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RESUMO 

Atualmente, o paste fill apresenta-se como uma solução para a gestão dos inúmeros materiais 

sem valor económico originados pela indústria mineira, tendo adquirindo popularidade nas 

últimas décadas. Para além da melhoria ambiental e do comprovado aumento da estabilidade 

geomecânica, o paste fill tem vindo a demonstrar potencialidades no que concerne à absorção 

energética, nomeadamente na mitigação dos fenómenos de rockburst, todavia, presentemente, 

este assunto ainda não foi suficientemente explorado. 

Pretendendo contribuir para o incremento de dados existentes sobre o desempenho mecânico e 

energético do paste fill, surge a presente Dissertação, cujo objetivo foi atestar a adequação dos 

métodos sísmicos na monitorização da deformação dinâmica sofrida pelo paste fill quando o 

mesmo é sujeito a ensaios dinâmicos, pretendendo verificar-se se existe alguma relação entre a 

velocidade de propagação e a deformação do material. Para tal, recorreu-se à utilização de vários 

sensores piezocerâmicos de forma a medir a velocidade de propagação (ondas P e ondas S) 

dentro do material, assim como as características da sua resposta ondulatória, para vários 

tempos de cura. Adicionalmente, foram utilizados extensómetros para monitorizar as extensões 

sofridas pelo mesmo em várias zonas. A atenuação das ondas no material foi estimada de um 

modo simplificado, avaliando-se a amplitude e a potência recebida em diferentes sensores e 

estabelecendo-se os quocientes (A/A0) e (P/P0). 

Os valores obtidos para as velocidades de propagação mostraram ser variáveis com a distância 

à fonte de impacto, tal aliado ao facto de os sinais sofrerem uma visível distorção fez com que 

se ponderasse a dependência da frequência nos valores de velocidade (dispersão). 

Relativamente às extensões, verificou-se a existência de dois regimes distintos, estático e 

dinâmico, para diferentes locais de monitorização da amostra. As deformações dinâmicas foram 

mais fortemente assinaladas para os extensómetros localizados a meio da amostra. 

O estudo da evolução do quociente A/A0 mostrou ser mais adequado para compreender a 

atenuação sofrida pelas ondas, porque não foi possível isolar o efeito das reflexões no quociente 

P/P0, todavia verificaram-se valores extremamente baixos para estes dois rácios, o que 

demonstra as potencialidades de absorção energética do paste fill. 

A velocidade de propagação e a extensão apresentaram comportamentos distintos quando 

comparando os vários locais de monitorização, possivelmente devido às particularidades 

verificadas durante a investigação laboratorial, porém quando se estudou localmente a evolução 

destas variáveis com o tempo de cura obtiveram-se valores de R2 elevados.  

 

 

´ 

Palavras-chave: paste fill, absorção energética, monitorização sísmica, deformação, atenuação. 
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ABSTRACT 

Currently paste fill presents itself as a solution for the management of the numerous materials 

without economic value originated by the mining industry, having acquired popularity in the last 

decades. In addition to the environmental improvement and the increase in geomechanical 

stability paste fill has also shown potential for energy absorption, particularly in the mitigation of 

rockburst phenomena, however at present this subject has not yet been sufficiently investigated. 

In order to contribute to the existing data on the mechanical and energetic performances of paste 

fill, the present Master´s Thesis was carried out to attest the adequacy of monitoring paste fill 

strain, when subjected to dynamic testing. The aim is to verify the existence of any relationship 

between propagation velocity and the material’s dynamic strain. For this purpose, several 

piezoceramic sensors were used to measure the propagation velocity of P-waves and S-waves 

within the material, as well as the characteristics of the latter’s wave response, for various curing 

times. In addition, strain gauges monitored the strains undergone by the paste fill at several areas 

of the sample. The waves´ attenuation in the material was also assessed by comparing received 

amplitude (A/A0) and electric power in different sensors (P/P0). 

The values obtained for the propagation velocities varied with the distance between the sensor 

and the point of impact. Since the signals were also visibly distorted, frequency-dependent 

velocity (dispersion) was a possible justification for the obtained propagation values. 

Regarding the strain energy values, there were two distinct regimes – static and dynamic – for 

different monitoring points within the sample. Dynamic strains were more prominent for strain 

gauges embedded in the center of the sample. 

The assessment of the A/A0 ratio was more suitable for understanding the waves´ attenuation in 

the material because it was not possible to isolate the effect of the reflections on the P/P0 ratio, 

however, extremely low values were verified for these two ratios which demonstrates the energy 

absorption potential of paste fill. 

The propagation velocity and the strains presented different behaviors when comparing the 

various monitoring sites, possibly due to the peculiarities observed during the laboratory 

investigation, but when the evolution of these variables with curing time was studied locally, high 

R2 values were obtained. 

 

 

 

 

 

Key words: paste fill, energy absorption, seismic monitoring, strain, attenuation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Enquadramento do tema 

O setor mineiro origina indubitavelmente enormes quantidades de material sem interesse 

económico e que resultam dos diferentes estágios operacionais da indústria mineira.  

Atualmente, nos países mais desenvolvidos, existe uma maior preocupação com o ambiente e, 

consequentemente com o destino do estéril/escombro e dos rejeitados. Esta preocupação 

ambiental reflete-se na forma e nas condições em que este material sem valor económico é 

depositado. O objetivo é preservar ao máximo as características do meio ambiente envolvente.  

Apesar de existirem soluções para o depósito destes materiais, tais como escombreiras e 

barragens de rejeitados, o enchimento das cavidades exploradas adiciona vantagens no que 

respeita ao aumento de estabilidade geomecânica e à melhoria ambiental.  

O paste fill (enchimento com pasta cimentada) é uma mistura de rejeitados da mina, água e 

cimento. Após a mistura, transforma-se numa pasta homogénea que se comporta como um fluído 

não-newtoniano, e progressivamente (à medida que o cimento hidrata) como um solo cimentado. 

No início da utilização do enchimento mineiro, as propriedades do mesmo eram negligenciadas. 

Com o aumento da dimensão das escavações e a crescente complexidade das características 

do enchimento, as suas propriedades passaram a ser relevantes dado que o mesmo passou a 

ser considerado como parte integrante do ciclo mineiro (Gomes, T., 2016).  

Embora existam vários estudos/investigações acerca da estabilidade estática e, atualmente, 

dinâmica das estruturas de paste fill, a utilização deste material não deixa de ser uma tecnologia 

relativamente recente (Fall, M. et al., 2010). A indústria ainda se encontra numa curva de 

aprendizagem no que diz respeito à performance destas estruturas, existindo alguns tópicos que 

necessitam de ser abordados e/ou aprofundados. 

À medida que as explorações mineiras vão atingindo maiores profundidades, a ocorrência de 

eventos sísmicos começa a tornar-se inevitável devido à existência de grandes tensões in situ e 

de condições geológicas e geométricas complexas (Wang, X., Cai, M., 2014). 

O incremento dos problemas relacionados com o controlo da estabilidade do terreno coloca em 

risco a segurança e pode provocar danos aos trabalhadores e aos equipamentos, originar perdas 

de minério e perturbações no ciclo mineiro. Uma das principais preocupações com as minas de 

grande profundidade é o desempenho dos sistemas de suporte sob estas condições particulares. 

(Zhang, P. et al., 2016). 

O enchimento de cavidades pode aliviar efetivamente os danos induzidos por eventos sísmicos. 

Tal deve-se ao facto de a estrutura de enchimento reduzir o espaço disponível para a 

libertação/dissipação de energia (Wu, D. et al., 2016). Esta energia ao ser capturada por este 
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material deixa de estar disponível para ser liberta pelo maciço rochoso (inesperadamente e de 

forma abrupta) em zonas onde decorram trabalhos, provocando danos e acidentes. 

Apesar de se ter vindo a constatar que os materiais de enchimento possuem a capacidade de 

aliviar os riscos induzidos por eventos dinâmicos, a bibliografia disponível que estuda e analisa 

a variação energética e a performance mecânica do paste fill sob regime dinâmico é escassa e 

antiga.  

 

1.2. Objetivos 

Tendo sido efetuado o enquadramento do tema no ponto anterior, colocam-se as seguintes 

questões: Poderá o paste fill auxiliar no controlo de estabilidade em ambiente mineiro 

subterrâneo graças à sua capacidade de absorção energética? Poderá o paste fill amenizar os 

fenómenos ondulatórios despoletados por eventos dinâmicos (rockbursts, detonações, 

funcionamento de equipamentos)? Poderá este material, conjuntamente com outras ferramentas, 

auxiliar na previsão de fenómenos de rockburst?  

De modo a contribuir para a resposta das perguntas supracitadas, surge a presente dissertação, 

cujo objetivo primordial é testar a adequação dos métodos de monitorização sísmica no 

acompanhamento da deformação do paste fill, quando este é submetido a ensaios de 

carregamento dinâmico, em ambiente laboratorial. Pretende verificar-se a existência (ou não) de 

uma relação entre a velocidade de propagação das ondas P e das ondas S e a deformação do 

material, utilizando-se para isso sensores piezocerâmicos e extensómetros de modo a 

monitorizar, para diferentes dias de cura, a resposta ondulatória e a deformação, respetivamente, 

em pontos específicos do material. Adicionalmente, pretende-se estimar a atenuação do 

material, acompanhando-se a evolução da amplitude e da potência dos sinais recebidos pelos 

vários sensores (A/A0) e (P/P0). 

 

1.3. Organização do documento 

No Capítulo 2, a revisão do Estado de Arte inicia-se com o tópico Energia e Sismicidade em 

Ambiente Subterrâneo, onde se aborda essencialmente o fenómeno de rockburst, devido à sua 

natureza inesperada e potenciais consequências devastadoras. De seguida, debate-se o papel 

do enchimento mineiro como método de suporte regional, apresentando-se os vários estudos 

realizados acerca da sua performance mecânica. Por fim, discute-se o passado, presente e, foca-

se o desejável futuro, da utilização dos métodos sísmicos como ferramenta de auxílio na 

monitorização do enchimento, descrevendo-se as investigações realizadas nesta área, tanto in 

situ como em ambiente laboratorial, sublinhando-se a importância das últimas. 

No Capítulo 3, referente ao Trabalho Experimental, descreve-se essencialmente a evolução da 

montagem e do procedimento experimental, não esquecendo, no entanto, a descrição da 
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metodologia utilizada para a interpretação dos sinais elétricos, os equipamentos utilizados e a 

composição do paste fill utilizado. 

No Capítulo 4 apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos durante a investigação 

laboratorial. 

No Capítulo 5 formulam-se as principais conclusões resultantes do trabalho desenvolvido assim 

como algumas sugestões para futuras investigações. 
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2. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 
 

2.1. Energia e sismicidade em ambiente subterrâneo 
 

2.1.1. Considerações iniciais 

Com o aumento da profundidade de exploração, a intensidade e a frequência da ocorrência de 

rockbursts têm sofrido um acréscimo, o que impõe várias ameaças à segurança em ambiente 

subterrâneo (Cai, M. F., 2001). 

Rockburst é um dos perigos dinâmicos induzidos pela exploração mineira, consiste numa 

libertação mais ou menos violenta de energia armazenada num maciço rochoso, processada 

durante um intervalo de tempo relativamente curto.   Este processo é essencialmente controlado 

pelas tensões in situ existentes nos materiais rochosos. Antes de se iniciar a exploração, o 

maciço rochoso encontra-se num estado de equilíbrio. A exploração mineira pode interromper 

esse equilíbrio e, como consequência, a tensão in situ libertar-se-á sob a forma de energia, 

possivelmente para uma superfície livre da escavação (Cai, M., 2016) e (Mello, F., 1985). 

A grandes profundidades pode observar-se uma forte concentração de tensões e uma grande 

deformação no maciço rochoso, o que aponta para a existência de uma considerável acumulação 

de energia neste, sob a forma de energia de deformação (Cai, M., 2016). 

Segundo a Teoria da Elasticidade, um ponto de coordenadas (x, y, z) no interior de um sólido 

elástico, submetido a uma compressão triaxial, caracterizada pelas componentes principais σx, 

σY e σZ, possui uma energia armazenada por unidade de volume dada por: 

𝑾 =
𝟏

𝟐𝑬
 [𝛔𝑿

𝟐 + 𝛔𝒀
𝟐 + 𝛔𝒁 

𝟐 − 𝟐𝒗 (𝛔𝑿 × 𝛔𝒀 + 𝛔𝒀 × 𝛔𝒁 + 𝛔𝒁 × 𝛔𝑿)]       

Onde E e 𝑣 são, respetivamente, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material 

constituinte desse sólido. 

A energia de deformação acumulada será libertada abruptamente sob a condição de que o 

maciço rochoso frature graças à aplicação de uma grande tensão ou ao longo de um plano de 

fraqueza desse mesmo maciço rochoso. Este é o processo de iniciação de um rockburst (Cai, 

M., 2016). 

Os rockbursts relacionados com trabalhos de exploração mineira podem considerar-se de 

ocorrência comum. Com efeito, desde que as cavidades atinjam determinadas dimensões, torna-

se inevitável a fraturação da rocha do seu contorno. Os efeitos destruidores destas 

manifestações das tensões instaladas nos maciços podem, contudo, ser muito diversos, 

dependendo de numerosos fatores tais como; as características reológicas dos terrenos em que 

se abrem as escavações, os valores e as heterogeneidades dos campos de tensões instalados 

nos maciços, as formas geométricas das escavações, as velocidades correspondentes à sua 

(1) 
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abertura, etc. Se, em alguns casos, as consequências dos rockbursts se resumem a simples 

fracturações dos maciços com importância reduzida, noutros, os efeitos mecânicos podem ser 

tremendos, correspondentes a enormes libertações de energia, chegando a ter como 

consequência fecharem-se completamente, em intervalos de tempo muito curtos, cavidades com 

apreciáveis volumes (Mello, F., 1985). 

Os primeiros rockbursts foram registados na mina de ouro de Kolar (India) em 1900. Estes 

fenómenos também foram relatados em países como os Estados Unidos e o Canadá. Porém, a 

esmagadora maioria foi registada nas minas de ouro sul africanas. Em 1975 foram reportados 

680 eventos em 31 minas de ouro que vitimaram 73 operadores. Atualmente, a profundidade 

máxima nas minas de ouro na África do Sul é superior a 4 km, tendo todas estas minas 

experienciado rockbursts (Cai, M., 2016). Durante o período compreendido entre 1984 e 1993, 

3275 trabalhadores faleceram em acidentes devido à ausência de técnicas de exploração 

adequadas para o controlo de ocorrência de rockbursts (Gurtunca, R.G., 1997) e (Xiating, F., 

Yongjia, W., 1998). 

Os rockbursts mantiveram-se um dos mais sérios e menos compreendidos problemas a encarar 

as operações de exploração a grande profundidade, reclamando as vidas de milhares de 

trabalhadores. Apesar do avanço de várias técnicas, estes continuam a afirmar-se como um risco 

significativo (Figura 1) (Durrheim, R. J., 2010). 

 

 

 

 

Figura 1- Consequências de um rockburst num túnel a grande profundidade. 
(https://image.slidesharecdn.com/topic2-090517070647-phpapp01/95/topic-2-mining-29-
638.jpg?cb=1360934193). 
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Os eventos sísmicos envolvem mudanças instáveis de energia no maciço rochoso, sugerindo 

que uma análise às modificações energéticas que ocorrem durante a exploração mineira é 

fundamental de forma a compreender estes fenómenos (Cai, M., 2016). 

 

2.1.2. Consequências das mudanças energéticas na exploração mineira  

Desde a década de 60 foram desenvolvidas várias técnicas e metodologias de forma a poder 

avaliar o potencial de ocorrência de rockbursts em estruturas mineiras subterrâneas (Mitri, H. S. 

et al., 1999). O método baseado na abordagem energética é um dos mais comuns para a 

determinação das regiões críticas nos maciços rochosos (Zhang, C. et al., 2017).  

Cook foi um dos pioneiros a considerar o efeito das mudanças energéticas que ocorrem em 

ambiente mineiro subterrâneo graças às atividades de produção e de escavação (Cook, N. G., 

1965).  Salamon descreve detalhadamente as várias parcelas de energia que são necessárias 

para analisar as alterações energéticas, estas atuam através: dos deslocamentos induzidos (W), 

da energia de deformação do volume (Vm) da rocha a ser explorada (U´), da mudança na energia 

de deformação do volume (V) do sistema que se mantém não explorado (U) e do trabalho total 

realizado pelos elementos de suporte (Ws) (Salamon, M. D. G., 1984).   

Na década de 60, o conceito de taxa de libertação de energia (ERR) foi inicialmente utilizado 

pelos investigadores sul africanos na avaliação do potencial de rockburst em minas de grande 

profundidade. Jager and Ryder (1999) fornecem uma excelente definição do conceito de ERR, 

de seguida sumarizado: “O conceito de taxa de libertação de energia é baseado no facto de se 

uma escavação for feita, tal resultará numa mudança de energia. O ERR é uma medida 

conveniente e de fácil utilização, representativa destas mudanças energéticas e da concentração 

de tensões.” O valor médio do ERR inclui os efeitos da profundidade, geometria das escavações 

vizinhas e está relacionado com a convergência volumétrica que ocorre num desmonte 

(Lachenicht, R., 2001). 

Descobriu-se, através de uma análise intensiva de bases de dados de rockbursts, que o ERR 

possuía uma correlação razoável com o risco ou potencial de rockbursts. Desde os anos 80, o 

ERR foi implementado em vários modelos numéricos de forma a investigar o potencial de 

ocorrência de rockbursts (Zhang, C. et al., 2017). A clara correlação entre o ERR e o número de 

eventos sísmicos, descobertas para a exploração nos níveis Western Deep e Reef Carbon 

Leader, levou a que se estabelecesse um critério de dimensionamento para as minas longwall 

de Far West Rand1. Porém, esta correlação não pareceu ser verdadeira para todas as 

circunstâncias e concluiu-se que o ERR pode servir como medida descritiva do ambiente mineiro, 

mas não como medida direta do risco de rockburst (Lachenicht, R., 2001). 

                                                           
1 Western Deep, Reef Carbon e Far West Rand eram áreas onde ocorria a exploração de ouro na África do 
Sul. 
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Salamon (1993) sublinhou que o critério de ERR deve ser utilizado com cautela e que é 

insuficiente para combater efeitos nefastos originados por rockbursts, porque segundo este 

critério: (i) o valor de ERR só depende do estado de tensão virgem, das propriedades elásticas 

das rochas e do layout da escavação mineira, isto é, é independente da estrutura geológica, da 

presença de defeitos (descontinuidades) no maciço rochoso e do potencial de instabilidade 

destas falhas, (ii) o ERR sozinho é incapaz de reconhecer rotura (Mitri, H. S. et al., 1999). O 

segundo argumento foi um dos fatores motivantes para o contínuo desenvolvimento de novas 

abordagens que permitam a previsão e prevenção da ocorrência de danos provocados por 

rockbursts (Cai, M., 2016). Para a prevenção e controlo destes eventos, os passos essenciais a 

serem considerados são os seguintes:  

✓ Utilização de métodos de exploração apropriados; 

✓ Otimização dos layouts de exploração e das sequências de escavação;  

✓ Investimento em sistemas de suporte adequados. 

O último ponto será objeto de análise no seguinte subcapítulo (2.1.3). 

