípios da interseção descritos 

anteriormente, este método permite a vetorização 3D e a geração de modelos de superfície (Yastikli, 

2007). Relativamente ao processamento de imagens múltiplas, no software fotogramétrico muitas 

imagens podem ser usadas para calcular as posições 3D dos IPs correspondentes. Na maioria dos 

casos, um único par não fornecerá informação suficiente para a reconstrução da totalidade do caso de 

estudo e assim, é indispensável que mais imagens sejam utilizadas para aumentar a precisão dos 

resultados obtidos (Bedford, 2017). A fotogrametria pode produzir modelos detalhados com um mínimo 

de processamento manual (Mccarthy, 2014).  

Figura 5: Princípio do raio principal para qualquer 
ponto do objeto. 
(Bedford, 2017) 

 

Figura 6: Interseção de raios de duas imagens a 
definir pontos do objeto no espaço. 

(Bedford, 2017) 
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2.3.3 | PROCESSO DE TRABALHO  

Existem vários softwares para o processamento SfM-MVS, como por exemplo o VisualSfM e o Agisoft 

Photoscan. Tendo em consideração que este é um mercado em contínua expansão e novos 

desenvolvimentos, Remondino et al (2012) realiza uma análise comparativa de alguns destes 

softwares. Contudo, independentemente de qual seja o software escolhido, o processo de trabalho é 

normalmente realizado de maneira bastante semelhante, e exige sempre planeamento antes do 

trabalho de campo. A primeira etapa deste processo consiste na recolha das imagens do caso de 

estudo a ser reconstruído (Mccarthy, 2014; Davis et al., 2017). Para isso, existem diferentes métodos 

que se podem aplicar consoante a natureza do alvo, como a utilização de tripés para levantamentos 

terrestres ou balões, aeronaves tripuladas e UAV para circuitos aéreos. Os UAV são controlados 

remotamente e podem capturar tanto imagens verticais quanto oblíquas, relevantes para a captura de 

superfícies verticais para evitar aomissão de dados na reconstrução. Os esquemas dos tipos de 

imagens obtidas e do nível de sobreposição pretendido na captura aérea são exibidos, respetivamente, 

nas Figuras 7 e 8 (Bedford, 2017).   

Para aplicações fotogramétricas, a qualidade das imagens utilizadas irá influenciar, diretamente e 

recorrentemente, a qualidade dos produtos finais alcançados, de forma a que as imagens de má 

qualidade dão origem a resultados de má qualidade. Assim, a seleção da câmara utilizada constitui 

uma das decisões mais determinantes. De um modo geral, as câmaras DSLRs (do inglês, Digital Single 

Lens Reflex Cameras) fornecerão os melhores resultados, podendo ainda ser otimizados com a 

calibração apropriada do aparelho. A escolha de um alvo estático também é crucial, pois os elementos 

móveis afetam a capacidade do software de combinar os traços entre as imagens de forma bem-

sucedida.  

O segundo passo corresponde ao upload das imagens no software para análise e deteção automática 

dos IPs correspondentes entre elas. Muitos dos programas de fotogrametria multi-imagem utilizam um 

algoritmo designado SIFT (do inglês, Scale-Invariant Feature Transform) que fazem estas combinações 

e correlações entre as imagens independentemente das mudanças na escala ou orientação. Esta fase 

pode acabar por ser muito demorada e exigir uma grande quantidade de energia do computador, uma 

vez que o software pode analisar um elevado número de fotografias que devem ser comparadas uma 

a uma na totalidade. Para lidar com esta situação, existem muitos softwares que permitem o 

processamento em nuvem como, por exemplo, o Recap 360 da Autodesk (Mccarthy, 2014).  

Figura 7: Sobreposição pretendida na captura de 
imagens aérea. 
(Bedford, 2017) 

 

Figura 8: Esquema do tipo de imagens obtidas pelo 
SUA. 

(Bedford, 2017) 
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Na terceira etapa, são utilizadas as correspondências entre pontos para calcular a relação espacial 

entre as imagens e, ao fazê-lo, as posições relativas das câmaras. A nuvem de pontos resultante deve 

ser filtrada para remover os pontos com erros de re-projeção, sendo o resultado final desta etapa um 

modelo tridimensional disperso que inclui as localizações relativas da câmara e os IPs identificados 

(Mccarthy, 2014). Nesta fase, o modelo obtido é livre de escala e, para tal, são utilizados pontos de 

controlo para ajudar a localizar, dimensionar e orientar os dados espacialmente, para otimizar o 

alinhamento automático das imagens, reduzir os erros no modelo e para verificar a precisão da 

reconstrução. Os pontos de controlo podem ser derivados de várias fontes, tais como GNSS, TST, 

TLS/LiDAR, etc. São necessários pelo menos três pontos para dimensionar e orientar a reconstrução, 

e estes devem estar presentes em pelo menos duas imagens (Bedford, 2017). 

Na quarta etapa, usando esse modelo 3D disperso, o software analisa novamente as imagens e gera 

um modelo muito mais denso do objeto retratado, assumindo a forma de uma nuvem de pontos 

semelhante às geradas pelos scanners a laser. Porém, ao contrário do TLS, os pontos neste modelo 

incluirão valores de cor, uma vez que são derivados de imagens coloridas. Como, teoricamente, não 

existe um tamanho máximo de nuvem de pontos visto que dependem do número de imagens, as 

nuvens de pontos fotogramétricas podem acabar por se tornar muito densas. Após a nuvem de pontos 

estar completa, o próximo passo dependerá dos produtos finais pretendidos (Mccarthy, 2014). 

Deve-se ter em atenção que a precisão do projeto inteiro vai estar sujeita a um grande número de 

variáveis, tais como a qualidade das imagens, as condições ambientais em que as fotografias foram 

capturadas, as técnicas de processamento a serem usadas, as opções de software escolhidas, entre 

outros (Bedford, 2017). 

2.3.4 | APLICAÇÕES 

Os produtos obtidos são analisados e/ou são usados como base para a execução de desenhos 2D no 

CAD ou para servir de acesso virtual a áreas normalmente inacessíveis, e para gerar cortes, 

impressões 3D, modelos de superfície ou texturizados (Bedford, 2017).  

É aplicada em campos como a arqueologia, arquitetura, engenharia, património cultural, geologia, etc. 

Para além disso, é utilizada na pós-produção de filmes para combinar live action e CGI (do inglês, 

Computer-Generated Imagery), e para criar ambientes em videojogos. A título de exemplo nomeiam-

se Ajayi, Palmer e Salubi (2018) que utilizaram a fotogrametria para a modelação topográfica prévia à 

escolha do local de construção, Watanabe e Kawahara (2016) para a monitorização da topografia de 

rios e vegetação, Zimmer et al. (2018) para quantificar o processo de erosão, Pacheco-Ruiz, Adams e 

Pedrotti (2018) para modelar escavações arqueológicas submersas, Forlin, Valente e Kázmér (2018) 

para verificar os efeitos de terremotos em sítios arqueológicos sismicamente ativos, Yalcin e Selcuk 

(2015) para a modelação urbana 3D e Capolupo et al. (2015) para monitorização ambiental.  
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2.4  |  TERMOGR AFI A DE INFR AVERMELHOS ( INFRARED THERMOGR APHY ,  IRT) 

2.4.1 | DEFINIÇÃO  

Devido às crescentes preocupações com a minimização de energia, os edifícios têm-se tornado mais 

eficientes no que diz respeito ao consumo de energia, estando a perda de calor de elementos 

construtivos diretamente relacionada ao desempenho energético geral de um edifício (Fox et al., 2014; 

Kylili et al., 2014). A termografia de infravermelhos é uma técnica não destrutiva e não invasiva usada 

para avaliar o desempenho térmico de uma construção podendo ser, no entanto, de interpretação difícil 

e subjetiva, existindo para isso normas internacionais (Garcia, 2014; Kirimtat e Krejcar, 2018). 

A termografia é uma técnica que tem como base a deteção da radiação infravermelha emitida e refletida 

pela superfície do elemento em análise, permitindo identificar irregularidades e heterogeneidades 

existentes na resistência térmica do elemento construtivo. Para conseguir isso, é usada uma câmara 

termográfica para medir a radiação térmica infravermelha, invisível ao olho humano, emitida por um 

corpo. Como essa radiação depende da temperatura da superfície do objeto, esta possibilita que a 

câmara a converta em sinais elétricos e as exiba numa imagem térmica (Clark, Mccann e Forde, 2003; 

Barreira e Freitas, 2005; Santos, 2014). Essa imagem apresenta uma escala de cores correspondente 

a uma gama de temperaturas, e possibilita a identificação de zonas irregulares que correspondem a 

possíveis anomalias. (Fox et al., 2014; Garcia, 2014; Ferreira, 2016; Pereira, Vale e Venceslau, 2017). 

Os primeiros estudos desta técnica ocorreram em 1800, com o astrónomo William Herschel que 

descobriu a parte infravermelha do espectro eletromagnético, e pelo seu filho, Sir John Herschel, que 

em 1840, utilizou a evaporação diferencial do álcool obtido de uma superfície pintada com carbono para 

obter a primeira imagem térmica (Cortizo, 2007). Em 1929, Tihanyi inventou a primeira câmara sensível 

ao infravermelho que, por um longo período de tempo, foram utilizados unicamente pela comunidade 

científica e militar (Garcia, 2014; Kylili et al., 2014). Foi apenas no final da década de 1960 que as 

câmaras IR foram comercializadas e as imagens térmicas tornaram-se acessíveis a um público mais 

amplo (Kylili et al., 2014). Atualmente existem diversos tipos de equipamentos de radiação térmica, 

aumentando a aplicabilidade da técnica em diversos campos, incluindo o diagnóstico de patologias em 

edifícios (Garcia, 2014; Santos, 2014). 

2.4.2 | FUNDAMENTOS  

Os princípios da termografia por infravermelhos podem ser explicados através da teoria de 

transferência de energia, estabelecendo que, existindo diferença de temperaturas entre dois corpos, a 

transmissão de fluxo de calor ocorre, espontaneamente, do mais quente para o mais frio até atingir o 

equilibrio térmico. A transferência de calor ocorre por fenómenos de condução, convecção e radiação. 

Diferentemente dos primeiros dois mecanismos, a radiação não necessita de um meio físico para 

ocorrer e a sua emissão é tão maior quanto maior for a temperatura da superfície (Serafim, 2012; 

Garcia, 2014).  
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 A técnica da termografia assenta no princípio de que todos os corpos com temperatura superior ao 

zero absoluto, 0K (-273ºC), emitem radiação infravermelha em função da sua temperatura absoluta e 

das características da sua superfície (Santos, 2012; Ferreira, 2016). A Figura 9 mostra o espectro 

eletromagnético, e as bandas nas quais está dividido. Estas bandas compreendem diferentes 

comprimentos de onda e incluí a região dos infravermelhos entre os 0,75 e 1000 μm. (Santos, 2014). 

Enquanto o termo radiação pode-se referir a uma ampla gama de comprimentos de onda do espectro 

eletromagnético, a termografia de infravermelhos limita a sua aplicação à radiação térmica ou seja, 

aquela emitida como resultado da temperatura de um corpo (Clark, Mccann e Forde, 2003; 

Bagavathiappan et al., 2013).  

A lei que quantifica a radiação térmica é a Lei de Stefan Boltzman (Joseph Stefan, 1835-1893; Luwig 

Eduard Boltzmann, 1844-1906), que estabelece que a energia radiante total emitida por um corpo 

negro, por unidade de área de superfície é diretamente proporcional à quarta potência da sua 

temperatura absoluta (Santos, 2012, 2014; Kylili et al., 2014). Um corpo negro é um objeto hipotético 

que absorve todas as radiações do espectro eletromagnético, em qualquer comprimento de onda, e 

emite a sua totalidade, de maneira que não reflete qualquer radiação, sendo considerado um 

absorvedor e emissor ideal (Bagavathiappan et al., 2013; Santos, 2014). No entanto, na prática, os 

corpos não são negros, e apenas parte da energia é absorvida e o restante é transmitida ou refletida. 

Desta forma, introduz-se na equação de Stefan-Boltzman, equação 1, um coeficiente de emissividade 

(ε) do objeto em estudo (Serafim, 2012; Ferreira, 2016): 

 𝐸 = 𝜀 𝜎 𝑇4 (1) 

onde E é a radiação (W/m2), T é a temperatura absoluta (K), σ é a constante de Stefan-Boltzmann (5,67 

x 10-8 W/m-2K-4). O coeficiente de emissividade traduz a capacidade de emissão de um objeto real e 

pode ser definida como a razão entre a energia emitida por um elemento e a energia emitida por um 

corpo negro à mesma temperatura (Garcia, 2014). Este valor é influenciado por diversos fatores entre 

eles o tipo de material e as condições da superfície (Serafim, 2012). A título de curiosidade, o Anexo 1 

apresenta valores de emissividade para diversos materiais. 

 A termografia pode parecer uma técnica simples e intuitiva, porém, a análise dos termogramas obtidos 

pode resultar em dificuldades de interpretação e de distinção entre as anomalias de facto presentes e 

as irregularidades causadas por fatores externos (Serafim, 2012). Assim, tal como exemplifica a Figura 

10, a energia que atinge o sensor térmico é o resultado composto da energia emitida pelo alvo e a 

energia do meio adjacente intersetada e refletida pelo alvo e a atmosfera (Kylili et al., 2014).  

Figura 9: Espectro Eletromagnético. 
(Santos, 2014) 
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A energia radiada pelo objeto depende de diversos fatores nomeadamente da sua temperatura e 

emissividade, da humidade e temperatura ambientes e luz solar incidente, da distância entre a câmara 

termográfica e a superfície do objeto,  da temperatura dos objetos adjacentes e suas propriedades 

refletoras (Serafim, 2012; Santos, 2014). A prática do observador para a interpretação dos resultados 

e a qualidade do equipamento utilizado são determinantes para a obtenção de leituras corretas 

(Serafim, 2012). Para além disso, os resultados obtidos serão diferentes consoante a hora do dia em 

que são efetuados (Santos, 2012, 2014; Garcia, 2014). Vários autores, Fokaides & Kalogirou (2011) e 

Lehmann et al. (2013), recomendam que sejam realizadas à noite ou em dias de céu nublado e, por 

ventura, no início da manhã. As limitações e os numerosos parâmetros que influenciam a medição 

afetam a precisão dos resultados (Fox et al., 2014).  

2.4.3 | PROCESSO DE TRABALHO  

Previamente à execução de uma inspeção termográfica, é necessário questionar quais os princípios 

de análises que serão aplicados. 

Posteriormente, deve-se considerar o esquema de análise que pode ser efetuado de forma passiva ou 

ativa. Na termografia ativa é necessário um estímulo externo artificial para produzir um contraste 

térmico em zonas que se encontram em equilíbrio térmico com o ambiente. Este estímulo compreende 

qualquer tipo de fonte externa de calor (Garcia, 2014; Kylili et al., 2014). Já os métodos passivos são 

realizados sem a interferência de qualquer fonte artificial de aquecimento da superfície, aproveitando a 

diferença de temperatura existente entre os ambientes interior e exterior, tendo a radiação solar como 

fonte natural (Santos, 2012; Garcia, 2014). Para a maioria das aplicações de monitorização com 

termografia de infravermelhos, a análise passiva corresponde à técnica experimental preferida, já que 

quer o levantamento quer a análise de dados são normalmente mais simples (Bagavathiappan et al., 

2013). Nesta dissertação, foi também utilizado o método da termografia passiva. 

A localização do ensaio é outro aspeto relevante. A termografia externa é mais suscetível a condições 

ambientais mutáveis com maiores flutuações climáticas do que a termografia interna, que fornece um 

ambiente mais estável. Há ainda diversas metodologias de pesquisa que podem ser aplicadas 

consoante a necessidade. Como exemplo, os levantamentos aéreos, colocam uma câmara térmica 

fixada a um avião, helicóptero, UAV, entre outros. Por fim, a termografia também pode ser utilizada 

como um meio de monitorar o desempenho ao longo do tempo dos edifícios e como uma ferramenta 

(emissividade) ε 
(transmitância) τ 
(temperatura) T 

(taxa de emissão) W 

Figura 10: Representação esquemática dos processos de transmissão de energia de uma medição termográfica. 
(Santos, 2014) 
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de alerta preventiva para detetar anomalias em desenvolvimento antes que estas se agravem (Fox et 

al., 2014). A Figura 11 mostra esquematicamente o processo de decisão da metodologia da pesquisa 

termográfica. 

Uma das principais vantagens do IRT é que esta técnica requer instrumentações mínimas, onde o único 

equipamento indispensável é uma câmara termográfica, leve e portátil (Bagavathiappan et al., 2013).  

O procedimento do ensaio em si é bastante simples, bastando apontar a câmara ao alvo e regular o 

intervalo de temperaturas, de modo a obter um termograma com o máximo de informação pretendida 

(Santos, 2012; Pina dos Santos e Matias, 2002). Uma vez que a radiação emitida pelo alvo é focalizada 

pela ótica no sensor IR, o sinal de resposta elétrica é convertido numa imagem digital. O termograma 

pode ser posteriormente submetido a técnicas de processamento de imagem para melhorar as imagens 

térmicas adquiridas ao nível do contraste e facilitar o processo de análise (Kylili et al., 2014). 

2.4.4 | APLICAÇÕES 

Na construção, a termografia é uma ferramenta importante para a identificação de patologias que 

podem pôr em causa o desempenho energético dos edifícios. É utilizada como ferramenta de 

diagnóstico para localizar perdas energéticas e infiltrações de ar, verificar problemas de isolamento 

térmico, humidades e zonas fissuradas, destacamentos e empolamentos de elementos construtivos e 

pontes térmicas. Consiste numa boa técnica de manutenção preventiva e é amplamente utilizada na 

manutenção e reabilitação de edifícios (Kylili et al., 2014; Santos, 2014).  

Esta é uma técnica que também tem vários domínios de aplicação para além da construção. É utilizada 

na ciência e investigação, medicina e medicina veterinária, meteorologia, arqueologia, astronomia, 

geologia, indústria, vigilância e combate a incêndios, buscas e salvamentos, e no setor das energias 

renováveis (Garcia, 2014). Para uma ideia mais abrangente, Gonzales-Hernandez et al. (2018) utiliza 

a termografia para a deteção de cancro mamário, Yao et al. (2018) para a deteção do estado de 

conservação de pinturas em murais, Barreira e Freitas (2005) para avaliar materiais da construção, 

Clark, Mccann e Forde (2003) para avaliar pontes de alvenaria e betão, Vazquez et al. (2018) para 

monitorar a cristalização do sulfato de sódio e Altoé e Oliveira Filho (2012) para a inspeção de edifícios.  

Figura 11: Fatores que influenciam o processo de decisão da metodologia da pesquisa termográfica. 
adaptado de Fox et al. (2014) e Santos (2014) 
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2.5  |  INTEGR AR TLS,  ADP  E  IRT 

É bastante comum a aplicação em simultâneo de ambas as tecnologias de levantamento como uma 

metodologia de produção de modelos 3D, em que a integração dos dados fotogramétricos nos dados 

gerados por um scanner a laser é benéfico e suprime as limitações das duas técnicas em separado 

(Bedford, 2017). Para integrá-las, os dados derivados do scanner podem servir de controlo de 

posicionamento para os dados fotogramétricos. Os scanners a laser lidam com informações 

geométricas e espaciais precisas apesar de serem mal equipados em relação às câmaras, com 

informações RGB e de textura de baixa resolução. Nas imagens fotogramétricas estas informações são 

de alta resolução, já as informações métricas necessitam de mais etapas de processamento para serem 

obtidas (Dezen-Kempter et al., 2015). A Tabela 2 apresenta as vantagens e limitações de cada técnica. 

Tabela 2: Vantagens e Desvantagens de cada técnica. 

 Vantagens Desvantagens 

 
 
 
 

 
T 
L 
S 

- É capaz de capturar, com qualidade e precisão, a 
localização fidedigna dos pontos; 
- Os dados capturados já estão em formato 3D sem a 
necessidade de processamento adicional, e podem ser 
verificados diretamente no local;  
- O sistema é independente da exigência de uma fonte 
de luz externa; 
- Capturam informações de intensidade para além das 
informações geométricas; 
- Fornece uma enorme densidade de dados e uma 
velocidade de digitalização de até um milhão de pontos 
por segundo; 
- Os aparelhos são compactos e portáteis, com 
interface amigável, e podem operar em condições ou 
ambientes diversos; 
- Incluem uma câmara incorporada. 

- A geometria pode conter informações de 
textura inutilizáveis, uma vez que a câmara 
interna destes sistemas é sensível à 
iluminação; 
- Limitações na medição de coberturas, a 
menos que seja posicionado acima do nível da 
mesma; 
- Presença de lacunas nos dados das nuvens 
causadas por obstruções ao alvo aquando da 
captura; 
- Requer um operador experiente para garantir 
a qualidade do produto resultante; 
- Necessita de um software especializado para 
extrair, registar e processar os dados das 
nuvens de pontos.  

 
A 
D 
P 

- Tempo necessário para recolher as imagens em 
campo é curto, de 30 a 60 minutos; 
- Captura uma visão tridimensional mais realista do 
objeto e o equipamento é mais fácil de se transportar; 
- Obtenção de resultados rápidos, rentáveis e mais 
realistas de levantamento 3D. 

- É uma técnica sensível a mudanças nas 
condições de iluminação e depende da visão 
desobstruída do alvo a fotografar; 
- O processamento em softwares é lento e o 
seu resultado só pode ser conferido à 
posteriori. 

 
 
 
 
I 
R 
T 

- Ferramenta de inspeção eficaz; 
- Disponibilidade de câmaras IR acessíveis, leves e 
portáteis, capazes de captar flutuações bruscas de 
temperatura a uma ampla faixa de temperatura; 
- Permite a monitorização simultânea de uma grande 
área possibilitando a identificação de várias anomalias 
numa análise geral; 
- É seguro, não contém radiação nociva; 
- Nenhuma fonte externa de iluminação é necessária, 
podendo-se operar a noite; 
- A radiação térmica pode penetrar fumaça e detetar 
objetos visualmente obscurecidos.  

- A IRT não pode ser utilizada para estudar 
objetos em equilíbrio térmico; 
- A interpretação das imagens requer 
experiência, sendo necessária uma pessoa 
qualificada para interpretar os resultados; 
- A sua precisão depende de numerosos 
fatores, tais como: condições climáticas, 
emissividade, cor, reflexão térmica, presença 
de obstáculos entre a câmara e o elemento 
construtivo, etc.  

 

Como estas tecnologias são normalmente utilizadas para a captura da realidade e a produção de 

modelos 3D para monitorização ou documentação, a termografia não é requerida para estas 

aplicações. No entanto, em determinadas ocasiões, é possível a integração da mesma para a deteção 

de anomalias no edificado, onde as informações são sobrepostas com as obtidas pelo TLS ou pela 

fotogrametria. A Tabela 3 mostra a comparação de algumas das características de ambas as 

tecnologias de levantamento 3D. 
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A Tabela 4 apresenta uma revisão bibliográfica de alguns dos artigos estudados que abordam o uso 

de uma tecnologia ou mais para alcançar os seus objetivos. 

Tabela 4: Revisão bibliográfica. 
 

Autor 
 

Tipo de 
Edifício 

 
Tipo de Estudo 

 
Principais Conclusões 

T
L
S 

A
D
P 

I
R
T 

Costanzo 
et al., 2014 

Museu Conservação Utilizaram o TLS para a reconstrução 3D do edifício 
e sobrepuseram as informações com termogramas 
para a deteção de anomalias. Concluiu-se que a 
utilização de ambas as tecnologias melhorou o 
conhecimento do estado de conservação do 
edifício e que o TLS pode ser usado como 
ferramenta de diagnóstico quando combinado com 
outras soluções.  

X  X 

Lerma et 
al., 2010 

Caverna Documentação 
arqueológica 

Integra TLS e fotogrametria para produzir um 
modelo 3D foto-realístico prévio à intervenção, 
possibilitando que os documentos arqueológicos 
sejam atualizados mais facilmente, e iniciando a 
arquivação de informações daquele local 
arqueológico.  

X X  

Armesto-
González 

et al., 2010 

Ruínas Investigação Utiliza os valores de intensidade obtidos do TLS – 
através de diferentes métodos e scanners – para 
detetar e caracterizar anomalias nos materiais 
presentes em edifícios históricos.  

X   

Xu et al., 
2014 

Monumento 
Histórico 

Investigação Propõe uma metodologia para produzir um modelo 
3D foto-realístico através da integração de dados a 
partir do TLS e da fotogrametria. 

X X  

Suchocki e 
Katzer, 
2018 

Materiais de 
construção 

Investigação Realiza ensaios com materiais de construção para 
avaliar as limitações do TLS na deteção de 
humidade, pelos valores de intensidade. Foram 
avaliados fatores como rugosidade da superfície, 
cor e presença de água.  

X   

Davis et 
al., 2017 

Escritura em 
pedra 

Arqueologia e 
Investigação 

Procura examinar as vantagens e desvantagens 
dos métodos de TLS, fotogrametria e reconstrução 
fotográfica para a manutenção e gravação dos 
locais de estudo e o envolvimento da comunidade 
para tal. Os resultados produziram informações 
espaciais precisas, ofereceram um melhor 
entendimento do objeto de estudo e permitiram 
oportunidades de aprendizagem para a 
comunidade. 

X X  

Bison et 
al., 2012 

Edifício Investigação Obtém uma reconstrução tridimensional do edifício 
com todas as informações da superfície 
integradas, permitindo uma visualização mais fácil 
e dinâmica dos processos térmicos a ocorrerem no 
edifício e a sua correta localização no espaço. O 
modelo obtido não é o mais geometricamente 
preciso, mas sim simplificado.  

 X X 

Tabela 3: Comparação entre as tecnologias de captura da realidade. 
adaptado de Dezen-Kempter et al. (2015) 

Características Tecnologias 

Scanner a laser 3D Fotogrametria 

Precisão Milímetro Centímetro 
Resolução Milhões de pontos Centenas de pontos 
Custo do equipamento Dezenas de milhares Centenas 
Habilidade necessária Média-alta Baixa 
Portabilidade Volumoso À mão 
Geração de dados 3D Captura automática Pós-processamento 
Modelagem 3D Extração automática da forma  Modelagem manual 
 
Desafios ambientais 

Refletividade, textura da superfície, 
tempo, movimento do alvo, linha de 
visão 

Repetição, textura da 
superfície e do material, 
ângulo e linha de visão 
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Autor 

 
Tipo de 
Edifício 

 
Tipo de Estudo 

 
Principais Conclusões 

T
L
S 

A
D
P 

I
R
T 

Yastikli, 
2007 

Edifícios 
históricos 

Documentação 
do Património e 

Investigação 

Investiga, de forma bem-sucedida, a aplicação e a 
metodologia associada a estas tecnologias para a 
documentação de património histórico com 
geometrias complexas e/ou formas irregulares. 

X X  

Mccarthy, 
2014 

Variado 
(Forte, 

túmulo, etc.) 

Investigação Procura estabelecer a fotogrametria como uma 
ferramenta prática e recorrente na arqueologia 
para a obtenção de levantamentos rápidos e, 
possivelmente, com integração da comunidade. A 
metodologia é bem-sucedida.  

 X  

Lagüela et 
al., 2018 

Pavimentos Investigação Utiliza GPR (do inglês, Ground Penetrating Radar), 
IRT e TLS para detetar danos no pavimento de 
estradas. O GPR foi utilizado para detetar 
anomalias profundas; o IRT para as anomalias 
superficiais; e o TLS para obtenção de medidas 
geométricas e deteção de anomalias exteriores. 
Os resultados validam a utilização de cada uma 
das técnicas para deteção de danos.  

X  X 

Alba et al., 
2011 

Edifícios em 
campus 

universitário 

Investigação Propõe o mapeamento das imagens térmicas em 
modelos 3D para auxiliar na localização, 
visualização e análise de anomalias em edifícios 
arquitetónicos. O TLS equipado com uma câmara 
NIR (do inglês, Near InfraRed) é utilizado para 
extrair o modelo 3D a partir da nuvem de pontos; e 
a fotogrametria, através de uma câmara dupla IR e 
RGB, para afinar a geometria e melhorar a textura 
do produto final. Esta metodologia conjunta 
permitiu a otimização do mapeamento térmico das 
anomalias, assim como a determinação exata da 
localização das mesmas e melhorar a resolução 
geométrica do modelo 3D texturizado. 

X X X 

Cabrelles 
et al., 2009 

Monumento 
Histórico, 

túmulo 

Documentação Utiliza o TLS para obter as nuvens de pontos 3D e 
juntamente com a fotogrametria texturizar o 
modelo final alcançado. As imagens termográficas 
contribuíram com informações sobre o estado de 
conservação do monumento. O resultado foram 
dois modelos comparativos, um foto-realístico e um 
termo-realístico aplicando, respetivamente, as 
imagens fotográficas e as termográficas ao 3D. 
Este ensaio permitiu uma melhor compreensão e 
análise do estado real do monumento estudado.  

X X X 

Altoé e 
Oliveira 

Filho, 2012 

Edifício num 
campus 

universitário 

Documentação A termografia é utilizada em inspeções 
preventivas. O resultado foi a deteção de 
patologias construtivas e a determinação do 
estado de conservação do edificado.  

  X 

Lagüela et 
al., 2010 

Edifício 
Universitário 

Investigação Efetua o registo das imagens termográficas 
diretamente na nuvem de pontos gerada pelo TLS, 
para obter imagens termográficas retificadas sem 
distorções óticas. Os resultados são mais precisos.  

X  X 

González-
Aguilera et 
al., 2013 

Edifício 
Universitário 

Investigação Produz um modelo 3D termográfico e imagens 
termográficas retificadas a partir da metodologia 
fotogramétrica. Constitui uma contribuição 
inovativa para o campo da automação da 
termografia.    

 X X 

Borrmann, 
Elseberg e 
Andreas, 

2012 

Edifício 
Universitário 

Investigação Criação de um modelo 3D térmico das fachadas de 
um edifício através do registo direto das imagens 
térmicas no modelo 3D do TLS. O estudo teve de 
ser repetido durante a noite visto que as imagens 
térmicas capturadas durante o dia apresentavam 
medidas distorcidas impossibilitando o trabalho de 
análise.  Um modelo fotogramétrico obtido com 
imagens capturadas durante o dia foi elaborado de 
forma independente e registado à nuvem de pontos 
do TLS. 

X  X 
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A partir das referências analisadas, verifica-se que a integração entre o TLS e a fotogrametria ocorre, 

mais comummente, ao nível do modelo 3D para ajustar a escala, referenciar e texturizar, em vez de se 

realizar ao nível dos dados como se constata no caso de Guarnieria et al. (2006) em que o modelo 3D 

foi composto por dados provenientes da fotogrametria para as formas básicas e o TLS utilizado para 

detalhes e formas mais complexas. Grussenmeyer et al. (2011) explora os diferentes níveis de 

integração destas tecnologias. A combinação das técnicas é mais proveitosa quando as características 

da área de estudo e/ou objeto são complexas e irregulares e/ou de grandes dimensões (Lerma et al., 

2010). 

Por outro lado, a integração da termografia com as outras técnicas resume-se ao mapeamento das 

imagens termográficas num modelo 3D. É possível verificar abordagens mais ou menos precisas e 

aplicando apenas uma ou ambas as tecnologias de levantamento. De forma geral, esta abordagem 

prevê a simplificação da visualização das imagens e a integração de dados quantitativos às superfícies 

modeladas. A análise do modelo final é facilitada pela comparação com o modelo foto-realístico obtido 

à parte ou pela sobreposição com às imagens termográficas. 

Como foi verificado, todas as técnicas analisadas possuem um vasto campo de aplicações devido aos 

seus carateres remotos, sem contato direto e não invasivos, permitindo o acesso a áreas e elementos 

inacessíveis e evitando a alteração do alvo estudado. No entanto, em muitos casos, nenhuma 

ferramenta de pesquisa individual oferece uma solução completa, tornando a sua combinação com 

outras técnicas mais vantajosa e possibilitando o cruzamento de dados e resultados mais conclusivos. 

2.6  |  S ÍNTESE DO C APÍTULO  

Uma vez que as construções estão sujeitas a processos de degradação ao longo do tempo, são 

necessárias ações de manutenção periódica de modo a garantir a integridade das mesmas. As 

tecnologias de sensoriamento remoto são uma alternativa aos procedimentos de levantamento 

manuais e permitem recolher informações rapidamente e executar modelos do estado real da estrutura.  

Neste capítulo, uma vez que o presente trabalho se centra na aplicação destas tecnologias, foram 

apresentados os conhecimentos e metodologias que se aplicam a cada uma delas individualmente, 

através da descrição dos conceitos inerentes que contribuirão para o desenvolvimento desta 

dissertação. Relativamente às técnicas NDT implementadas, foram abordadas, de forma breve e 

sumária, a descrição histórica destas tecnologias, o princípio de funcionamento de cada uma, os 

aspetos relativos aos parâmetros de medição, assim como os fatores que influenciam a precisão dos 

resultados obtidos, o processo de trabalho e, por fim, sua aplicabilidade. As técnicas descritas foram a 

digitalização a laser terrestre, a fotogrametria e a termografia. Posteriormente, apresentou-se a revisão 

bibliográfica da implementação destas técnicas. Esta secção fez-se acompanhar de exemplos práticos, 

referenciados, da implementação dos métodos individuais e combinados e uma breve descrição das 

suas características, vantagens e limitações individuais. 

Este capítulo apresentou os fundamentos teóricos necessários à elaboração deste trabalho e à boa 

compreensão das técnicas de levantamento e de inspeção utilizadas para a monitorização do caso de 

estudo apresentado no capítulo seguinte.  
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3  |  CASO DE ESTUDO E METODOLOGIA DO TRABALHO  

 

A escolha do caso de estudo tem por base os trabalhos de reabilitação da muralha poente do Castelo 

dos Mouros em Sintra, tutelado pela Parques de Sintra Montes da Lua. O estudo realizado por (Tomé, 

2018), envolveu o desenvolvimento de uma metodologia de identificação visual dessas patologias, e 

quantificação das suas áreas, a partir da planificação dos dados obtidos por fotogrametria e TLS em 

campo.  

O presente capítulo considera uma breve descrição do caso de estudo, que inclúi a sua evolução 

histórica, implantação, caracterização espacial e construtiva. Referem-se as principais conclusões dos 

trabalhos de levantamento de patologias, realizados no âmbito do programa “À conquista do castelo” 

(Parques de Sintra, 2012) e apresenta-se a metologia abordada nos próximos capítulos. 

3.1  |  DESCRIÇ ÃO E CONTEXTU ALIZ AÇ ÃO HISTÓRIC A DO C ASO DE ESTUDO :  CASTELO DOS 

MOUROS (S INTR A)  

O Castelo está localizado no limite do Parque Natural de Sintra-Cascais, Figura 12, e está implantada 

num forte maciço rochoso, no topo da encosta Norte da Serra de Sintra. Dispõe de uma vista 

panorâmica da costa, e da vila de Sintra até Mafra, tendo como vantagem a defesa natural e 

intransponível oferecida pela encosta. Esta área possui grande biodiversidade e, devido à sua 

proximidade com o oceano e à vegetação existente, apresenta temperaturas mais baixas e um índice 

de precipitação maior em relação à área envolvente (SIPA, 2011). 

Pouco se sabe sobre as origens do castelo e há muitos debates quanto à data da sua construção. Pires 

(2017) defende que “o castelo foi construído ou reedificado pelos mouros a partir do ano 713”, embora 

reconheça a inexistência de documentos que permitam confirmar a época de construção original. Reis 

e Helena (2005) são da mesma opinião, embora discutam ainda se foram ou não os árabes que o 

edificaram, concordando apenas que tenha sido o cenário de sucessivas lutas entre mouros e tropas 

cristãs. De acordo com Miranda (2014) e com a Parques de Sintra (s.d. a), no entanto, o castelo foi 

edificado no século X após a conquista muçulmana da Península Ibérica. A arquitetura do castelo é 

essencialmente militar, medieval e romântica, funcionando inicialmente como um local de refúgio e de 

defesa do acesso marítimo à cidade de Lisboa, devido à excelente visibilidade sobre o território 

(Miranda, 2014). Desde a sua edificação esteve submetido a várias fases de restauros ou reconstrução 

Figura 12: Mapa de localização do Castelo dos Mouros. 
(Medeiros, 2010) 
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assim como a períodos de abandono. O resultado é uma ruína de caráter romântico, que foi, em parte, 

idealizado por D. Fernando II onde estão visíveis os estragos provocados pela passagem do tempo 

(SIPA, 2011). 

O Castelo dos Mouros passou a ser definitivamente português apenas em 1147 com a conquista de 

Lisboa pelas tropas de D. Afonso Henriques, que o entregou aos cristãos e concedeu-lhes privilégios 

através da Carta de Foral outorgada em 1154 (SIPA, 2011). O castelo foi então perdendo importância 

militar e terá sofrido períodos de abandono. Durante o século XV, serviu de residência aos judeus até 

à sua expulsão durante o reinado de D. Manuel I, momento em que foi, novamente, deixado ao 

abandono. Os séculos de negligência juntamente com o terremoto de 1755, que contribuiu para a 

destruição das muralhas, deixaram o castelo num estado de ruína (Medeiros, 2010). 

Em 1840, o rei D. Fernando II encarregou-se da conservação e melhoria do castelo, realizou trabalhos 

de consolidação das muralhas, arborização, abertura de novos percursos e acessos, e a criação de 

alguns miradouros, procedendo ainda à reconstrução da capela existente no interior do recinto. Estas 

intervenções introduziram ao conjunto elementos no estilo Romântico que alteraram o aspeto original 

do castelo (Sousa, 2014; Pires, 2017; SIPA, 2011). De acordo com Reis e Helena (2005) “Do que hoje 

vemos, apenas a base das torres e muralhas remontam à fundação inicial”. O estilo apresentado pelo 

castelo hoje pouco retém do original. É, principalmente, o resultado das intervenções de D. Fernando 

II (Medeiros, 2010), um “castelo-paisagem, misto de ruína contemplativa e jardim fruível, para percorrer 

por dentro ou observar à distância” (Parques de Sintra, 2015b). Com a morte de D. Fernando II, foi a 

Condessa d´Edla, sua segunda mulher, que herdou a posse do castelo, tendo-o vendido mais tarde ao 

Estado.  

Sabe-se que em 1939 as muralhas foram sujeitas a pequenas obras de consolidação. Com a criação 

da DGEMN (Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) no século XX e, no seguimento da 

missão patriótica de Salazar de recuperar os monumentos nacionais, em 1965 o castelo passou 

novamente por obras de consolidação das muralhas e procedeu-se à instalação elétrica para 

iluminação de todo o monumento (Medeiros, 2010). 

Até à implementação do projeto de requalificação global “À Conquista do Castelo”, conduzido pela 

empresa gestora de capitais públicos “Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A” (PSML), o castelo não 

teve grandes alterações. Esta empresa foi criada em 2000, devido à necessidade de conservação, 

recuperação e ainda divulgação do património inserido na Serra de Sintra, e desde então o castelo tem 

sido sujeito a várias intervenções que vão desde trabalhos de limpeza às intervenções arqueológicas 

e trabalhos de restauro (Medeiros, 2010; Parques de Sintra, s.d. a).  

O Castelo dos Mouros foi classificado como Monumento Nacional em 1910 e como Património Mundial 

da Humanidade, no âmbito da categoria “paisagem cultural”, reconhecimento atribuído pela UNESCO 

em 1995 (Parques de Sintra, s.d. a). 
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3.2  |  CAR ATERIZ AÇ ÃO E  ESTRUTUR AS DO C ASTELO  

Definiu-se, previamente, a função primordial estratégica do Castelo dos Mouros, que consistia na 

observação, proteção e defesa da região envolvente, tirando partido da grandiosa vista panorâmica 

dos arredores (Figura 14). A seguir, analisar-se-ão os edificados existentes no terreno e o aparelho 

construtivo das muralhas, Figura 13.  

Este monumento possui cerca de 12 mil m2 de área onde estão presentes edificações pontuais, tais 

como uma Cisterna (com 100m2 e encimada por duas clarabóias de pedra), a Igreja de São Pedro de 

Canaferrim (fundada no século XII), as Antigas Cavalariças, miradouros e, mais recentemente, a 

bilheteira e cafetaria (SIPA, 2011).  

O castelo é formado por uma dupla cintura de muralhas, de planta irregular, que serpenteiam e se 

adaptam ao maciço rochoso no qual está assente, Figura 15 (Parques de Sintra, 2015a; SIPA, 2011). 

A segunda cintura de muralhas encontra-se em grande parte destruída e era onde, inicialmente, se 

avistava a entrada do Castelo. A primeira cintura, ou muralha interior, apresenta-se em melhor estado 

e possui um perímetro de cerca de 450m (Pires, 2017). Pela muralha distribuem-se cinco torres 

principais e várias pequenas torres de planta quadrada ou circular encimadas, em toda a sua extensão, 

por caminhos de ronda e ameias (SIPA, 2011). Integra, ainda, numa secção norte da muralha, uma 

alcáçova que alberga a Torre de Menagem (Miranda, 2014).  

 

Figura 13: Imagem representativa do Castelo dos Mouros. 
(Anyforms Design, s.d.) 
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A muralha é constituída por dois panos de alvenaria de granito, cujo interior é cheio por uma argamassa 

pobre (Pires, 2017). O aparelho construtivo das muralhas é caraterizado pela existência de mais de 

uma fase de construção. A construção original é de época mourisca, tendo sido afetada pela passagem 

do tempo e pelo impacto causado pelo terramoto de 1755, apresenta na sua estratigrafia, os vestígios 

das alterações que sofreu e as diferenças resultantes das diversas recuperações a que esteve 

submetida, tais como o restauro romântico de D. Fernando II, e as obras de reconstrução durante o 

Estado Novo (Figura 16c) e/ou à pequenas reconstruções pontuais ao longo de sua existência 

(Medeiros, 2010).  

O aparelho construtivo das muralhas apresenta uma base executada segundo a técnica de tição e 

soga, bastante utilizada pelos mouros (Figura 16a). Coelho (2000) afirma que a técnica é caraterizada 

“por faixas de silhares com cerca de 0,30 a 0,40 m de altura, colocados ora em largura ora em 

comprimento, intervaladas por faixas de pedras bastante estreitas e curtas, integradas numa 

argamassa com grande percentagem de gesso”. De maneira simplificada, esta técnica recorre à 

alternância de fiadas de pedras de maiores dimensões intercaladas com outras de menores dimensões. 

Segundo Pires (2017), a alternância da geometria dos elementos evita o aparecimento de deformações 

e fissuras no conjunto. Uma mudança na qualidade da execução da muralha indica uma segunda fase 

de construção resultante da obra de D. Fernando II (Figura 16b). O aparelho, executado pela técnica 

de tição e soga parcial, apesar de apresentar também o intercalar de camadas de diferentes dimensões, 

não é tão regular quanto a base mourisca (Medeiros, 2010).  

Figura 16: Levantamento fotográfico. Da esquerda para a direita: (a) pormenor mourisco, (b) pormenor D. 
Fernando II e, (c) pormenor DGEMN.  

(Medeiros, 2010) 

Figura 14: Vista a partir das muralhas do Castelo. 
(PSML | Emigus, s.d.)  

Figura 15: Castelo dos Mouros, vista aérea. 
(NES, s.d. b) 
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O paramento sul das muralhas foi estudado em mais detalhe por Medeiros (2010) antes da recuperação 

desta secção. O trabalho desenvolvido envolveu uma pesquisa extensa e um levantamento fotográfico, 

que possibilitou a retificação e composição de imagens (Figura 17a) para criar uma planificação das 

muralhas e determinar as fases de construção distinguíveis, assim como identificar patologias 

presentes e elaborar uma proposta para a conservação e reparo de cada uma delas. Na Figura 17b 

está representado a azul claro a fase de construção mourisca, a azul escuro a reconstrução executada 

por D. Fernando II – com um aparelho pouco cuidado e de qualidade inferior à fase anterior –, e a 

amarelo as obras realizadas no Estado Novo, caraterizada pela presença de grandes quantidades de 

argamassa no fechamento das juntas.  

A Parques de Sintra, no entanto, destaca quatro fases construtivas distintas numa das secções do 

paramento sul, Figura 18. A primeira, em laranja, corresponde à base executada no século XII 

“diretamente sobre o substrato rochoso e sobre estruturas de época islâmica como casas e silos”; a 

segunda, em verde, entre os séculos XII-XIII corresponde a uma reconstrução pontual da porta de 

entrada; a terceira, em azul, por D. Fernando II; e, finalmente, a quarta, em vermelho, corresponde às 

intervenções da DGEMN em 1939. Verifica-se que a datação das fases construtivas da muralha é 

ambígua baseando-se em processos pouco fundamentados. O presente documento tem como alvo 

uma secção da muralha poente e foca-se, sobretudo, na identificação das anomalias existentes. 

Figura 17: (a) levantamento fotográfico sobreposto ao levantamento arquitetónico da Muralha Nascente; (b) 
representação das fases de construção. 

(Medeiros, 2010) 

Figura 18: Fases construtivas – pano de muralhas nascente. 

(CSIC-PSML, s.d.) 

(a) 

(b) 
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 3.3  |  TR AB ALHOS DE RECONSTRUÇ ÃO   

3.3.1 | “À CONQUISTA DO CASTELO” 

Em 2000, quando a PSML recebeu a gestão do castelo, havia uma carência de investimentos em todas 

as áreas, evidenciada pela inexistencia de instalações sanitárias e equipamentos de apoio para 

visitantes que demandou pequenas reparações e limpeza do recinto e construção de sanitários e 

bilheteiras antecedendo a sua abertura ao público. No entanto, foi apenas em 2009, que o projeto “À 

Conquista do Castelo”, que visava a requalificação global de todo o conjunto natural e construído, foi 

candidatado ao Programa de Intervenção do Turismo (PIT) (Parques de Sintra, 2014). 

Este projeto teve como objetivo o restauro do castelo, a recuperação faseada da muralha, a recriação 

da paisagem romântica pensada por D. Fernando II, a musealização do campo arqueológico, o restauro 

da Igreja de S. Pedro de Canaferrim, a melhoria da acessibilidade e mobilidade através da 

recuperação dos caminhos pedonais, e a criação de infraestruturas de serviços de apoio aos visitantes 

que incluíam cafetaria, loja, bilheteiras interiores e instalações sanitárias (Figura 19). Os trabalhos de 

restauro foram antecedidos por estudos preparatórios de soluções arquitetónicas e estimativa de 

custos, foram também acompanhados por trabalhos de investigação arqueológica realizados em 

múltiplos locais do recinto, permitindo uma melhor compreensão da ocupação do local ao longo dos 

séculos e induzindo, assim, alterações no desenho arquitetónico das novas instalações previstas 

(Parques de Sintra, s.d. c).  