 

2.1.3. Energia de deformação 

Na mecânica dos sólidos convencional é reconhecido que o carregamento impulsivo de um 

componente estrutural resulta em tensões transientes superiores às tensões estáticas máximas, 

e que a abordagem mais eficiente para determinar as tensões e deformações, sob carregamento 

impulsivo, é considerar as mudanças de energia às quais o componente está sujeito. De facto, a 

quantidade de energia que um componente pode armazenar ou dissipar é frequentemente um 

critério importante na conceção/dimensionamento mecânica/o. Um componente que é 

operacionalmente sujeito a um carregamento rápido deve ser construído com uma especificação 

que reflita o seu dever como um absorvente de energia transiente. No contexto mineiro, é 

razoável admitir que o maciço rochoso circundante às escavações mineiras está sujeito a 

tensões transientes que excedem o equilíbrio das tensões estáticas. Infere-se que tanto os 

rockbursts como estes efeitos transientes podem ser melhor estudados através de métodos que 

têm em consideração as mudanças de energia no sistema (Brady, B. H., Brown, E. T., 2005). 

As diferenças essenciais entre um carregamento estático ou pseudo-estático e um carregamento 

dinâmico experienciados durante eventos sísmicos, originando rockbursts, são que, no último 

caso: 

• O suporte e/ou os elementos de reforço possam ser sujeitos a um carregamento de 

impacto ou impulsivo que impõe cargas máximas e deformações que excedem as 

experienciadas no caso estático; 

• A energia, ou parte da energia, libertada pelo evento sísmico terá de ser absorvida 

algures no sistema rocha-suporte/elementos de reforço (Brown, E. T., 2004). 
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Tal como Li et al. (2003, 2004) sublinharam, a abordagem mais comumente utilizada para a 

conceção de sistemas de suporte e reforço, dinamicamente competentes para condições 

subterrâneas de rockburst, baseia-se em considerações de energia. Na abordagem energética, 

é postulado que o maciço rochoso, fraturado ao redor de uma escavação, liberta uma certa 

quantidade de energia e que o sistema de suporte e/ou reforço devem ser capazes de absorver 

esta energia. Na sua forma mais simplificada, a energia é calculada como: 

                       𝑬 =  
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 + 𝒎𝒈𝒉         

Onde E é a energia total da rocha ejetada a partir de uma escavação, m é a massa da rocha, v 

é a velocidade de ejeção e h altura ou deslocamento da massa da rocha ejetada. 

Normalmente é requerido que estes elementos possuam a capacidade de se deformar para uma 

velocidade e deslocamento específicos. A capacidade do sistema de suporte é, por vezes, 

representada como uma força ou uma resistência gerada, F, e a capacidade de deslocamento, 

d. Para que o sistema de suporte seja eficaz deve verificar-se (Li, T. et al., 2004): 

                 𝑭𝒅 ≥  
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 + 𝒎𝒈𝒉       

Tal como Li, T. et al. (2003, 2004) destacaram, algumas, e por vezes todas, as assunções e 

requisitos desta simples abordagem energética podem não ser satisfeitas na prática (tal como o 

facto de ser altamente improvável o maciço rochoso suportado se mover em uníssono com a 

mesma velocidade). Além disso, uma das lacunas mais relevantes nesta teoria é a sua 

inadequação na consideração da natureza cíclica e oscilatória das condições originadas pelo 

carregamento dinâmico (Cichowicz, A. et al., 2000). 

Li, T. et al. (2003) concluíram que um sistema de suporte dinâmico apto para condições de 

rockburst deve possuir as seguintes características: 

✓ Ser capaz de suportar tanto carregamentos de corte como de tração; 

✓ Possuir uma deformação limitada; 

✓ Ser capaz não só absorver energia sísmica, mas também de reduzir o carregamento de 

impacto do maciço rochoso, e; 

✓ Sobreviver a múltiplos eventos sísmicos. 

Uma abordagem holística ao dimensionamento e engenharia de um sistema de suporte dinâmico 

deve considerar a rigidez, as capacidades de amortecimento, as capacidades limite de 

carregamento repetitivo e dinâmico dos elementos, assim como as características autoportantes 

do maciço rochoso (Li, T. et al., 2003). 

 

 

(3) 

(2) 
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2.2. Enchimento mineiro: desempenho como suporte regional 

É desejável que um suporte regional reduza a magnitude e a frequência de rockbursts. Apesar 

de existir uma pesquisa considerável acerca do comportamento in situ do enchimento e do 

maciço circundante, e do enchimento satisfazer a maioria das expectativas acima mencionadas, 

o efeito do mesmo na sismicidade regional não foi adequadamente quantificado, não sendo claro 

de momento (Hemp, D. A., Goldbach, O. D. ,1990) e (Squelch, A. P. et al., 2001). 

O enchimento tem sido utilizado há várias décadas em minas de ouro na África do Sul, como 

parte da sua estratégia para melhorar a segurança nos trabalhos subterrâneos, especialmente 

nas zonas junto às faces em exploração (Squelch, A. P. et al., 2001). As minas da África do Sul 

têm um longo historial de rockbursts severos e grandes problemas com a estabilidade do terreno. 

Desta forma, um grande número delas adotou a ERR como critério para a determinação das 

condições do maciço rochoso e risco potencial de rockbursts. Considera-se, como uma primeira 

abordagem, que um ERR de 30 MJ/m2 é aceitável para minas de grande profundidade. A ERR, 

os danos provocados pelos rockbursts e a sismicidade encontram-se relacionados (Sveinson, 

S., 1999). 

Jager (1992) analisou os acidentes ocorridos em três grandes minas de ouro sul africanas em 

1990, tendo revelado que cerca de 55% desses acidentes eram relacionadas com queda de 

blocos e, que dessa percentagem, 52% era atribuída à ocorrência de rockbursts. Para além dos 

sérios assuntos relacionados com a segurança, os rockbursts e a queda de blocos também 

contribuem para perdas económicas, devido ao decréscimo na recuperação mineira e aumento 

da diluição (Sveinson, S., 1999). 

Gürtunca e Gay (1993) referem um estudo acerca dos acidentes originados com a queda de 

blocos e rockbursts, em desmontes convencionalmente suportado e desmontes cheios, 

previamente conduzida por Squelch e Gürtunca em 1991. Esta pesquisa, novamente realizada 

em minas sul africanas, mostrou que houve um decréscimo significativo na taxa de acidentes, 

desde que um mínimo de 60 a 70% da área explorada fosse cheia e que a distância da face ao 

enchimento fosse igual ou inferior a 6 metros (Sveinson, S., 1999). 

Pariseau e Kelly (1972) modelaram o efeito do enchimento no fecho de um desmonte vertical, 

localizado a grande profundidade. Os seus resultados mostraram que um enchimento de 

porosidade relativamente alta pode reduzir o fecho de um desmonte em cerca de 50%. Quando 

se utilizou um enchimento de baixa porosidade no modelo, o fecho do desmonte foi de apenas 

um terço do obtido com um enchimento de alta porosidade, e um quinto do fecho para o mesmo 

desmonte sem enchimento (Hassani, F. et al., 2001). 

A redução da convergência foi relacionada com o número e magnitude de rockbursts por Cook 

et al. (1966). Através desta relação pode assumir-se que a redução no fecho do desmonte, 

reportada por Pariseau e Kelly (1972), resultará numa redução do perigo de ocorrência de 

rockbursts (Hassani, F. et al., 2001). 
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Whyatt et al. (1989) determinaram que, para um layout mineiro modelado, o enchimento reduziu 

as taxas de libertação de energia em 42%. Também concluíram que um aumento de 1% na 

densidade do enchimento reduziu a taxa de libertação de energia em aproximadamente 1%, e 

que se pode alcançar uma redução adicional de 28% na ERR se se utilizar um enchimento de 

baixa porosidade. De igual modo, declararam que a adição de cimento, em pequenas 

quantidades, pareceu não afetar as taxas de libertação de energia (Hassani, F. et al., 2001). 

Macfarlane et al. (1988) reportaram, num estudo que visava a análise do enchimento como 

suporte local e regional em Vaal Reefs (África do Sul), resultados distintos da maioria das 

investigações. Contrariamente a descobertas anteriores, a aplicação de enchimento nesta 

situação não foi bem sucedida, múltiplos desmontes monitorizados colapsaram, tendo o 

enchimento provocado danos ao teto frágil e laminado. Os autores concluíram que a grande 

largura do desmonte e o facto de o maciço, no teto, se encontrar fraturado e laminado limitaram 

os potenciais benefícios do enchimento (Squelch, A. P. et al., 2001). 

 

2.2.1. Comparação com outros métodos de suporte 

A colocação de enchimento ou de areia para reduzir as atividades de rockburst era comum nas 

minas de grande profundidade de Witwatersrand (África do Sul) durante as décadas de 1920 e 

1930, uma vez que se descobriu que, no que diz respeito a rockbursts, as faces em desmontes 

cheios originavam menos problemas do que aquelas suportadas por métodos convencionais 

(Squelch, A. P. et al., 2001). 

Quando Cook et al. (1966) primeiro propuseram um método para avaliar o potencial de rockburst 

para um layout mineiro, eles utilizaram-no para quantificar o efeito do enchimento por escombro 

e da extração parcial (usando pilares estabilizados regularmente espaçados) na ocorrência de 

rockbursts. Não foram feitas comparações diretas entre os dois sistemas de suporte regional 

pelos autores, todavia concluíram que estes eventos dinâmicos podiam ser efetivamente 

reduzidos pela extração parcial. Os autores adicionalmente afirmaram que, com base no critério 

utilizado, o enchimento por escombro é capaz de reduzir a ocorrência dos eventos, em minas de 

grande profundidade, em cerca de 50%. Porém, só terá influência em minas de pouca 

profundidade se o espaçamento da escavação for excecionalmente grande. De forma adicional, 

comentaram que o enchimento por escombro devia ser utilizado continuamente, se o máximo de 

benefícios, em termos de alívio de rockbursts, fosse alcançado (Hassani, F. et al., 2001). 

Jager et al. (1987) e Gürtunca et al. (1989) mostraram que o trabalho realizado pelo enchimento 

durante rockbursts podia ser superior ao triplo do trabalho exercido por sistemas de suporte 

convencionais. Jager et al. (1987) estudou a capacidade do enchimento e de outros sistemas de 

suporte em contrariar a energia cinética transmitida pelo maciço rochoso através de um 

movimento sísmico do terreno. Concluiu-se que o enchimento era mais eficiente do que outros 
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tipos de suportes no que diz respeito à absorção da energia gerada sismicamente (Squelch, A. 

P. et al., 2001). 

Os resultados da resposta tensão-deformação de vários tipos de enchimento ao fecho, induzido 

por rockburst, são apresentados na Tabela 1. Mostrou-se claramente que o trabalho médio 

realizado por diferentes enchimentos durante um rockburst é consideravelmente superior ao 

atingido por qualquer outro tipo de sistema de suporte convencional tal como esteios e suportes 

hidráulicos. Jager et al. (1987) descobriram que o trabalho médio executado por um sistema de 

baterias de esteios, perto da face do desmonte, era cerca de 43 kJ/m2, para uma convergência 

rápida de 300 mm, enquanto que para um sistema de macacos hidráulicos o valor situava-se 

entre os 70-100 kJ/m2. Os valores que constam na Tabela 1 indicam que o trabalho máximo 

realizado pelo enchimento durante os rockbursts foi 260 kJ/m2, tendo sido obtido um valor médio 

de 117 kJ/m2 para os dados analisados (Squelch, A. P. et al., 2001). 

 

Tabela 1-  Resposta tensão-deformação do enchimento quando sujeito a rockbursts. Adaptado de (Squelch, 
A. P. et al., 2001). 

 

Ao longo da história da exploração mineira subterrânea os pilares de estabilização têm sido um 

dos métodos mais comuns para reduzir a convergência. Porém, o uso permanente destas 

estruturas reduz a recuperação de minério para 85% ou menos. À medida que as profundidades 

de exploração vão aumentando, é necessário deixar um maior número de pilares para manter 

valores de ERR aceitáveis, reduzindo ainda mais a extração de minério. O aumento do custo de 

exploração para maiores profundidades, em conjunto com a perda de lucro potencial devido ao 

TIPO DE 
ENCHIMENTO 

DISTÂNCIA 
À FACE NA 
ALTURA DO 

EVENTO 
(m) 

AUMENTO 
DO FECHO 

REGISTADO 
(mm) 

TENSÃO 
VERTICAL 
ANTES DO 
EVENTO 

(MPa) 

AUMENTO 
DE 

TENSÃO 
MEDIDO 

(MPa) 

TRABALHO 
REALIZADO 

(kJ/m2) 

MAGNITUDE 
DO EVENTO 

(ML) 

Rejeitados 
classificados 

(45% 
porosidade) 

11 

Estação 1 – 
48 

Estação 2 – 
46 

Estação 3 - 46 

1.3 
2.5 
0.16 

5.2 
6.3 

0.11 

180 
260 
10 

2.8 

Rejeitados 
classificados 

(52% 
porosidade) 

12 

Estação 1 – 
37 

Estação 2 – 
62 

Estação 3 - 35 

0.2 
0.0 

0.045 

3.2 
2.8 
0.3 

67 
87 
7 

2.8 

Rejeitados 
classificados 

(46% 
porosidade) 

25 
Estação 1 – 6 
Estação 3 – 

7.5 

15 
16 

1 
0.5 

 

93 
122 

 

1.7 
 

Rejeitados 
classificados 

(46% 
porosidade) 

Painel 1 – 27 
Painel 2 – 

9.5 

30 
25 

4.5 
1.6 

3.5 
0.9 

188 
103 

2.1 

Rejeitados 
desidratados 

(40% 
porosidade) 

18 20 0.6 2.2 44 2.1 

Escombro 
cominuído (27% 

porosidade) 
52 10 23 2 240 

1.45 
1.85 

(ocorreram 2 
eventos no 
mesmo dia) 
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minério não recuperável dos pilares, pode tornar a exploração a níveis mais profundos não 

rentável (Sveinson, S., 1999). Diversas minas têm vindo a investigar a utilização de enchimento 

como substituto ou suplemento aos pilares de estabilização, no papel de suporte regional.   

Na sua investigação acerca das práticas de enchimento, Gürtunca e Gay (1993) descobriram 

que a capacidade do enchimento em providenciar um suporte regional efetivo, que controle os 

efeitos provocados pelos eventos sísmicos, foi inconclusiva, possivelmente devido ao facto de a 

percentagem total de áreas cheias em muitas minas ser, na época, diminuta. Também 

concluíram que, uma vez que os pilares de estabilização são consideravelmente mais rígidos do 

que o enchimento, este não pode, pelo menos a curto prazo, afetar a sismicidade regional. 

(Sveinson, S., 1999). 

DeJongh (1986) conduziu uma comparação entre pilares de estabilização e enchimento como 

métodos de suporte regional. O estudo afirmou que, para o layout mineiro modelado, o 

enchimento pode atingir aproximadamente a mesma redução dos riscos originados por rockburst 

que os pilares de estabilização (cobrindo estes uma área de 15% a uma profundidade média de 

3300m). Apesar deste e de outros estudos anteriores providenciarem uma indicação da 

possibilidade de se poder substituir os pilares de estabilização por enchimento, como forma de 

suporte regional, nenhum deles determinou a influência da porosidade do enchimento ou da 

profundidade nos requisitos para a estabilização de pilares, sendo ambos parâmetros relevantes 

no estabelecimento da eficiência do enchimento (Hassani, F. et al., 2001). 

Piper e Ryder (1988) também documentaram o efeito do enchimento como suporte regional 

através da modelação numérica. Foi simulada uma área de 1280m x 1280m, utilizando o software 

MINSIM-D para profundidades de 2,3,4 e 5 km, de forma a determinar os valores de ERR sem 

enchimento. Posteriormente, simulou-se a introdução de enchimento, sendo que este ocupava 

20, 40 e 80% da área explorada do layout, de modo a determinar a influência da quantidade de 

enchimento nos valores de ERR para cada profundidade. Considerou-se que a quantidade 

máxima de enchimento que podia ser colocada na mina era 80%. Os resultados mostraram que 

se 80% da área total explorada fosse cheia com enchimento de baixa porosidade, o ERR podia 

ser reduzido tanto como utilizando pilares de estabilização. A Figura 2 mostra os resultados da 

modelação numérica. Pode atingir-se um valor de ERR de 40 MJ/m2 para uma profundidade de 

3.3 km preenchendo apenas 80% da área explorada com um enchimento de baixa porosidade 

(Squelch, A. P. et al., 2001). 
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2.2.2. Efeito do enchimento na mitigação da sismicidade 

Existe muito pouca informação disponível acerca da influência do enchimento no número de 

rockbursts. A utilização de enchimento para a redução da convergência e consequentemente da 

incidência de rockbursts no distrito mineiro Coeur D´Alêne (Estados Unidos da América), é 

reportado em estudos levados a cabo por Pariseau e Kealy (1972), Board e Voegele (1983) e 

Corson et al. (1983). Estes autores tecem comentários acerca dos benefícios da utilização de 

enchimento e que um enchimento de maior densidade melhorou o grau de controlo fornecido. 

Porém, não foram documentados resultados quantitativos que possam ajudar a compreender o 

impacte do enchimento nos rockbursts (Hassani, F. et al., 2001). 

Bruce e Klokow (1986) repararam na redução dos danos originados por rockbursts graças à 

utilização de enchimento, mas indicaram que não era possível a identificação na redução do 

número de eventos sísmicos ou da energia radiada, uma vez que a utilização do mesmo era 

limitada na altura (Hassani, F. et al., 2001). 

Quesnel et al. (1989) reportaram que a utilização de um enchimento rígido, com o objetivo de 

mitigar a incidência de rockbursts numa mina em Ontário (Canadá), excedeu todas as 

expectativas. Eles afirmaram que o uso de enchimento parece ter alcançado uma redução 

significativa na frequência de rockbursts. A utilização de um enchimento semi-rígido (enchimento 

não cimentado) resultou numa minimização dos danos provocados pelos rockbursts, no entanto 

pareceu não ter grande efeito na frequência dos mesmos (Hassani, F. et al., 2001). 

Gay et al. (1988) relataram algumas descobertas sobre o efeito do enchimento na sismicidade, 

sendo estas baseadas em dados provenientes de duas áreas da mina de ouro de West 

Driefontein (África do Sul). Descobriram que, apesar de ocorrerem mais eventos na área cheia 

Figura 2- Relação entre a taxa de libertação de energia, a profundidade de exploração e 
a percentagem de enchimento. Adaptado de (Squelch, A. P. et al., 2001). 
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do que nos desmontes suportados convencionalmente, estes eventos tinham menor magnitude 

e a energia era libertada a uma taxa mais uniforme do que nos desmontes não cheios. Nos 

desmontes não cheios, a taxa de libertação da energia sísmica era irregular, com períodos de 

baixa sismicidade pontuados por eventos de maior magnitude. No entanto, os investigadores 

também sublinharam que a geologia poderia ter influenciado estes resultados e que eram 

necessários mais dados (Hemp, D. A., Goldbach, O. D., 1990).  

Hemp e Goldbach (1990) investigaram a sismicidade em 3 locais distintos (África do Sul), durante 

a exploração, com e sem enchimento, de forma a avaliar a eficácia deste material como suporte 

regional, na redução da sismicidade. Tiveram como objetivo principal a obtenção de uma 

comparação clara entre a sismicidade registada quando a exploração era feita com ou sem 

enchimento. Os resultados obtidos foram inconsistentes, mas encorajadores. No primeiro local 

em estudo, os dados exibiram um aumento na sismicidade durante o período de tempo em que 

se procedeu ao enchimento. Este aumento verificou-se para os vários intervalos de magnitude 

avaliados (1< ML < 3). No entanto, estava diretamente relacionado com o facto de a exploração 

se realizar próximo de um dyke2 sismicamente ativo. A geologia tem um papel importante no 

nível de sismicidade. Uma grande percentagem dos eventos sísmicos com magnitude superior 

a 2.5 ocorre perto de dykes ou falhas. Spottiswoode (1981) descobriu que os dykes eram pelo 

menos duas vezes mais sismicamente ativos do que os quartzitos circundantes. Adicionalmente, 

Lenhardt (1989) descobriu que o comprimento da face no dyke governa a extensão do acréscimo 

de sismicidade. 