A reabilitação do castelo esteve sob a responsabilidade do atelier Ubiquidade (Ubiquidade, s.d.). Devido 

à importância patrimonial, ambiental e arqueológica deste monumento, o projeto baseou-se no princípio 

da reversibilidade, através do respeito pelo existente e pela integridade física e estética do conjunto e 

também da preservação da herança histórica do local e, ainda, pela introdução de elementos de 

caráter contemporâneo, resultando na criação de uma estrutura transitória no tempo que não 

interferisse com as estruturas já existentes. É também relevante o caráter sustentável da proposta 

evidenciado pela utilização de métodos e materiais construtivos que não fossem prejudiciais à 

Figura 19: Centro de Apoio aos visitantes – vista geral (esq). Igreja de São Pedro de Canaferrim (dir.), vista geral 

(acima) e interior (abaixo).  

(Miranda, 2014). 
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envolvente e que pudessem ser removidos ou reciclados quando necessário, sem prejuízo para o 

conjunto. O melhor exemplo deste feito foi a reutilização da madeira proveniente da limpeza das matas 

dos Parques de Sintra para as novas construções (Miranda, 2014; Pires, 2017). 

Para as muralhas, foram identificadas as fases de construção do troço nascente e identificadas as 

patologias presentes, posteriormente efetuou-se uma metodologia de intervenção. Para a consolidação 

estrutural das paredes, a escolha da composição das argamassas para o enchimento e selagem das 

juntas dependeu das análises químicas e mineralógicas realizadas em amostras de argamassas 

recolhidas da muralha. A manutenção das superfícies das paredes passou ainda pela aplicação de 

herbicida para erradicar a vegetação presente nas juntas preservando, no entanto, parte da microflora 

existente nas superfícies como evidência da passagem do tempo (Parques de Sintra, s.d. b).  

3.3.2 | HISTÓRICO DE PATOLOGIAS 

De maneira geral, o conjunto de patologias presente nas muralhas não são muito profundas. Apesar 

disso, tratando-se de um monumento, a abordagem deve ser conservativa e os trabalhos de reparação 

e conservação vão depender do tipo de anomalia e também da área em que estão localizadas (Parques 

de Sintra, 2012).  

Ao longo de toda a extensão do paramento verificou-se a presença de colonização biológica, associada 

à presença de humidade. A absorção de água por parte da argamassa e das pedras envolventes cria 

o ambiente ideal para a proliferação de inúmeras espécies de vegetais. A presença desta patologia, 

apesar de não colocar em risco a segurança da estrutura, indica a existência de agentes aceleradores 

da degradação das estruturas de alvenaria, implicando a necessidade de trabalhos de conservação 

das superfícies. A humidade, decorrente da escorrência superficial de águas pluviais, além de causar 

sujidade na superfície das pedras também prejudica a argamassa das juntas, tornando-as pouco 

coesas e consequentemente escassas, e fazendo com que a parede seja suscetível à desagregação. 

Em aparelhos construtivos de junta seca, sem preenchimento de argamassa, a humidade penetra o 

interior da estrutura ainda mais facilmente, danificando o enrocamento do interior e causando, 

consequentemente, o seu desmoronamento. A presença de água no interior da parede pode ainda 

gerar pressões hidrostáticas nos paramentos laterais que geram deformações e podem levar ao 

colapso (Medeiros, 2010).   

A abundância de argamassa no fechamento das juntas em algumas secções da parede, efetuados pela 

DGEMN no século XX, foram motivadas pela inexistência de juntas argamassadas, e não foram 

endereçadas na recuperação da muralha nascente (Medeiros, 2010).  

De acordo com a memória descritiva e justificativa da recuperação das muralhas s nascente (Parques 

de Sintra, 2012), foram consideradas apenas as patologias presentes na Tabela 5, onde também se 

descrevem os trabalhos desenvolvidos para cada uma. O passo a passo para cada uma delas pode 

ser consultado com mais detalhe no documento mencionado. 

Neste documento, está descrito ainda que a situação mais frequentemente encontrada corresponde “a 

perda de material de enchimento e consequente abertura das juntas, o que leva ao aparecimento de 
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vazios ou lacunas e zonas não consolidadas”, o que pode originar desprendimento dos blocos de pedra. 

As soluções adotadas consistiram no refechar das juntas ou na consolidação dos blocos através do 

preenchimento dos vazios. Em situações mais graves, onde havia inexistência de blocos de pedra, 

procedeu-se à reposição da pedra em falta e à consolidação da área envolvente (Parques de Sintra, 

2012).  

Tabela 5: Descrição das soluções de recuperação adotadas para os panos de muralha 

(Parques de Sintra, 2012) 

Patologia Solução Trabalhos a desenvolver 

Perda de material de enchimento e 

abertura de juntas recuadas 

A - Desinfestação vegetal das juntas; 

- Limpeza de juntas; 

- Preenchimento de juntas recuadas (em côncavo) 

Existência de vazios ou lacunas 

que causam a instabilidade dos 

blocos de pedra (zonas não 

consolidadas) 

B - Desinfestação vegetal das juntas; 

- Limpeza de juntas; 

- Preenchimento de juntas recuadas (em côncavo) 

- Consolidações 

Blocos de pedra em falta C - Desinfestação vegetal das juntas; 

- Limpeza de juntas; 

- Preenchimento com blocos de pedra; 

- Preenchimento de juntas recuadas (em côncavo) 

- Consolidações 

Perda de material de enchimento e 

abertura de juntas à face da pedra 

D - Desinfestação vegetal das juntas; 

- Limpeza de juntas; 

- Preenchimento de juntas recuadas (em convexo) 

 

3.4  |  METODOLOGI A DE TR AB ALHO  

Uma vez apresentado o caso de estudo, expõe-se a seguir a metodologia de trabalho adotada para 

alcançar os objetivos propostos na introdução do presente documento. Esta pode ser analisada no 

fluxograma da Figura 20.  

Primeiramente, é selecionada a zona piloto de estudo, na qual serão efetuados os ensaios através das 

técnicas tradicionais baseadas na utilização de equipamentos, tais como: esclerómetro, humidímetro, 

termohigrómetro, martelo, inspeção visual e, adicionalmente, o recurso a câmara termográfica. Os 

resultados dos ensaios são analisados e cruzados para auxiliar a identificação das patologias existentes 

nas zonas estudadas. Estes resultados são posteriormente extrapolados para o restante da zona de 

estudo, da qual foram obtidas imagens termográficas com recurso a um drone. Esta extrapolação 

consiste no confronto das informações provenientes dos testes in-situ, incluindo a termografia local, em 

comparação com a termografia aérea. Por fim, através do mapeamento de patologias feita com os 

dados obtidos partir daplanificação da nuvem de pontos obtida com recurso à fotogrametria e à 

digitalização a laser terrestre, e pela complementarideda das informações obtidas sugere-se uma 

metodologia integradora para se seguir neste tipo de análise patologica.   

Os ensaios realizados in-situ restringiram-se às duas superfícies da muralha na zona da alcáçova, que, 

assim como o passo a passo da realização de cada experimento, será considerado em mais detalhe 

no capítulo a seguir. A investigação na zona piloto promove a abertura da discussão das diferentes 
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abordagens de ensaio e levantamento geométrico que irão expandir a reflexão no que concerne os 

resultados obtidos.1 

 O objetivo final consiste no desenvolvimento de uma metodologia integradoras das três tecnologias 

estudadas (IRT, ADP e TLS) para a identificação mais abrangente de patologias. Pretende-se, então, 

comparar a utilização e adequação das técnicas tradicionais e das tecnologias sem contato para o 

objetivo proposto. 

3.5  |  S ÍNTESE DO C APÍTULO  

O propósito deste capítulo é apresentar o caso de estudo e todo o seu extenso valor histórico e potencial 

arqueológico, patrimonial e ambiental. Este processo descritivo estabelece-se como base para guiar 

qualquer tipo de projeto de intervenção. É possível estabelecer que independente das fases ou métodos 

construtivos do paramento, e das patologias ou achados arqueológicos encontrados, deve-se tratar 

cada caso como um caso e ter sutileza na hora de intervir. 

O capítulo conclui com a apresentação da metodologia adotada para o trabalho desenvolvido nesta 

dissertação. O próximo capítulo irá apresentar a zona piloto e os equipamentos que se utilizou na 

experiência de campo, assim como os resultados obtidos e as conclusões alcançadas.    

                                                           
* Observação indireta refere-se à análise visual das patologias pela planificação das nuvens de pontos.  

Figura 20: Fluxograma da metodologia de trabalho. 

* 
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4  |  CAMPANHA DE INSPEÇÃO NA ZONA PILOTO  

 

Para robustecer o caráter experimental desta dissertação e melhorar a capacidade crítica em relação 

aos métodos estudados, foi proposta a realização de uma experiência de campo numa zona piloto da 

muralha. Este trabalho experimental teve como objetivo a realização de técnicas de ensaio in-situ para 

auxiliar a deteção de anomalias e fazer-se de base comparativa aos resultados dos termogramas e 

servir de ponte para os dados provenientes das técnicas de levantamento automático.  

Este capítulo descreve os equipamentos utilizados na inspeção, incluindo os procedimentos de 

utilização, assim como valores de referência de estudos anteriores para a análise dos mesmos. Irá 

detalhar, de maneira descritiva as etapas de decisão e planeamento da campanha em si e do que foi 

estudado no dia em que foi realizada, assim como as dificuldades encontradas no manuseamento 

destes instrumentos. Por fim, serão apresentados os resultados obtidos com cada técnica. 

4.1  |  EQUIP AMENTOS UTILIZAD OS  

Para a realização da experiência de campo foram realizados ensaios in-situ complementados com 

técnicas auxiliares simples. A Tabela 6 sintetiza os parâmetros de medição e as características de 

desempenho avaliadas por cada uma delas. Assim, além da inspeção visual como principal condutor 

da observação, repetiu-se à utilização da câmara termográfica a uma escala mais aproximada, e à 

utilização de outros equipamentos para avaliar as condições do paramento estudado. Os equipamentos 

adicionais foram o esclerómetro pendular e o de Schmidt, o humidímetro, termohigrómetro e o martelo 

de borracha. De seguida descrevem-se equipamentos mais detalhadamente.  

Tabela 6: Técnicas de ensaio in-situ 

adaptado de Galvão (2009) e Gonçalves (2010) 

Princípio Técnica Grau de 
destruição 

Parâmetro de medição Caraterísticas de 
desempenho 

avaliadas 
Mecânico  Esclerómetro  Reduzido Índice esclerométrico (IE) Dureza/resistência 

superficial 

Elétrico  Humidímetro Não-
destrutivo 

Humidade superfícial (%) Resistência à humidade; 
absorção de água 

 
 
Térmico 

Termohigrómetro  
 

Não-
destrutivo 

Temperatura (ºC) e 
humidade relativa do ar (%) 

Resistência aos agentes 
climáticos 

 
Termografia 

 
Temperatura superficial do 
elemento de estudo 

Resistência à humidade, 
colonização biológica, 
destacamentos, falta de 
aderência e 
heterogeneidades 

Técnicas complementares 

 Observação 
visual 

Não-
destrutivo 

Estado geral de 
degradação (anomalias e 
respectivas causas) 

 

 Máquina 
fotográfica 

Não-
destrutivo 

Registo fotográfico do 
estado de degradação 

 

 Martelo de 
borracha 

Reduzido Som de percussão   avaliação da aderência 
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4.1.1 | ESCLERÓMETRO PENDULAR 

O esclerómetro pendular é um aparelho de medição in-situ que serve para medir a dureza superficial 

de um material e indiretamente a resistência à compressão do mesmo, o que permite avaliar o seu 

desempenho mecânico. É normalmente utilizado em betão e argamassas e avalia a homogeneidade 

do material e, consequentemente, a existência de áreas de deterioração ou de menor qualidade 

(Magalhães, Veiga e Costa, 2005; Gonçalves, 2010). 

Este ensaio convém ser realizado em superfícies regulares e secas e, uma vez selecionadas as áreas 

a ensaiar, o procedimento é simples e de rápida execução, bastando encostar o equipamento 

perpendicularmente à superfície e pressionar o botão de disparo. O pêndulo existente no equipamento 

solta-se e percorre 180º até embater contra a superfície e retorna, em sentido contrário. O ressalto do 

pendulo traduz-se num deslocamento e este valor numérico, designado índice esclerométrico (IE), é 

medido na escala graduada incorporada ao aparelho (Galvão, 2009; Santos, 2012; OZ Lda., s.d. a). 

Este índice mede a energia recuperada no ressalto da massa e permite, obter um índice de dureza da 

superfície ou, através de ábacos fornecidos pelos fabricantes, determinar o valor da resistência à 

compressão do material (Magalhães, Veiga e Costa, 2005).  

Em materiais mais resistentes e duros, o ressalto da massa do pêndulo é maior e, consequentemente, 

também será o índice esclerométrico. Para zonas deterioradas, de fraca qualidade, com existência de 

vazios, de mau desempenho, afetadas pela presença de humidade e de perda de aderência, e quanto 

mais brando for o material, menor é o IE. Em decorrência de valores do índice esclerométrico muito 

variados, pode-se concluir a existência de descontinuidades na área avaliada (Gonçalves, 2010). 

Existem vários fatores que podem afetar o resultado do ensaio, nomeadamente: a rugosidade e a 

temperatura da superfície; a existência de humidade superficial ou interna; a presença de agregados 

salientes; a gravidade e a inclinação do aparelho; e, por fim, o próprio esclerómetro pode influenciar as 

medidas visto que depende da massa de impacto e da energia armazenada na mola do aparelho 

(Galvão, 2009). A Tabela 7 avalia as vantagens e limitações desta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores obtidos devem, portanto, ser analisados com reservas e, o mais indicado é que sejam tidos 

como dados qualitativos, próprios para análises comparativas e determinação de descontinuidades e 

Tabela 7: Vantagens e desvantagens do esclerómetro 
Adaptado de (Gonçalves, 2010) 

Vantagens Desvantagens 

- Económico - Pouca fiabilidade  
- Portátil - Dificil interpretação dos resultados 
- Utilização simples 
- Rapidez de execução 

- Necessidade de se realizarem outros ensaios 
complementares 

- Ensaio pouco destrutivo e 
intrusivo 

- Resultados dependentes de boa calibração do 
aparelho 

- Não necessita de fonte de 
alimentação de energia 

- Não mede diretamente a resistência do material, 
mas sim a sua dureza  

- Deteção de zonas com pior 
desempenho 

- Os resultados são afetados por erros e imprecisões 
- Necessidade de um grande número de leituras 
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identificação de zonas mais críticas e, quando possível, sendo complementado por outras técnicas 

(Magalhães, Veiga e Costa, 2005; Gonçalves, 2010).   

Para a experiência de campo utilizou-se um esclerómetro pendular Proceq do tipo PT com uma energia 

de impacto de 0,883 N.m (0,09kgm) e resistência a compressão de 0.5 a 5 N/mm2. 

4.1.2 | ESCLERÓMETRO DE SCHMIDT 

O esclerómetro de Schmidt possui um princípio semelhante ao do esclerómetro pendular e foi 

inicialmente desenvolvido para estimar a resistência à compressão de elementos de betão. Os valores 

obtidos no ensaio são representativos de uma camada de até 5 cm de profundidade, inferindo assim 

apenas a resistência superficial e a avaliação da homogeneidade do material (OZ Lda., s.d. b). 

Os esclerómetros de Schmidt já são correntemente empregues em ensaios realizados em rochas, e é 

utilizado internacionalmente em Mecânica das Rochas, normalizado pela Internacional Society for Rock 

Mechanics (ISRM, 1978) e pela American Society for Testing and Materials – ASTM D5873-00 (ASTM, 

2000). Para este tipo de testes, opta-se por se utilizar o esclerómetro tipo L com energia de impacto de 

0.735 N.m. O tipo N, no entanto, apesar de ser normalmente utilizado para medidas em betão (energia 

de impacto de 2.207 N.m.), é preferível para ensaios realizados in-situ por ser menos sensível às 

irregularidades da superfície testada. Fundamentalmente, ambos os aparelhos oferecem bons 

resultados (Suzuki, 2018). Para este trabalho utilizou-se o esclerómetro de Schmidt Proceq tipo N, com 

a energia de impacto acima referida e uma faixa de medição de 10 a 70 N/mm2 de resistência a pressão 

(PCTE, s.d.).  

O procedimento do ensaio consiste em encostar a cabeça do veio de compressão perpendicularmente 

à superfície e empurrar o esclerómetro contra ela continuadamente até se ouvir o impacto. Pressiona-

se então o botão na lateral do aparelho para travar e faz-se a leitura do resultado no visor incorporado 

ao equipamento. O funcionamento interno do esclerómetro está ilustrado na Figura 21. Quando se 

pressiona o aparelho contra a superfície, vai-se comprimindo a mola existente no interior. No momento 

em que o corpo do esclerómetro alcança a superfície, a massa é instantaneamente libertada criando 

um impacto contra a extremidade interior do equipamento. O choque é transmitido à superfície que 

reage provocando o ressalto da massa móvel que, ao deslocar-se, move o ponteiro que regista o ponto 

máximo de ressalto num valor numérico de referência, o IE (OZ Lda., s.d. b). No caso em que as 

medidas são obtidas em direções diferentes da horizontal do esclerómetro, 0º, os valores devem ser 

corrigidos com recurso às curvas de correção fornecidas pelo fabricante (Suzuki, 2018). 

O índice esclerométrico permite obter, um índice qualitativo da dureza da superfície que varia em escala 

linear de 10 a 100 ou, determinar o valor da resistência à compressão uniaxial da rocha, usando o 

Ábaco de Miller fornecido pelos fabricantes – exemplo na Figura 22 – que relaciona o valor obtido, a 

densidade da rocha e a orientação do esclerómetro em relação ao plano ensaiado para conseguir o 

valor da resistência (Suzuki, 2018). 

 



37  

 

 

Na Tabela 8 encontram-se alguns índices esclerométricos obtidos em estudos prévios realizados em 

rochas.  

 Tabela 8: Resultados de estudos anteriores de índices esclerométricos em revestimentos de pedra. 

 
Referência 

 
Local 

 
Tipo de rocha 

Índice 
esclerométrico 

obtido 

(Vasanelli et al., 
2016) 

Laboratório Provetes de calcário poroso 20 ≤ IEN ≤ 28 

(Suzuki, 2018) In-situ 
(exterior) 

Granito rosa Itupeva serrado sem polimento 𝐼𝐸̅̅ ̅L = 30* 

 Granito rosa Itupeva serrado polido na borda 42 ≤ IEL ≤ 43 

(Fleury et al., 2012) Laboratório Granitos sãos (cinza, rosa e cinza homogéneos)  𝐼𝐸̅̅ ̅L = 69,8 

(Buyuksagis e 
Goktan, 2006) 

Laboratório Diversos tipos de granito 𝐼𝐸̅̅ ̅L = 57,1 

(Grossi, 2013) Laboratório Granito Itaquera fresco  𝐼𝐸̅̅ ̅L = 50,2 
* O autor afirma que o resultado obtido não condiz com a realidade visto que a rocha apresenta boas condições de 
conservação 

A Tabela 9, por sua vez, apresenta os índices esclerométricos médios encontrados em rochas com 

diferentes graus de alteração. 

 Tabela 9: Índices esclerométricos médios encontrados em rochas com diferentes graus de alteração. 
Adaptado de Fleury et al. (2012) 

Rocha Índice médio por área de ensaio 

Granito pouco alterado 61 

Granito medianamente alterado 50 

Granito muito alterado 23 

 

4.1.3 | HUMIDÍMETRO 

O humidímetro, Figura 23, é um aparelho bastante simples, não-intrusivo e de rápida utilização. Este 

instrumento faz leituras, em percentagem, do teor de humidade superficial, podendo medir o teor de 

água nas paredes podendo detetar zonas com elevado teor de humidade e ajudar a determinar as suas 

Figura 22: Ábaco de Miller 
(Suzuki, 2018) 

Figura 21: Funcionamento do esclerómetro de Schmidt. 
(Suzuki, 2018) 
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causas. As leituras obtidas são utilizadas em termos comparativos e não possuem validade em valores 

absolutos (Magalhães, Veiga e Costa, 2005; Serafim, 2012).  

Esta ferramenta é aplicável a diversos materiais, tais como a madeira, betão, rebocos, gessos, entre 

outros. O aparelho possui uma biblioteca de materiais pré-definidos para os quais correspondem os 

valores de referência da escala do humidímetro (Magalhães, Veiga e Pina dos Santos, 2008).  

A utilização e funcionamento do aparelho é simples, bastando colocá-lo em contacto com o paramento 

e medir a humidade superficial (Brito, 2005). O humidímetro opera com base no princípio da 

impendância elétrica para fornecer as leituras de teor de humidade. Composto por dois elétrodos 

condutores de borracha montados na base do instrumento que, ao serem pressionados numa superfície 

transmitem um sinal de baixa frequência para o material a ser testado para medir a impendância 

elétrica, Figura 24, o equipamento vai então processar as informações obtidas juntamente com a 

temperatura do material contido na sua biblioteca e vai calcular, por fim, o teor de humidade, que é 

visualizado imediatamente e pode ainda ser armazenado no aparelho para uma leitura posterior (Ivy 

Tools, s.d.). 

Para uma verificação adequada é necessária a realização de várias medições, bem como a 

identificação e avaliação de possíveis fontes de erro (Magalhães, Veiga e Pina dos Santos, 2008). Com 

estas medições é possível realizar mapeamentos da ditribuição da humidade existente e determinar o 

diagnóstico da origem e/ou evolução das mesmas (Flores-Colen, Brito e Freitas, 2010).  

Deve-se ter em atenção que os valores de humidade variam com a presença de sais higroscópicos, 

com a temperatura da superfície e as condições climáticas, assim como o estado de degradação do 

paramento, seja pela presença de fissuras, colonização biológica, entre outros (Serafim, 2012).  

Neste trabalho, o equipamento utilizado foi o Humidímetro TRAMEX Survey Encounter (Figura 24), a 

sua precisão depende do material ao qual está a ser aplicado e funciona a uma frequência de 125kHz 

(Ivy Tools, s.d.). Será utilizado para complementar as restantes técnicas utilizadas e estimar 

qualitativamente o grau de degradação. Os resultados serão tratados pelo software Surfer, para 

elaborar os mapas de humidade superficial da zona estudada através de um processo de interpolação. 

A Tabela 10 apresenta uma referênciação de estudos anteriores para a técnica do humidímetro.  

Figura 24: Transmissão do sinal pelo material testado. 
(Serafim, 2012) 

 

Figura 23: Humidímetro. 
(Ivy Tools, s.d.) 
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4.1.4 | CÂMARA TERMOGRÁFICA 

A termografia foi abordada em profundidade no subcapítulo 2.5. No entanto, nesta secção, irá se 

recaptular a utilização da câmara termográfica, Figura 25, visto que foi um dos principais equipamentos 

utilizados na experiência de campo.  