No decorrer da investigação calcularam-se as taxas de libertação de energia normalizadas 

(ERR/1000 m2 de área explorada) e os valores de ɣ3 . Obtiveram-se menores valores para estes 

parâmetros quando se procedeu à exploração com enchimento quando comparando com a 

exploração sem enchimento. Na segunda área em estudo ocorreu um decréscimo na sismicidade 

com a introdução de enchimento. Esta redução foi mais pronunciada para eventos de grande 

magnitude. Estes resultados são animadores uma vez que os eventos de maior magnitude são 

os que provocam mais danos. No último local estudado, o número de eventos sísmicos 

registados aumentou quando se procedeu ao enchimento, mas este aumento foi restrito aos 

intervalos de mais baixas magnitudes. Ocorreu um decréscimo no número de eventos com 

magnitude superior a 3. 

Na Figura 3, apresentam-se os gráficos da energia sísmica acumulada em dois períodos de 

tempo distintos, sendo um em que a exploração é feita com enchimento e o outro sem 

enchimento. A partir destas figuras é evidente que é libertada aproximadamente 10 vezes mais 

energia durante a exploração sem enchimento do que comparando o período de tempo em que 

se utilizou enchimento. 

                                                           
2 Filão. 
3 Fator de proporcionalidade que relaciona o volume de rocha explorada com a quantidade de energia 
sísmica libertada.  
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Hassani et al. (2001), ao supervisionarem um desmonte cheio, descobriram que nos 20 dias 

precedentes às atividades de rockburst, a pressão no enchimento aumentou 50% numa das 

direções monitorizadas. Constataram adicionalmente que o enchimento absorveu energia 

através de uma deformação compressiva. As paredes laterais do maciço rochoso ao 

comprimirem o enchimento aumentaram a sua deformação, assim como a pressão existente 

dentro do mesmo. O trabalho feito por esta deformação, graças à convergência, reduziu a 

concentração de energia no maciço rochoso circundante. Ao se diminuir a concentração das 

tensões no maciço circundante a intensidade do rockburst é, naturalmente, reduzida. Verificaram 

também que a energia de deformação aumentou significativamente no período de um mês 

antecedente ao inicio das atividades sísmicas. Os autores sugerem que a taxa a que a energia 

de deformação é absorvida pelo enchimento e a taxa de aumento de tensão no mesmo podem 

ser utilizadas como indicadores para estudar o potencial de rockburst. Todavia, sublinham a 

necessidade de mais investigação in situ. 

Na China, os rockbursts tornaram-se um assunto de preocupação recorrente. O número de minas 

de carvão que experiencia este fenómeno tem vindo a aumentar anualmente. Uma vez que nesse 

país o carvão é a principal fonte de energia, e cerca de 95% da produção total é proveniente de 

Figura 3- Energias sísmicas acumuladas. a) Área sem enchimento; b) Área 
com enchimento. Adaptado de Hemp e Goldbach (1990). 
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minas subterrâneas, a previsão, prevenção e gestão dos incidentes relacionados com rockbursts 

tornou-se imprescindível (Wu, D. et al., 2016) 

O enchimento das cavidades exploradas é uma solução que pode efetivamente aliviar os danos 

provocados por estes fenómenos. Em comparação com o método tradicional de desabamento 

longwall, a exploração de carvão com enchimento pode reduzir o aumento de tensão que se 

verifica ao longo de uma superfície de escavação (Wu, D. et al., 2016). 

Ao adotar uma representação simplificada da camada de carvão e da camada de enchimento, 

Zhang et al. (2016) desenvolveram modelos mecânicos do teto rigido sob diferentes condições, 

com o objetivo de determinar a energia de deformação e a libertação de energia potencial 

gravitica para diferentes rácios de controlo do teto pelo enchimento (φ) 4. 

Utilizando o painel 6304-1 (mina de carvão Jisan, China) como teste e, consequentemente, as 

condições e características mecânicas e geológicas presentes neste local, obtiveram-se vários 

resultados téoricos referentes à libertação de energia dentro do corpo mineralizado (localizado à 

frente da face em exploração) e a energia potencial gravítica na zona cheia. Verificou-se, 

utilizando estes modelos, que quando φ  é igual ou superior a 93% o risco de ocorrência de 

rockburst é minimo. 

Após a adoção do método de exploração, recorrendo ao enchimento no painel nº 6304-1, 

constatou-se que valor médio do φ in situ atingiu 96.4%, e o fator de concentração de tensão 

diminuiu 1.44. 

Durante a exploração do painel referido anteriormente, foi empregue um sistema de 

monitorização para medir a energia microssísmica. Simultaneamente, o painel nº 16 305, 

localizado a cerca de 1700 m a norte do Painel nº 6304-1, estava a utilizar o método de 

exploração de desabamento tradicional. A distribuição da energia microssísmica dos dois painéis 

encontra-se na Figura 4. A Tabela 2 mostra as características da microssismicidade. 

A Figura 4 e a Tabela 2 mostram que no painel nº 6304-1, com exploração recorrendo à utilização 

de enchimento, só existiram dois eventos microssísmicos com energia superior a 5000J, sendo 

o maior deles de 8760J. Em comparação, o Painel nº 16 305, com método de exploração de 

desabamento, teve 87 eventos microssísmicos com energia superior a 5000J, incluindo 15 

eventos com energia que excedeu os 10 000J, sendo o maior de 39 000J. Além disso, o número 

total de eventos microssísmicos e a energia média do Painel nº 6304-1 foram muito inferiores 

aos do Painel nº 16 305. Estes resultados sublinham a eficácia do método de enchimento na 

prevenção de coalbursts. Demonstra-se adicionalmente a importância da utilização da 

microssísmica como ferramenta, uma vez que é um método extremamente útil para monitorizar 

a localização de eventos sísmicos e a energia induzida pelos mesmos.  

 

 

 

                                                           
4 Rácio entre a altura da massa de enchimento e a altura da exploração. 
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Tabela 2- Caracterização dos eventos microssísmicos do painel 6304-1 e 16305. Adaptado de Zhang et al. 
(2016). 

 

O facto de o enchimento poder auxiliar no combate aos fenómenos de rockburst motivou (Wu, 

D. et al., 2016) a investigar o comportamento de absorção da energia de impacto deste material, 

em ambiente laboratorial. Para tal, foi empregue um martelo para conduzir testes de impacto em 

amostras de enchimento cimentado de ganga de carvão e cinzas (CGFB), sendo que estas 

amostras continham diferentes concentrações em sólidos, dimensões e tempos de cura. Os 

resultados mostraram que a potência da energia de absorção da amostra aumentou com o 

incremento da sua concentração em sólidos, dimensão e energia de impacto. Todavia, a relação 

entre a potência da energia de absorção do CGFB e a energia de impacto demonstrou ser 

quadrática, existindo um certo valor crítico para a energia de impacto que corresponde ao 

máximo da potência da energia de absorção.  

Para reforçar o pavimento onde decorrem atividades mineiras é comum pavimentar-se o piso, 

sendo este reforçado com uma camada de enchimento com maior resistência, colocada por cima 

da camada de enchimento prévia, desta forma a estrutura de enchimento apresenta-se em 

camadas. Devido às diferentes características destas camadas, estas apresentarão diferentes 

respostas a determinadas taxas de deformação. Consequentemente, Zhang, Y. H. et al. (2017) 

INTERVALO DE ENERGIA 
NÚMERO DE EVENTOS 

MICROSSÍSMICOS, PAINEL 
6304 -1 

NÚMERO DE EVENTOS 
MICROSSÍSMICOS, PAINEL 

16305 

Inferior a 1000 J 202 1143 

1000 – 3000 J 51 949 

3000 – 5000 J 10 165 

5000 – 10000 J 2 72 

Superior a 10000 J 0 15 

Número total 265 2344 

Energia microssísmica máxima (J)  8760 39000 

Energia microssísmica média (J)  733.2 1428.6 

Figura 4- Distribuição de energia da microssismicidade durante a exploração. 
Adaptado de Zhang et al. (2016). 
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realizaram uma investigação que visou a avaliação de alguns parâmetros energéticos de 

amostras de enchimento, sendo estas constituídas por duas camadas com características 

distintas, neste caso, diferentes percentagens em cimento. Os provetes foram submetidos a 

ensaios dinâmicos na barra de Split Hopkinson (ver representação esquemática na página 27), 

com taxas de deformação que variaram entre os 10 a 80 s-1. Os parâmetros energéticos foram 

obtidos graças aos sinais registados por um osciloscópio. 

Constatou-se que, para cada tipo de amostra (diferentes rácios areia-cimento), a energia 

incidente; a energia refletida; a energia transmitida; a energia absorvida; a absorção de energia 

específica e a taxa de libertação de energia aumentaram quando ocorreu um acréscimo na taxa 

de deformação5. Adicionalmente, pode observar-se na Tabela 3 que quando uma das camadas 

apresentou um menor rácio areia-cimento (amostras AC1 e AC6) os parâmetros anteriormente 

mencionados sofreram um aumento. Devido às diferentes resistências das duas partes 

constituintes da amostra, a onda de tensão reflete-se várias vezes na interface existente entre 

ambas, o que provoca um incremento na dissipação de energia.  

 

Tabela 3- Caracterização energética de amostras com diferentes características, submetidas a duas taxas 
de deformação. Adaptado de Zhang, Y. H. et al. (2017). 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Deformação do material num intervalo de tempo, neste caso, num segundo. 

AMOSTRA 
RÁCIO AREIA- 

CIMENTO 

TAXA DE 
DEFORMAÇÃO 

(s-1) 

ENERGIA 
INCIDENTE (J) 

ENERGIA 
REFLETIDA (J) 

AB1 1:4 – 1:8 15 8.12 8.01 

AB6 1:4 – 1:8 74 37.61 36.18 

AC1 1:4 – 1:12 15 9.75 9.60 

AC6 1:4 – 1:12 74 41.95 40.16 

AMOSTRA 
ENERGIA 

TRANSMITIDA (J) 
ENERGIA 

ABSORVIDA (J) 

ABSORÇÃO DE 
ENERGIA 

ESPECÍFICA 
(J/cm3) 

TAXA DE 
DISSIPAÇÃO DE 

ENERGIA (%) 

AB1 0.003 0.107 0.00109 1.317 

AB6 0.060 1.370 0.01477 3.855 

AC1 0.009 0.140 0.00142 1.435 

AC6 0.021 1.763 0.01795 4.202 
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2.3. Monitorização do enchimento recorrendo a métodos sísmicos 

 

2.3.1. Contextualização 

Apesar da pesquisa sobre rockbursts ter ganho destaque ao longo das últimas décadas, a 

utilização persistente e ineficiente de suportes contribui para a existência de um grande número 

de lesões e fatalidades como resultado dos carregamentos sísmicos (Wang, X., Cai, M., 2017).  

De forma a reduzir os danos provocados por eventos dinâmicos existe a necessidade de 

aprofundar a investigação e, posteriormente, proceder à instalação e monitorização de sistemas 

de suporte apropriados, capazes de absorver a energia dinâmica em áreas propicias à ocorrência 

destes eventos (Wang, X., Cai, M., 2017).  

Tal como se constatou através do subcapítulo anterior (2.2), o enchimento é um material 

atenuador, com potencialidade para absorver a energia proveniente de eventos dinâmicos. 

Contudo, o entendimento acerca de como este mecanismo se processa é reduzido, de modo 

adicional o número de dados quantitativos em ambiente mineiro que corrobore esta teoria é 

escasso. 

Para propósitos de engenharia, as amplitudes e os tempos de propagação dos eventos sísmicos 

são alguns dos parâmetros críticos que carecem de ser determinados em vários locais da mina. 

Estes parâmetros são extremamente úteis para a preparação de mapas de risco ou para um 

melhor entendimento do processo de distribuição espacial e temporal das tensões. A 

variabilidade não linear e anisotrópica das velocidades in situ das ondas P e ondas S pode 

relacionar-se diretamente com alterações no campo energético (Saleh, R., et al., 2015).  

As redes de monitorização sísmica têm vindo a tornar-se cada vez mais comuns, especialmente 

em minas subterrâneas de grande profundidade. Contudo, a maioria destes sistemas de 

monitorização foca-se apenas no controlo do comportamento do maciço rochoso, tendo sido 

demonstrado, graças à utilização destes meios, que existe uma correlação entre as variações de 

velocidade e a ocorrência, à posteriori, de sismos (Rebuli, D. B., 2017). 

O material disponível referente à monitorização do enchimento como ferramenta precursora de 

sismicidade é escasso (Hassani et al., 2001). Adicionalmente, a medição das velocidades 

sísmicas no enchimento, como forma de controlo dessa absorção energética ainda não foi 

explorada. É, certamente, uma mais valia proceder a este estudo, contudo não se espera que 

seja uma tarefa fácil de concretizar dado que a propagação de ondas num meio heterogéneo 

contribui para a variação dos padrões de propagação, tornando-os deveras complexos. Regra 

geral, as heterogeneidades em minas subterrâneas podem ser atribuídas à presença de falhas, 

minério, diferentes tipos de rochas, desmontes explorados e cheios, e sistemas de túneis. 

Fenómenos como a reflexão, refração e dispersão podem ser observados quando as ondas 

sísmicas se deparam com uma alteração na propriedade do material, induzindo, por vezes, 

padrões/assinaturas extremamente complexos (Wang, X., Cai, M., 2017). 
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Dada a dificuldade acima retratada em interpretar os dados obtidos in situ e toda a complexidade 

envolvida no processo, é facilmente compreensível que, caso se pretenda conjugar a 

monitorização sísmica com o enchimento, é crucial que ocorra primeiramente um estudo do 

comportamento isolado do material de enchimento (em ambiente  laboratorial controlado), com 

o objetivo de, numa primeira etapa, compreender o seu comportamento em termos de absorção 

energética, e como é que este se pode relacionar com a variação das velocidades de 

propagação. 

Este tipo de estudo pode ser realizado recorrendo à medição da velocidade de propagação, uma 

técnica atualmente muito comum e que tem merecido especial interesse internacional. Tal deve-

se ao facto de estes ensaios oferecerem uma oportunidade para o controlo das propriedades 

dos materiais de forma não invasiva, fiável, rápida, segura e economicamente acessível 

(Panzera, T. H. et al., 2011).  

É muito comum a utilização destes testes a uma escala laboratorial, no entanto é de toda a 

conveniência, devido às vantagens enumeradas, que estes se possam conduzir/aplicar à escala 

de uma mina como forma de monitorização do enchimento. 

 

2.3.2. Trabalhos de monitorização sísmica in situ 

Na década de 80, as opiniões pareciam ser unânimes no que diz respeito ao facto de desmontes 

cheios serem muito menos propícios a danos sísmicos do que desmontes convencionalmente 

suportados, porém, existia muito pouco trabalho desenvolvido que comprovasse esta 

observação. 

Em 1988, Kirten et al. sumarizaram os principais pontos nos quais o enchimento exerce a sua 

influência quando sujeito a um carregamento sísmico: 

• Redução da convergência da cavidade e, consequentemente, da sismicidade; 

• Desenvolvimento de um suporte reativo para blocos e fragmentos de rocha projetados; 

• Atenuação das vibrações induzidas sismicamente aos estratos graças à sua capacidade 

de absorção; 

• Aumento da frequência natural dos estratos. 

No mesmo ano, Spottiswoode e Churcher (1988) interpretaram os dados observados a partir de 

vários geofones, colocados especificamente nos tetos e pisos de um desmonte de longwall não 

cheio em West Driefontein, de forma a estudar a transmissão de energia sísmica ao longo do 

desmonte e avaliar como o enchimento pode influenciar a situação. As suas descobertas podem 

ser sumarizadas como se segue: 

• O deslocamento sofrido pelo piso é superior em zonas mais próximas do desmonte do 

que em locais mais afastados; 
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• As frequências de vibração nas zonas fraturadas, situadas ao lado do desmonte, são 

muito inferiores a 70 Hz, contrariamente àquelas registadas em zonas mais afastadas, 

onde predomina o regime elástico (200 Hz). Adicionalmente, as frequências naturais de 

vibração em zonas fraturadas não são diretamente dependentes da magnitude da fonte 

nem da distância à mesma; 

• Um desmonte cheio atenua as amplitudes de vibração das ondas que o atravessam; 

• As velocidades de pico da partícula em regimes fraturados, adjacentes a um desmonte, 

são 2.5 vezes superiores às velocidades registadas em zonas afastadas, no maciço 

rochoso. 

Com o objetivo de avaliar os efeitos do enchimento nos movimentos dinâmicos do maciço 

rochoso (localizado imediatamente à volta do desmonte), gerados sismicamente, Adams et al. 

(1990) levaram a cabo um programa de investigação numa mina de ouro sul africana. 

Contrariamente aos resultados obtidos por Spottiswood e Churcher (1988) onde um desmonte 

cheio originou uma frequência dominante de apenas 70 Hz, no estudo realizado por Adams et 

al. (1990) obtiveram-se frequências com valores semelhantes para o desmonte cheio e para uma 

localização off-reef 6 (valores entre 200 a 400 Hz), sugerindo que ambos os geofones estariam 

a ser influenciados pela geometria do desmonte.  

Nesta investigação constatou-se adicionalmente que se registou um maior deslocamento do 

terreno no geofone que se encontrava mais afastado da fonte sísmica. O layout de um desmonte 

cheio pode resultar na amplificação da resposta ondulatória em diferentes áreas do desmonte e, 

assim, influenciar a extensão do dano que ocorre no mesmo, porém os autores realçaram que 

seria improvável que o sinal amplificado fosse superior ao que seria imposto ao desmonte caso 

o enchimento não estivesse presente. 

Os dados obtidos parecem contradizer a lei da física que afirma que a energia cinética deve 

decrescer com o aumento da distância à fonte sísmica. Os autores concluíram que se a energia 

não decair uniformemente com a distância à fonte, tal sugere que os danos recorrentes de um 

evento sísmico podem não ser necessariamente mais intensos nos locais mais próximos da 

fonte. 

Tal como Kirten et al. (1988) verificaram, Hemp, D. A., Goldbach, O. D. (1993), também 

assinalaram que quanto maior for a percentagem de enchimento utilizada maior será a redução 

do vão do estrato superior. Tal é desejável dado que quanto menor for este comprimento, mais 

alta será a sua frequência de ressonância, por sua vez uma frequência de ressonância mais alta 

é mais rapidamente atenuada e, por isso, a probabilidade de ocorrência de danos é inferior. 

Adicionalmente, sabe-se que a maioria da energia proveniente de eventos de grande magnitude 

encontra-se nas baixas frequências. De igual modo, os investigadores também constataram que 

o desenvolvimento de ondas de superfície de baixa frequência é minimizado em desmontes 

cheios (Figura 5). 