Este equipamento permite avaliar a distribuição de temperaturas na superfície do alvo sem contato 

físico direto, através da medição da radiação infravermelha emitida. O termograma gerado permite a 

visualização, numa gama de cores, das temperaturas superfíciais da zona estudada, a análise destas 

imagens permite observar heterogeneidades térmicas e as relacionar com fatores de degradação 

(Magalhães, Veiga e Pina dos Santos, 2008). Os termogramas obtidos são de análise complexa devido 

à existência de variáveis e condicionantes, já referidas anteriormente.  

 

Tabela 11: Especificações da câmara termográfica, FLIR i7 
(ITM, 2011) 

Características FLIR i7 

Sensitividade térmica <0.1ºC a 25ºC 
campo de visão/mínima 
distância focal 

29º x 29º / 0.6m 

Resolução 140 x 140 pixels 
Modos de medida Ponto, área (max/min) 
Faixa de temperatura -20ºC a 250ºC 
Taxa de fotograma 9Hz 

 

Para a execução do ensaio, deve-se primeiramente calibrar a câmara para ajustar o intervalo de 

temperaturas, apontá-la ao alvo e capturar a imagem. A medição deve ser efetuada em dias de céu 

encoberto para evitar a reflexão da radiação solar pela superfície (Abreu, 2013). O registo das 

observações deve ser acompanhado de imagens fotográficas para posterior referenciação das imagens 

térmicas. A câmara termográfica utilizada foi a mesma da Figura 25, uma FLIR i7. As especificações 

da câmara estão disponíveis na Tabela 11. 

Tabela 10:  Resultados obtidos em estudos anteriores para a técnica do humidímetro. 
(Serafim, 2012) 

Autor Tipo de revestimento Teor de humidade à superfície (%) 

Flores-

Colen, 

2009 

Argamassa tradicional em zona s/ anomalias 11  

Argamassa pré-doseada em zonas s/ anomalias 0 (devido à presença de hidrófugo) 

Argamassa tradicional em zona c/ anomalias ≥11 

 

Duarte, 

2009 

Argamassa tradicional em zona s/ anomalias 10 

Argamassa tradicional em zona c/ anomalias 25 

Argamassa pré-doseada em zonas s/ anomalias 5 

Argamassa pré-doseada em zonas c/ anomalias 10 

Nota: condições ambientais registadas nas inspecções (Hr = 27,9 a 80,5% e Ta = 15,5 a 30,1 ºC). 

Figura 25: Câmara termográfica FLIR i7 
(Ivy tools, s.d.) 

 



40 

 

4.1.5 | TERMOHIGRÓMETRO 

O termohigrómetro, Figura 26, permite a monitorização da temperatura ambiente e da humidade 

relativa. Para este ensaio o termohigrómetro Rotronic Hydrolog-D, com precisão ±0.3 ◦C; ±1.5%Hr (a 

23 ◦C) foi utilizado de forma pontual para a determinação dos valores de Ta e Hr aquando da realização 

da campanha de inspecção. No entanto, variações deste equipamento servem, maioritariamente, para 

monitorizar a oscilação destes valores num determinado local ao longo do tempo (Abreu, 2013). 

 

4.2  |  CAMP ANH A DE INSPECÇ ÃO  

4.2.1 | PLANEAMENTO 

Previamente à realização da análise em campo, foi necessária a realização de um planeamento para 

a sua execução. Nesta etapa, definiu-se, primeiramente, a localização dos ensaios, fez-se o 

requerimento para a utilização dos equipamentos ao Laboratório de Construção do IST, responsável 

pelo empréstimo destes aparelhos. Para além disso, elaborou-se a ficha de inspeção para o 

levantamento em campo (Anexos 2 e 3) e fez-se o pedido de acesso ao Castelo dos Mouros para fins 

de pesquisa à Parques de Sintra.  

Relativamente à localização dos ensaios, pretendia-se que o local escolhido fosse acessível e 

contivesse informação disponível para o cruzamento de dados de todas as tecnologias estudadas até 

então para que a inspecção in situ pudesse contribuir, de maneira substancial, para a interpretação de 

todo o material recolhido. Para a determinação do melhor local de ensaio, introduziram-se as imagens 

termográficas obtidas no voo do drone (ver capítulo 5) no software Autodesk Recap, para uma 

reconstrução tridimencional esquemática e sem escala da secção ensaiada, confirmando-se que as 

imagens obtidas provinham da zona da alcáçova, Figuras 27 e 28. Decidiu-se que a realização de dois 

ensaios pontuais na zona avaliada beneficiaria as análises. Na Figura 29 então assinalados a verde os 

paramentos, que correspondem a uma secção de parede e uma secção das ameias. 

A elaboração da ficha de inspecção teve a intenção de sistematizar as inspeções e foi desenvolvida 

com base nas fichas utilizadas nos trabalhos desenvolvidos por Santos (2012) e Serafim (2012) em 

termos do conteúdo analisado e da organização da mesma, tendo em conta os ensaios para os quais 

Figura 26: Termohigrómetro rotrónico. 
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seriam necessárias. É nesta ficha que os resultados obtidos com os diferentes equipamentos foram 

registados, assim como qualquer fator adicional que os possa ter influenciado, tornando os dados 

recolhidos mais acessíveis. A ficha tipo desenvolvida é apresentada nas Figuras 30 e 31. 

 

 

Esta ficha permite o registo das condições climáticas no momento da realização do ensaio, assim como 

para o registo fotográfico do elemento em estudo para facilitar a localização e identificação dos pontos 

de ensaio. São também anotados os resultados dos testes que são, numa fase posterior, tratados 

estatisticamente. 

A primeira página desta ficha, Figura 30, contém as informações referêntes a maior parte dos ensaios. 

Em primeiro lugar nomeia as características gerais do elemento inspecionado, aponta as condições de 

inpeção verificadas no momento da recolha de dados e, por meio de uma inspeção visual, aponta as 

anomalias presentes no paramento e o estado de degradação geral do elemento. A seguir, está 

disponível uma seção para uma breve descrição dos resultados obtidos com o uso do martelo de 

percussão e, posteriormente, são anotados os dados referentes ao ensaio do Esclerómetro de Schmidt 

do tipo N e do Esclerómetro pendular do tipo PT entre parêntesis. Por fim, a última parte reporta os 

valores obtidos no ensaio do humidímetro e o tratamento dos mesmos. Para além disso, incluem-se 

espaço para duas fotografias, sendo a primeira mais geral de análise visual e a segunda para a 

localização dos pontos de ensaio 

 

Figura 27: Alcáçova do Castelo. Vista aérea. 
(NES, s.d. a) 

Figura 28: Alcáçova do Castelo.  
(Portugal Virtual, s.d.) 

Figura 29: Identificação em planta dos paramentos em 
estudo. 

(Parques de Sintra, 2012) 
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A segunda e última página, Figura 31, destina-se a recolha dos termogramas e comparação dos 

mesmos com os registos fotográficos reais, assim como uma breve descrição das primeiras 

observações e conclusões relativas ao desenvolvimento do ensaio. As fichas de inspeção para os 

ensaios na parede e nas ameias podem ser verificadas, respetivamente, nos anexos 2 e 3. 

Para concluir, antes da realização do ensaio conferiu-se a meteorologia, dado que em dezembro são 

recorrentes os dias de precipitação, para determinar o melhor dia para a realização da campanha, que 

aconteceu, de facto, no dia 17 de dezembro de 2018.   

Figura 30: Ficha de inspeção, página 1. 
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4.2.2 | CAMPANHA IN SITU 

Zona 1: 

A análise da parede (Figura 32) teve início com o registo das condições climáticas do local, com o 

auxílio do termohigrómetro Rotronic, que registou a temperatura ambiente (Ta = 12,4ºC - 13,2ºC) e a 

humidade relativa (Hr = 72%). De seguida, fez-se a análise visual pontual das anomalias presentes, 

Figura 33. Neste trabalho de identificação, foi imediatamente visível a presença de argamassa em 

excesso numa secção da parede, onde a mesma se encontrava superior à face das pedras, 

possivelmente resultante de uma operação de reparação, e o oposto, onde havia falta de material de 

enchimento em muitas das juntas devido à erosão, colonização biológica, entre outras. De facto, a 

Figura 31: Ficha de inspeção, página 2. 
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colonização biológica estava bem representada de várias formas, em dimensões, cores e causas 

diferentes. A maior dificuldade, por parte da observadora e devido, principalmente, à falta de 

experiência da mesma, foi diferenciar a heterogeneidade encontrada entre o que poderiam ser 

manchas de humidade, de sujidade ou devido a alterações cromáticas que, por si só, também podem 

estar associadas aos outros tipos de anomalias.  

A seguir, realizou-se o ensaio com o esclerómetro pendular, Figura 34. Escolheram-se nove pontos, 

distribuídos metricamente sobre a superfície e foram realizadas três medições para cada posição. Pelo 

facto de a superfície ser extremamente irregular e rugosa, devido às saliências e curvaturas naturais 

da rocha, verificou-se que manter o esclerómetro completamente apoiado e perpendicular a superfície 

durante o procedimento de ensaio apresentava um desafio. Em consequência, as medições realizadas 

obtiveram, em ocasiões, valores muito discrepantes tanto para uma mesma posição como quando 

comparadas com outras secções da parede. Averiguou-se, posteriormente, que o modelo do aparelho 

utilizado é ideal para ensaios realizados em betões ou argamassas, não havendo registo de sua 

aplicação para materiais rochosos, de maneira que os valores apontados não eram apropriados. Assim, 

numa data posterior, realizou-se o ensaio com o esclerómetro de Schmidt para que houvesse 

correlação com estudos realizados para o mesmo tipo de material e, em decorrência, melhorar a 

eficácia dos resultados. Neste caso, os pontos utilizados não respeitam a mesma métrica anterior visto 

que alguns dos pontos previamente selecionados encontravam-se fora de alcance para a realização 

Figura 33: Detalhe de algumas das patologias observadas na inspeção visual: 
colonização biológica (musgos) e formação de cristais (a); colonização biológica 

(líquenes e fungos) (b); colonização biológica (vegetação) (c); manchas de sujeira (d). 

Figura 32: Paramento analisado observado na sua totalidade. 

(d) (c) (b) (a) 
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adequada do ensaio. Os valores de índice esclerométrico obtidos pretendem dar uma ideia em termos 

comparativos da compacidade e dureza das pedras existentes na parede e tirar conclusões ao nível da 

presença ou não de destacamentos.  

Após o esclerómetro, foram realizadas as medições com o martelo de percussão, Figura 35, onde 

optou-se por verificar a totalidade alcançável da superfície em contraste com a análise de pontos 

localizados, tal como foi feito para os ensaios das outras técnicas. Embora o som produzido pelo 

martelo tenha sido grave para a maior parte da superfície, em algumas situações, identificadas a azul 

na ficha de inspeção (Anexos 2 e 3), o som produzido era mais agudo e aberto, e notava-se, por vezes, 

a falta de aderência da pedra ao conjunto.  

Para a utilização do humidímetro, a biblioteca de materiais contida no aparelho não continha qualquer 

tipo de pedra. Em vista disso, optou-se por selecionar a opção ‘plaster’ disponível para ensaios em 

paredes. Salienta-se que os resultados obtidos são vistos apenas com um propósito comparativo. No 

entanto, a utilização deste aparelho apresentou um desafio similar ao encontrado na utilização do 

esclerómetro, em que a irregularidade da superfície de contacto interferiu com a qualidade dos 

resultados obtidos, devido à necessidade de apoio tanto da parte emissora quando da parte recetora 

do humidímetro. Verificou-se ainda discrepância nas medidas consoante a pressão com que se 

apertava o aparelho à superfície.  

Por fim, para o ensaio termográfico considerou-se a emissividade de 0.90. O ensaio fez-se acompanhar 

da captura fotográfica das secções de parede a registar assim como o indicativo da hora a que foram 

obtidas e uma breve descrição do que era imediatamente perceptível. A este ponto, parte da parede 

encontrava-se sombreada e a obtenção de termogramas perceptíveis desta zona representou um 

desafio.   

Zona 2: 

O procedimento de inspeção para as ameias, Figura 36, seguiu as mesmas etapas do que foi realizado 

para a parede. A identificação visual das anomalias resultou semelhante ao ensaio anterior, 

identificando o mesmo tipo de anomalias e com as mesmas dificuldades presentes, embora aqui em 

menor escala, onde a colonização biológica não era tão diversificada.  

Figura 34: Utilização do esclerómetro pendular. Figura 35: Utilização do martelo de borracha. 
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As situações verificadas nos ensaios com o esclerómetro e o humidímetro, mantiveram-se. Embora, a 

estabilidade dos números obtidos tenha sido mais bem conseguida aqui. Em relação às diferenças 

sonoras sentidas com o martelo de borracha, nas ameias verificou-se que possuiam uma amplitude 

menor do que as registadas na secção da parede. Por fim, no ensaio termográfico, as imagens 

capturadas tiveram de ter em atenção à presença do céu que estava a uma temperatura muito inferior 

à temperatura da superfície, fazendo com que, nos termogramas obtidos, as diferenças visuais de 

temperatura na superfície da pedra fossem menos evidentes, Figura 37. Termogramas aproximados e 

pontuais, no entando, eram bem-sucedidos. Para esta zona, assim como na anterior, repetiu-se o 

ensaio do esclerómetro, desta vez com um modelo Schmidt, numa data posterior. 

 4.3  |  RESULTADOS OBTIDOS  

Os ensaios foram realizados no mesmo dia em paramentos submetidos às mesmas condições 

atmosféricas, com a exceção da utilização do esclerómetro de Schmidt que foi realizado numa data 

posterior. Os resultados obtidos a partir dos equipamentos utilizados na experiência de campo e 

analisados qualitativamente nesta secção servem de apoio à inspecção visual e contribuirão para uma 

análise mais aprofundada da zona piloto. Posteriormente, no capítulo a seguir, as conclusões obtidas 

neste subcapítulo farão a ponte em termos comparativos com os termogramas obtidos através do drone 

e com o mapa de patologias elaborado para a Parques de Sintra através do TLS e da fotogrametria.   

4.3.1 | ESCLERÓMETRO 

Os resultados obtidos com o esclerómetro pendular apresentam-se sintetizados na Tabela 12. Para 

esta técnica foram realizadas um total de 3 medições para cada posição. A parede apresenta um total 

de 9 posições avaliadas e as ameias um total de 8. 

Tabela 12: Síntese dos resultados obtidos com o esclerómetro pendular. 

Zona Média Desvio 

padrão  

Coeficiente de 

variação (%) 

Valor mínimo Valor máximo 

Parede 70 46 66 25 (P1) 134 (P9) 

Ameias 85 17 20 53 (P2) 100 (P3 e P8) 

Legenda: (PX) – ponto onde foi verificado o valor mínimo ou máximo.  

 

Figura 36: Inspeção visual das ameias. O quadrado identificado na 
fotografia representa o termograma da Figura 37. 

Figura 37: Exemplo de termograma obtido. 
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Os resultados obtidos com o esclerómetro de Schmidt apresentam-se sintetizados na Tabela 13. Foram 

realizados os mesmos números de medições para cada ponto, sendo que para a zona 1 foram 

realizadas um total de 12 posições e para a zona 2 mantiveram-se as mesmas 8 posições (Figura 38). 

Tabela 13: Síntese dos resultados obtidos com o esclerómetro de Schmidt. 

Zona Média Desvio 

padrão  

Coeficiente de 

variação (%) 

Valor mínimo Valor máximo 

Parede 36 7 20 28 (P1 e P8) 48 (P6 e P7) 

Ameias 34 13 38 14 (P7) 52 (P4) 

Legenda: (PX) – ponto onde foi verificado o valor mínimo ou máximo.  

 

Zona 1: 

Os valores obtidos pelo esclerómetro pendular foram irregulares e variáveis em toda a superfície da 

parede, como pode ser observado pela diferença entre o valor mínimo (25) e o valor máximo (134), 

com um valor médio de 70 e o coeficiente de variação de 66%. A partir da variabilidade na medição 

pode-se concluir que a dureza ao longo da superfície é heterogénea e diversa. Não tendo sido 

encontrado estudos de referência para aplicação do esclerómetro pendular em materiais rochosos, 

estes valores não oferecem a leitura mais correta da dureza superficial do paramento e, tanto quanto é 

do conhecimento da autora, não existem publicações científicas que correlacionem os valores obtidos 

pelos dois modelos do equipamento, de maneira que estes dados serão dispensados do processo de 

análise.  

Visto que a aplicação do esclerómetro de Schmidt em materiais pétreos/rochosos é vasta, os resultados 

gerados a partir da sua utilização são mais adequados para o caso de estudo avaliado. Assim, para a 

zona 1 os valores são relativamente uniformes com um coeficiente de variação inferior a 20%, indicando 

que a variação do comportamento do revestimento não é tão heterogénea como inicialmente pensado 

e que o valor médio é um valor representativo da dureza superficial desta zona. Os valores obtidos 

apresentam uma média de IE de 36. Quando comparados com os resultados obtidos em estudos 

anteriores, verifica-se que Vasanelli et al. (2016) e Suzuki (2018) não obtiveram valores acima de 30 

para granitos porosos e granito rosa Itupeva serrado sem polimento. Enquanto a zona estudada 

apresenta um valor superior, de 36, em comparação com estes autores, quando comparados aos 

valores obtidos por Fleury (2012), Buyuksagis e Goktan (2006) e Grossi (2013) que vão desde os 42 

até aos 69,8, o paramento analisado apresenta um valor consideravelmente inferior. Pode-se inferir 

então, que o valor obtido é representativo de um granito com algum desgaste afetado pelas anomalias 

Figura 38: Identificação dos pontos medidos com o esclerómetro e as regiões identificadas pelo martelo de 
borracha à azul. Esq.: Zona 1; Dir.: Zona 2. 
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presentes nesta zona, como a existência de atividade biológica que pode ter absorvido o impacto da 

massa, ou a falta de aderência da pedra ao conjunto. Suzuki (2018) afirma, no entanto, que ensaios 

realizados em laboratório apresentam resultados superiores aos realizados em campo, o mesmo 

acontece para superfícies polidas em relação àquelas não polidas. Aydin e Basu (2005) adiciona que 

granitos expostos às condições ambientais por um longo período de tempo apresentam índices 

esclerométricos inferiores. Assim, a média obtida está dentro do esperado para as circunstâncias a que 

o paramento se encontra exposto. Tendo em conta a classificação determinada por Fleury (2012) 

(Tabela 9), está-se presente um granito de medianamente alterado para altamente alterado.  

Zona 2: 

Para a zona 2 verifica-se uma situação semelhante, exceto que o coeficiente de variação é maior e 

chega aos 38%, indicando uma maior variabilidade da dureza superficial ao longo do paramento. Há, 

no entanto, apenas uma situação pontual (P7) onde o IE obtido é muito inferior do que o obtido para os 

restantes pontos medidos neste e no outro paramento avaliado. Os valores obtidos para o IE 

apresentam uma média de 34, ligeiramente inferior à zona anterior. Tendo em conta os valores 

previamente referidos por Vasanelli et al. (2016), Suzuki (2018), Fleury (2012), Buyuksagis e Goktan 

(2006) e Grossi (2013), a média para este paramento representa o mesmo que para o paramento 

anterior e está-se presente um granito de mediana para altamente alterado. 

4.3.2 | HUMIDÍMETRO 

Para esta técnica, verificou-se a necessidade da realização de mais ensaios para a parede, chegando 

a um total de 15 posições com 2 medições para cada. Nas ameias, as posições medidas mantiveram-

se em 8 com apenas 2 repetições. Os valores mínimos, máximos e médios das temperaturas 

superficiais assim como o resultado dos cálculos dos coeficientes de variação e de desvio padão são 

apresentados na Tabela 14 e os resultados individuais para cada medição são apresentados nos 

anexos 2 e 3. 

Zona 1: 

A Figura 39 exibe o mapa de humidades superficiais e a fotografia com a localização dos pontos para 

a Zona 1. Para os valores obtidos nesta zona, verifica-se que o coeficiente de variação é de 48% 

indicando a elevada variabilidade dos resultados medidos para este paramento e, apesar da média 

estar entre os 20% e os 40%, a progressão ao longo da parede não é linear ou unidirecional, de maneira 

que existem valores muito baixos próximos de valores muito altos. Com efeito, a maior variabilidade 

verifica-se no lado direito da parede que se deve a própria heterogeneidade da parede naquela região. 

Observa-se que os valores obtidos para a região com argamassa à face da pedra foram bastante 

elevados, com 32% (P12), 33% (P13) e 45% (P14), sendo inferior apenas aos pontos localizados na 

Tabela 14: Síntese dos resultados obtidos com o humidímetro 

Zona Média (%) Desvio 

padrão (%)  

Coeficiente de 

variação (%) 

Valor mínimo 

(%) 

Valor máximo 

(%) 

Parede 27 13 48 3 (P8) 55 (P10) 

Ameias 33 14 42 10 (P1) 56 (P7) 

Legenda: (PX) – ponto onde foi verificado o valor mínimo ou máximo.  
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região sombreada que apresentam os maiores valores de humidade, com 39% (P1) e 55% (P10). Os 

valores obtidos para a região com excesso de argamassa são expectáveis, visto que a argamassa é 

mais porosa e retém mais água do que a pedra, assim como os valores elevados para a região 

sombreada que resultou em menor evaporação da água à superfície e maior retenção de humidade. 

Observa-se que os valores mais baixos de 3% (P8) e 7% (P5) encontram-se no centro da parede, zona 

menos húmida. Devido a estes resultados não fazerem sentido ao se considerar a sua localização, 

assumiu-se que pode ter havido um problema nas suas medições (por exemplo, devido ao não contacto 

do humidímetro pela elevada rugosidade da superfície nesse ponto) que alterou os valores obtidos, 

pelo que foram retirados da análise e não foram incluídos no processo de interpolação do software 

Surfer ao originar o mapa de humidades.  

Quando comparados com os valores obtidos por Duarte (2009) e Flores-Colen (2009), que obtiveram 

anomalias em paramentos revestidos a argamassa para humidade superficial superior a, 

respetivamente, 25% e 11%. Os teores de humidade para este ensaio excedem estes valores de 

referência, podendo-se concluir, independentemente da diferença de material testado em ambos os 

estudos, que os valores são, neste caso, indicativos de uma zona com anomalias, principalmente na 

região com excesso de argamassa e resultante de uma tentativa de restauro posterior ao seu período 

de construção que está mais sujeita a manifestações de humidade. A causa de degradação principal 

por toda a extensão do paramento é a presença de colonização biológica dispersa nas superfícies das 

pedras e que contribui para a heterogeneidade da humidade superficial da mesma. 

Zona 2: 

 Relativamente ao ensaio realizado na Zona 2, a Figura 40 apresenta o mapa de humidades superficiais 

e a fotografia com a localização dos pontos medidos. Para esta zona, a variação do teor de humidade 

ao longo da superfície é tão tangível quanto à variação verificada na parede. O coeficiente de variação 

é de 42%, com uma média de 33%, com um valor mínimo 10% e valor máximo 56%. Verifica-se que 

os pontos com maior teor de humidade superficial são os pontos P3 (48%) e P7 (56%), próximos da 

torre, a sua localização sugere que estes pontos estão mais tempo sombreados do que os restantes 

que existe um maior acúmulo de água na região da aresta, que é confirmado pela fotografia onde a 

parte inferior apresenta forte atividade biológica. Os valores obtidos são indicativos de que quanto mais 

Figura 39: Fotografia e mapa de humidades com os pontos identificados – Zona 1. 
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próximo da torre, maior a humidade superficial do paramento, com a exceção do P4 (37%), que estando 

relativamente afastado da torre, apresenta um valor relativamente elevado de humidade. Para o 

processo de interpolação dos dados para o mapa de humidades, desconsiderou-se o valor obtido em 

P8 (16%), devido a sua discordância com os restantes resultados.  