                                                           
6 Fora da zona de exploração. 
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Hemp, D. A., & Goldbach, O. D. (1993) concluíram que o teto nos desmontes cheios é muito 

mais estável de que nos desmontes não cheios. Durante eventos sísmicos, os desmontes cheios 

vibram com menos frequências danosas e durante períodos de tempo mais curtos. Estes fatores 

explicam a redução observada nos acidentes relacionados com a queda de blocos e com danos 

provocados por rockbursts. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Com a informação recolhida em trabalhos desenvolvidos nas décadas anteriores, van Gool 

iniciou uma investigação sobre o comportamento energético do enchimento, quando este era 

sujeito a eventos dinâmicos. No entanto, devido à crescente preocupação com a sismicidade em 

ambiente mineiro na década de 80, a maioria destes estudos visava a interpretação da resposta 

ondulatória do material quando sujeito a eventos de natureza sísmica. Consequentemente, van 

Gool iniciou um programa de monitorização, na mina de Cannington (Austrália), com o objetivo 

de examinar o efeito da interface rocha/paste fill na transmissão das ondas geradas por 

detonações. Desta forma, foram medidas as velocidades de vibração de pico da partícula (PPV) 

recorrendo a geofones (um localizado em rocha e outro em paste fill) (van Gool, B., 2007) 

Constatou-se que a percentagem de energia transmitida para o paste fill variou 

consideravelmente, o que pode ter ocorrido devido a vários fatores tais como a interferência, 

dentro do paste fill, de múltiplas ondas resultantes de detonações anteriores. Durante um disparo 

para produção, envolvendo a detonações de vários furos com atrasos de milissegundos entre 

cada um, pode ocorre uma grande quantidade de reflexões. Portanto, as PPV medidas no 

geofone dentro do paste fill podem ser muito superiores às PPV que seriam experienciadas caso 

apenas se detonasse um único furo. Uma vez que a impedância característica da rocha é muito 

superior à impedância característica do paste fill, não é surpreendente que a maioria da onda 

seja refratada da rocha para o paste fill. Verificou-se para todos os disparos que, no mínimo, 55% 

da onda se refratava. Utilizando o mesmo raciocínio, no caso em que onda se propaga no paste 

fill em direção à interface paste fill/rocha, é expectável que a globalidade da onda seja refletida 

de volta para o paste fill. Posteriormente, os resultados de uma segunda experiência confirmaram 

a suspeita anterior. Entre 4 a 10% da onda foi refratada na interface paste fill/rocha, enquanto 

Figura 5- Resposta ondulatória obtida para um evento de magnitude 0.5, i) 
numa zona adjacente a uma área não cheia, ii) dentro de uma área cheia. 

Adaptado de Hemp, D. A., Goldbach, O. D. (1993). 
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que os restantes 90% foram refletidos de volta para o paste fill. A tendência do paste fill em 

refletir a maioria da onda de pressão indica que esta, ao entrar num desmonte cheio, será 

transmitida de um lado para o outro, dentro do desmonte, até se atenuar. 

 

2.3.3.  Investigações em ambiente laboratorial 

 Atualmente é evidente que as propriedades in situ do paste fill são consideravelmente distintas 

das medidas laboratorialmente (Sheshpari, M., 2015). A obtenção de dados acerca do 

comportamento do paste fill em campo é essencial para otimizar o seu papel no ciclo mineiro. 

Todavia, presentemente, a generalidade dos estudos são investigações laboratoriais. Tal deve-

se essencialmente a dificuldades associadas com a amostragem e a realização de ensaios in 

situ (falta de acesso a desmontes cheios, interrupções das atividades mineiras, assuntos 

relacionados com os procedimentos de segurança, entre outros). Além disso, nem sempre é 

possível estabelecer uma conexão lógica entre os resultados obtidos in situ, provenientes de 

diversos locais.  

As investigações laboratoriais têm a vantagem (relativamente aos estudos in situ) de permitir a 

aquisição de dados em ambiente controlado, providenciando uma excelente oportunidade para 

estudar temáticas complexas, onde não existe um nível de conhecimento suficientemente 

aprofundado para compreender os fenómenos envolvidos a grande escala.  

van Gool, B. (2007) complementou a investigação acerca do comportamento dinâmico do paste 

fill ao conduzir uma série de testes laboratoriais, tendo estes o objetivo de caracterizar a 

atenuação das ondas longitudinais que se propagavam em várias colunas deste material. Para 

cada coluna, as formas de onda foram medidas em quatro locais distintos, sendo a energia 

fornecida através de uma pancada dada por martelo (Figura 6).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A comparação das formas de onda induzidas pelo impacto, medidas a 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0m da 

fonte, é ilustrada na Figura 7, estas foram as respostas registadas para um tempo de cura de 14 

dias. Tal como pode ser observado, a onda assinalada para uma distância de 0.5 m da fonte tem 

Figura 6- Montagem experimental para a investigação laboratorial. van Gool, B. (2007). 
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uma grande amplitude e um pequeno comprimento de onda contrariamente à onda medida para 

uma distância de 2.0 m. Comparando as formas de onda obtidas para diferentes localizações da 

coluna, van Gool constatou que as frequências altas se atenuam primeiro do que as mais baixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a fornecer uma medida da atenuação, calculou-se o fator de qualidade para cada 

coluna de paste fill e para vários tempos de cura. O fator de qualidade foi obtido a partir da 

relação entre o tempo de subida do sinal7 e o tempo de propagação do pulso.  

Quando se analisaram os fatores de atenuação, obtidos para as várias colunas, foi necessário 

ter em consideração as diferentes composições existentes (Tabela 4).  

 

Tabela 4- Características e Fator de Qualidade para cada coluna. Adaptado de van Gool, B. (2007). 

 

Posteriormente, registaram-se as respostas ondulatórias para os vários tempos de cura (7, 14 e 

28 dias), sendo estas comparadas entre si, de forma a averiguar se o tempo de cura teve efeito 

na transmissão da onda no enchimento (Figura 8). 

                                                           
7 Tempo que um sinal leva entre a primeira vez que cruza um determinado limite inferior e a primeira vez 
que cruza um determinado limite superior. Estes limites são geralmente definidos em percentagem do valor 
final. É vulgar usarem-se os tempos de subida 10%–90%, 5%–95% e 0–100%. 
(http://users.isr.ist.utl.pt/~aguiar/respostas%20no%20tempo.pdf) 

 
 

 
COLUNA 

 
% CIMENTO 

 
% SÓLIDOS EM PESO 

 
FATOR DE QUALIDADE 

1 3 77 Não foi possível a obtenção 

2 4 77 0.78 

3 3 79 2.40 

4 4 79 0.76 

5 4 77 1.06 

6 2 79 1.50 

Figura 7- Comparação das formas de onda registadas na coluna 6 para 
vários pontos de distância à fonte Adaptado de van Gool, B. (2007). 

http://users.isr.ist.utl.pt/~aguiar/respostas%20no%20tempo.pdf


25 
 

 

Figura 8-Repostas ondulatórias para vários tempos de cura e para várias distâncias à fonte. 
Adaptado de van Gool, B. (2007). 



26 
 

Os gráficos (Figura 8) mostraram que a onda se atenuou mais rapidamente no paste fill quando 

este se encontrava completamente curado. O paste fill atinge a sua resistência máxima quando 

se encontra completamente curado, demonstrando os resultados que à medida que a resistência 

do material aumenta, as ondas atenuam-se mais rapidamente no mesmo.  

De seguida, as formas de onda registadas nas várias colunas de enchimento com diferentes 

composições foram comparadas com o objetivo de averiguar se o conteúdo em cimento ou 

sólidos tinha influência na transmissão da onda. Na Figura 9 mostra-se a comparação das formas 

de onda com igual conteúdo em sólidos (77%), mas diferentes percentagens em cimento (2%, 

3% e 4%), para uma distância de 0.5m e 2m da fonte.  

Dado que a resistência do paste fill se altera com o conteúdo em sólidos e cimento, esperou-se 

um maior efeito da composição do material nas características ondulatórias e, 

consequentemente, na atenuação, do que aquele que realmente foi observado. van Gool, B. 

(2007) sublinhou que, de forma a estudar de modo abrangente o efeito da composição do paste 

fill na atenuação, é requerida uma maior variedade de misturas assim como a transmissão de 

cargas mais energéticas. 

 

Figura 9- Repostas ondulatórias para diferentes percentagens em cimento utilizadas e para 

distâncias à fonte de 0.5 e 2 m. Adaptado de van Gool, B. (2007). 
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Recentemente, Suazo et al. (2016) desenvolveram uma investigação laboratorial em amostras 

de paste fill cujo principal foco foi o estudo:  

• Da velocidade de propagação das ondas P; 

• Da refração em interfaces;  

• Da atenuação. 

Para tal, utilizou-se uma barra de Hopkinson (SHPB) (Figura 10) e as amostras de paste fill foram 

sujeitas a impulsos compressivos de alta amplitude e de cura duração. Adicionalmente, a 

velocidade de propagação medida para grandes deformações (VP (ls)), observada na SHPB, foi 

comparada com a velocidade de propagação determinada para pequenas deformações (VP(ss)).   

Uma vez que as detonações produzem taxas de deformação compreendidas entre 10-2 a 104 s-1 

(Pajak, M., 2011) e picos de tensão de cerca de 45 MPa (van Gool, B., 2007), geraram-se, nas 

interfaces de paste fill, pulsos incidentes de cerca 18s-1 e 25 MPa, tendo o sistema de aquisição 

de dados uma frequência de resposta de cerca de 65 kHz. 

 

 

Para estudar a VP (ls) no paste fill, o rácio de transmissão (Tr) e o rácio de refração (Rr) foram 

preparadas e testadas 360 amostras para diferentes tempos de cura (1,2,7,14 e 28 dias), graus 

de saturação (Alto - 97%, Médio - 60% e Baixo - 33%) e percentagem em cimento (3, 5 e 7%). 

Quando se estudou a atenuação, utilizaram-se amostras com 5% em cimento, mas com 

diferentes alturas.  

A evolução das propriedades elásticas do paste fill e a velocidade de propagação VP (ss) foram 

estudadas procedendo-se à medição das ondas através de elementos piezoelétricos. Utilizou-se 

um pulso de excitação quadrado de 8 Volts e uma frequência de 2000 Hz. As medições foram 

Figura 10- Representação esquemática da barra SHPB. Adaptado de Suazo et al. (2016). 

(4) (5) 
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realizadas em provetes preparados com diferentes percentagens em cimento (3 ,5 e 7%) e 

testadas sob duas condições diferentes, saturadas e não saturadas. 

Descobriu-se que a evolução da VP (ss) e VP (ls) foi fortemente afetada pelo grau de saturação 

das amostras (Figura 11 e Figura 12). Encontraram-se velocidades consideravelmente 

superiores em amostras preparadas perto da saturação total. Os efeitos da percentagem em 

cimento e tempo de cura foram mais significativos em provetes não saturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Evolução da VP (ss) com o tempo de cura para a amostras saturadas e não saturadas, 

preparadas com diferentes % cimento. Adaptado de Suazo et al. (2016). 
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Regra geral, as ondas resultantes de pequenas taxas de deformação parecem propagar-se de 

forma semelhante às ondas resultantes de grandes taxas de deformações em amostras de paste 

fill. Porém, a magnitude dos valores de velocidade difere devido às características da onda 

incidente que, por sua vez, condicionam a resposta do material. Para amostras que sofreram a 

influência de grandes deformações, observou-se um aumento dos valores de velocidade (VP (ls)) 

como resultado de um acréscimo na densidade (ρ) e no módulo da onda P (M). A relação entre 

estes fatores é dada pela Equação 6:  

                        𝑉𝑝 =  √
𝑀

𝜌
= √

𝑘+
4

3
𝜇

𝜌
           

 

Onde k é o módulo de compressibilidade e 𝜇 o módulo de rigidez. 

 

A investigação realizada por Suazo et al. (2016) não foi pioneira no que diz respeito à avaliação 

da velocidade de propagação das ondas no paste fill. Na Tabela 5 encontram-se sumarizados 

alguns trabalhos realizados neste campo.  

Figura 12- Evolução de Vp (ls) com o tempo de cura para provetes com uma 
saturação elevada (a), com uma saturação média (b) e com uma saturação 
baixa (c), preparados com percentagens em cimento diferentes. Adaptado de 
Suazo et al. (2016). 

(6) 
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Tabela 5- Valores de velocidade de propagação das ondas (P e S) obtidos noutros estudos. 

  

INVESTIGADOR /ES 

Moozar, P. L. (2002) van Gool, B. (2007) Galaa, A. M. et al. (2011) Ercikdi., B. et al. (2013) Miranda, M. (2016) 

ÂMBITO DO ESTUDO 

Medição e comparação da 
velocidade da onda p, através de 2 
equipamentos distintos, visando a 

utilização de técnicas não 
destrutivas. 

Previamente definido (ver 
pág. 22) 

Avaliação da evolução da velocidade 
da onda p e s em amostras de paste 
fill durante 1 semana, recorrendo a 

transdutores piezoelétricos. 

Averiguação da resistência e 
propriedades ultrassónicas de 2 

rejeitados de paste fill com 
características diferentes. 

Correlação entre as medições UPV, 
obtidas a partir de sensores 

piezoelétricos submersos em paste fill, 
com as tensões existentes no mesmo 

VALOR DA VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO RELATADO 

Equipamento Impact-Echo:  
Vp ϵ [1500; 2100] m/s 

 
Equipamento Pundit: 
Vp ϵ [1300; 1500] m/s 

 
 
 

Vp = 176 m/s 

Vp ϵ [500; 1600] m/s; 
Vs ϵ [100; 550] m/s. 

 
A grande diferença entre valores, 

para cada tipo de onda, deve-se às 
diferentes condições das amostras: 

submersas versus secas. 

 
Rejeitado I (RI): 

Vp ϵ [1450; 1690] m/s; 
 

Rejeitado II (RII): 
Vp ϵ [1370; 1600] m/s; 

 

 
 

Vp ϵ [1647.05; 1748.84] m/s; 
Vs ϵ [231.22; 314.31] m/s. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Características do paste fill: 
 

- %Sp ≈ 73%; 
- 3% agente ligante (30% cimento, 

70% cinzas); 
 

- Dimensões amostras: 
▪ Altura = 60 mm 

▪ Diâmetro = 30 mm 

Características do paste fill: 
 

- %Sp ≈ 76%; 
- 3.8 % cimento; 

- Densidade = 2003 kg/m3 
 

Medição elaborada in situ, 
na mina Cannington 

(Austrália). 
 
 

Características do paste fill: 
 

- %Sp ≈ 60%; 
- 3% e 5% cimento; 

 
- Dimensões amostras: 
▪ Altura = 100 mm 
▪ Diâmetro = 50 mm; 

- Baixa concentração em enxofre; 
 

Transdutor fonte excitado com 
voltagem de 340 V. 

 

Características do paste fill: 
 

- %Sp (RI)≈ 77%; 
- %Sp (RII)≈ 75%; 

- 5% a 7% cimento; 
 

- Dimensões amostras: 
▪ Altura = 100 e 200 mm 
▪ Diâmetro = 50 e 100 mm; 

 
Utilização do equipamento Pundit 

(frequência imposta = 53 kHz) para a 
medição da velocidade ultrassónica. 

 
 
 

Características do paste fill: 
 

- %Sp ≈ 79%; 
- 5% cimento; 

- Dimensão da amostra: 
▪ Provete paralelepipédico     

com = 400 x 120 x 200 mm 
 

Utilização de uma prensa para aplicação 
das tensões verticais necessárias à 

amostra. 
- σV ϵ [14.35, 293.2] KPa 

 
Gerador de pulso regulado com 

frequências entre os 50 e 150 kHz. 
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Relativamente ao estudo da refração e transmissão, as amostras saturadas mostraram 

quocientes de transmissão (Tr) e de refração (Rr) superiores às amostras não saturadas (pelo 

menos 25% superiores).  

Para elevados graus de saturação (isto é, superiores a 92%), tanto Tr como Rr foram pouco 

afetados pelo tempo de cura e pelo conteúdo em cimento. Contrariamente, para amostras não 

saturadas, estes rácios aumentaram com estas duas variáveis. 

Constatou-se que diferentes valores de saturação (entre 0 a 92%) tiveram um pequeno impacte 

no Tr e Rr. 

Obteve-se, como valor médio para espécimes saturados, um Rr de cerca de 26%. Para amostras 

não saturadas observaram-se valores inferiores, cerca de 16, 18 e 22%, para provetes 

preparados com 3, 5 e 7% de cimento, respetivamente. Tal sugere que os desmontes 

preenchidos em condições saturadas tendem a absorver uma grande quantidade de energia nas 

fronteiras, independentemente da percentagem em cimento que apresentem. Os valores de Rr 

determinados por Suazo et al. (2016) são semelhantes aos reportados por van Gool, B. (2007) 

(Rr superiores a 50%) e são consideravelmente superiores aos reportados por Aref, K. (1989) 

(Rr próximos de 5%). Além disso, esperam-se maiores valores de Rr in situ uma vez que a 

impedância da rocha é menor do que a impedância do aço no SHPB, isto é, entre 15 a 80% 

menor (Persson et al., 1994). 

 

Quanto à avaliação da atenuação, tal como esperado, à medida que o comprimento da amostra 

aumentou, a energia contida na onda de compressão transmitida diminuiu. Verificou-se que os 

efeitos do tempo de cura na atenuação das curvas, para um dado grau de saturação, são 

pequenos. No entanto, a grande atenuação observada para maiores comprimentos (Figura 13) 

pode esclarecer os pequenos rácios de transmissão descobertos por Aref, K. (1989).  

Observou-se que não existe variação dos valores de atenuação com o avançar do tempo de cura 

(Figura 14). 

Geralmente é expectável que materiais mais rígidos possuam menores rácios de atenuação, no 

entanto tal não se constatou experimentalmente (Suazo et al., 2016). Porém, esta regra parece 

não ser clara para solos cimentados, dado que pesquisas anteriores em areias mostraram que o 

rácio de atenuação pode aumentar com o tempo de cura (Saxena, S. K., et al., 1987). Amostras 

com grandes percentagens em água dissipam uma menor quantidade da onda de tensão 

incidente em comparação com paste fills não saturados. Estudos anteriores fornecem resultados 

contraditórios relativamente aos efeitos da saturação na atenuação. Albert, D. G. (1993) 

apresentou conclusões semelhantes a este estudo, apesar de ser no contexto das pequenas 

deformações. De forma contrária, mostrou que a atenuação atinge um valor máximo quando os 

solos se encontram completamente saturados (Winkler, K., Nur, A., 1979) e (Madhusudhan, B. 

N., Kumar, J., 2013). Regra geral, a atenuação em materiais constituídos por 3 fases, tais como 

em solos cimentados não saturados, é um fenómeno complexo que é afetado por um grande 
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número de variáveis, deste modo a comparação direta de resultados pode ser enganadora 

(Suazo et al., 2016). 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Rácios de transmissão para amostras com diferentes 
comprimentos e teores em água. Adaptado de Suazo et al. (2016). 

Figura 14- Valores de atenuação para diferentes tempos de cura e teores em água. 
Adaptado de Suazo et al. (2016). 
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2.3.4. Fenómenos ondulatórios mais complexos 

Os métodos para a determinação das velocidades das ondas volumétricas baseiam-se no facto 

de estas dependerem das propriedades elásticas dos materiais nos quais ocorre a propagação. 

Estas medições são usualmente efetuadas dando-se origem a uma perturbação sísmica num 

dado ponto do meio, e medindo-se o tempo necessário para que essa perturbação se propague 

em direção a um ou mais sensores recetores. Se as distâncias percorridas pelas ondas forem 

conhecidas, as velocidades das ondas volumétricas podem ser calculadas dividindo as 

distâncias pelos respetivos tempos de viagem (Sanchez-Salinero, I. et al., 1986). 

Apesar da medição das velocidades sísmicas, recorrendo a sensores piezoelétricos, ser 

promissora, a conveniência deste tipo de ensaios está limitada pela subjetividade associada com 

a identificação dos tempos de chegada das ondas (Sawangsuriya, A., 2012). O input recebido 

pelos sensores é governado não só pela rigidez, atenuação e propriedades dispersivas do meio, 

mas também pela distância entre a fonte e o recetor, o comprimento de onda, a distância a outras 

interfaces, e pela possibilidade de se gerarem ondas refletidas (Sawangsuriya et al. 2006) e 

(Arroyo et al., 2006). Deste modo, compreende-se que a determinação da velocidade de 

propagação num meio nem sempre é um procedimento trivial. 