Comparados aos valores referenciados anteriormente, também neste caso está-se perante uma 

situação com um teor de humidade característico de zonas afetadas por anomalias.  

Para concluir, ao avaliar uma parede simples e relativamente homogénea, a interpolação das medições 

dos pontos testados para o restante da parede é feita de maneira linear. Em contrapartida, na situação 

presente, onde o paramento é formato por blocos de pedra graníticas heterogéneas expostas às ações 

da natureza por séculos e submetidas a diversas patologias em simultâneo, dificilmente o teor de 

humidade de uma pedra corresponderá ao valor das restantes pedras do paramento. 

4.3.3 | CÂMARA TERMOGRÁFICA 

 As análises dos termogramas da parede permitem identificar gradientes de temperatura na superfície.  

Zona 1: 

No termograma da Figura 41, é facilmente identificável a presença de vazios, em especial o vazio 

retangular de grande dimensão próximo ao ponto P3, devido à diminuição da temperatura. Já a mancha 

escura de grande dimensão no canto inferior esquerdo corresponde a zona em sombra, onde há um 

declínio da temperatura desde os 13ºC até aos 9ºC no canto inferior da parede. Os pontos P1, P4, P7 

e P10 encontram-se na região sombreada e os termogramas que os identificam são pouco visíveis, 

podendo serem visualizados no Anexo 4. No entanto, as temperaturas nas ditas posições foram 

registadas e são proporcionais ao tempo de exposição à sombra, 16,4ºC (P1), 12,7ºC (P4), 11,2ºC (P7) 

e 11ºC (P10) e são as temperaturas mais baixas registadas na totalidade da parede. O P11, tendo 

acabado de entrar à sombra apresentava ainda uma temperatura superficial de 18,3ºC, seguido do P8 

(19,4ºC). Já as pedras em P2 e P5 apresentam temperaturas superficiais de 20,1ºC e 23,6ºC, que está 

entre a média das pedras em geral verificadas e expostas às mesmas condições. Dando continuidade 

a análise do termograma da Figura 41, observa-se que os espaçamentos entre as pedras, devido à 

falta material de enchimento nas juntas e/ou presença de vegetação a crescer a partir do interior da 

parede, correspondem a uma diminuição da temperatura em relação à temperatura superficial das 

pedras, à volta dos 17ºC/18ºC. Nota-se, em contrapartida, que a temperatura aumenta 

Figura 40: Identificação dos pontos medidos com o humidímetro – Zona 2. 
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abundantemente no canto inferior esquerdo do termograma. Este aumento de temperatura está a 

representar o local onde a argamassa se encontra à face ou superior ao nível das pedras. Ao observar 

o termograma mais minuciosamente, percebe-se também a presença da ação biológica, identificável 

pelo aumento de temperatura em zonas pontuais das superfícies das pedras. Esta patologia apresenta-

se na Figura 42c de maneira mais aproximada, para esta situação específica a temperatura da pedra 

é de 21,6ºC e para as ocorrências da ação biológica, o impacto é imediatamente visível e a temperatura 

vai desde os 29,7 até aos 34ºC. 

Na fotografia da Figura 42, observa-se uma espécie de embasamento na parte inferior da muralha que 

apresenta diferentes texturas entre a camada contínua de musgo (23,3ºC) e as áreas com 

remanescências de pedras de menores dimensões (20,3ºC) misturadas com fungos (25,2ºC). No 

Figura 41: Termograma geral da parede e fotografia correspondente. 

Figura 42: Termogramas pontuais da parede e fotografia da região capturada – Zona 1. 
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termograma da Figura 42a, estas diferenças são observáveis pela variação da temperatura. Verifica-

se, ainda, que a região com excesso de argamassa regista temperaturas superficiais elevadas, 

chegando até aos 30,2ºC. Neste termograma, as diferenças de temperatura nesta região não são tão 

distinguíveis visualmente, o que não acontece na Figura 42d, que possui um gradiente de temperaturas 

mais estreito. Aqui, as pedras em P6 e P9 encontram-se, respetivamente, a 23,2ºC e 23,1ºC, já a pedra 

para o P12 apresenta uma temperatura superficial de 24,6ºC e, finalmente, a região com argamassa 

apresenta para os pontos P13 e P14 temperaturas de 26,2ºC e 26,8ºC, sendo dos pontos analisados 

aqueles que apresentam temperaturas mais elevadas. Por fim, no termograma da Figura 42b, é 

possível verificar a ação biológica presente nas suas mais variadas formas e manifestada no 

termograma por pontos de diferentes dimensões em cores próximas ao branco espalhadas pela 

superfície, presentes principalmente na parte inferior do termograma, onde as situações mais extremas 

chegam aos 29,9ºC. Vê-se ainda o P15 (24,2ºC) presente próximo à dois vazios de grandes dimensões 

com temperaturas a cerca de 15ºC. Verifica-se que a temperatura superficial média deste paramento é 

de 21,8ºC. 

Zona 2: 

Diferentemente do que acontece na parede em que os blocos de pedras são, em geral, bem definidos, 

a região das ameias possui uma estereotomia mais compacta e menos definida causada pelo excesso 

de material de enchimento, tal como se pode ver nas fotografias das Figuras 44b, 44c e 44d. Na 

fotografia da Figura 43, vê-se que as juntas entre pedras não são bem definidas, sendo representadas 

no termograma por um ligeiro aumento da temperatura superficial (até aos 25ºC) em relação a 

temperatura da pedra. Verifica-se que as pedras são facilmente distinguíveis. No entanto, devido à 

heterogeneidade das mesmas, são representadas no termograma correspondente por elevadas 

variações no gradiente de cores ao longo da superfície da pedra. A título de exemplo, têm-se a pedra 

identificada no centro da imagem, onde a temperatura geral da superfície é de 20,7ºC, a mancha branca 

na ponta direita da pedra, possivelmente uma eflorescência, causa uma diminuição da temperatura em 

1,1ºC, assim como a mancha de sujidade em cinzento escuro no canto inferior esquerdo. Já a ação 

biológica alaranjada representa um ligeiro acréscimo de 1,4ºC na temperatura superficial da pedra. O 

mesmo tipo de ação que causa a mancha branca nesta pedra, também é identificado na pedra 

retangular acima, e na pedra do canto superior direito, causando, em ambos os casos a redução da 

temperatura superficial devido a emissividade deste elemento que por refletir mais absorve menos calor 

e possui uma temperatura superficial mais fria. Isto pode-se observar em mais detalhe na Figura 44a. 

Nesta imagem também está localizado P4 (20,4ºC), ponto analisado com maior temperatura superficial 

para esta zona.  

Figura 43: Termograma e Imagem correspondente – Zona 2. 

P4 P4 
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É possível observar no termograma da Figura 44b, onde está localizado P8 (19,8ºC), que a parte inferior 

do paramento em contacto com o chão, apresenta uma temperatura inferior, na ordem dos 19ºC, para 

a média de 17,8ºC apresentada pelo chão. Isto deve-se a presença de musgos nesta região e a um 

maior acúmulo de humidade concentrada nas pedras do chão que, por ventura, ascendeu por 

capilaridade pela parte inferior do paramento. A presença de humidade representa-se no termograma 

por uma diminuição na temperatura superficial.  

Nas Figura 44c e 44d, pode-se observar que a heterogeneidade da superfície em termos de espessura 

de material de enchimento também influencia a temperatura. Por exemplo, na Figura 44d, apesar das 

pedras não serem bem definidas na fotografia, em pontos onde a camada de enchimento não é tão 

espessa é possível ver-se, no termograma, a temperatura das pedras, entre 18,5 e 19,5ºC, intercalado 

com o aumento de temperatura causado pela argamassa. Na Figura 44c, o excesso de vazios por entre 

este enchimento causa variações de temperatura até aos 15,8ºC. Nestes termogramas estão presentes 

ainda P5 (18,5ºC) e P6 (17,4ºC). 

A fotografia da Figura 45 retrata o encontro entre a ameia, a parede da torre adjacente e o chão, 

representado no canto mais escuro do termograma de baixo, com uma média de 9,9ºC. Corresponde 

a zona mais fria e deve-se, em parte, ao vazio existente entre as pedras nesta localidade, e em parte 

a humidade proveniente da ação biológica. Identifica-se também o P7 que apresenta uma temperatura 

superficial de 13,4ºC. Os pontos P1 e P2 localizam-se nas cristas das ameias e os termogramas que 

os identificam podem ser visualizados no Anexo 4. No entanto, as temperaturas nas ditas posições 

estão registadas e são, respetivamente, 17,3ºC e 17ºC. 

A termografia permite identificar muitas das anomalias primeiramente identificadas na análise visual, 

no entanto, pela heterogeneidade da parede e, devido às diferenças sutis de temperatura e à sua 

variação por todo o paramento, a identificação de situações pontuais acaba por se tornar um desafio. 

Figura 44: Termogramas e Imagem correspondente – Zona 2. 

P4 
P4 

P8 P8 

P6 
P6 

P5 
P5 

(a) (b) 

(c) (d) 



54 

 

A Tabela 15 quantifica as diferenças de temperatura para as anomalias encontradas. A variação obtida 

(∆T) corresponde a variação da temperatura para as zonas com anomalias em relação à temperatura 

superficial média. 

Tabela 15: Quantificação das variações da temperatura superficial segundo o tipo de anomalia analisada. 

Zona Tipo de anomalia ∆T (ºC) ∆T (%) 

Parede Falta de material de enchimento 4,8 22% 

 Excesso de material de enchimento 8,4 39% 

 Colonização biológica 12,2 56% 

Ameias Falta de material de enchimento 5,7 30% 

 Excesso de material de enchimento 0,5 3% 

 Colonização biológica 2,8 15% 

∆T – variação da temperatura em relação à temperatura superficial média  

Os valores dependem das condições de inspeção e dos materiais avaliados.  

 

4.4  |  CRUZ AMENTO DOS RESULT ADOS OBTIDOS ATR AVÉS  D AS DIFERENTES TÉCNIC AS IN-

SITU  

Zona 1: 

Relativamente à Zona 1, a análise com a câmara termográfica permite identificar uma diminuição de 

temperatura de 6,8ºC nas zonas com falta de pedra enquanto que a falta de material de enchimento 

nas juntas representa uma descida de temperatura de até 4,8ºC. Ambos os processos são decorrentes 

da deterioração do próprio suporte. A diferença de temperatura deve-se à falta de incidência solar 

nestes espaços entre pedras devido a profundidade resultante do destacamento da argamassa.  

Na região à sombra da parede a presença de humidade superficial é tão elevada quanto mais próximo 

da aresta e, consequentemente, corresponde a uma diminuição de temperatura de até 10ºC 

comprovada pelos termogramas. Este fenómeno também se verifica com o humidímetro, com 45% de 

humidade superficial para o P10, devido à falta de incidência solar.   

Neste paramento, a inspeção com recurso ao martelo de borracha permitiu identificar zonas com perda 

de aderência. No entanto, não foi possível confirmar esta anomalia com nenhum dos outros 

equipamentos uma vez que o esclerómetro e o humidímetro concentraram-se em pontos distintos e a 

análise dos termogramas não foi conclusiva para a identificação deste parâmetro. Porém, como se viu, 

o ensaio com o esclerómetro de Schmidt revelou que o índice esclerométrico apresenta um coeficiente 

de variação relativamente baixo de 20%, indicando a homogeneidade em termos de dureza superficial 

Figura 45: Termograma e Imagem correspondente, Área de interseção com a torre adjacente – Zona 2. 
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do suporte, e uma média aceitável para as circunstâncias da Muralha quando comparado com os 

resultados obtidos para estudos anteriores, podendo-se inferir que o desempenho mecânico, em 

termos de resistência mecânica, parece aceitável.  

No que diz respeito às regiões com excesso de argamassa, à face ou superior à superfície das pedras, 

decorrente de uma tentativa de restauro expedita, a termografia revela um acréscimo de 8,4ºC na 

temperatura superficial e correspondem as temperaturas mais elevadas verificadas. O ensaio com o 

humidímetro, no entanto, revela-se um pouco contraditório exibindo humidades superificais acima de 

30% para os pontos P12, P13 e P14. Aqui, não foi possível obterem-se análises mais aprofundadas 

decorrentes do ensaio com o esclerómetro visto que os resultados se apresentam condizentes com o 

restante do paramento.  

Os termogramas permitem observar um acréscimo de temperatura de até 12,2ºC para as zonas com 

colonização biológica, que se deve ao aumento de emissividade desta patologia. Em P10, onde o 

ensaio de Schmidt foi realizado por cima da colonização biológica, apesar do valor obtido para o IE ser 

superior à média, o resultado esperado teria sido um valor inferior devido a um possível amortecimento 

do impacto por parte desta anomalia. Este facto permite-nos inferir que a colonização biológica ainda 

não degradou significativamente a superfície do paramento. A humidade superficial para este ponto é 

de 55%, valor mais alto verificado para as humidades nesta zona, sendo o esperado para as regiões 

com esta patologia. Para este ponto, o paramento encontrava-se à sombra e a termografia não registou 

o efeito da colonização biológica.  

Zona 2: 

Relativamente à Zona 2, a análise com a câmara termográfica permite identificar um aumento de 

temperatura de até 5,7ºC para a falta de material de enchimento nas juntas entre pedras. Este aumento 

é divergente da situação verificada na Zona 1 e pode ser causado tanto pela concentração de calor no 

interior destas juntas devido à incidência direta da radiação solar quanto pela compacidade do suporte 

que, diferentemente do paramento anterior onde as pedras podem ser tratadas praticamente como uma 

entidade única, neste caso a estereotomia é muito mais compacta e unificada, fazendo com que haja 

maior uniformidade das transferências de calor.  

Verifica-se ainda, nos termogramas, que para a parte inferior do paramento as temperaturas decrescem 

até 3ºC onde há maior concentração de humidade superficial devido a ação biológica ali presente.  

O ensaio com o esclerómetro de Schmidt revelou que o índice esclerométrico apresenta um coeficiente 

de variação de 38%, indicando a existência de zonas de descontinuidade em termos de dureza 

superficial do suporte. Os pontos com IE’s mais baixos correspondem ao P3 e P7, que também 

apresentam os maiores valores de humidade superficial registados com o humidímetro, verificando-se 

ainda que quanto mais próximo da aresta com a torre, maior a humidade registada no paramento. Isto, 

é comprovado pelo termograma, onde P7 corresponde a temperatura mais baixa para os pontos 

analisados nesta zona.  
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No que diz respeito às regiões com excesso de argamassa à face ou superior a superfície das pedras, 

a termografia revela um acréscimo de apenas 0,5ºC na temperatura superficial. São os casos de P5 e 

P2. O ensaio com o humidímetro revela, para estes pontos, humidades superificais de 25 e 30%. Neste 

caso, os resultados obtidos com o esclerómetro também se encontravam condizentes com o restante 

do paramento.  

A termografia também realçou a variação da temperatura devido à manchas, sujidade e eflorescências 

que pela diferença de tonalidade, mais escura para os dois primeiros casos e mais clara para o 

segundo, que alteram a emissividade e consequentemente influenciam a temperatura registada no 

termograma. Verifica-se, no entanto, que numa escala mais alargada a termografia não é ideal para a 

identificação destes parâmetros devido à imensa heterogeneidade do paramento e da falta de propósito 

desta diferenciação para o objetivo do estudo em questão.  

4.5  |  S ÍNTESE DO C APÍTULO  

Neste capítulo, descreveu-se as técnicas utilizadas in-situ, o planeamento efetuado, a realização da 

campanha de inspeção e os resultados obtidos na análise. Os equipamentos utilizados foram descritos, 

principalmente, em termos do processo de utilização e dos parâmetros medidos, incluindo informações 

adicionais relevantes tal como a sua aplicação em estudos anteriores. A seguir, inclui-se uma breve 

descrição sobre a determinação do local de ensaio e a apresentação das fichas de inspeção utilizadas. 

Por fim, descreveu-se a utilização das técnicas no dia do estudo, assim como as observações efetuadas 

e uma explicação detalhada dos resultados obtidos em cada uma. 

Numa primeira fase, na análise visual, é possível observar a heterogeneidade dos paramentos 

estudados. Identificou-se com facilidade a existência de vazios entre as juntas, assim como o excesso 

de material de enchimento em determinadas regiões do paramento. Foi facilmente visível o impacto da 

atividade biológica existente e a existência de eflorescências e formação de cristais em alguns pontos 

da parede. As maiores dificuldades, no entanto, provéem da falta de experiência prática do observador 

e da subjetividade das patologias observadas.  

O ensaio com o esclerómetro de Schmidt permitiu obter uma noção da dureza superficial da pedra e 

determinar a existência de descontinuidades pontuais. A comparação dos resultados com os obtidos 

em estudos anteriores demonstram que as condições do paramento e do ensaio influenciam os valores 

adquiridos. Para este caso, os resultados verificaram-se inferiores à maioria das outras médias 

estudadas e deve-se, principalmente, ao ensaio ter sido realizado no exterior, para um granito não 

polido e exposto às ações da natureza por um longo período de tempo.  

Já a inspecção realizada com o humidímetro permitiu a identificação de regiões com maior teor de 

humidade. Não obstante, a precisão dos resultados é debatível devido a inexistência do material em 

estudo na biblioteca do equipamento e a decorrente seleção da opção “plaster” como alternativa. 

Apesar disso, o caráter qualitativo da técnica permitiu a comparação de valores e a determinação 

aproximada das suas causas. A execução dos mapas de humidades auxiliou a interpretação visual das 

variações de humidade ao longo das zonas.  
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No que diz respeito à utilização da termografia, esta técnica não destrutiva permitiu a identificação 

imediata das alterações da temperatura superficial, demonstrou-se especialmente relevante para os 

casos de excesso ou falta do material de enchimento e de atividade biológica. Constatou-se que, para 

a identificação de manchas de humidade, eflorescências ou descoloração neste tipo de paramento a 

termografia já não era tão precisa ou de leitura imediata. Esta verificação não representou um óbice 

visto que a sua identificação não era relevante para o objetivo do estudo. Aferiu-se que, para a Zona 2, 

as variações de temperatura são muito menos bruscas e acentuadas do que para a Zona 1.  

A realização dos ensaios num local turístico também apresentou os seus desafios, visto que o trabalho 

era constantemente interrompido devido a passagem de pessoas e de curiosos sobre a inspeção em 

curso.  

Para concluir, o conhecimento e a experiência prática do utilizador, assim como a complementaridade 

das técnicas e o cruzamento dos dados obtidos constituem elementos influentes na verificação do 

diagnóstico apresentado. No capítulo seguinte, apresentar-se-á a comparação dos resultados da zona 

piloto com os termogramas obtidos pelo drone em 2018 e com as nuvens de pontos. Naturalmente, 

certos equipamentos apresentam maior capacidade de extrapolação dos resultados do que outros, 

como é o caso da termografia que permitiu obter variações de temperatura específicas que podem ser 

aplicadas a outras zonas. Todavia, a utilização do martelo é um exercício pontual e impossível de ser 

extrapolado. Já para o esclerómetro, assume-se que os restantes dos troços de parede apresentam 

comportamento semelhante relativamente à dureza superficial e, por fim, o ensaio com o humidímetro 

permite-nos assumir, a partir das suas causas, situações que apresentem maior humidade superficial.  



58 

 

5  |  LEVANTAMENTO 3D AUTOMÁTICO SEM CONTACTO  

 

O conteúdo descrito neste capítulo constituiu o ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho. 

A utilização das diferentes tecnologias descritas de seguida tentou dar resposta ao objectivo principal 

da dissertação de explorar as potencialidades das novas tecnologias de levantamento automático 3D 

sem contacto e da necessidade da comparação e validação em relação às metodologias comummente 

propostas para os projetos de intervenção e restauro. Enquanto a utilização destas tecnologias de per 

si possui uma vasta abrangência, em conjunto a sua utilização é pouco explorada, levando-nos à 

necessidade de determinar o seu contributo para a deteção de patologias no Património e, 

consequentemente, a debater a sua eficácia. 

Neste capítulo estarão expostos os procedimentos relativos ao trabalho desenvolvido relativamente à 

aplicação destas tecnologias. Inicia-se com a descrição da aquisição e do cruzamento de dados 

referentes à termografia; segue-se uma síntese sobre os procedimentos relativos à obtenção das 

nuvens de pontos das muralhas planificadas (via ADP e TLS) no âmbito do estudo (Tomé, 2018), 

culminando na identificação de anomalias para a Parques de Sintra e, por fim, a sua comparação com 

os termogramas.   

5.1  |  TERMOGR AFI A AÉREA  

5.1.1 | AQUISIÇÃO DE DADOS 

A aquisição das imagens termográficas teve efeito em janeiro de 2018 e foi efetuada com uma câmara 

termográfica FLIR adaptada ao drone Falcon8 (Figura 46). A captação dos dados ocorreu no contexto 

de um voo de teste. O procedimento foi executado de forma remota e sob condições climáticas 

favoráveis no momento da realização do vôo (tempo seco e céu limpo). Para além dos termogramas 

adquiridos, a câmara termográfica também disponibilizou as fotografias RGB e os logs dos voos, nos 

quais estão contidas as coordenadas das imagens conseguidas pelo GPS integrado ao aparelho. Estas 

coordenadas, apesar de não serem 100% precisas devido a margem de erro do GPS, são suficientes 

para permitir uma reconstrução esquemática do objeto alvo, pelo pré-posicionamento das fotografias 

para descobrir coincidências entre as imagens. 

Figura 46: Drone Intel Falcon 8+. 
(Intel, s.d.) 
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As imagens termográficas obtidas foram transferidas para o computador sob o formato ARA e puderam 

ser acessadas, visualizadas e editadas pelo software AscTec Navigator (Figura 47). No voo 

experimental executado, foram obtidos 53 termogramas, dos quais muitos eram de má qualidade ou 

capturavam cenas repetidas, podendo-se aproveitar pouco da totalidade das imagens conseguidas. 

Previamente a qualquer trabalho desenvolvido com recurso a estas imagens, procedeu-se à 

identificação do local no qual os ensaios foram realizados. Para tal foi utilizado o software ReCap da 

Autodesk, onde foram inseridos os termogramas disponíveis para uma reconstrução esquemática do 

objeto fotografado e posterior identificação da zona ensaiada. Como já foi referido no capítulo 4.3.1, o 

experimento teve lugar na zona da alcáçova, mais especificamente, incidiu sobre a face interior entre 

as duas torres existentes. 

 

5.1.1 | EXTRAPOLAÇÃO DOS RESULTADOS DA ZONA PILOTO PARA OS TERMOGRAMAS 

Como consequência da utilização da câmara termográfica acoplada a um drone, muitas das imagens 

apresentavam pouca qualidade e a sua utilização esteve condicionada a uma série de fatores, 

nomeadamente a escala das imagens que podiam estar muito aproximadas impossibilitado inferir-se o 

local capturado pelo termograma ou muito afastadas, dispondo de pouco detalhe e muitas vezes 

captando o céu, o que afetava a escala de cores de temperaturas exibidas na imagem; para além disso, 

a aquisição automática de imagens fez com que o alvo representado nas imagens fosse pouco acertado 

ou definido. E, por fim, a inclinação acentuada proporcionada pela câmara em momento de voo dá 

origem a termogramas pouco precisos como já referido no capítulo 2.4. A consequência, são 

termogramas pouco fiáveis e/ou utilizáveis (Figura 48). 