Quando a velocidade de propagação de uma onda depende apenas das propriedades do meio 

no qual ocorre a sua propagação, a sua velocidade é constante, independentemente da 

frequência. Os meios para os quais se verifique esta condição designam-se por não dispersivos. 

Uma vez que a velocidade da onda é constante, todas as frequências viajam à mesma velocidade 

e o pulso manterá uma forma constante ao longo do tempo (e espaço). Porém, existem muitos 

exemplos de meios dispersivos, onde por vários motivos, a velocidade de propagação é 

dependente da frequência da mesma 

(http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/Dispersion/dispersion.html).   

Uma onda transiente (de duração finita) altera a sua forma ao propagar-se num meio dispersivo 

porque os seus componentes espectrais individuais se propagam com diferentes velocidades. 

Esta distorção, sofrida pelas ondas, pode impedir uma correta avaliação da velocidade de 

propagação (Novotny, O., 1999). 

Segundo Novotny, O. (1999) existem dois tipos de dispersão ondulatória: dispersão provocada 

pelo material (dispersão intrínseca) e a dispersão geométrica. A dispersão intrínseca ocorre 

devido à estrutura interna do material. Para as ondas elásticas este fenómeno está intimamente 

associado com a atenuação. Contudo, de acordo com Novotny, O. (1999) esta dispersão é 

geralmente relativamente fraca. A dispersão geométrica ocorre devido à interferência de ondas. 

Este tipo de dispersão pode ser encontrado quando as ondas se propagam em camadas finas, 

waveguides ou ao longo de uma superfície de um meio. 

Estudos anteriores (Popovics, S. et al., 1990) mostraram que amostras de betão e de pasta 

cimentícia exibiram velocidades de pulso dispersivas para um intervalo de frequências entre os 

24-120 kHz. Segundo os autores, tal é esperado devido à natureza não homogénea do material. 

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/Dispersion/dispersion.html
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Contudo, a dispersão tem sido atribuída de igual modo a efeitos geométricos, uma vez que as 

velocidades de pulso, em amostras de betão cilíndricas, medidas na direção lateral e longitudinal 

não foram coincidentes, especialmente quando a análise foi realizada para frequências mais 

baixas, indiciando que o percurso limitado comparado com o grande comprimento de onda para 

baixas frequências origina uma situação do tipo waveguide que afeta as medições de velocidade 

(Popovics, S. et al., 1990). 

Com base em várias experiências realizadas, Philippidis, T. P., e D. G. Aggelis. (2005) 

concluíram que a tendência dispersiva do betão, observada para os valores de frequência mais 

baixos utilizados, se mantém independentemente do comprimento do percurso realizado pelas 

ondas, do rácio entre o comprimento de onda e o comprimento do percurso realizado pelas ondas 

ou da geometria da amostra. Deste modo, os autores admitiram ser razoável assumir que a 

dispersão é originária da natureza não homogénea do betão. 

Ogino, T. et al. (2014) examinaram as disparidades existentes nos valores da velocidade de 

propagação das ondas S, provocadas pela utilização de diferentes técnicas/métodos de 

estimação dos tempos de propagação.  

A técnica do domínio da frequência é um método alternativo para estimar o tempo de viagem de 

um pulso, baseando-se para tal na mudança de fase entre o sinal transmitido e o sinal recebido. 

Este método serve-se de dois importantes conceitos: a velocidade de fase e a velocidade de 

grupo. 

Quando um sistema é não dispersivo, a velocidade de fase é constante, independente de 𝜔 

(frequência angular) e 𝑘 (número de onda). A velocidade de fase é dada por: 

 

𝑣𝑓𝑎𝑠𝑒 =
𝜔

𝑘
     

Onde 𝜔 = 2𝜋𝑓 e  𝑘 =  
2𝜋

𝜆
. 

A velocidade de fase apenas fornece a velocidade a que se transporta uma onda sinusoidal. 

Quando se está na presença de um conjunto de ondas sobrepostas (wavepacket), as quais 

podem ser descritas com a soma de várias ondas sinusoidais (através da transformada de 

Fourier), a velocidade deste wavepacket designa-se por velocidade de grupo e pode ser 

determinada através da relação: 

𝑣𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =
𝜕𝜔

𝜕𝑘
    

 

Se um sistema é não dispersivo todos os componentes de uma perturbação se movem com a 

mesma velocidade (a velocidade de fase), consequentemente o wavepacket movimenta-se todo 

com a mesma velocidade. Neste caso a velocidade de fase iguala a velocidade de grupo. 

No entanto, se um sistema é dispersivo a velocidade de fase é dependente de 𝜔 e 𝑘, deste modo 

as várias ondas sinusoidais que constituem o wavepacket propagam-se a diferentes velocidades.  

(8) 

(7) 
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Ogino, T. et al. (2014) descobriram que, para todas as amostras de solo estudadas, a velocidade 

de fase exibe uma considerável dependência da frequência. Este efeito da dispersão foi atribuído 

ao acoplamento entre os sensores e as amostras e à geometria dos equipamentos utilizados. Os 

autores sublinharam adicionalmente que a velocidade de fase subestimava a velocidade de 

pulso, e que a diferença observada entre a velocidade de grupo e a velocidade obtida no domínio 

do tempo é menos pronunciada para solos pouco rígidos, indiciando que a dispersão pode ser 

especialmente acentuada em amostras mais rígidas. 
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3. TRABALHO EXPERIMENTAL 
 

Graças à revisão bibliográfica presente no capítulo anterior foi possível a constatação dos 

benefícios da utilização do enchimento mineiro como suporte local e regional. Todavia, o número 

de publicações disponíveis nas quais se tenha procedido ao estudo da performance mecânica, 

sofrida por estruturas de enchimento sob carregamentos dinâmicos, é escasso. 

Desta forma, pretendendo contribuir para o incremento de dados existentes sobre esta temática, 

o objetivo desta investigação laboratorial foi atestar a adequação dos métodos sísmicos na 

monitorização da deformação do paste fill, quando o mesmo é sujeito a ensaios dinâmicos, 

pretendendo verificar-se se existe alguma relação entre a velocidade de propagação e a 

deformação no material de paste fill. Para tal, recorreu-se à utilização de vários sensores 

piezocerâmicos de forma a medir a velocidade de propagação (ondas P e ondas S) dentro do 

material, assim como as características da sua resposta ondulatória, para vários tempos de cura. 

Adicionalmente, foram utilizados extensómetros para monitorizar as extensões sofridas pelo 

mesmo em várias zonas. 

Neste capítulo, referente ao trabalho desenvolvido experimentalmente, encontram-se os 

subcapítulos referentes: à identificação do material objeto de estudo (desde a sua proveniência 

e características até à sua mistura); aos equipamentos utilizados durante toda a investigação 

laboratorial; à montagem e ao procedimento experimental (desde as fases iniciais até à etapa 

final) e à metodologia adotada para o estudo dos sinais elétricos.  

Todas as atividades laboratoriais foram desenvolvidas no GEOLAB, no Instituto Superior 

Técnico. 

 

3.1. Rejeitados 

3.1.1. Origem: mina de Neves – Corvo 

A mina de Neves-Corvo, situada na região do Baixo Alentejo, é a maior exploração subterrânea 

de sulfuretos maciços em Portugal. Este é considerado o mais importante projeto da Indústria 

Mineira no país e um dos maiores da Europa, no que diz respeito à obtenção de concentrado de 

cobre, metal primário, e zinco, metal secundário (Carvalho, 2014). A mina, atualmente 

pertencente ao grupo Lundin Mining, iniciou a sua atividade em 1980. A entrada em produção 

iniciou-se em finais de 1988 e atualmente prossegue com um esforço contínuo para aprofundar 

o modelo de distribuição espacial e racional aproveitamento (Carvalho & Ferreira, 1997).  

Das sete massas que constituem o jazigo de Neves-Corvo (Figura 15), cinco (Graça, Corvo, 

Neves, Zambujal e Lombador) encontram-se atualmente em exploração, utilizando os seguintes 

métodos de exploração: drift&fill, bench&fill, mini-bench&fill, optimized bench&fill e sill pillar, que 

são adequados às particularidades das massas que exploram. 
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A Somincor teve desde o início da sua atividade preocupações de caráter ambiental, tendo 

estabelecido processos de reutilização dos resíduos, escombro e rejeitados, sendo estes 

reutilizados no enchimento da mina. O enchimento com escombro, o enchimento hidráulico e 

enchimento com pasta fazem parte do ciclo produtivo da mina.  

O paste fill é aquele que apresenta maiores benefícios para a mina de Neves-Corvo, uma vez 

que é de toda a conveniência para a mina utilizar os rejeitados da lavaria de forma a minorar os 

custos de gestão da deposição de resíduos, bem como a reduzir custos de reabilitação no fim 

de vida da mina. 

 

3.1.2. Distribuição Granulométrica 

Quando se utilizam rejeitados para o enchimento, como é o caso da mina de Neves-Corvo, o 

estágio principal de ciclonagem representa o início do ciclo de produção do paste fill. É durante 

esta fase que é recolhido o material que irá constituir a fase sólida do paste fill. 

A análise da distribuição granulométrica dos rejeitados é deveras relevante para a produção de 

paste fill dado que influencia consideravelmente a sua transportabilidade nas tubagens. Para 

além da otimização do transporte do material, o conhecimento da distribuição granulométrica, 

assim como de outras características dos rejeitados, tais como a mineralogia; as propriedades 

Figura 15- Planta referente às massas mineralizados da mina de Neves-Corvo.  
(http://www.lundinmining.com/i/pdf/Neves-Corvo-Technical-Report.pdf). 
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químicas e o conteúdo em finos, é importante dado que estes fatores podem afetar a 

performance mecânica do paste fill (Fall et al. 2005, 2008). 

Seguidamente, apresentam-se duas distribuições granulométricas dos rejeitados utilizados, 

dado que foram utilizados barris de datas diferentes (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se pode constatar, apesar dos rejeitados terem sido recolhidos em datas diferentes 

não existem diferenças assinaláveis no que diz respeito à distribuição granulométrica. 

 

 

Figura 16- Distribuição granulométrica dos rejeitados utilizados na preparação do paste fill. 
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3.1.3. Preparação da mistura paste fill 

O paste fill utilizado na investigação laboratorial foi preparado no GEOLAB, tendo como base o 

cake fornecido pela Somincor, cimento CEM II/A-L 42,5R e água. 

Aquando do transporte dos rejeitados, estes foram colocados em recipientes apropriados de 

modo a garantir a preservação das suas características. Todavia, antes de se proceder à 

preparação do paste fill mediu-se o teor em humidade presente em cada barril. No total, foi 

necessário utilizar 5 barris, os respetivos teores em humidade e massas estão presentes na 

seguinte Tabela 6: 

 

Tabela 6- Identificação dos barris e respetivos teores em água e massas. 

 

Optou-se pela utilização de água da torneira, uma vez que não se pretendeu, nesta etapa, 

conhecer a influência da utilização de uma água com pH ácido (muito comum em ambiente 

mineiro) no comportamento do material. 

Após a definição das percentagens e massas de rejeitados, cimento e água a utilizar (Figura 17) 

iniciou-se a preparação da mistura de paste fill, pretendendo garantir-se a máxima 

homogeneização possível com a utilização de uma betoneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO BARRIL TEOR EM ÁGUA (%) MASSA (KG) 

Barril 1 12.8 20 ±0.5  

Barri 2 17.2 65 ±0.5  

Barril 3 12.5 43 ±0.5  

Barril 4 14.6 44 ±0.5  

Barril 5 14.3 52 ±0.5  

Figura 17- Composição e preparação do paste fill. 
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3.2. Equipamentos 

3.2.1. Sistema de aquisição e captura da resposta ondulatória 

De forma a poder determinar as velocidades de propagação dentro do paste fill é necessário, 

para além do conhecimento da distância que separa dois pontos de medição, saber o tempo que 

esse sinal demora a propagar-se entre esse dois locais. 

Para tal, utilizaram-se elementos piezoelétricos, tendo estes a capacidade, graças aos materiais 

que os constituem, de proceder à conversão de energia mecânica num sinal elétrico. Foram 

utilizados elementos piezocerâmicos, PZT, mais concretamente o material com a designação de 

PIC 255, produzidos pela PI Ceramic.  

Para a medição das ondas P utilizaram-se discos de compressão (Figura 18) e para a medição 

das ondas S utilizaram-se placas de corte (Figura 18).          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sensores S e P, daqui em diante definidos como os conjuntos constituídos por um elemento 

piezocerâmico, elétrodo exterior e cabo coaxial, foram construídos no GEOLAB, seguindo os 

mesmos procedimentos descritos por Miranda, M. (2016) (Figura 19). Foi utilizado um total de 

26 sensores, sendo 10 destes sensores adequados para a deteção de ondas P e os restantes 

16 para a medição de ondas S. 

 

 

 

 

DISCO DE COMPRESSÃO 

▪ TH = 3 mm; 

▪ D =10 mm; 

▪ Frequência de ressonância = 

6.67 MHz. 

PLACA DE CORTE  

▪ TH = 1 mm; 

▪ L = 4 mm; 

▪ W = 4 mm; 

▪ Frequência de ressonância = 

1.25 MHz. 

Figura 18- Elementos piezocerâmicos utilizados e suas principais características. 

Figura 19- Sensor preparado para a aquisição dos sinais. 
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Para se poder identificar o intervalo de tempo entre dois pontos, como anteriormente 

mencionado, torna-se necessário a utilização de um osciloscópio. 

O osciloscópio utilizado, Pico (modelo 2406b), consiste num dispositivo hardware (Figura 20) que 

comunica com o utilizador através de um software instalado no computador (PicoScope6). 

 

  

 

 

 

 

A aquisição das formas de onda ocorreu aquando dos vários ensaios de carregamento. O sensor 

mais próximo da fonte ficou definido como trigger no software, significando que quando um 

determinado valor estabelecido para a voltagem era atingido, este sensor era “ativado”, 

começando o registo a partir do momento em que a frente de onda o atingisse.8 De seguida 

apresentam-se os principais ajustes realizados no manuseamento do osciloscópio: 

• A voltagem (escala vertical) foi adaptada para cada sensor, e consequentemente para 

cada canal (o aparelho permite a utilização de 4), consoante a sua localização. Os 

valores utilizados oscilaram entre 20 mV a 10 V; 

• Definiu-se uma escala horizontal de 5 ms/div, ou seja, a duração total da janela temporal 

foi de 50ms; 

• Selecionou-se uma resolução vertical de 10.5 bits; 

• A frequência de amostragem tomou o valor de 1.4 MHz; 

 

3.2.2. Sistema de aquisição e registo das extensões 

As extensões resultantes dos ensaios dinâmicos foram detetadas através de extensómetros. Os 

extensómetros são sensores adequados para a medição de deformações da ordem de 1 × 10−6 

dado serem constituídos por um filamento sensível a qualquer variação que possa ocorrer no 

sistema. A medição destas extensões ocorre graças à alteração de geometria sofrida pelo 

filamento, o que por sua vez origina uma alteração na resistência à passagem de corrente. A 

relação entre extensão-resistência é dada pela equação: 

 

                                                           
8Na realidade o instante em que a frente de onda atingia o sensor trigger não foi capturado em primeiro 
lugar, selecionou-se um período de 5 ms (10% da duração da janela) antes desse acontecimento, de forma 
a poder observar o ruído do sensor seguido da chegada da onda. 

Figura 20- Osciloscópio Pico. 
(https://www.picotech.com/oscilloscope/2000/picoscope-2000-specifications). 
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𝜺 =  
∆𝑳

𝑳
=

𝟏

𝑮
×

∆𝑹

𝑹
      

Onde: 

▪ L: comprimento inicial; 

▪ ∆ L: alteração do comprimento; 

▪ R: resistência inicial; 

▪ ∆ R: alteração da resistência; 

▪ G: gauge factor. 

 

O gauge factor (G) é um indicador da sensibilidade do extensómetro. Para extensómetros com 

filamentos metálicos este valor normalmente encontra-se próximo de 2, o que significa que se 

estes forem deformados em 1%, a sua resistência altera-se em 2%. Para os extensómetros 

utilizados G = 2.033. 

Idealmente seria desejável que a resistência do extensómetro apenas se alterasse em resposta 

à deformação aplicada. Porém, o material que constitui o extensómetro, assim como o material 

no qual o mesmo é colocado, também sofrem alterações de temperatura. Para combater a 

influência das oscilações de temperatura utilizaram-se dummy gauges (extensómetros 

compensadores) mergulhados no mesmo material, mas num recipiente diferente. 

No total, foi utilizado um conjunto de 9 extensómetros ativos e 9 extensómetros compensadores, 

sendo que cada um deles possuía 3 cm de comprimento. 

As extensões resultantes dos ensaios de carregamento de impacto foram lidas através do 

equipamento DataTaker DT800 (Figura 21), estando este conectado a um computador onde os 

mesmos eram registados no software DeLogger. Os registos foram efetuados continuamente 

durante o decorrer de toda a investigação laboratorial, onde iam sendo guardados em formato 

txt. O intervalo entre a aquisição de registos foi de 1 minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a medição da variação de resistência sofrida por cada extensómetro utilizou-se um circuito 

ponte de Wheatstone, graças à sua sensibilidade este circuito torna-se adequado para a medição 

Figura 21- Equipamento dataTaker DT800. 

(9) 
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de pequenas alterações de resistência. Uma vez que apenas uma das quatro resistências da 

ponte estava ativa, isto é, sensível às extensões que se pretendiam medir, o circuito designa-se 

¼ ponte de Wheatstone. Para completar a ponte utilizaram-se duas resistências de 120 Ω 

(tolerância de 1%) e um extensómetro compensador. 

As leituras dos 9 canais utilizados, correspondentes a 9 ×(¼ ponte de Wheatstone), eram 

fornecidas em ppm (partes por milhão), com uma precisão de 0.02%. Para fazer a conversão de 

microextensão (µԑ) para ppm do equipamento DT800 utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

𝝁𝜺 =
𝟒

𝑮×𝑵
 𝒑𝒑𝒎    

Onde: 

▪ G: gauge factor =2.033 

▪ N: nº de extensómetros ativos na ponte = 1. 

 

3.3.  Montagem e procedimento experimental 

Previamente a definir o procedimento experimental mais apropriado, o primeiro desafio 

relacionado com este trabalho experimental prendeu-se com a necessidade de conceber uma 

estrutura que atuasse como fonte de impacto nos ensaios de carregamento dinâmico e que 

permitisse uma transmissão de energia controlada, conhecida e localizada. Ou seja, os 

pressupostos foram:  

➢ Conhecer a energia mecânica transmitida; 

➢ Possibilidade de variar a energia, mas poder controlar essa variação; 

➢ Garantir uma trajetória controlada de forma a conhecer sempre as coordenadas do 

impacto. 

Desde cedo se compreendeu que o pêndulo gravítico seria a estrutura mais adequada para 

cumprir os requisitos acima mencionados. Um pêndulo é um instrumento que consiste numa 

massa pontual ligada a um fio de massa desprezável e inextensível que oscila em torno de uma 

posição de equilíbrio. Uma das principais vantagens na utilização do pêndulo é que as únicas 

forças a atuar no sistema são a força gravítica e a tensão, e, portanto, o movimento pode ser 

considerado como conservativo dado que as perdas relativas à resistência do ar são mínimas. 