Como não existiu a possibilidade de repetir a aquisição de termogramas, e visando os fins de 

experimentação e pesquisa do presente estudo, foram selecionadas as quatro melhores imagens 

Figura 47: Software AscTec Navigator para visualização dos termogramas. 

Figura 48: Exemplos de termogramas da amostra de vôo. 
Adquiridos por TOPCON Positioning Portugal Lda (2018) 
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obtidas para que a extrapolação dos dados adquiridos na zona piloto do trabalho de campo fosse bem-

sucedida. A seguir, apresenta-se a análise dos termogramas selecionados. 

O primeiro termograma (Figura 49) corresponde a uma secção do troço T-09 (a nuvem de pontos 

correspondente pode ser verificada no Anexo 7). Neste termograma verifica-se a média da temperatura 

superficial das pedras na região sombreada é de 10,5ºC, enquanto para a zona exposta ao sol a média 

é de 14,5ºC. Verifica-se, para a zona à sombra, uma variação de temperatura entre os 8,1ºC até aos 

12,3ºC. A zona à sombra é mais fria porque não absorveu radiação solar. Para a região exposta ao sol, 

as temperaturas superficiais vão desde 10,3ºC para os pontos mais frios, até aos 17ºC. Já as juntas 

das pedras tendem a concentrar maior quantidade de calor e variam desde os 21,1ºC até os 23,5ºC 

para as situações mais quentes onde há maior presença de vazios. Verifica-se, para este caso, que a 

existência de colonização biológica não é tão presente quanto para as zonas piloto analisadas. Isto 

deve-se ao facto de a escolha dos locais de ensaio terem sido feitas com base na identificação das 

regiões mais problemáticas para uma abordagem mais preventiva. 

O segundo termograma (Figura 50) corresponde a uma secção do troço T-08 (a nuvem de pontos 

correspondente pode ser verificada nos Anexos 9 e 10). Para a região das ameias, é visível a distinção 

de temperatura devido à exposição solar. Para as áreas mais expostas, à direita, a temperatura 

superficial varia entre os 15,7ºC para as pedras, e chega até aos 24,4ºC para a argamassa de 

preenchimento. Existem situações pontuais em que a temperatura registada atingiu 26,2ºC para as 

áreas onde se verifica colonização biológica devido à sua coloração mais escura, e logo maior 

emissividade. Refira-se que apesar de a estas zonas de colonização biológica estar normalmente 

associado a uma maior humidade, o que iria reduzir a temperatura superficial, nos termogramas estas 

zonas geralmente se apresentam mais quentes pelo facto de serem mais escuras, e logo terem maior 

emissividade: as cores mais claras reflectem mais radiação solar e as mais escuras absorvem mais 

radiação solar e têm tendência a se apresentarem mais quentes, o que afeta a leitura dos termogramas.  

O lado esquerdo das ameias (na Figura 50) esteve submetido à menor exposição solar e, 

consequentemente, acumulou menos calor, as temperaturas registadas variam entre os 12,5ºC para 

as pedras e os 17,7ºC para a argamassa. Na parte inferior das ameias a temperatura diminui, variando 

entre os 11 e os 12ºC. Estes valores estão associados naturalmente ao facto desta zona estar à 

sombra, não ocorrendo absorção da radiação solar superficial, podendo também indicar uma maior 

Figura 49: Termograma e fotografia - troço T-09. 
Adquiridos por TOPCON Positioning Portugal Lda (2018) 
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concentração de humidade no passadiço das ameias. De facto, as zonas húmidas apresentam 

normalmente menor temperatura pelo facto da presença de água aumentar a condutibilidade térmica 

dos materiais e do processo de evaporação de água ser um fenómeno endotérmico o que faz diminuir 

necessariamente a temperatura superficial dos elementos. Para a parede inferior, a temperatura 

superficial das pedras apresenta uma média de 13,9ºC sendo também visível o efeito da emissividade 

das manchas mais escuras existentes na temperatura registada, que se apresenta com valores 

superiores nestas zonas. Para esta zona verifica-se uma maior presença de colonização biológica, que 

é claramente visível no termograma. Para este caso, as temperaturas iniciam nos 19ºC podendo atingir 

até 31,1ºC em situações pontuais, este aumento também é influenciado pela emissividade da ação 

biológica que apresenta uma cor mais escura que o restante da superfície.  

O termograma da Figura 51 corresponde a uma secção dos troços T28 e T30 (a nuvem de pontos 

correspondente pode ser verificada nos Anexos 9 e 10). Para a região sombreada, as temperaturas 

estão à volta dos 12,5ºC. Para o troço correspondente à ameia verifica-se que a temperatura média 

das pedras é de 17,7ºC, aumentando para cerca de 26/28ºC para os locais onde a argamassa de 

preenchimento das juntas está superior à face das pedras. Já para o troço da parede, verifica-se para 

o canto direito que a temperatura das pedras é de cerca de 15ºC e é facilmente visível a ocorrência de 

ação biológica nesta zona que aumenta a temperatura em zonas pontuais para 21,3ºC até 23,9ºC. Do 

lado esquerdo, em contrapartida, a temperatura das pedras varia entre os 16,3 e os 18,0ºC, enquanto 

que as juntas entre pedras apresentam temperaturas que rondam os 25,5ºC. É possível identificar, 

ainda, um ponto em que a temperatura está muito mais elevada, 35,5ºC, correspondendo a um vazio 

aparente na superfície da parede em que a pedra do pano exterior está em falta, fazendo com que a 

região fique mais escura e possua uma emissividade superior do que a inserida na câmara termográfica 

(a emissividade inserida é uniforme para todo o termograma) e, consequentemente, a temperatura lida 

é maior do que a temperatura real. Este fenómeno explica-se pela expressão de Stefan Boltzman 

(equação 1 – subcapítulo 2.5.2) e, se está a se considerar um ε inferior ao real, a temperatura (T) 

registada vai ser maior, podendo assim resultar em temperaturas mais altas nestas zonas mais escuras. 

Se a zona é mais escura, então maior é a sua emissividade e maior será a absorção da radiação solar 

e, consequentemente, maior será a temperatura registada.  

Figura 50: Termograma e fotografia - troço T-08. 
Adquiridos por TOPCON Positioning Portugal Lda (2018) 
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E, finalmente, o termograma (Figura 52) corresponde aos troços T09, T02 e T01 (a nuvem de pontos 

correspondente pode ser verificada nos Anexos 8 e 9). Para a zona da torre (T09), verifica-se que as 

pedras apresentam temperaturas entre os 18,1ºC e os 20,2ºC, sendo que as juntas entre pedras 

acumulam maior calor por serem mais escuras (maior emissividade) e absorverem mais radiação solar 

atingem maiores temperaturas chegando até aos 26,7ºC. Para as situações em que há falta de material 

nas juntas a temperatura registada é de até 28,9ºC. Mais uma vez, recorre-se a expressão de Stefan 

Boltzman para explicar as temperaturas registadas. Devido a emissividade considerada pelo aparelho 

ser inferior a emissividade real destas áreas, a temperatura lida nos termogramas é superior a 

temperatura real. As pedras do troço correspondente às ameias (T01) apresentam uma temperatura 

superficial média de 19,1ºC, a temperatura das juntas atinge cerca de 23,4ºC, com os vazios 27,9ºC, 

novamente devido a emissividade registada no equipamento. Por fim, o troço da parede (T02), que 

corresponde à zona 1 da zona piloto a uma altura mais elevada, corresponde à zona mais problemática. 

A temperatura superficial das pedras tem uma média de 19ºC, sendo que as juntas apresentam uma 

temperatura mais elevada, variando entre os 27ºC e os 31ºC. Este aumento de temperatura é 

novamente explicado pela emissividade, resultante das zonas com manchas escuras de colonização 

biológica. Normalmente, as regiões com ação biológica resultam mais húmidas e, consequentemente, 

apresentam uma temperatura inferior. Para este caso, o fenómeno da emissividade supera o facto de 

zonas húmidas terem temperaturas menores e pelo facto de ser escura lê-se como uma temperatura 

maior.  

Figura 51: Termograma e fotografia - troços T28 (ameia) e T30 (parede). 
Adquiridos por TOPCON Positioning Portugal Lda (2018) 

 

Figura 52: Termograma e fotografia - troços T09 (torre), T02 (parede) e T01 (ameia). 
Adquiridos por TOPCON Positioning Portugal Lda (2018) 
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Comparativamente com a análise efetuada para a zona piloto, devido aos resultados obtidos com o 

esclerómetro terem sido semelhantes entre as zonas 1 e 2 e de acordo com o esperado, é possível 

assumir que a dureza superficial dos paramentos é semelhante no restante da alcáçova. Relativamente 

ao ensaio com o humidímetro foi possível detetar regiões com maior concentração de humidade em 

zonas com registo de menor temperatura no termograma. Estas zonas, representadas por áreas de 

temperatura mais baixa, coincidiram sempre com regiões sombreadas e/ou com menor tempo de 

exposição ao sol. Finalmente, a diferenciação entre os resultados obtidos com a termografia aérea e 

com a termografia local, ou captada mais proximamente às superfícies, é aparente no nível de detalhe 

que é visível nas escalas captadas nas diferentes aproximações da técnica. Por exemplo, na 

termografia local a escala de visualização é consideravelmente mais próxima e a gama de temperaturas 

identificada no aparelho é menor, compreendendo apenas as temperaturas visíveis no ecrã. Assim, a 

perceção visual do termograma é facilitada por haver uma maior distinção entre as cores 

representativas das temperaturas para uma área de visualização menor. As diferenciações são, então, 

mais discerníveis e assim é, também, a identificação das patologias, como é o caso da colonização 

biológica que se vê muitas vezes representada na Muralha por musgos nas juntas ou em partes das 

superfícies das pedras. Na termografia aérea, devido a distância para o qual o termograma é obtido, 

estes detalhes se perdem e a imagem correspondente é visualmente mais uniforme em termos de cor, 

dificultando assim o processo de identificação. Para além disto e, visto que as condições atmosféricas 

aquando da execução de ambos os ensaios são distintas, verifica-se alguma diferença nos resultados 

quanto às temperaturas superficiais das zonas com patologias.  

Por fim, as condicionantes encontradas na utilização desta técnica devem-se principalmente à distância 

e ao ângulo de captura das imagens os quais podem dificultar a interpretação e leitura dos 

termogramas. E, depois, nos termogramas que incluem o céu, a faixa de temperaturas a medir altera-

se, e as variações de temperatura nas pedras deixam se ser notórias quando comparadas com a 

temperatura atmosférica. 

5.2  |  FOTOGR AMETRI A E  DIGITALIZ AÇ ÃO A L ASER TERRESTRE  

5.2.1 | AQUISIÇÃO DE DADOS 

A aquisição de dados foi realizada em janeiro de 2018, e efetuada para todas as seções da muralha 

poente. Este troço de muralha corresponde à zona da encosta. A condições de acesso da muralha 

poente foram determinantes para a escolha do método de levantamento utilizado, ao contrário do que 

pode ser observado no trabalho desenvolvido por Medeiros (2010). Neste, a muralha nascente foi 

digitalmente obtida através de um levantamento fotográfico, e as imagens posteriormente retificadas e 

montadas de maneira a obter-se uma orto-fotografia da muralha. Para o caso da muralha poente, no 

entanto, havia a dificuldade associada à sua implantação a qual não permite acesso pelo lado da 

encosta devido ao declive extremamente acentuado e falta de pontos de apoio ou acesso para que um 

ensaio presencial fosse possível (Figura 53). Assim, a necessidade da utilização de métodos de ensaios 

remotos levou à escolha da fotogrametria por drone para a face exterior. A digitalização a laser terrestre 

surge, como tecnologia complementar, em virtude da necessidade de atribuir métrica às nuvens de 

pontos obtidas via fotogrametria, por natureza adimensionais.  
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Previamente ao trabalho executado em campo, realizou-se um planeamento preliminar. No dia da 

captura dos dados foram realizados cerca de 110 estacionamentos com um laser scanner da FARO e 

18 voos para a fotogrametria aérea com uma câmara SONY acoplada ao drone Falcon8. Os troços da 

muralha planificada foram nomeados sequencialmente e podem ser vistos no Anexo 6 para a face 

interior e no Anexo 5 para a face exterior. Mais informações sobre a aquisição dos dados podem ser 

encontradas em Tomé (2018).  

5.2.2 | PLANIFICAÇÃO DA MURALHA 

A maioria dos levantamentos realizados com os recursos acima referidos prevê a realização de um 

modelo 3D do edificado estudado tal como se pode observar nos trabalhos realizados por Lerma et al. 

(2010), Costanzo et al. (2014) e Xu et al. (2014). Contudo, para o caso presente, a realização de um 

modelo tridimensional não se justificava. A planificação dos troços da muralha foi conseguida 

diretamente a partir das respetivas nuvens de pontos.   

No caso da aquisição de dados via laser scanning, foi utilizado um scanner FARO. Para processar os 

ficheiros de dados, em formato fls, utilizou-se o software SCENE7 para efetuar o registo dos 

estacionamentos e produzir a nuvem de pontos. Resumidamente, inserem-se todos os 

estacionamentos no programa e, uma vez dentro, carregam-se um de cada vez e fazem-se, 

simultaneamente, pastas com os clusters identificados e estabelecem-se as ligações entre eles. 

Posteriormente, ainda dentro do SCENE7, com a opção “create pointclouds” o software cria a nuvem 

de pontos automaticamente a partir dos estacionamentos, e a informação exibida é optimizada e dados 

em comum ou sobrepostos são eliminados. Finalmente, aplicam-se as fotografias tiradas pelo scanner 

à nuvem de pontos obtida: o software dá cor a cada um dos pontos consoante o código RGB dos pixéis 

da fotografia. Depois de obtida a nuvem de pontos completa, o respetivo ficheiro foi exportado em 

formato E57 e importado para o software JRC 3D Reconstructor.  

Para a fotogrametria, os voos realizados em campo pelo drone contêm um número variável de 

fotografias e os logs existentes para cada uma delas, que são, basicamente, a localização da câmara 

para cada uma das fotos. Os voos foram processados individualmente no Agisoft PhotoScan 

Professional em formato psx. Este software transforma as fotografias em nuvens de pontos, pelo 

mesmo princípio da colinearidade descrito no subcapítulo 2.3.2 onde os pixéis das imagens são 

Figura 53: Encosta na parte externa da muralha poente. 
(Pires, 2017) 
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transformados em pontos 3D. No final, o resultado é a nuvem de pontos da secção da muralha sem 

escala atribuída, de maneira que foi utilizada a informação proveniente do TLS para dar a escala 

métrica correta. Finalmente exporta-se a nuvem de pontos final em formato E57 para o software JRC 

3D Reconstructor.  

O JRC 3D Reconstructor foi o software utilizado para fazer a planificação das nuvens de pontos, tanto 

da fotogrametria quanto do TLS. Uma vez importada a nuvem, o trabalho de planificação consistiu em 

selecionar as secções, limpar a informação em excesso e fazer a sua projeção num plano. A projeção 

obtida é uma imagem 2D que é importada então para o AutoCad, onde as imagens são, posteriormente, 

reunidas em sequência num mesmo ficheiro com as conexões entre às sobreposições de uma secção 

para outra, tornando visível a continuidade entre as secções (Figura 54). Mais detalhes sobre o 

processo de planificação podem ser encontrador em Tomé (2018). 

5.2.3 | IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS  

O processo de identificação de patologias foi efetuado visualmente com base nas imagens obtidas a 

partir da planificação das nuvens de pontos. Foram considerados 6 tipos de patologias: (1) perda de 

material de enchimento e abertura de juntas à face da pedra; (2) perda de material de enchimento e 

abertura de juntas recuadas; (3) existência de vazios ou lacunas que causam a instabilidade dos blocos 

de pedra (zonas não consolidadas); (4) blocos de pedra em falta; (5) inexistência de pano de Muralha; 

(5) fendas aparentes. A última patologia foi posteriormente adicionada à lista tendo resultado da 

observação das imagens. 

Simplificadamente, o pano de muralha é inicialmente dividido em duas áreas: uma delimitada a verde 

(patologia A) considerada menos grave e outra delimitada a amarelo (patologia B) considerada mais 

severa. Depois, identifica-se a inexistência de material de preenchimento entre as pedras que é 

representada por uma cruz laranja (patologia C) e a falta de blocos de pedra no pano de muralha que 

é representada por cruzes vermelhas (patologia D). Por fim, a inexistência de panos de muralha foi 

assinalada por uma nuvem a cor-de-rosa (patologia E) e falhas na superfície são representadas por 

uma linha de traçado cinzento (patologia F) (Figura 55).   

Deve-se salientar aqui que o objetivo da Parques de Sintra com este tipo de diferenciação focava-se 

principalmente num plano de restauro centrado na consolidação e reparação estrutural da muralha. A 

Figura 54: Alinhamento das planificações em Autocad. 
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presença de vegetação na muralha é uma característica inerente da mesma que além de contribuir 

para o seu aspecto de ruína romântica exibe a evidência da passagem do tempo intrínseca a este 

monumento, levando a que as reparações referentes a este tipo de anomalia sejam lidadas com mais 

critério e fazendo com que a sua intervenção seja feita apenas a um nível mais estrutural, em que a 

presença de vegetação interfere com a integridade e segurança estrutural, tal como a presença de 

raízes no interior da muralha ou dentro das argamassas, visto que podem induzir a expansão da própria 

muralha ou desintegrar o material de enchimento das mesmas causando desmoronamentos. Logo, 

pretende-se deixar intocado os casos em que as colonizações biológicas estão presentes apenas 

superficialmente.  

Tal como foi referido no capítulo 2.2.3, para as planificações decorrentes do TLC, a informação 

radiométrica proveniente da digitalização poderia fornecer mais informações sobre as patologias, 

porém, requeriria que estas anomalias fossem mais diferenciadas tal como a presença de Fauna, 

humidades ou eflorecências a partir da refletância. No entanto, como já foi estabelecido, para este 

trabalho o objetivo centra-se sobretudo nas questões que afetam a estrutura do conjunto.  

Dando continuidade ao trabalho de identificação das patologias executado para toda a superfície na 

muralha poente, interior e exterior, verificou-se que a identificação das mesmas era, por vezes, 

subjectiva e relativa ao critério visual do observador. Tal dificuldade conduziu à homogeneização de 

critérios utilizados permitindo assim, reduzir a discrepância dos resultados.   

Verificou-se a necessidade de comparar constantemente as secções planificadas com as fotografias 

obtidas pelos equipamentos, principalmente devido a dificuldades de visualização decorrentes do 

trabalho de refinamento das nuvens de pontos. Eliminaram-se informações desnecessárias das 

nuvens, tal como a presença de postes e vegetação, traduzidas na plafinicação como um vazio, 

mas que seriam úteis como referência. Por isso, a planificação da nuvem foi sempre associada a uma 

fotografia de modo a facilitar a interpretação.  

Outro aspeto extremamente relevante foi a iluminação. Nuvens resultantes de superfícies à sombra, 

resultaram mais escuras dificultando a interpretação visual das imagens. Assim, a forma como a luz 

solar afetou as planificações das nuvens foi determinante para a dificuldade ou facilidade em identificar 

as patologias durante esta fase.  

O estudo Tomé (2018) foi concluído em dezembro de 2018. Exemplos ilustrativos podem ser 

consultados nos Anexos 5 a 10.   

Figura 55: Legenda para os Layouts da planificação entregue a Parques de Sintra. 
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 5.2.4 | CRUZAMENTO DE DADOS COM OS TERMOGRAMAS E AS TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO 

Apesar deste estudo se ter desenvolvido para toda a extensão da muralha poente, para os propósitos 

de cruzamento de informação com os resultados provenientes da análise dos termogramas, a análise 

comparativa efetua-se de maneira similar, mas apenas para os paramentos mais relevantes da região 

da alcáçova.  

Primeiramente, observa-se o troço T02 (Figura 56), que foi inicialmente estudado na experiência de 

campo. A planificação obtida através da nuvem de pontos possui uma qualidade de visualização em 

diferentes escalas extremamente boa. É, porém, um meio de análise baseado na inspeção visual de 

uma imagem representativa da situação real no momento da execução da captura dos pontos e/ou 

fotografias. Desta forma, a identificação das patologias representadas procede-se de maneira 

semelhante de à uma inspeção visual in-situ sem a vantagem de se poder interagir com o paramento. 

Por outro lado, a utilização destas técnicas de levantamento permite a reconstrução digital precisa do 

caso de estudo que facilita a produção de documentação para o projeto de conservação e permite que 

o estado dos paramentos seja verificado recorrentemente e sempre se que convier necessário, 

apresentando assim vantagens claras para o projeto para além do potencial explorado na identificação 

das patologias. Assim, a identificação executada para as análises patológicas para a parques de Sintra 

focou-se nas anomalias requeridas pela empresa e na capacidade de observação do investigador no 

reconhecimento das mesmas. Para o paramento T02, verifica-se que as anomalias detetadas se 

concentram, sobretudo, na falta de material de enchimento entre as juntas e na presença de vazios de 

grandes dimensões na superfície do paramento. Em contrapartida, a análise termográfica a partir do 

drone demonstra a existência de mais situações problemáticas do que inicialmente considerado na 

análise visual. É representado uma série de situações em que há um acréscimo considerável de 

temperatura que identifica zonas problemáticas com potenciais vazios internos não identificáveis numa 

primeira análise visual. Para além disto, pela análise proveniente da campanha experimental, verificou-

se que a termografia foi especialmente eficaz para a distinção entre zonas com excesso de material de 

enchimento que, apesar de visível a olho nu, destaca-se pela extrema variação de temperatura 

superficial nos termogramas do paramento. Ainda, verificou-se que os termogramas foram efetivos para 

a identificação de colonizações biológicas, embora a identificação desta patologia não tenha se 

demonstrado tão eficaz quanto era de se esperar pela utilização da termografia para este caso em 

específico devido as heterogeneidades da parede observada. A análise visual desta anomalia pela 

observação das nuvens de pontos apresenta-se dificultada devido às diferenças de coloração 

existentes entre as diferentes manchas que pontuam a superfície, embora a identificação de plantas 

trepadeiras a eliminar tenha sido relativamente fácil. Para ser executada de maneira eficaz, a 

identificação visual de colonização biológica deveria ser complementada com uma avaliação 

presencial, de maneira a se analisar caso a caso as distinções existentes. Particularmente, para a 

identificação dos vazios existentes, apesar de a análise visual da nuvem de pontos planificada ter se 

verificado bem-sucedida, é evidente que a sua identificação pelos termogramas é válida e mais 

eficiente.   
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É visível, no entanto, através desta comparação, que os termogramas obtidos pessoalmente a uma 

escala mais aproximada ofereceram maiores informações e puderam contribuir de maneira mais 

significativa para o processo de identificação de patologias do que a análise dos termogramas obtidos 

com recurso ao drone, tal como foi esclarecido anteriormente.  