Inicialmente foi utilizada uma esfera de ferro (massa = 988±0.5 g; diâmetro = 64.6±0.05 mm) e 

um fio de massa desprezável (comprimento = 1290 ±0.5 mm), no entanto esta configuração foi 

abandonada e substituída por uma versão distinta. O principal motivo que levou a esta tomada 

de decisão relacionou-se com as reduzidas distâncias para as quais se mediram as velocidades, 

uma vez que um pequeno desvio da esfera relativamente à zona de impacto é suficiente para 

que o erro propagado à determinação da velocidade seja colossal.  Consequentemente, acabou 

(10) 
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por se substituir o pêndulo simples por um pêndulo físico. O pêndulo físico é constituído por um 

objeto conectado a uma barra rígida, neste caso, a barra atravessa uma esfera (com 

características distintas da anterior)9. Este tipo de pêndulo, não tem uma distribuição uniforme 

de massa e possuiu apenas um grau de liberdade, sendo este o ângulo que a barra faz com a 

vertical. A versão final do pêndulo (Figura 22) apresenta as características presentes na Tabela 

7.  

 

Tabela 7- Principais características dos componentes do pêndulo. 

 

Por sua vez, este pêndulo encontra-se encastrado numa estrutura (dimensões da base = 0.3× 

0.3 × 0.13 m) que permite um incremento da sua estabilidade e, consequentemente, da eficiência 

deste dispositivo. 

Para o controlo do input de energia fornecida pelo pêndulo adaptou-se um transferidor. 

Procedeu-se à furação do transferidor em determinados ângulos visando a introdução de um 

parafuso que, por sua vez, se encontrava conectado a um multímetro. Desta forma, quando a 

barra entrasse em contacto com o parafuso, para um determinado ângulo pré-estabelecido, seria 

possível a confirmação deste contacto, tanto a nível visual como auditivo, incrementando a 

eficiência da metodologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 O motivo pelo qual se optou pela troca de esferas é explicado em 3.3.1. 

BARRA RÍGIDA ESFERA 

Comprimento = 1258 ± 0.5 mm; Diâmetro = 73.9  ± 0.05 mm; 

Massa = 1424 ± 0.5 g; Massa = 155  ± 0.5 g; 

Material = Metal. Material = Termoplástico; 

 Observações = Apresenta um fraco ressalto. 

Figura 22- Pêndulo construído para a investigação laboratorial. 
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3.3.1. Evolução da montagem e do procedimento experimental 

Na primeira fase, os testes experimentais realizados no paste fill decorreram numa caixa de 

menores dimensões e tiveram como objetivo principal testar a adequação dos sensores S e P e 

dos extensómetros, e das relações com os respetivos aparelhos de recolha de dados, na captura 

do comportamento estático e dinâmico da material. Nesta fase não houve preocupação em 

quantificar a energia transmitida ao sistema. 

Os extensómetros encontravam-se perpendiculares entre si (plano yz), dentro de uma pequena 

bolsa, para os proteger do ambiente agressivo do paste fill, o que se verificou não ser o método 

ideal para capturar as extensões. 

No total utilizaram-se 2 sensores S; 1 sensor P; 1 sensor exterior magnético10 (trigger11) e 4 

extensómetros (2 ativos, 2 compensadores) (Figura 23). 

Após a confirmação da adequação do equipamento para a investigação laboratorial em questão, 

passou-se para a segunda fase. Nesta etapa, fez-se uso de uma caixa metálica, de dimensões 

33×25.2×53.7 cm, e procedeu-se à instalação de 4 sensores S; 2 sensores P; 1 trigger 

magnético exterior; 3 extensómetros ativos (dispostos ortogonalmente entre si) e 3 

extensómetros compensadores. Aplicou-se uma camada de serapilheira no fundo da caixa uma 

vez que as aberturas existentes na mesma possuíam dimensões excessivas, podendo deixar 

escapar inclusive o paste fill.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Tem características diferentes dos restantes sensores utilizados. Espectro de frequências 80 – 400 kHz. 
11 Primeiro sensor a detetar a onda, serve para estabelecer um intervalo de tempo. 

CARACTERÍSTICAS DA 

CAIXA 

▪ Material: Ferro; 

▪ Dimensões: 40×12×20 cm; 

▪ Observações: Possui 33 

furos na base de forma a 

permitir o escoamento de 

água. 

 

Figura 23- Caixa metálica onde decorreram os primeiros ensaios. 
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Apesar de a Figura 24 não apresentar a montagem finalizada, é possível identificar que o 

conjunto dos sensores se encontrava disposto no mesmo plano, a uma altura correspondente a 

metade da altura da caixa. Após a conclusão desta montagem, três dos sensores 12 ficaram 

virados para o lado A (face de menor área) enquanto que os restantes três ficaram virados para 

o lado B (face de maior área).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após ter decorrido algum tempo de ensaios, avaliaram-se os resultados obtidos e detetaram-se 

alguns problemas. 

Com o avançar do tempo de cura começou a criar-se uma camada de ar, existente entre a caixa 

e o bloco de pasta (Figura 25). Com esta consequência, e com o decréscimo nos valores de 

velocidade, surgiu a preocupação em saber se esta diminuição estaria apenas a ser influenciada 

pelo tempo de cura. A velocidade de propagação determinada poderia não corresponder à 

verdadeira velocidade de propagação no material de paste fill, mas sim uma velocidade 

composta por dois meios distintos, ar e paste fill. Adicionalmente, verificou-se múltiplas vezes, 

aquando do impacto da esfera na caixa, que o trigger se movia, mesmo colocando fita adesiva 

por cima. 

Há que salientar ainda que, quando se procede à determinação da velocidade de propagação 

de um material que se encontre confinado por fronteiras rígidas (neste caso, faces metálicas), 

existe a possibilidade do valor obtido para a velocidade de propagação ser mascarado devido à 

existência de ondas refratadas que viajem a velocidades superiores (Sawangsuriya, A., 2012).  

 

                                                           
12 1 sensor P, 1 sensor S com polaridade vertical e 1 sensor S com polaridade horizontal. 

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA 

Material: Ferro; 

Dimensões: 40×12×20 cm; 

Observações: Possui 33 furos na 
base de forma a permitir o 
escoamento de água. 

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA 

Material: Ferro; 

Figura 24- Orientação dos sensores na caixa. 
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Para enfrentar estes problemas escavou-se uma cavidade de pequena dimensão, dentro da 

caixa, do lado oposto à face metálica que recebia o impacto, de forma a atestar a influência da 

camada de ar nos resultados. Contudo, colocou-se a hipótese dessa experiência falhar uma vez 

que com a produção e enchimento de uma cavidade criou-se uma série de descontinuidades no 

meio. Tal como esperado, a experiência fracassou visto que a onda acabava sempre por ser 

detetada em primeiro lugar no sensor mais afastado. 

Na terceira fase da afinação do procedimento experimental, procedeu-se a uma montagem 

laboratorial muito semelhante à descrita no estágio anterior. A única diferença residia no facto 

de se deixar de utilizar um sensor trigger colocado do lado de fora da caixa. Nesta etapa, os 

sensores trigger (um para o lado A e outro para o lado B) foram colocados no interior da caixa, 

com um afastamento de 3 cm das faces metálicas. Além disso, estes sensores foram substituídos 

por sensores do mesmo tipo dos recetores, uma vez que se descobriu que para o mesmo input 

energético, a resposta do trigger magnético não era semelhante à dos sensores recetores, o que 

poderia influenciar os resultados referentes ao estudo da atenuação (Figura 26). Foi também 

nesta fase que o pêndulo sofreu algumas alterações, fez-se a substituição do fio pela barra rígida, 

esperando que com esta mudança se pudessem minimizar as oscilações encontradas para as 

velocidades medidas para distâncias muito pequenas. 

Dimensões: 40×12×20 cm; 

Observações: Possui 33 furos na 
base de forma a permitir o 
escoamento de água. 

Figura 25- Vazio existente entre o material e a 
caixa. 

Figura 26- Montagem dos sensores na caixa antes de se proceder ao enchimento. 
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Novamente, os problemas persistiram, mas desta vez de natureza distinta. Os sensores 

localizados a meio da caixa assinalavam valores de amplitude superiores às capturadas pelos 

sensores trigger, mesmo quando a análise era apenas referente ao 1º pico para cada sensor. A 

grande diferença de impedâncias (paste fill /metal) fazia com que a maioria da onda fosse 

refletida de volta para o material quando atingia as interfaces da caixa metálica. Este facto aliado 

à geometria da caixa e à disposição dos sensores na mesma, fez com que se suspeitasse que 

ocorresse sobreposição ondulatória e consequentemente amplificação das ondas em 

determinadas zonas do recipiente, nomeadamente, na zona central. 

De forma a confirmar a suspeita anterior retirou-se, cuidadosamente e recorrendo à utilização de 

ferramentas adequadas, o bloco de paste fill de dentro da caixa. Estando este liberto, atingiu-se 

o mesmo, para os dois lados (A e B) e a meia altura (localização do plano de sensores), com um 

martelo de borracha para confirmar se os efeitos persistiam. Constatou-se que os mesmos 

haviam desparecido, ou seja, a amplitude ondulatória decresceu com a distância à fonte de 

energia, tal como esperado inicialmente. Como consequência, decidiu-se que na seguinte 

montagem experimental a caixa metálica não seria utilizada, o bloco de paste fill seria exposto 

diretamente aos carregamentos dinâmicos. 

Para a última fase da montagem experimental, decidiu-se que o intervalo entre ensaios seria de 

5 minutos e reajustou-se o pêndulo, tendo sido substituída a esfera de ferro por uma esfera 

termoplástica de forma a minimizar os danos exercidos no material. Além disso, estabeleceu-se 

a utilização de ângulos pequenos no pêndulo devido ao mesmo motivo. 

Decidiu-se que a estrutura que serviria de recipiente para o material de paste fill seria de madeira 

com o objetivo de se poder proceder à descofragem posteriormente, assim que este 

apresentasse características que sugerissem que estaria pronto para abandonar o suporte.  

Apesar desta metodologia ultrapassar todos os problemas encontrados até à data também 

apresenta questões menos positivas:  

• Deformação das zonas de impacto, o que significa que as condições de carregamento 

em tempos de cura iniciais não serão exatamente iguais às dos tempos de cura finais. 

Porém, como as medições são sempre relativas aos sensores trigger, e como estes se 

encontram dentro do material, este ponto não deverá apresentar grandes problemas; 

 

• Falta de confinamento e aumento de exposição do bloco, o que o torna suscetível ao 

surgimento de fraturas. No entanto, esta problemática é algo que ocorre in situ, tornando 

esta investigação mais próxima da realidade. 
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3.3.1.1. Montagem experimental final 

 
I. Visando o alojamento do material de paste fill, construiu-se uma caixa de madeira (pinho) 

com as seguintes dimensões: 

 

o Comprimento = 152 cm; 

o Largura = 25 cm; 

o Altura = 26 cm. 

 

II. Com o objetivo de permitir a drenagem da água, mas a retenção do paste fill, fizeram-se 

960 furos na base da caixa, com diâmetro de 0.5 cm, espaçados regularmente numa 

área de 3800 cm2, por cima dos quais se colocou uma rede verde; 

 

III. Procedeu-se ao planeamento e posterior marcação cautelosa das localizações dos 

sensores; 

 

IV. Após atestar o funcionamento de todos os sensores, os mesmos foram colocados dentro 

da caixa, tendo em consideração a correta orientação e o conhecimento da localização 

exata de cada um. Na Figura 27, pode observar-se a montagem experimental final; 

 

V. Após se executar a uma verificação final a todos os componentes, procedeu-se ao 

enchimento da caixa com o auxílio de uma betoneira (Miral 160) (Figura 28); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27- Sensores ondas e extensómetros localizados em zonas específicas da 
caixa. 
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VI. Decorridos 5 dias após a colocação do material de enchimento dentro da caixa de 

madeira procedeu-se à descofragem. Na Figura 29 é possível observar o bloco de paste 

fill após esta operação, assim como todos os equipamentos utilizados na realização da 

investigação laboratorial. Na Figura 30 encontra-se a representação esquemática do 

paralelepípedo de paste fill, sendo possível visualizar um plano de corte no qual se 

observa a disposição dos sensores no interior do material (esta representação não se 

encontra à escala). As estrelas simbolizam os locais onde decorreram os ensaios de 

impacto. Ainda na Figura 30, é possível observar a representação esquemática dos 

extensómetros, estes ficaram situados no plano imediatamente abaixo dos sensores das 

ondas. Cada extensómetro está identificado consoante a direção (x, y ou z) e o conjunto 

(1, 2 ou 3) a que pertence. 

Na Tabela 8 encontram-se identificados os vários sensores que estão numerados na 

Figura 30, entre parêntesis encontra-se o nome associado a cada um. Na Tabela 9 

apresentam-se as distâncias entre sensores trigger e recetores, para cada conjunto 

testado. 

Figura 28- Enchimento da estrutura de madeira. 
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Figura 29- Bloco de paste fill e equipamentos utilizados para a sua monitorização. 

Figura 30- Representação esquemática do bloco de paste fill e dos elementos presentes no mesmo. 
Os sensores das ondas encontram-se representados no primeiro retângulo enquanto que os 
extensómetros se encontram no retângulo de baixo. 



52 
 

Tabela 8- Identificação dos sensores ondas presentes no material. 

 

Tabela 9- Distâncias entre sensores trigger e sensores recetores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2. Procedimento experimental final 

O presente procedimento foi o adotado após as modificações descritas em 3.3.1., tendo 

decorrido desde o sétimo até ao vigésimo terceiro dia de cura do material. 

Apresenta-se a metodologia referente a um dia de trabalho, sendo que nos restantes dias se 

procede analogamente: 

I. Posicionou-se o pêndulo junto à face A do bloco de pasta, fazendo coincidir a marcação 

existente na estrutura com a marcação presente no material. Estas marcações foram 

                                                           
13 Polaridade orientada verticalmente 
14 Polaridade orientada horizontalmente 

SENSORES TRIGGER SENSORES RECETORES 

Sensores 
trigger P 

Sensores 
trigger SV 13 

Sensores P Sensores SV Sensores SH 14 

1(TPY1); 
4(TPX1); 
6(TPX2); 
8(TPX3). 

2(TSX1); 
3(TSY1); 
5(TSY2); 
7(TSY3). 

11(PY1); 
12(PX1); 
17(PY2); 
18(PX2); 
23(PY3); 
24(PX3). 

9(SVY1); 
14(SVX1); 
15(SVY2); 
20(SVX2); 
21(SVX3); 
26(SVX3). 

10(SHY1); 
13(SHX1); 
16(SHY2); 
19(SHX2); 
22(SHY3); 
25(SHX3). 

LADO A LADO B 

  

d (TPY1 -> PY1) = 21.3 cm d (TPX1 -> PX1) = 8.5 cm 

d (TPY1 -> PY2) = 72 cm d (TPX1 -> PX2) = 51.4 cm 

d (TPY1 -> PY3) = 122.7 cm d (TPX1 -> PX3) = 101.7 cm 

  

d (TSX1 -> SVX1) = 25.3 cm d (TSY1 -> SVY1) = 12.5 cm 

d (TSX1 -> SVX2) = 76 cm d (TSY1 -> SVY2) = 52.2 cm 

d (TSX1 -> SVX3) = 126.7 cm d (TSY1 -> SVY3) = 102.1 cm 

  

d (TSX1 -> SHX1) = 23.8 cm d (TSY1 -> SHY1) = 11 cm 

d (TSX1 -> SHX2) = 74.5 cm d (TSY1 -> SHY2) = 51.9 cm 

d (TSX1 -> SHX3) = 125.2 cm d (TSY1 -> SHY3) = 101.9 cm 

Considerou razoável admitir-se que o erro associado à medição destas 

distâncias é de ± 2mm 
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previamente elaboradas, atendendo às coordenadas de impacto da esfera no material 

de paste fill; 

 

II. Procedeu-se à conexão de um determinado conjunto de sensores a testar. Os conjuntos 

de sensores a ensaiar foram previamente definidos tendo em consideração a orientação 

dos mesmos relativamente à face do material a sofrer o impacto e o tipo de onda a 

capturar, P ou S (Ver Figura 31 e Figura 32 a ordem pela qual cada conjunto foi testado); 

 

III. Ajustou-se o parafuso no transferidor, de modo a que ficasse selecionado um θ=12º; 

 

IV. Elevou-se a barra do pêndulo de forma a que esta entrasse em contacto com o parafuso, 

largando-a de seguida sem velocidade inicial; 

 

V. Após o impacto confirmou-se o registo da forma de onda, sendo o mesmo guardado em 

formato txt para que fosse possível a sua posterior análise. Preparou-se o software para 

a seguinte captura. O intervalo entre ensaios foi de 5 minutos; 

 

VI. Os passos IV e V foram reproduzidos 5 vezes, ou seja, para um determinado conjunto 

de sensores selecionado, o mesmo ensaio (mesmas condições) foi repetido; 

 

VII. Após a conclusão do passo VI, os passos IV e V foram novamente reproduzidos, porém 

para um θ=15º, seguindo-se a repetição do passo VI; 

 

VIII. Repetiu-se o procedimento supracitado para o lado B, tendo sido executado de forma 

similar. As diferenças residiram na localização do pêndulo, foi transportado para o lado 

B, e nos conjuntos de sensores a serem testados. 

 

 Figura 31- Conjuntos de sensores testados (Parte I/II). 
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3.4. Metodologia para o estudo dos sinais elétricos 
 
Devido ao elevado número de ensaios a realizar em cada dia de trabalho, a obtenção adicional 

dos parâmetros de interesse (para este estudo) para cada sinal tornar-se-ia uma tarefa 

impossível de concretizar no mesmo dia. Consequentemente, os sinais apresentados pelo 

osciloscópio foram gravados em formato txt, de modo a que se realizasse uma posterior análise 

dos mesmos, recorrendo a um programa em MATLAB, desenvolvido pelo Professor Fernando 

Durão. Resumidamente, este programa procede à reconstrução do sinal, através do ficheiro txt, 

que é exibido pelo osciloscópio. Cada ficheiro txt apresenta cinco colunas distintas: “Tempo 

(ms)”, “Canal A (Voltagem)”, “Canal B (Voltagem)”, “Canal C (Voltagem)” e “Canal D (Voltagem)”.   

O programa permite a visualização dos 4 canais no domínio do tempo. Estes podem ser 

observados todos na mesma janela (Figura 33), o que tem como vantagem a direta constatação 

da diferença de potência existente entre um sinal mais próximo e um sinal mais afastado da 

fonte, mas apresenta como desvantagem a impossibilidade de uma análise mais detalhada dos 

sinais mais fracos.  Para fazer face à desvantagem enunciada, o programa permite a análise de 

cada sinal em separado, sendo cada um deles representado numa janela individual, com uma 

escala vertical (voltagem) adequada (Figura 34), (Figura 35), (Figura 36) e (Figura 37). 

Para além do programa permitir a visualização do comportamento dos sinais no domínio do 

tempo também a permite no domínio da frequência (potência versus frequência). 

Figura 32- Conjuntos de sensores testados (Parte II/II). 



55 
 

 

 

 

 

 

Figura 33- Janela onde se encontram presentes todos os sinais. 

Figura 34- Canal A. 

Figura 35- Canal B. 
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Na teoria de processamento de sinais, é sabido que a energia, E, de um qualquer sinal discreto 

por amostragem, x(t), t =1, 2,...,T,  é, por definição, o somatório dos quadrados dos valores x(t), 

t=1,2,...,T, onde t é um múltiplo do período de amostragem, isto é, do intervalo de amostragem 

no domínio do tempo. Por sua vez, a potência, P, é, por definição, a energia média por unidade 

de tempo, isto é: 

𝑷 =  
𝑬

𝑻
       

Relativamente aos sistemas elétricos: 

𝑷 =  
𝑽𝟐

𝑹
= 𝑹𝑰𝟐    

Figura 36- Canal C. 

Figura 37- Canal D. 

(11) 

(12) 
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Onde V é a diferença de potencial (V), I é a intensidade da corrente (A) e P é a potência (W), 

sendo estas as unidades SI.  

Uma vez que na situação em questão se está a lidar com sinais elétricos expressos em volts ou 

milivolts, o quadrado dos mesmos define a sua potência a menos de uma constante multiplicativa 

(1/R) desconhecida. 

Tendo estas noções teóricas em mente, o programa permite a obtenção direta de alguns 

parâmetros característicos dos sinais, para cada canal: 

▪ Potência verificada (mV2); 

▪ Rácio de potência, entre o canal A (trigger) e cada um dos restantes canais; 

▪ Amplitude máxima (mV); 

▪ Frequência dominante (Hz); 

▪ Potência (mV2) da frequência dominante. 

Se desejável, o software pode proceder à determinação automática da velocidade de 

propagação (m/s), utilizando o canal A (trigger) como referência para estabelecer um intervalo 

de tempo entre esse mesmo sensor e um sensor recetor. O utilizador apenas necessita de 

introduzir a distância que separa os dois sensores. Essencialmente, os passos que o programa 

utiliza para calcular a velocidade são os seguintes: 

I. Transforma as amplitudes do sinal original de modo a que apenas existam amplitudes 

positivas, o sinal transformado é o módulo do sinal inicial; 

II. Calcula o valor médio da potência do sinal; 

III. Identifica o instante de tempo para o qual a potência do sinal ultrapassa o threshold15 

definido pelo utilizador. Por exemplo, selecionando um threshold de 1.05, o programa irá 

detetar o instante de tempo onde a potência do sinal é igual ou superior a 5% do valor 

de potência média. É natural que este threshold necessite de ser ajustado consoante a 

situação em questão.  

IV. Conhecendo-se os instantes de tempo para o sensor trigger e o sensor recetor, a 

obtenção do intervalo de tempo e da respetiva velocidade de propagação é trivial. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Valor limite. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Velocidades de propagação  

Determinaram-se as velocidades de propagação (ondas P e S) para três troços distintos, tanto 

para o lado A como para o lado B (Figura 30), onde a distância, para cada troço, entre a fonte e 

o recetor, é definida de acordo com a Tabela 10. 

 

Tabela 10- Distâncias utilizadas para calcular as velocidades de propagação. 

 LADO A LADO B 

PY SVX SHX PX SVY SHY 

Troço 1 (T1) 0.213 m 0.25 m 0.238 m 0.085 m 0.12 m 0.11 m 

Troço 2 (T2) 0.72 m 0.76 m 0.745 m 0.514 m 0.522 m 0.519 m 

Troço 3 (T3) 1.227 m 1.267 m 1.252 m 1.017 m 1.021 m 1.019 m 

 

Regra geral, constata-se que existe um pequeno incremento na velocidade das ondas P (Figura 

38), SV (Anexo A- Figura 55) e SH (Anexo A – Figura 56) do lado A com o tempo de cura. Na 

Tabela 11 encontram-se as incertezas associadas a estes valores de velocidade de propagação. 

 

Tabela 11- Incertezas associadas à medição das velocidades V(PY). 

 LADO A 

12º 15º 

P 

T1 ±55.63 m/s ± 45.10 m/s 

T2 ± 75.46 m/s ± 82.49 m/s 

T3 ± 82.45 m/s ± 86.17 m/s 
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Figura 38- Evolução das velocidades dos sensores PY com o tempo de cura. 
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São vários os artigos onde se relata o aumento da velocidade de propagação no paste fill com o 

tempo de cura das amostras (Galaa, M., et al., 2011), (Chen, W., et al., 2010), (Ercikdi, B., et al., 

2014) e (Suazo, G., et al., 2016). Devido à hidratação do cimento, a matriz do paste fill vai 

evoluindo, ganhando mais resistência à medida que este fenómeno decorre. Porém, o material 

também pode sofrer degradação das suas propriedades devido à contração do cimento, 

induzindo o aparecimento de fraturas e a consequente diminuição dos valores de velocidade. 

A diferença no input energético (θ=12º ou θ=15º) não parece ter afetado a velocidades das ondas 

S. Todavia, o mesmo não se pode afirmar relativamente às ondas P. Quando comparando a 

propagação das ondas entre um material real e um material ideal, no primeiro a amplitude das 

oscilações vai decrescendo à medida que estas se vão propagando devido ao fenómeno de 

atenuação, o mesmo não acontece num material considerado ideal. Como consequência, os 

tempos de chegada tornam-se mais difíceis de identificar, especialmente para as ondas P, 

sofrendo estas mais atenuação do que as ondas S (Sanchez-Salinero, I. et al., 1986).  Uma vez 

que diferentes inputs energéticos se refletem em diferentes energias transmitidas ao sistema, 

não é surpreendente que para θ= 15º chegue mais energia ao sensor P e facilite a identificação 

da chegada da onda, mas tem como consequência a obtenção de intervalos de incerteza 

diferentes dos determinados para θ=12º. 

Também se verifica um incremento nas velocidades P (Figura 39), SV (Anexo A – Figura 57) e 

SH (Anexo A – Figura 58) com o tempo de cura para os diferentes troços para o lado B. Todavia, 

estes valores encontram-se mais concentrados numa faixa de valores, contrariamente aos 

valores obtidos para o lado A. Os valores obtidos para as velocidades de propagação do lado B 

não sofreram oscilações assinaláveis quando observando os diferentes troços, aparentando 

existir uma homogeneidade assinalável e presente ao longo do material, sendo isto inicialmente 

esperado não só para este lado como também para o lado A dada a homogeneidade do material. 

Na Tabela 12 encontram-se as incertezas associadas a estes valores de velocidade de 

propagação. 
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Tabela 12- Incertezas associadas à medição das velocidades V(PX). 

 LADO B 

12º 15º 

P 

T1 ±55.43 m/s ± 40.48 m/s 

T2 ± 55.31 m/s ± 23.21 m/s 

T3 ± 74.82 m/s ± 78.72 m/s 

 

Resumindo, para o lado A foram obtidos valores para a velocidade de propagação das ondas P 

entre os 300 e os 900 m/s e para as ondas SV e SH entre os 150 e os 400 m/s; relativamente ao 

lado B, os valores oscilaram entre os 380 e os 550 m/s para as ondas P, entre os 150 e os 260 

m/s para as ondas SV e entre os 150 e os 300 m/s para as ondas SH. Estes valores apresentaram 

diferenças relativamente aos que foram relatados por outros autores no Estado da Arte, no 

entanto a esmagadora maioria das investigações procede à medição da velocidade de 

propagação utilizando para tal ondas com frequências ultrassónicas, adicionalmente as 

dimensões dos provetes utilizados nesses estudos também diferem das da amostra estudada na 

presente Dissertação, neste caso é preciso considerar o efeito de escala, ou seja, quanto maior 

for o trajeto percorrido maior será também a probabilidade de se encontrarem defeitos 

(descontinuidades). 

Uma vez que se obtiveram valores consideravelmente distintos para a velocidade de propagação 

(ondas P e ondas S)  para os diferentes troços do lado A, sendo estes constituídos pelo mesmo 

material, ao qual se atribui usualmente caráter homogéneo (pelo menos a uma escala não 

microscópica), e que o perfil ondulatório para cada canal aparece completamente transformado 

relativamente ao sinal capturado pelo sensor trigger (Anexo B), existe uma elevada possibilidade 

de se estar perante o fenómeno de dispersão.  

Graças às descobertas publicadas por vários autores, descritas no Estado da Arte, ficou 

percetível que a dispersão pode ser de caráter geométrico ou intrínseco (ver 2.3.4.). No presente 

trabalho a origem da mesma é desconhecida. Por um lado, poderá ser intrínseca porque, tal 

como o betão, a matriz do paste fill é constituída por uma mistura de componentes, dos quais 

fazem parte os rejeitados (de várias granulometrias), o cimento e a água e, deste modo, é 

arriscado assumir-se à priori que este é um material homogéneo, isotrópico e não dispersivo. 

Além disso, Ogino, T. et al. (2014) sublinharam que para solos com elevada rigidez (caso do 

paste fill), o efeito dispersivo pode ser mais acentuado. Em contrapartida, as velocidades 

descobertas para o lado B são semelhantes entre si, contrariamente ao que se verifica para o 

lado A. As principais diferenças existentes entre o lado A e o lado B são precisamente de cariz 

geométrico: área da face onde ocorre o impacto; coordenadas dos sensores relativamente à 

fonte; localizações relativas dos sensores e distância dos sensores às várias interfaces.  
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De acordo com os estudos realizados por Davies, R. (1956) quando o quociente entre o 

comprimento (L) e o diâmetro (D) de uma barra é superior a 10, a onda de tensão pode ser 

considerada unidimensional, e, deste modo, a tensão e o deslocamento são uniformes ao longo 

da área transversal da barra, sendo que a pressão radial é nula (Pires, T., 2016). No caso 

particular de uma barra de SHPB, considera-se que esta é um meio unidirecional visto que, 

aquando de um impacto apenas se consideram como significativas as oscilações longitudinais. 

Todavia, estes dispositivos são meios tridimensionais com modos de vibração complexos que 

dependem de fatores como a dimensão e o comprimento de onda da frequência de input (Pires, 

T., 2016).  

No presente trabalho experimental, as dimensões da amostra não cumprem o requisito do 

quociente entre o comprimento e o diâmetro e, deste modo, não se deve considerar o corpo 

como um meio onde a propagação ocorra de modo unidirecional. Adicionalmente, tal como Pires, 

T. (2016) salientou que, mesmo uma barra de SHPB, um corpo que possui as condições 

necessárias para se poderem utilizar estas simplificações, apresenta modos de vibração 

complexos, certamente estes também poderão ocorrer com a amostra de paste fill. 

Pires, T. (2016) sublinhou adicionalmente que, para se limitar de modo eficaz o efeito da 

dispersão ondulatória, deve registar-se o sinal após este percorrer uma distância muito curta. No 

presente caso de estudo a menor distância para a qual se regista o sinal é no sensor PX1, situado 

a 8.5 cm do sensor trigger. De facto, o sinal recebido no primeiro sensor recetor aparenta não 

ter sofrido níveis de distorção assinaláveis, podendo mesmo observar-se o decréscimo teórico 

espectável nas amplitudes (atenuação) (Figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fatores enunciados anteriormente parecem apontar para uma dispersão essencialmente 

geométrica, contudo não se pretende concluir precipitadamente, para se poder perceber melhor 

esta resposta seria necessário estudar as relações de dispersão existentes neste sistema, tanto 

para o lado A como para o lado B. 

Canal A – onda 

p, lado B 
Canal B – onda 

p, lado B 

Figura 40- Comparação entre o canal A e o canal B (onda p, lado B). 



62 
 

Sublinha-se a influência que a geometria da amostra de paste fill poderá exercer nos resultados 

da presente investigação laboratorial. 

Uma vez que se verificaram desvios consideráveis nos valores de velocidade estas passarão a 

designar-se como velocidades aparentes.  

 

4.2. Extensões 

Na Figura 41, Figura 43 e Figura 44 é possível observar a evolução das extensões com o tempo 

de cura, sendo que os extensómetros foram agrupados consoante a sua orientação (x, y ou z) 

(ver Figura 30).  

Atentando na Figura 41, onde se apresentam os extensómetros orientados em x, verifica-se a 

existência de dois tipos de valores para as extensões, que na prática se manifestam em 

deformações sob dois regimes distintos (simplificando a análise): deformação dinâmica versus 

deformação estática, sendo a primeira aquela que ocorreu aquando dos ensaios de impacto e a 

última a que foi originada em regime estático, ou seja, durante o período em que não decorreram 

ensaios. Pode falar-se em deformação uma vez que todos os extensómetros possuíam as 

mesmas dimensões e, neste caso, maiores extensões são sinónimo de maiores deformações. 

O EX2 foi, sem dúvida, o extensómetro que registou deformações dinâmicas superiores. 

Procedendo-se à análise entre este e os restantes 2 extensómetros, a diferença na magnitude 

de valores é significativa, reparando-se adicionalmente que apesar das deformações dinâmicas 

de EX1 e EX2 apresentarem um comportamento semelhante, as respeitantes ao primeiro 

destacam-se ligeiramente quando comparando os valores relativos ao comportamento estático. 

Constata-se que com o avançar do tempo de cura a magnitude das deformações decresceu, 

sendo isto especialmente realçado para EX2, onde se observa, para tempos de cura iniciais, 

uma taxa de deformação maior, como tal conclui-se que o tempo de cura influencia a sua 

deformabilidade. 

Aquando do processo de enchimento utilizou-se o mesmo material de paste fill para construir um 

provete cilíndrico16 com a mesma composição. O objetivo foi estudar a evolução temporal da 

perda de humidade sofrida pelo provete. Evidentemente que, devido à diferença de escala entre 

o provete e a amostra de grandes dimensões, não se devem fazer extrapolações, todavia esta 

análise pode fornecer informações úteis neste contexto, permitindo avaliar a possível influência 

do teor em água na deformação. 

Na Figura 42 apresenta-se a evolução do teor em humidade da amostra cilíndrica com o tempo 

de cura.

                                                           
16 Altura = 14 cm, raio = 3.5 cm. 
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Figura 41- Evolução dos extensómetros orientados na direção x (EX1, EX2 e EX3) com o tempo de cura. 
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Na Figura 42 observa-se que a perda em humidade foi acelerada até ao 14º dia de cura, sendo 

que houve uma tendência para estabilizar a partir desta altura. Por sua vez, no bloco estudado, 

verifica-se um decréscimo nos valores da extensão dinâmica mais acelerado até ao 14º dia de 

cura (aproximadamente), este decréscimo poderá estar relacionado com a diminuição do teor 

em água. Denota-se que a estabilização a partir desta altura não foi tão evidente como para o 

provete cilíndrico, possivelmente devido à diferença de volumes a perda de humidade ocorreu 

mais rapidamente na menor amostra. Infere-se que a presença de água tornou o material de 

paste fill mais suscetível às deformações. 

Relativamente às deformações estáticas, o EX3 foi o extensómetro que mais demonstrou sofrer 

este tipo de deformação com o tempo de cura estudado, indicando que o regime estático 

predominou naquela zona em comparação com as restantes analisadas. Existe um intervalo 

temporal, que se inicia no 14º dia de cura, em que os valores de deformação estática de EX1 e 

EX2 se igualam. Posteriormente, EX2 e EX3 continuam a deformar-se estaticamente, a uma taxa 

mais acelerada do que EX1. Deste modo, EX1 foi o extensómetro menos solicitado 

estaticamente.  

Numa primeira análise, mais superficial, poder-se-ia conjeturar que os resultados obtidos para 

estes extensómetros parecem contradizer o bom senso, dado que é expectável que quando um 

corpo é dinamicamente solicitado, a resposta do mesmo (neste caso a extensão) seja mais 

fortemente registada quanto mais próximo da fonte se estiver, uma vez que a tendência é para 

a energia ir decaindo com a distância. Neste sentido, seria imediato admitir que o EX1 seria o 

que registaria maiores extensões, seguido de EX2 e, por último, EX3 (já situado a uma distância 

de 1.27 metros da fonte). Porém, é necessário não esquecer que este tipo de análise mais 

simplista pode ser bastante adequada para corpos/morfologias considerados infinitos e, 

dificilmente, se poderá considerar apropriada para representar estruturas tridimensionais que 

sejam fortemente influenciadas pela própria geometria e limites bem definidos (interfaces), tal 

como é o caso presente. O estudo da atenuação, que será feito em 4.3., poderá auxiliar na 

compreensão destes resultados.  

Esperou-se que os extensómetros alinhados numa determinada direção apenas registassem a 

deformação proveniente dessa mesma direção, contudo tal não ocorreu. Exemplificando, para 
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os extensómetros orientados segundo a direção x, os ensaios de carregamento dinâmico foram 

igualmente registados, independentemente de ocorrerem na direção paralela ou perpendicular a 

esses extensómetros (lado A ou lado B), não se verificando diferenças assinaláveis nos valores 

de extensão. Tal indica que os sensores não foram solicitados apenas na direção inicialmente 

estipulada, mas sim em várias, a propagação não foi unidirecional.  

O facto de os extensómetros apresentarem valores de extensão positivos ou negativos significa 

que estas extensões são consequência da natureza resultante de tração ou compressão das 

ondas em várias direções que os atingem. Na Figura 41 observa-se que a meio do bloco, local 

onde se situa EX2, ocorre uma mudança de comportamento. O sinal das extensões dinâmicas 

passa de negativo (em EX1 e EX2) para positivo (em EX3), evidenciando-se deste modo o 

comportamento ondulatório de tração ou compressão em diferentes zonas da amostra. 

Relativamente aos extensómetros orientados em y, infelizmente não foi possível a representação 

de EY2 dado que o mesmo se avariou nos primeiros dias de cura, antes mesmo de se iniciarem 

os ensaios. 

Constata-se que houve uma predominância da deformação estática para EY3 e da deformação 

dinâmica para EY1 (Figura 43). Os valores relativos à deformação dinâmica apresentam-se mais 

destacados do comportamento estático para EY1, contudo EY3 registou uma taxa de 

crescimento superior. 

Para os extensómetros orientados segundo a direção y registaram-se menores variações do que 

na direção x, não se verificando praticamente evolução das extensões com o tempo de cura. 

Apesar de nesta situação o EY1 se situar extremamente próximo da zona de impacto, tal parece 

não ter tido uma influência significativa nos resultados registados, a proximidade à fonte não 

demonstrou ser tão decisiva quanto se julgava inicialmente. 

 

Figura 43- Evolução dos extensómetros orientados em y (EY1 e EY3) com o tempo de cura. 
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Sublinha-se que, apesar de não terem decorrido ensaios na direção z, os extensómetros 

orientados segundo essa direção não deixaram de ser solicitados dinamicamente, confirmando-

se que o registo das extensões (de um extensómetro com uma orientação especifica) foi feito 

para várias direções (Figura 44). 

Mais uma vez, EZ2 domina as deformações dinâmicas, sendo que a sua evolução estática foi 

deveras semelhante à de EZ3. 

Novamente, EZ1 permanece praticamente inalterado durante toda a investigação laboratorial, na 

realidade este extensómetro sofre algumas modificações (Figura 45), porém estas são 

impercetíveis quando comparadas com as dos restantes extensómetros. Dado que as variações 

sofridas por este extensómetro foram tão baixas é necessário considerar a hipótese deste não 

ter funcionado corretamente. 

 

4.3. Atenuação  

Sabe-se intuitivamente que as ondas sísmicas perdem energia à medida que se vão propagando, 

designando-se este fenómeno por atenuação. A atenuação resulta no decréscimo de amplitude, 

em mudanças de fase devido à dispersão associada e à perda de resolução com a distância 

percorrida. Isto faz com que a interpretação dos dados recolhidos seja extremamente complexa. 

A atenuação pode ser medida através de múltiplas formas, sendo geralmente apresentada como 

coeficiente de atenuação (α) ou fator de qualidade (Q) (Leong, E. et al., 2004) e (van Gool, B., 

2007).  São vários os modelos descrevem o comportamento de α com a frequência, e a relação 

entre a velocidade dependente da frequência (v(f)) e Q (Reine, C., 2012). Apesar da comprovada 

dependência de α com a frequência, na maioria dos estudos assume-se um Q constante para 

uma determinada largura de banda, essencialmente para facilitar o processamento sísmico, 

contudo tal pode levar à obtenção de valores completamente fictícios 

(https://agilescientific.com/blog/2016/8/29/q-is-for-q). A tentativa de medição e introdução de Q 

nos dados sísmicos é, ainda, um problema por resolver na geofísica 

(https://agilescientific.com/blog/2016/8/29/q-is-for-q). 