A seguir, têm-se o troço T30 (Figura 57). Pela análise visual da nuvem de pontos planificada, sentiu-se 

a necessidade de distinguir o paramento em duas zonas distintas, evidenciando a diferença de 

intensidade das anomalias presentes nas duas áreas. Apesar de se ter considerado a região a verde 

menos afetada, identificaram-se algumas situações com falta de material de enchimento nas juntas 

entre pedras. Já para a região delimitada a amarelo, que apresenta uma estereotomia distinta da região 

a verde, com pedras menores e mais irregulares, a presença destes vazios nas juntas é mais 

intensificada. Na planificação da nuvem é ainda visível a existência de um vazio que, na análise pelo 

computador considerou-se como um vazio intencional de comunicação com as ameias. No entanto, 

presencialmente, verifica-se que não é o caso e, corresponde, de facto, a um vazio por falta de elemento 

de alvenaria de pedra com cor mais escura. Isto é evidenciado pelo termograma, onde é possível 

distinguir um acúmulo de temperatura naquela região devido a emissividade, como explicado 

anteriormente. Comparativamente a análise do termograma, verifica-se que esta distinção não é tão 

visível. Neste caso, devido à influência da exposição solar, a termografia não é capaz de contribuir com 

informações tão relevantes como se verificou para o caso anterior. A distinção de temperaturas 

evidencia-se principalmente entre as pedras e as juntas entre pedras, caso em que a ocorrência de 

colonização biológica também não é tão recorrente. 

Seguidamente, observa-se uma secção do troço T-09 que corresponde a uma das torres na zona da 

alcáçova. O termograma visível na Figura 58 captura a janela inferior aparente na planificação da 

nuvem. Para este caso, verifica-se que a qualidade da nuvem representada para o troço em análise é 

muito inferior comparada a nuvens observadas até este ponto. No que concerne à comparação das 

anomalias identificadas verifica-se que, embora se reconheça a presença da janela na zona de maior 

ocorrência de danos, ou seja, maior presença de vazios, verifica-se que, no espaço imediato à volta da 

janela é visível apenas uma situação de falta de material de enchimento na parte superior. Em 

Figura 56: Troço T02: Identificação de patologias na nuvem de pontos planificada (esq.); termograma obtido com 
o drone para o troço representado (dir.). 
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comparação, verifica-se que a termografia identificou zonas à direita da janela em que estes vazios 

eram mais pronunciados e que não foram identificados pela observação visual da planificação. 

Por fim, o troço T-08, que representa o paramento abaixo das ameias no termograma da Figura 59, 

apesar da má qualidade, permitiu a identificação de zonas com falta de material de enchimento na parte 

inferior do paramento. Em comparação com o termograma, no entanto, é visível a presença de zonas 

em que esta patologia se repete e que não é percetível na projeção da nuvem.   

É possível concluir que a utilização destas tecnologias em simultâneo é complementar em muitos dos 

casos. Ambas possuem vantagens claras em termos da sua utilização individualizada. Em conjunto, 

porém, é possível aprofundar, através da termografia, a identificação das patologias que não são 

imediatamente visíveis na observação das nuvens de pontos e, também, a existência de informações 

presentes nas nuvens que não são imediatamente claras nos termogramas.  Enquanto a análise dos 

termogramas é mais complexa e dependente da capacidade do investigador, vendo-se ainda afetada 

por diversos fatores tal como é o caso da emissividade como foi referido anteriormente, o processo de 

Figura 57: Troço T30: Identificação de patologias na nuvem de pontos planificada (esq.); termograma obtido com 
o drone para o troço representado (dir.). 

Figura 58: Troço T-09: Identificação de patologias na nuvem de pontos planificada (esq.); termograma obtido com 
o drone para o troço representado (dir.). 
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trabalho para a planificação das nuvens também é moroso e dependente das capacidades 

computacionais disponíveis. Ambas apresentam vantagens e limitações, mas disponibilizam 

informações complementares que possibilitam uma análise patológica mais completa.  

 

5.3  |  S ÍNTESE DO C APÍTULO  

A utilização das tecnologias descritas neste capítulo constituiu a base para a fundamentação deste 

trabalho e o desenvolvimento da metodologia proposta. Os benefícios inerentes à utilização destas 

técnicas já foram descritos nos capítulos anteriores, mas as suas aplicações são diversas e o objetivo 

deste estudo é explorá-las no contexto da identificação de patologias nas Muralhas do Castelo.  

Este capítulo apresentou os processos de aquisição de dados e de planificação da nuvem de pontos, 

assim como a análise dos termogramas obtidos e o procedimento para a identificação visual das 

patologias nas planificações projetadas das secções da muralha. Estabeleceu-se, por fim, a 

comparação dos termogramas com as técnicas tradicionais utilizadas na experiência de campo, e a 

comparação destes com a identificação visual de patologias com recurso às nuvens de pontos. No 

próximo capítulo, pretende-se recapitular, apurar e discutir os resultados obtidos com recurso às 

diferentes técnicas utilizadas.  

 

Figura 59: Troço T-08: Identificação de patologias na nuvem de pontos planificada (esq.); termograma obtido 
com o drone para o troço representado (dir.). 
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6  |  COMPARAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como descrito no capítulo 4, a utilização de técnicas de avaliação in-situ para o auxílio da deteção de 

anomalias e a verificação do estado de degradação dos elementos de construção ajudam a validar, ou 

não, as observações efetuadas a partir de outros meios e, assim, fornecer uma base consistente para 

o planeamento das ações de manutenção e restauro. 

Neste capítulo, os resultados apresentados até então nos capítulos 4 e 5 são analisados e comparados 

entre si de modo a avaliar a relevância das informações adicionadas e dos métodos aplicados. Para 

cada análise efetuada é apresentada uma recapitulação dos resultados obtidos, de maneira a que o 

cruzamento dos mesmos seja possível. A seguir, avalia-se a sua contribuição em termos de informação 

adicional fornecida e, por fim, faz-se uma análise da prática em relação às limitações encontradas para 

cada método implementado.  

São apresentadas comparações entre os resultados obtidos pelas diferentes técnicas in-situ (inspeção 

visual, martelo, termohigrómetro, termografia, esclerómetro e humidímetro), entre estes e a termografia 

aérea, entre esta e o mapeamento visual das patologias a partir das nuvens de pontos e, finalmente, 

entre a aplicação de ambas as tecnologias de mapeamento 3D para esta aplicação.  

Para finalizar, é feita uma reflexão sobre a o valor e a eficácia da implementação da termografia neste 

tipo de estudos.  

6.1  |  COMPAR AÇ ÃO DOS RESULT ADOS OBTIDOS PELAS D IFERENTES TÉCNIC AS DE ENS AIO 

IN-SITU  

Após a análise de resultados obtidos para cada uma das técnicas utilizadas na campanha experimental, 

esta secção pretende avaliar a sensibilidade de cada uma delas às diferentes anomalias observadas. 

A primeira etapa desta inspeção consistiu na identificação visual de manchas que correspondessem a 

anomalias e identificassem o estado de degradação global. Enquanto que numa análise geral a 

identificação é relativamente simples, esta fase acabou por se tornar mais difícil do que esperado 

quando observada a um nível detalhado e pontual em decorrência da falta de conhecimento e 

experiência prática do observador e, principalmente, devido à extensa heterogeneidade da superfície 

das pedras e das manchas presentes que dificultou a diferenciação e distinção entre elas. Nos casos 

onde a observação de um paramento deveria ser direta e exata, este revelou-se extremamente 

complexo visto que as alterações de cor presentes não permitiam uma identificação imediata da sua 

causa.  

Os resultados obtidos com o martelo ajudaram a identificar pedras que estavam relativamente soltas 

do conjunto, ou seja, com deficiente aderência e sem argamassa de ligação. A sua implementação foi 

útil, principalmente, para a determinação de situações pontuais. 

Nos resultados obtidos pela técnica do esclerómetro de Schmidt, foram medidos coeficientes de 

variação de 20% e 38% para as zonas analisadas. Na zona 1 verifica-se que os valores de índice 
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esclerométrico (IE) obtidos são bastante similares e os resultados do ensaio, quando comparados a 

valores obtidos em estudos anteriores, sugerem que a superfície analisada está de acordo com o 

esperado para as circunstâncias ao qual o paramento está submetido, ou seja, um granito de 

medianamente alterado para altamente alterado.  Para a zona 2 analisada, regista-se o valor mais baixo 

de índice esclerométrico, i.e.,14% para o P7. Nesta zona, o coeficiente de variação é maior do que o 

registado para a zona anterior, no entanto, a média acaba por ser aproximada e na mesma gama de 

valores, sugerindo uma dureza similar para ambos os paramentos estudados. Não foi possível para a 

autora estabelecer uma relação entre os resultados obtidos com o esclerómetro pendular e o 

esclerómetro de Schmidt, de maneira que os primeiros foram dispensados da análise e se aprofundou 

apenas o diagnóstico com os valores de IE registados com este último.  

O ensaio experimental com o humidímetro resultou ser o de interpretação mais difícil. Em zonas onde 

foi detetado material de enchimento superior à face das pedras a humidade superficial verificada foi de 

37% (Zona 1), e em pedras com maior atividade biológica, de 55% (P10, Zona 1). Os menores valores 

de humidade superficial localizam-se no centro do paramento, variando de 3 a 7%. Para a Zona 2, a 

região com maior concentração de atividade biológica apresenta valores de humidade superficial de 

56% (P7). Apesar de às zonas com colonização biológica estar normalmente associado valores 

superiores de humidade superficial, para uma situação similar no mesmo paramento, onde a atividade 

biológica também é relevante, o teor obtido foi apenas de 19% (P8, situado na região inferior do 

paramento). O resultado obtido para este último ponto também não está de acordo com a análise 

termográfica onde se verifica que a região inferior do paramento possui uma temperatura mais fria. 

Possivelmente, pela execução da técnica do humidímetro ter sido afetada pela rugosidade e 

irregularidade da superfície de ensaio, e pelo material no qual foi utilizado não consistir numa das 

aplicações correntes deste equipamento, os valores obtidos revelaram alguma variabilidade que 

dificultou a sua compreensão e a determinação das suas causas.    

Por fim, a leitura dos termogramas permitiu validar a realização das inspeções visuais, onde as 

anomalias se caracterizam pela variação da temperatura superficial. Foram identificadas, 

principalmente, o efeito da ação biológica tanto por um aumento da temperatura em relação à superfície 

da pedra quanto pela sua diminuição. Também foi identificável as variações de temperatura devido ao 

excesso ou falta de material de enchimento das juntas das pedras. É visível na Zona 1, que devido à 

falta de exposição solar, a região à sombra corresponde a uma diminuição considerável da temperatura 

da superfície em relação à média. Na zona 2, é possível ver com mais clareza como a cor das manchas 

na pedra e as suas emissividades afetam a temperatura superficial registada pelo termograma. Esta 

análise mais aproximada de uma situação pontual permite uma distinção mais precisa das diferenças 

de temperatura superficiais observadas. A campanha experimental com as técnicas mencionadas 

permitiu indicar que tipo de patologias se conseguem identificar com os termogramas. O objetivo da 

sua realização, de se extrapolar os resultados para a termografia aérea, pretendia fornecer a 

identificação das patologias para toda a alcáçova de forma mais fundamentada. 
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6.2  |  COMPAR AÇ ÃO DOS RESULT ADOS OBTIDOS IN S ITU N A ZON A PILO TO COM AS IM AGENS 

TERMOGR ÁFIC AS  

Como discutido previamente, os resultados obtidos com o esclerómetro na zona piloto estiveram de 

acordo com o esperado para as condições do paramento de teste. Assume-se, devido à semelhança 

do estado dos diferentes paramentos, que estes apresentam a mesma condição de dureza superficial 

que os suportes para o qual a experiência foi realizada. Estes resultados registados pelo esclerómetro 

foram coerentes com os obtidos com o martelo em pontos particulares da muralha. 

O humidímetro permitiu registar a humidade superficial no paramento tendo sido em geral encontrada 

uma correlação directa com zonas de colonização biológica e com manchas mais escuras associadas 

a manifestações de humidades e zonas com menor exposição solar. Apesar da presença de humidade 

ser normalmente identificada nos termogramas por zonas de menor temperatura pelo facto da presença 

da água aumentar a condutibilidade térmica dos materiais e a evaporação da água ser um fenómeno 

endotérmico, o facto destas zonas serem normalmente mais escuras (com maior emissividade) 

poderão também aumentar a temperatura registada nos termogramas (com emissividade assumida 

como constante) o que aumenta a complexidade da correlação entre as duas técnicas (humidímetro e 

termografia). A grande variabilidade de resultados encontrados com a técnica do humidímetro, que se 

revelou sensível à rugosidade e estado da superfície do paramento, acresce ainda mais esta correlação 

entre técnicas. 

Por fim, estabelece-se a relação entre os termogramas capturados localmente e aqueles obtidos por 

via aérea. Observa-se que a temperatura correspondente às anomalias é distinta de um paramento 

para o outro e varia de acordo com as condições do suporte e a sua envolvente. No entanto, é visível 

que a colonização biológica é sempre representada por um aumento de temperatura assim como o 

excesso de argamassa de preenchimento. Contrariamente, tem-se a representação dos vazios que na 

zona 1 da campanha de teste traduziu-se por uma diminuição da temperatura superficial e para os 

termogramas aéreos para um aumento desta temperatura. Adicionalmente às patologias analisadas, é 

percetível a diferença do nível de detalhe proveniente de ambas as aproximações à termografia. Como 

foi explicado no capítulo 5.2.1, a escala aproximada da termografia local diminui a gama de 

temperaturas do termograma, permitindo uma maior perceção visual das anomalias (i.e., colonização 

biológica) que, a uma escala mais afastada, como é o caso da termografia aérea, perdem destaque 

quando mais distante é feita a recolha da imagem.   

6.3  |  COMP AR AÇ ÃO DO M APE AME NTO DE ANOM ALI AS A P ARTIR D A PL ANIFIC AÇ ÃO D AS 

NUVENS DE PONTOS (TLS  E  ADP) 

Este tipo de comparação vai analisar, fundamentalmente, a qualidade das nuvens de pontos produzidas 

com as diferentes técnicas implementadas neste trabalho uma vez que a qualidade de visualização das 

planificações foi o que influenciou a facilidade do mapeamento das patologias identificadas.  

Verifica-se que a qualidade das planificações fotogramétricas é mais elevada do que as planificações 

obtidas com a nuvem de pontos do TLS. Isto deve-se ao facto da aquisição deste último ter tido o 
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objetivo preciso de atribir métrica às nuvens da fotogrametria. Como o seu objetivo inicial não era o de 

participar na análise visual de patologias nos paramentos do castelo, o laser scanning foi utilizado com 

uma resolução mais baixa, o que se reflete nas nuvens resultante para o interior da muralha. Dito isto, 

o laser funcionou bem apesar dos circunstancialismos do trabalho de campo. A fotogrametria, por ter 

sido realizada com um drone a baixa altitude e uma câmara de ótima qualidade deu origem a 

planificações mais discerníveis que era o objetivo principal para a aquisição dos dados. A exceção a 

esta regra verifica-se com a variação dos níveis de iluminação que influenciam a captura de imagens 

da câmara, caso em que secções da muralha sombreadas ou com pouca iluminação resultaram em 

imagens muito obscurecidas e com pouca capacidade de distinção das anomalias. 

6.4  |  COMPAR AÇ ÃO D AS INFORM AÇÕES DOS TERMOGR AM AS COM O M APE AMENTO DE  

PATOLOGI AS (NUVENS DE PONTOS )  

Diferentemente do que foi realizado para os artigos estudados no subcapítulo 2.6 que implementam a 

termografia com as técnicas de captura da realidade através da utilização da sobreposição em 2D de 

uma orto imagem da fachada com a imagem termográfica para se estabelecerem comparações 

(Costanzo et al., 2014), ou através da modelação das imagens termográficas no próprio modelo 3D, 

para relacionar com o modelo texturizado do real tal como executado por Cabrelles et al. (2009), 

Borrmann, Elseberg e Andreas (2012) e Lagüela et al. (2010), nesta dissertação, a utilização da 

termografia com as técnicas de levantamento 3D foram independentes. A isto deve-se que as imagens 

termográficas obtidas no levantamento aéreo com o auxílio do UAV não foram tiradas paralelamente à 

muralha, dificultando assim a correlação direta com a planificação obtida a partir do TLS e da 

fotogrametria, para além de não possuírem sobreposição o suficiente para uma reconstrução 3D 

fidedigna. Procedeu-se, então, à sua análise comparativa individualizada.  

Para esta verificação procurou-se focar no nível de informação que a termografia traz para a 

identificação de anomalias e de que forma a análise dos termogramas contribuiu para a aferição de 

conclusões pertinentes à identificação de patologias nos paramentos. A partir da avaliação efetuada no 

capítulo 5.3.4 observou-se que a termografia contribuiu para aprofundar a identificação da falta de 

material de enchimento, assim como de excesso de argamassa à face das pedras, a identificação de 

colonização biológica e a presença de humidade. Observa-se, no entanto, que a análise termográfica 

é mais relevante para paramentos mais afetados e que a termografia local contribui com maiores 

informações do que os termogramas aéreos. Ainda, é muito importante ter a informação geométrica 

acompanhada das imagens termográficas, visto que os termogramas fundamentam a identificação de 

determinadas patologias, sem retirar importância a inspecção visual. Algumas das técnicas utilizadas 

in-situ na zona piloto são bastante precisas, mas não possibilitam o acesso a toda a muralha (ou uma 

imagem total do paramento), o que é conseguido com a metodologia seguida neste trabalho. 

6.5  |  INFLUÊNCI A D A TERMOGR AFI A NO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  

A termografia implementada para este tipo de avaliação, ou seja, para a determinação do estado de 

conservação do monumento através da identificação das suas patologias apresenta vantagens 

relevantes para a identificação e aprofundamento das anomalias.  
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A possibilidade de quantificar em termos de temperatura superficial os efeitos das heterogeneidades e 

irregularidades da pedra e das patologias identificadas permite que o processo de análise seja 

beneficiado e aprofundado em termos do nível de detalhe averiguado. Os termogramas permitem que 

a leitura visual destas irregularidades seja mais imediata do que o verificado apenas numa fotografia.  

Para além disso, a termografia revelou-se uma ferramenta adequada e importante para a identificação 

do estado de conservação em complemento da observação visual das planificações obtidas com 

recurso as técnicas de levantamento. Se efetuado sistematicamente, a análise termográfica poderia 

permitir a identificação de todas as patologias encontradas e, por ventura, o cálculo das suas 

percentagens para facilitar o processo de restauro. Apesar disso, a termografia não é tão fácil de se 

interpretar e, consequentemente, não anula a validade das técnicas de levantamento que permitem 

uma interpretação mais direta do que as imagens termográficas e fornecem a recolha da informação 

geométrica facilitando assim o processo de documentação. 

6.6  |  PAR A UM A M ETODOLOGI A INTEGR ADOR A  

Por fim, tendo em conta as análises apresentadas, sugere-se uma proposta de metodologia 

considerada adequada para inspeções deste tipo e que resulta da experiência obtida no decorrer da 

dissertação. As etapas da metodologia estabelecida são as seguintes (ver fluxograma, Anexo 11): 

1- Deve se utilizar a câmara termográfica (se possível a mesma do drone) numa zona piloto mais 

limitada e acessível para se correlacionar os resultados obtidos nos termogramas com os 

resultados da inspecção visual e, se possível com outras técnicas de inspecção in situ 

complementares (como o humidímetro e esclerómetro). 

2- Obter o levantamento geométrico por tecnologias de levantamento automatizadas tais como a 

digitalização a laser e a termografia em paralelo com o levantamento de imagens termográficas 

ao longo do caso de estudo.  

3- Analisar as imagens do laser para identificação de patologias com o cruzamento dos resultados 

obtidos pela termografia.  

Desta forma, consegue-se incorporar numa única plataforma toda a informação relativa à geometria do 

paramento em análise e às patologias, providenciando informação importante sobre a localização, tipo 

de patologias e área de inervenção cruciais para o planeamento de intervenções de reabilitação, 

restauro e conservação do património construído. 

6.7  |  S ÍNTESE DO C APÍTULO  

A comparação e discussão dos resultados apresentadas nesta seção buscou, num primeiro momento, 

avaliar a sensibilidade de cada uma das técnicas utilizadas na campanha às diferentes anomalias 

observadas. Em seguida, este capítulo pretendeu aprofundar as análises efetuadas ao longo da tese e 

estabelecer as comparações e validações necessárias para as diferentes técnologias estudadas.  

Para além da análise sistemática proposta para a validação da estrutura da dissertação, é sugerida 

uma metodologia a seguir para este tipo de análises. As reflexões efetuadas nesta parte do trabalho 

pretendem complementar e dar seguimento as conclusões descritas no próximo capítulo. 
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7  |  CONCLUSÃO  

 

O conhecimento das características do edificado e a avaliação não invasiva do seu estado de 

conservação são ferramentas determinantes para os processos de restauro e reabilitação e para 

identificar elementos a manter e preservar. O trabalho realizado centrou-se na exploração das 

potencialidades das tecnologias sem contacto para a avaliação da conservação do património, 

nomeadamente a termografia de infravermelhos e as tecnologias de levantamento 3D de digitalização 

a laser terrestre e fotogrametria. Com o crescente uso destas tecnologias nos últimos anos na área da 

conservação do património, há a preocupação de que estas técnicas venham a substituir os métodos 

tradicionais para a caracterização do património. Como tal, aliou-se estas tecnologias à utilização de 

técnicas complementares in-situ como forma de aprofundar a investigação e recolha de informações 

no local e auxiliar a análise e interpretação dos elementos digitais conseguidos com os métodos de 

sensoriamento remoto.  

Nesse sentido, foi realizada uma recolha bibliográfica que permitiu melhorar a compreensão e 

conhecimento do tipo de utilização destas técnicas, assim como apresentar a contribuição das mesmas 

para a conservação do património e o processo de restauro. Para além disso, foi possível explorar o 

nível de integração destas tecnologias em diversos estudos realizados e investigados com o propósito 

de determinar o que existe em termos de complementaridade das técnicas.  

A componente prática deste trabalho consistiu na realização de uma campanha experimental na qual 

foi realizada a análise de duas zonas. Nesta campanha, implementou-se a utilização das técnicas 

complementares para determinação das características e anomalias dos paramentos analisados como 

forma de melhorar a compreensão dos termogramas disponibilizados e aumentar a segurança da 

análise proposta. As técnicas complementares utilizadas foram o esclerómetro pendular e o de Schmidt, 

o humidímetro, a termografia, o termohigrómetro e o martelo aliados a inspeção visual.  

Os resultados obtidos foram analisados e correlacionados com o intuito de avaliar a potencialidade e 

contribuição da técnica de termografia aliada ao levantamento automático 3D para a deteção de 

patologias no património. A análise, específica ao caso de estudo investigado, pretendeu validar a 

utilização das técnicas em conjunto tendo em conta a adição de informações relevantes para o projeto 

de conservação. A pesquisa resultante visa contribuir para melhorar os procedimentos de inspeção e 

diagnóstico do estado corrente do património construído através da metodologia aplicada.  

7.1  |  CONCLUSÕES FIN AIS  

Este estudo permitiu entender a importância do desenvolvimento das tecnologias sem contacto para a 

averiguação do estado de conservação do património e, também, o papel fundamental que estas 

tecnologias têm na captação de informação geométrica para o património construído. A pesquisa e 

revisão bibliográfica realizadas permitiram explorar as aplicações das técnicas em diversas áreas tanto 

separadamente quanto combinadas umas com as outras, especialmente importante para averiguar a 

extensão do que tem sido feito nesta área e estudar as conclusões destas investigações. O estudo das 
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aplicações destas técnicas permitiu conscientizar sobre a amplitude e vastidão das áreas nas quais 

estas tecnologias são vantajosas e úteis. Ainda, o estudo das características e processos de cada uma 

delas permitiu estabelecer o plano de fundo para a determinação da influência da termografia associada 

às tecnologias de levantamento 3D.  

A campanha experimental, realizada in-situ em duas zonas de teste, consideradas como zonas piloto, 

permitiu avaliar as informações disponibilizadas por diferentes técnicas utilizadas e determinar de que 

forma a termografia pode identificar patologias, nomeadamente relacionadas com a presença de água, 

colonização biológica, manchas, e falta de aderência ou de blocos de alvenaria. A inspeção e 

observação visual, por parte da autora, garantiu a identificação da maior parte das anomalias presentes 

e, pela rapidez, facilidade de execução e meio menos intrusivo de inspeção, deve ser sempre o ponto 

de partida de qualquer inspeção in-situ. Visto que o objetivo é estender estes conhecimentos para as 

zonas de acesso restrito, otimizar os dados provenientes de diferentes técnicas para a obtenção de 

resultados conclusivos e avaliar a adequação dos equipamentos para o problema em causa e em que 

medida cada um deles permite a identificação de patologias de forma expedita torna-se fundamental.  

As técnicas de inspeção in situ não destrutivas como o esclerómetro e o humidímetro, fornecem 

informações sobre algumas das características do paramento em análise permitindo aprofundar o 

conhecimento acerca do mesmo. Verifica-se que estas técnicas funcionam melhor enquanto 

ferramentas de teste para avaliar comportamentos específicos. Em contrapartida, estas técnicas são 

meramente pontuais e necessitam de contato direto com o paramento limitando a sua aplicação a zonas 

de difícil acesso e a áreas de estudo maior.  

As medições realizadas com recurso ao humidímetro permitiram efetuar um mapeamento das 

humidades das superfícies analisadas, de maneira rápida, a um custo reduzido com um grau de 

intrusão bastante diminuto. Os resultados obtidos por esta técnica dependem do tipo de material 

testado, do estado da sua superfície, nomeadamente a sua rugosidade, e de fatores climáticos tais 

como a humidade relativa ambiente e a exposição à radiação solar direta. Devido ao humidímetro não 

ter a opção de suporte de pedra na sua biblioteca de materiais, os resultados obtidos foram utilizados 

apenas qualitativamente. De qualquer maneira, foi em geral identificado valores superiores de 

humidade superficial em zonas menos expostas a incidência de radiação solar e com colonização 

biológica. No que diz respeito ao esclerómetro de Schmidt, este ensaio (também rápido, económico e 

pouco intrusivo) demonstrou que as condições de dureza do paramento são relativamente uniformes 

ao longo da sua superfície, apresentando valores compatíveis com os registados noutros estudos para 

materiais pétreos. Refira-se ainda que este ensaio também identificou facilmente os casos de falta de 

aderência da alvenaria de pedra.  

Apesar de não se ter conseguido extrapolar os resultados de maneira sistemática para toda a região 

da alcáçova como inicialmente pensado, devido à falta de imagens da termografia aérea adequadas, 

foi possível fazê-lo, com sucesso, para os quatro termogramas selecionados, validando assim o 

propósito do estudo. 
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O estudo termográfico permitiu verificar que os resultados desta técnica variam com a presença de 

humidade, apresentando temperaturas no termograma mais baixas, e com a alteração da emissividade 

da superfície, tais como as induzidas pela presença de manchas de sujidade e de colonização biológica 

ou de falta de material pétreo, apresentando em geral temperaturas no termograma mais elevadas por 

serem zonas mais escuras e logo com emissividade mais elevada. Foram, no entanto, identificadas 

algumas condicionantes à utilização desta técnica entre as quais estão presentes as condições 

climáticas, a emissividade da superfície e a experiência do utilizador na leitura e interpretação dos 

termogramas. A técnica da termografia, associada a inspeção visual, permitem identificar as variações 

de temperatura presentes em zonas com patologias e, desta forma, apoiar o diagnóstico para outras 

zonas com acesso dificultado através da comparação com os resultados obtidos em zonas acessíveis 

para as mesmas condições de inspeção.  

Concluiu-se que, para todas as técnicas utilizadas na campanha, o conhecimento e a experiência do 

inspetor, aliados à complementaridade de técnicas e ao posterior cruzamento dos resultados, são 

extremamente importantes para a validação dos diagnósticos obtidos por inspeção visual.  

O recurso aos equipamentos de inspeção in-situ mais tradicionais (humidímetro e esclerómetro) 

utilizados na campanha encontra-se dificultado para as análises em zonas não acessíveis, tendo 

eventualmente de se recorrer a meios complementares, como alpinistas. De maneira que se utilizou à 

termografia aérea (com recurso a drone) onde se verificou que os termogramas capturados em 

movimento, a uma distância elevada e com ângulos aleatórios diminuem a qualidade da imagem 

resultante dificultando, por sua vez, o processo de análise. A leitura dos termogramas não é tão 

imediata como seria de se esperar e a grande parte das imagens adquiridas foram inutilizáveis. Do 

ponto de vista mais pragmático, esta alternativa para a aquisição dos termogramas, através de uma 

plataforma aérea, embora necessite de um equipamento mais dispendioso, demanda um menor tempo 

de aquisição o que acelera os trabalhos em campo. Os termogramas obtidos capturam uma visão mais 

geral do objeto de análise e permitem pontos de vista alternativos devido à altitude a que sobrevoam e 

a capacidade de atingir áreas de difícil acesso. Em compensação, o processo de análise é dificultado 

pela falta de detalhes disponíveis. Seria possível então, pelas imagens do drone, identificar as zonas 

mais problemáticas, que necessitem de uma análise mais cuidadosa, para a qual se possam adquirir 

por termografia local, complementada eventualmente por outras técnicas de inspecção in situ não 

destrutivas.  

Já a termografia local, obtida de forma manual, apesar de ser informativa, requer mais tempo de 

aquisição visto que é efetuado presencialmente a cada troço da muralha. Ainda que esta técnica, local 

e aérea, pareça visualmente acessível, na sequência da análise desenvolvida, conclui-se que é difícil 

chegar a conclusões muito definitivas com os termogramas pois o que é identificado muitas vezes não 

é imediatamente claro. 

No que concerne às tecnologias de levantamento 3D, já está bem estabelecido que a sua 

implementação otimiza o levantamento geométrico de maneira exponencial. Apesar do custo 

associado, o uso combinado dos dois equipamentos permitiu a reconstrução da totalidade da muralha 

e, por sua vez, beneficiaram o projeto de restauro por permitir um mapeamento visual projetado de 
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zonas inacessíveis da muralha, possibilitando o seu uso recorrente durante todo o processo e 

proporcionando dados espaciais e contextuais precisos. Para este caso em particular, funcionaram 

ainda como uma ferramenta de diagnóstico, a fim de estudar as patologias presentes na muralha. Esta 

estratégia poderia ainda, no futuro, permitir observar a progressão da deterioração ao longo do tempo. 

A Tabela 16 pretende fazer uma apreciação da utilização destas tecnologias para o trabalho 

desenvolvido e uma comparação qualitativa considerando o tempo de trabalho, caráter económico, 

dificuldade de utilização, extensão de área de influência e acessibilidade visual de acordo com o 

observado e experiênciado pela autora.  

Nestas conclusões, pretendeu-se demonstrar a importância da componente prática para aferir sobre 

as capacidades da utilização dos equipamentos para a conservação do Património. A realização da 

campanha experimental permitiu elevar a gama de comparação das técnicas e fundamentar a 

termografia que, por sua vez, adicionou informações aos problemas que a Parques de Sintra colocou 

e às patologias que identificou. Inclusive, o tipo de reflexão proporcionado pela combinação da 

termografia com a reconstrução geométrica apresenta o potencial para fornecer um elevado nível de 

informação, principalmente no que refere a identificação de humidades. Considera-se que o trabalho 

realizado atingiu os objetivos propostos e permitiu explorar a implementação de uma metodologia 

integrada para estudar as potencialidades destas técnicas e refletir sobre os contrastes da utilização 

das tecnologias tradicionais em comparação com as automatizadas.  

As principais conclusões a retirar-se do desenvolvimento desta dissertação incidem sobre: 

− A importância da geometria 3D para o projeto, destacando assim as potencialidades das 

tecnologias de digitalização a laser e de fotogrametria para a reconstrução tridimensional e 

produção de outros tipos de documentação, tais como as planificações 2D da muralha, tendo 

sido ferramentas especialmente relevantes para o desenvolvimento da metodologia de 

trabalho. 

− Para a identificação das patologias, as imagens termográficas proporcionam informação 

adicional que complementa a inspeção visual da análise das planificações, garantindo assim 

maior complementaridade dos resultados. Isto, em termos de metodologia, faz todo o sentido, 

visto que se conseguiram cruzar as informações.  

− A capacidade de conseguir introduzir nas planificações do laser e da fotogrametria a 

informação das patologias é essencial para se ter toda a informação num único documento, 

incluindo as áreas de atuação e a localização, dimensão e extensão da intervenção. Ter, este 

Tabela 16: Apreciação e comparação qualitativa das diferentes técnicas. 

Tecnologia Tempo de 

trabalho  

Caráter 

económico 

Dificuldade 

de utilização 

Extensão de área 

de influência 

Acessibilidade 

visual 

ADP + ++ ++ +++ +++ 

TLS ++ +++ +++ ++ ++ 

IRT (aérea) + ++ ++ ++ + 

IRT (local) +++ + + + ++ 

Legenda: (+) baixo; (++) médio; (+++) alto; 
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tipo de análise integrada numa única plataforma em suporte informático é essencial para 

facilitar o desenvolvimento dos projetos.  

− E, por fim, a campanha experimental (com outras técnicas e a termografia local), numa zona 

piloto de menor dimensão, permitiu apontar que tipo de patologias se conseguem identificar 

nos termogramas e extrapolar as descobertas para a termografia aérea de maneira a 

fundamentar a identificação das patologias. Apesar disso ter sido possível para apenas alguns 

dos paramentos da alcáçova visíveis nos termogramas disponíveis, a afirmação é válida e foi 

bem-sucedida para a metodologia adotada.  

A metodologia adotada inicia-se com a realização de uma campanha experimental numa zona piloto 

na qual se implementam a inspeção visual, a termografia e os ensaios de humidímetro e do 

esclerómetro, seguida da comparação com os termogramas obtidos através de uma plataforma 

alternativa, nomeadamente um drone, que são, posteriormente, complementados com as informações 

provenientes do mapeamento das patologias na planificação das projeções das nuvens de pontos. A 

conjugação destas diferentes técnicas permite reduzir a subjetividade da análise visual e aumentar a 

fiabilidade do diagnóstico do estado de conservação do Património em estudo. A partir disso, foi 

possível propor uma metodologia integrada que se centra na implementação destas tecnologias para 

a identificação de patologias. Em primeiro lugar, deve-se proceder a aquisição de termogramas aéreos 

e os correlacionar com os resultados da inspecção visual e, se possível com outras técnicas de 

inspecção in situ complementares. Em segundo e, paralelamente com os termogramas aéreos, deve-

se obter o levantamento geométrico desta mesma área por fotogrametria e/ou digitalização a laser. E, 

por fim, cruzar os resultados das análises e da identificação de patologias entre os termogramas e as 

planificações das nuvens para se incorporar toda a informação adquirida numa única plataforma. 

7.2  |  DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

Considera-se que os resultados obtidos no presente trabalho contribuem para um estudo mais 

aprofundado da interligação e integração das técnicas exploradas. Apesar de as conclusões retiradas 

terem sido relevantes para a investigação proposta e válidas para desenvolvimentos futuros nesta área, 

é possível que o estudo desenvolvido seja complementado e beneficiado por outras linhas de 

investigação. Desta forma, são apresentadas algumas questões relevantes no âmbito das técnicas 

exploradas que poderão ser alvo de investigações futuras: 

1 | Avaliar a contribuição das técnicas para outros tipos de paramentos, tais como em alvenaria de 

tijolo.  

2 | Combinar as informações geométricas da digitalização a laser com as informações radiométricas de 

intensidade fornecidas pelo equipamento para a identificação de patologias. 

3 | Explorar os benefícios dos modelos tridimensionais termo realistas em contraste com os modelos 

foto realistas. 

4 | Verificar as potencialidades das técnicas de sensoriamento remoto associadas ao BIM e à realidade 

virtual para verificar os níveis de detalhes disponíveis em diferentes escalas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  -  T ABEL A DE EMISSIVIDADES DE ALGUNS M ATERI AIS  

(Adaptado de Serafim, 2012) 

 

Tabela de Emissividades 

Material T (ºC) ε Material  T (ºC) ε 
Aço galvanizado 0 0,28 Ferro, lustroso, gravado 0 0,16 
Aço, chapa, laminada 0 0,56 Ferro, oxidado 0 0,74 
Aço, chapa, revestida em níquel 0 0,11 Fita elétrica, plástico preto 0 0,95 
Aço, intensamente oxidado 0 0,88 Fórmica 0 0,93 
Aço, recém-laminado 0 0,24 Gelo 0  0,97 
Aço, superfície áspera 0 0,96 Laca, branquelita 0 0,93 
Aço, vermelho enferrujado 0 0,69 Laca, branca 0 0,87 
Água 0 0,98 Laca, preta, lustrosa 0 0,87 
Alumínio, intensamente oxidado 0 0,25 Laca, preta, opaca 0 0,97 
Alumínio, superfície áspera 0 0,07 Latão, opaco, deslustrado 0 0,22 
Amianto, base de ardósia 0 0,96 Latão, polido 0 0,03 
Amianto, chapa 0 0,96 Negro de fumo 0 0,96 
Alumínio, polido 0 0,05 Níquel puro, polido 0 0,05 
Amianto, papel 0 0,94 Níquel, em ferro fundido 0 0,05 
Amianto, tecido 0 0,78 Ouro, polido 0 0,02 
Argila, cozida 0 0,91 Mercúrio puro 0 0,10 
Borracha 0 0,93 Papel Branco 0 0.90 
Bronze, polido 0 0,10 Papel preto lustroso  0 0,90 
Bronze, poroso, áspero 0 0,55 Papel preto opaco 0 0,94 
Carbono, purificado 0 0,80 Platina pura polida 0 0,08 
Carvão, pulverizado 0 0,96 Porcelana vitrificada 0 0,92 
Chumbo, cinza 0 0,28 Solo congelado 0 0,93 
Chumbo, lustroso 0 0,08 Tijolo, comum 0 0,85 
Chumbo, oxidado 0 0,63 Tijolo, refratário, áspero 0 0,94 
Chumbo, vermelho, pulverizado 0 0,93 Tijolo, vitrificado, áspero 0 0,85 
Cobre, lustrado comercial 0 0,07 Tinta, acabamento prata 25 0,31 
Cobre, oxidado 0 0,65 Tinta, óleo, média 0 0,94 
Cobre, oxidado até preto 0 0,88 Vidro 0 0,92 
Cobre, polido, recozido 0 a 17 0,01 Vidro fosco 0 0,96 
Crômio, polido 0 0,10 Estanho, lustrado 0 0,05 
Esmalte 27 0,90 Goma-laca, preta, lustrosa 0 0,82 
Ferro forjado, polido 0 0,28 Goma-laca, preta, opaca 0 0,91 
Ferro fundido, polido 0 0,21 Neve 0 0,80 
Concreto 0 0,54 Papel alcatroado 0 0,92 
Ferro fundido; fundição em bruto 0 0,81 Quartzo 0 0,93 
Ferro laminado a quente 0 0,77 Tungstênio 0 0,05 
Ferro, chapa galvanizada, lustrada 0 0,23 Zinco, chapa 0 0,20 
Ferro, chapa galvanizada, oxidada 0 0,28    
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ANEXO 2  –  F ICH A DE INSPEÇÃO_PAREDE  

FICHA DE INSPECÇÃO  

Características do elemento a inspecionar 

Identificação do troço: Parede, face interior 
Idade: século X 
Tipo de suporte: Alvenaria de Pedra Granítica 
Orientação: Sudeste 

Condições de inspeção 

Hora:  13:08 
Temperatura ambiente: 12,4ºC 
Humidade relativa: 72% 
Sol incidente a partir do Sul.  

Estado de degradação 

Anomalias existentes 
 Fendilhação X Colonização biológica 
 Desagregação X Argamassa saliente 
 Eflorescências X Alterações cromáticas 
X Sujidade X Manchas de humidade 
X Erosão X Perda de aderência 

Procedimento de inspeção: Martelo  
Na maior parte da parede, o som é grave e fechado, o que é 
indicador de uma boa aderência. Em zonas pontuais da 
parede, nomeadamente as posições 1 e 8 e as regiões 
sinalizadas em azul, tal como em pedras de menor dimensão, 
o som é mais aberto, embora não oco. Nota-se nestas zonas 
falta de argamassa nas juntas ou pedras relativamente soltas. Esquema / Mapeamento das anomalias 

Procedimento de inspeção: Esclerómetro de Schmidt N (Esclerómetro pendular PT) 

Pn Med.1 Med.2 Med.3  

 
Localização dos ensaios  

1 22 (14) 28 (20) 28 (25) 

2 - (28) - (44) - (31) 

3 - (21) - (32) - (29) 

4 32 (117) 33 (122) 30 (123) 

5 39 (34) 32 (26) 44 (36) 

6 38 (80) 48 (101) 40 (113) 

7 42 (108) 48 (110) 47 (103) 

8 31 (31) 28 (61) 38 (40) 

9 34 (131) 38 (134) 48 (134) 

10 37 (-) 42 (-) 45 (-) 

11 36 (-) 34 (-) 28 (-) 

12 50 (-) 44 (-) 50 (-) 

13 25 (-) 30 (-) 29 (-) 

14 28 (-) 31 (-) 28 (-) 

Média 35 (63) 36 (72) 38 (70) 

DP 8 (46) 7 (45) 9 (46) 

CV (%) 22 (74) 20 (62) 23 (66) 

Procedimento de inspeção: Humidímetro 

Pn Med.1 Med.2  Pn Med.1 Med.2  Pn Med.1 Med.2 Última precipitação: 16-12-2018 

1 31 39  6 22 18  11 30 29  (3,6mm) 

2 27 26  7 26 27  12 33 32   Med.1 Med.2 

3 25 26  8 2 3  13 32 33  Média 26 27 

4 10 19  9 20 24  14 44 45  DP 13 13 

5 10 7  10 55 55  15 16 15  CV (%) 50 48 
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Procedimento de inspeção: Termografia 
 

 
 
 

 

Primeiras Observações: 

 
Zonas à sombra encontram-se a uma temperatura mais baixa do que a zona exposta ao sol. Notam-se zonas 
pontuais mais frias que correspondem à falta de material de enchimento entre as juntas. No local onde há 
argamassa em excesso à face, a temperatura é mais alta em relação à temperatura superficial das pedras. A 
manifestação da colonização biológica também é visível pelo aumento da temperatura em zonas pontuais da 
superfície da pedra.  É evidente a descida bruta de temperatura nos vazios de grande dimensão da parede. Os 
elementos salientes de vegetação correspondem a uma descida de temperatura.  
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ANEXO 3  –  F ICH A DE INSPEÇÃO_AMEI AS  

FICHA DE INSPECÇÃO 
 

Características do elemento a inspecionar 
Identificação do troço: Ameias, face interior 

Idade: século X 

Tipo de suporte: Alvenaria de Pedra Granítica 

Orientação: Sul 

Condições de inspeção 

 

Hora:  15:38 

Temperatura ambiente: 14,8ºC 

Humidade relativa: 65,7% 

Sol incidente a partir de Sudoeste, nublado.  

 

Estado de degradação 

Anomalias existentes 

 Fendilhação X Colonização biológica 

 Desagregação X Argamassa saliente 

 Eflorescências X Alterações cromáticas 

X Sujidade X Manchas de humidade 

X Erosão 
 

Perda de aderência 

Procedimento de inspeção: Martelo  
Neste paramento os sons são mais estáveis e uniformes, 
as diferenças sonoras sentidas aqui têm uma amplitude 
menor do que as sentidas na medição da parede. A maior 
diferença encontra-se nas pedras sinalizadas em azul e 
no ponto 8, onde o som é mais aberto.  

Esquema / Mapeamento das anomalias 

Procedimento de inspeção: Esclerómetro de Schmidt N (Esclerómetro pendular PT) 

 
Pn Med.1 Med.2 Med.3 

 

1 38 (60) 48 (78) 46 (71) 

2 32 (50) 32 (53) 40 (51) 

3 20 (66) 18 (100) 18 (112) 

4 54 (50) 52 (68) 58 (72) 

5 38 (63) 40 (95) 40 (98) 

6 34 (85) 37 (92) 35 (92) 

7 14 (85) 14 (92) 16 (92) 

8 32 (78) 34 (100) 32 (98) 

9 - (-) - (-) - (-) 

Média 33 (67) 34 (85) 36 (86) 

DP 12 (14) 13 (17) 14 (20) 

CV (%) 37 (21) 38 (20) 39 (23) 

 Localização dos ensaios 

Procedimento de inspeção: Humidímetro 

Pn Med.1 Med.2  Pn Med.1 Med.2  Pn Med.1 Med.2 Última precipitação: 16-12-2018 

1 6 10  6 37 35  11 - -  (3,6mm) 

2 19 25  7 61 56  12 - -   Med.1 Med.2 

3 50 48  8 16 19  13 - -  Média 32 33 

4 36 37  9 - -  14 - -  DP 17 14 

5 30 30  10 - -  15 - -  CV (%) 53 42 
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Procedimento de inspeção: Termografia 
 

 
 
 

 

Primeiras Observações: 

 
As áreas com temperaturas mais baixas encontram-se nas zonas de contacto entre as ameias e a o chão, e 
entre as ameias e a parede, onde há a presença de musgos e há provavelmente um maior acúmulo da 
humidade. As zonas com falta de material ou recessos na parede que se encontram sombreados também 
apresentam uma temperatura mais fria que a temperatura superficial das pedras. Nas juntas onde há presença 
de colonização biológica a temperatura aumenta, assim como em locais onde a argamassa encontra-se à face 
da pedra. Aqui também se nota variação de temperatura na superfície da pedra explicado pelas diferenças de 
coloração da mesma.  
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ANEXO 4  –  TERMOGRAM AS  

 

 

Zona 1: 

 

 

 

Zona 2:  

 

 

  

Termogramas à sombra com os pontos P1, P4, P7 e P10 identificados. 

P10 

P7 

P4 
P1 

P1 P2 

Termogramas das ameias com os pontos P1 e P2 identificados. 
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ANEXO 11  –  FLUXOGR AM A D A METODOLOGI A INTEG R ADOR A PROPOSTA  

 

 

 

 

 
Inspeção e Análise Patológica 

Inspeção visual 

(observação direta) 
Termografia aérea 

Analisar e identificar 

áreas mais afetadas 

Termografia local (+ 

outras técnicas de 

inspeção in situ – 

como o esclerómetro 

e o humidímetro) 

Correlacionar os 

resultados 
Identificação visual indireta 

de patologias 

Análise integrada numa única 

plataforma 

Complementar as informações 

Levantamento geométrico 

(ADP e/ou TLS) 
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