Devido aos inúmeros obstáculos apresentados para a obtenção da atenuação, decidiu avaliar-

se apenas a evolução da amplitude do primeiro pico (P ou S), efetuando-se uma comparação 

entre a amplitude da onda no sensor trigger (A0) e a dos restantes sensores recetores (A), 

através do quociente A/A0. A amplitude é um indicador adequado para estimar, de modo 

simplificado, a atenuação uma vez que se sabe que a amplitude é proporcional à energia. A 

análise foi feita assumindo-se que o primeiro pico avaliado é referente à onda direta que é 

detetada num determinado sensor recetor. 

https://agilescientific.com/blog/2016/8/29/q-is-for-q
https://agilescientific.com/blog/2016/8/29/q-is-for-q
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Figura 45- Evolução de EZ1 com o tempo de cura. 

Figura 44- Evolução dos extensómetros orientados em z (EZ1, EZ2 e EZ3) com o tempo de cura. 
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O comportamento do quociente A/A0 demonstrou ser independente do tempo de cura, por isso 

assumiu-se um valor mediano (menos sensível a valor anómalos do que a média) para os vários 

sensores. Tal como presente na Revisão do Estado da Arte, Suazo et al. (2016) também 

reportaram um valor de atenuação para o paste fill constante. 

Optou-se por não analisar os resultados referentes aos sensores SHY dado que se desconfiou 

do incorreto funcionamento (deficiente receção de energia) do 1ºsensor recetor.  

Na Figura 46, Figura 47 e Figura 48 observa-se a evolução de A/A0, no lado A, para os vários 

tipos de onda (P, SV e SH), para diferentes distâncias à fonte e para distintos inputs energéticos 

(θ=12º ou θ=15º).  
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Figura 46- Evolução de A/A0 com a distância à fonte energética para os sensores PY1, PY2 e PY3. 

Figura 48- Evolução de A/A0 com a distância à fonte energética para os sensores SHX1, SHX2 e SHX3. 

Figura 47- Evolução de A/A0 com a distância à fonte energética para os sensores SVX1, SVX2 e SVX3. 
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Existe uma clara diferença nos valores de A/A0 entre os sensores localizados mais próximos e 

mais afastados da fonte. Para as ondas P, e para θ=12º, o sensor recetor localizado a maior 

distância recebe apenas 0.04% da energia detetada pelo sensor trigger, e 0.02% da energia para 

θ=15º, demonstrando estes números a excelente capacidade de dissipação energética do 

material. 

É importante sublinhar o facto de os valores não terem decrescido sempre com a distância à 

fonte, o que pode ser mais uma evidência do carácter dispersivo do material.  

Relativamente ao lado B, a diminuição nos valores de A/A0 é ainda mais notória (Figura 49 e 

Figura 50) visto que os primeiros sensores recetores se situavam extremamente próximos da 

fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que o andamento de A/A0 se aproximou mais do esperado inicialmente, a energia 

diminui abruptamente do 1º para o 2º sensor, não se verificando depois um incremento do 

quociente para o último sensor, tal como ocorreu para o lado A. Estes resultados levam a que se 

suspeite novamente da influência geométrica da amostra e da respetiva disposição dos sensores 

na mesma, visto que os comportamentos de A/A0 não foram idênticos para os dois lados. 

 

Conclui-se que se obtiveram valores extremamente baixos para os quocientes A/A0, sendo estes 

menores para o lado A visto que as distâncias avaliadas eram superiores. Os valores referentes 
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Figura 49- Evolução de A/A0 com a distância à fonte energética para os sensores PX1, PX2 e PX3. 

Figura 50- Evolução de A/A0 com a distância à fonte energética para os sensores SVY1, SVY2 e SVY3. 
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às ondas P também foram os que sofreram uma diminuição mais acentuada, o que era 

expectável dado que são estas ondas que sofrem maior atenuação. 

Diferentes sensores (P, SV e SH) responderam de modo distinto, o que não é surpreendente 

dado que cada um deles é mais suscetível a um determinado movimento das partículas. 

Analisando-se apenas os sensores situados mais próximos da fonte é o suficiente para entender 

a redução drástica que ocorre no valor de amplitude do 1º pico, sendo isto verificado 

independentemente do tipo de sensor ou do lado em análise, o que demonstra as potencialidades 

do paste fill como dissipador energético. 

 

Concluída a análise de A/A0, não se podia deixar de avaliar o que ocorre ao estudar o quociente 

entre potências (P/P0), sendo este último parâmetro calculado automaticamente pelo MATLAB. 

Este parâmetro poderá fornecer algumas informações úteis acerca da distribuição da potência 

ao longo dos vários pontos de monitorização da amostra de paste fill. 

Tal como aconteceu com os valores de A/A0, também não se verificou uma variação significativa 

com o tempo de cura nos valores de P/P0, tendo-se procedido de igual modo ao cálculo da 

mediana. 

Observando as figuras referentes à análise de P/P0 (Anexo D) nos vários pontos de 

monitorização, compreende-se que a interpretação destes resultados não é tão imediata como a 

relativa aos valores de A/A0. Por exemplo, na Figura 51 constata-se que nem sempre ocorreu 

um decréscimo de potência com a distância à fonte, sendo este caso mais evidente para θ=12º 

(as diferenças verificadas entre inputs energéticos serão abordadas posteriormente).  

 

Uma vez que não é possível gerar energia durante a propagação de uma onda, este incremento 

de P/P0 dever-se-á à ocorrência de reflexões no sistema, as quais, devido à duração da janela 

temporal estabelecida para cada sensor (50 ms), tiveram tempo para atingir o sensor recetor. 

Dado que no presente estudo a propagação não pode ser considerada unidirecional, o último 

sensor para além de sofrer as reflexões provenientes da face livre, imediatamente paralela à sua 
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orientação e situada a cerca de 25 cm de distância, sofre de igual modo as reflexões provocadas 

pelas restantes interfaces, não sendo por isso de estranhar a ocorrência de um incremento nos 

valores de potência. Apesar de P/P0 nem sempre decrescer com a distância à fonte verifica-se 

sempre que as potências apresentam valores muito inferiores à potência detetada pelo sensor 

trigger, o que reforça o carácter atenuador do paste fill. A exceção ocorre para as ondas SV (lado 

B), onde ocorre uma amplificação da potência para o primeiro sensor recetor (Figura 52). Esta 

possibilidade já havia sido relatada por Adams et al. (1990), os autores sublinharam que o layout 

do desmonte preenchido com paste fill pode resultar na amplificação da resposta ondulatória em 

diferentes áreas do mesmo. O que importa sublinhar é que esta amplificação seria provavelmente 

superior caso o enchimento não fosse utilizado (Adams et al., 1990). 

Tal como se tem vindo a constatar, a geometria pode efetivamente influenciar os resultados, 

podendo inclusive mascarar o poder de atenuação do paste fill, contudo este já foi comprovado 

graças à análise efetuada aos outros conjuntos de sensores. 

Assim como van Gool (2007) referiu, uma onda de pressão ao entrar no paste fill é transmitida 

de um lado para o outro até se atenuar. A existência de múltiplas ondas a serem transmitidas em 

várias direções pode perfeitamente levar a que ocorra sobreposição ondulatória em 

determinadas zonas da amostra e, consequentemente, registarem-se aumentos de potência.  

Relativamente às diferenças existentes entre θ=12º e θ=15º, analisando o domínio da frequência, 

para a mesma distância à fonte, mas para diferentes inputs energéticos, observa-se que a 

distribuição das diferentes componentes espectrais e das respetivas potências não ocorre do 

mesmo modo para os diferentes inputs (Anexo C). Por exemplo, analisando a caso dos sensores 

PY, no Anexo C (Figura 60, Canal A) é possível verificar que o peso relativo das frequências 

mais altas é superior para θ=15⁰. Uma vez que as frequências mais altas se atenuam mais 

rapidamente, e, que no caso de θ=15⁰ estas constituem uma porção da energia mais significativa, 

é natural que percorrida uma dada distância exista uma diferença superior entre a potência inicial 

e a potência final.  
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Figura 52- Evolução de P/P0 com a distância à fonte energética para os sensores SVY1, SVY2 e SVY3. 
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O facto de as frequências mais altas se atenuarem mais rapidamente não é o único fator a ter 

consideração, caso contrário a evolução conjunta de θ=12º e θ=15º manter-se-ia inalterada para 

todas as situações. Ao observar os restantes sensores compreende-se que o tipo de sensor (P, 

SV ou SH) também tem influência nos resultados, e isto é compreensível porque a resposta 

espectral também varia consoante o tipo de onda. Para além da atenuação se refletir na mais 

rápida ou mais lenta dissipação de certas frequências também existem outros fatores que podem 

complicar a análise, como o facto do coeficiente de reflexão poder ser dependente da frequência. 

Este é um assunto de alguma complexidade e que se encontra fora do âmbito da presente 

Dissertação, contudo é importante ter presente esta possibilidade. Com a informação disponível 

não é possível avaliar a influência destes dois inputs energéticos no coeficiente de reflexão, 

todavia é possível inferir que, uma vez que estes inputs suscitam diferentes espectros, é de 

esperar que as “assinaturas ondulatórias” não sejam semelhantes. 

Com base nas considerações tecidas no parágrafo anterior e no Anexo C, conclui-se que as 

diferenças verificadas entre os distintos inputs energéticos se relacionam com a diferente 

composição espectral dos mesmos. 

Nesta análise ao quociente P/P0 verificaram-se duas situações semelhantes às ocorridas com 

A/A0, a primeira relaciona-se com o facto de os valores serem sempre inferiores para as ondas 

P, confirmando-se que estas são as ondas que sofrem maior atenuação, e a segunda diz respeito 

ao facto de se ter observado que os sensores que apresentaram um comportamento mais acordo 

com o esperado foram os PX, reafirmando-se a questão geométrica. 

Conclui-se que o parâmetro P/P0 não demonstrou ser indicado para estimar a atenuação das 

ondas no paste fill visto que não se consegue isolar o efeito das reflexões. Para tornar este 

parâmetro mais eficiente seria necessário eliminar estes efeitos. Desta forma, no contexto de 

compreensão do fenómeno da atenuação, o quociente A/A0 possibilita uma análise mais 

inteligível, não esquecendo, no entanto, a necessidade de averiguar a questão da dispersão. 

Tanto a análise feita a A/A0 como a P/P0 mostraram que, regra geral, o conjunto 2 foi aquele 

onde se verificou maior atenuação, detetando perdas de amplitude ou de potência mais elevadas. 

É interessante reparar que esta constatação parece contradizer a situação que se verifica com 

os extensómetros, onde o extensómetro EX2 foi precisamente aquele que apresentou maiores 

deformações dinâmicas, demonstrando ser o mais suscetível às solicitações exercidas no 

sistema. No entanto, é preciso não esquecer que a aquisição das extensões era feita de minuto 

a minuto e que o intervalo de tempo durante o qual ocorre a propagação do sinal é muito inferior 

a este valor. Para os sensores P e S, a janela temporal apresentava uma duração de apenas 50 

ms. Esta incompatibilidade entre escalas temporais originou resultados aparentemente em 

desacordo. Ao que tudo indica, a escala temporal definida para os extensómetros não parece 

ser eficaz para se detetar o “verdadeiro” comportamento dinâmico dos mesmos, principalmente 

o relativo ao conjunto 1. Observando e comparando os sinais detetados nos diferentes conjuntos 

(Anexo B) constata-se o seguinte: i) no 1º conjunto (canal B) as amplitudes dominantes são 

superiores às registadas nos sensores do 2º (canal C) e 3º (canal D) conjuntos, ii) no 1º conjunto 
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verifica-se uma tendência dissipativa do sinal para a janela temporal definida (50 ms), 

contrariamente ao 3º conjunto onde se verifica que a propagação do sinal continuou após os 50 

ms. Aquando de um ensaio, quando a primeira frente de onda atinge o primeiro conjunto fá-lo 

certamente a uma taxa de deformação superior à que ocorre com os restantes sensores (mais 

afastados da fonte), ao que tudo indica estes vão sofrendo solicitações durante um período de 

tempo mais longo (taxas de deformação mais baixas), não esquecendo que a própria geometria 

da amostra de paste fill potencia este fenómeno. Parte substancial da deformação ocorre a 

menores taxas de deformação, isto porque taxas de deformação mais baixas são tipicamente 

mantidas durante períodos de tempo mais longos do que taxas de deformação altas (Ramesh, 

K.T., 2008). 

 

 

4.4. Relação entre as velocidades de propagação aparentes e as 

extensões 

Definiu-se como objetivo principal da presente dissertação, a verificação da existência (ou não) 

de uma relação entre a velocidade das ondas P e das ondas S e a deformação no paste fill, 

sendo por isso necessário estudar a resposta velocidade-extensão. Esta relação foi analisada 

procedendo-se ao estudo da evolução das duas variáveis com a distância à fonte energética. 

Utilizando os extensómetros EX e os sensores PY como exemplo, verifica-se que estas variáveis 

têm um andamento distinto, sendo que anteriormente já se tinha constatado que os valores de 

deformação dinâmica foram máximos para EX2, enquanto que os valores para a velocidade de 

propagação aparente dos sensores PY vão sofrendo um acréscimo à medida que a distância vai 

aumentando.  

Apesar de se verificar que as duas variáveis não se comportam do mesmo modo tal poder-se-á 

dever às particularidades que foram sendo encontradas nesta experiência. Suazo et. al (2016) 

obtiveram valores distintos para a velocidade de propagação das ondas P consoante se 

aplicaram pequenas ou grandes deformações às amostras. Naturalmente a experiência realizada 

pelos autores apresentava algumas diferenças relativamente ao que foi desenvolvido neste 

trabalho, tais como a dimensão e geometria das amostras e o modo como ocorreu a transmissão 

de energia. 

Para além da análise destas duas variáveis com a distância  

à fonte energética pode estudar-se localmente, ou seja, para cada conjunto, como ocorreu a 

evolução de ambas com o tempo de cura. 

Tal como se pode observar na Figura 53, a evolução das duas variáveis com o tempo de cura é 

muito semelhante. 

Na Figura 54 apresenta-se outro tipo de gráfico, sendo que este apresenta diretamente a relação 

entre a extensão (x) e a velocidade aparente (y). Este tipo de representação é útil visto que 

https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9780387268835-c2.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-545401-p107949126+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
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permite, por exemplo, estimar o valor de velocidade de propagação aparente detetada pelo 

sensor PY1 sabendo-se o valor da extensão registado pelo extensómetro EX1. Obviamente que 

este valor estimado será tanto mais aproximado do valor real quanto maior for o valor de R2, ou 

seja, quanto maior for a percentagem de dados explicados pelo modelo ajustado à relação entre 

as duas variáveis.  No Anexo E apresentam-se os restantes gráficos, ainda no mesmo anexo 

também se apresenta uma tabela resumo com os valores de R2 relativos à relação entre as 

extensões e as velocidades de propagação aparentes.  

 

 

Relativamente aos extensómetros orientados em x, verifica-se que o valor de R2 é superior para 

os sensores das ondas utilizados para medir as velocidades ao longo do lado A, porém os valores 

de R2 também são elevados para os sensores relativos ao lado B. Os valores mais baixos 

obtiveram-se quando se relacionou o EX1 com os sensores do conjunto 1. 

Segundo a direção y os valores de R2 são consideravelmente mais baixos, contudo constata-se 

que a relação é mais forte para os sensores do lado A do que para os sensores do lado B. Deste 

modo, as velocidades medidas para o lado A foram as que melhor se ajustaram à relação com 

os valores de extensão, independentemente da orientação dos extensómetros. 
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Regra geral, em z também se obtiveram valores de R2 elevados apesar de não existirem 

sensores das ondas orientados segundo essa direção, a exceção ocorre no conjunto 1, onde se 

verificou uma relação de independência entre as variáveis. 

Verificou-se que a relação de dependência entre a extensão e a velocidade das ondas S originou 

valores de R2 superiores aos obtidos para as ondas P, mostrando que as ondas S podem ser tão 

ou mais úteis do que as ondas P na monitorização do paste fill.  

Concluiu-se que, quando se procedeu ao estudo das variáveis extensão e velocidade de 

propagação aparente com a distância à fonte não se verificou uma relação linear entre ambas, 

porém isolando-se um determinado conjunto e avaliando-se a evolução de ambas com o tempo 

de cura foi possível relacioná-las, tendo-se obtido valores de R2 altos. Estes resultados são 

animadores dado que indicam que, em ambiente mineiro, poderá ser possível estimar o valor de 

uma variável conhecendo-se a outra. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

No presente capítulo apresentam-se as principais conclusões relativas ao trabalho laboratorial 

desenvolvido assim como as recomendações para trabalhos futuros. 

5.1. Conclusões 

Os valores relativos à velocidade de propagação sofreram um ligeiro incremento com o tempo 

de cura, estabilizando a partir do décimo quinto dia de cura do paste fill.  Para o lado A foram 

obtidos valores para a velocidade de propagação das ondas P entre os 300 e os 900 m/s e para 

as ondas SV e SH entre os 150 e os 400 m/s; relativamente ao lado B, os valores oscilaram entre 

os 380 e os 550 m/s para as ondas P, entre os 150 e os 260 m/s para as ondas SV e entre os 

150 e os 300 m/s para as ondas SH.  Concluiu-se que os valores obtidos para o lado B foram 

aproximadamente constantes para as diferentes zonas monitorizadas da amostra, 

contrariamente aos valores de velocidade obtidos para o lado A, os quais aumentaram à medida 

que a distância entre a fonte energética e o sensor também aumentou. 

Verificou-se uma menor atenuação para as ondas S, a identificação da sua chegada para 

sensores mais afastados foi mais evidente do que para o caso das ondas P, o que se refletiu em 

valores de incerteza mais altos para o último tipo de onda. 

A diferença na energia transmitida ao sistema não induziu alterações consideráveis nos valores 

de velocidade, porém é preciso relembrar que a diferença entre inputs energéticos era muito 

reduzida.  

Verificaram-se diferenças significativas nos valores de velocidade de propagação, 

adicionalmente os sinais detetados pelos sensores recetores apareciam distorcidos. Concluiu-se 

que meio era dispersivo, não tendo sido possível averiguar a origem desta dispersão 

(geométrica, intrínseca ou uma combinação de ambas). 

A análise efetuada às extensões revelou a existência de dois regimes distintos: estático versus 

dinâmico. O extensómetro EX2 registou valores de extensão dinâmica muito superiores aos 

restantes extensómetros orientados na mesma direção, EX1 e EX3. 

Com o avançar do tempo de cura as deformações resultantes das solicitações dinâmicas 

sofreram uma redução, sendo esta especialmente acelerada para os primeiros dias. Constatou-

se que esta redução na deformabilidade se relacionou com a progressiva perda de água da 

amostra. O momento a partir do qual se inicia uma estabilização nos valores de deformação 

coincide com a estabilização dos valores de velocidade de propagação aparente. 

O EX3 foi o extensómetro que sofreu deformações mais elevadas sob a influência do regime 

estático, sendo que a partir do 15º dia de cura EX1 e EX2 apresentam respostas estáticas muito 

semelhantes. Tanto as deformações em regime estático como em regime dinâmico tendem a 

estabilizar com o tempo de cura. 
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A informação proveniente dos extensómetros orientados em y permitiu confirmar que, para além 

de existirem 2 regimes distintos que se manifestam aquando da ocorrência ou ausência de 

ensaios dinâmicos, estes diferentes regimes também são mais percetíveis para diferentes 

regiões da amostra monitorizadas. Os valores relativos à deformação dinâmica apresentam-se 

mais evidentes relativamente ao comportamento estático para EY1, contudo EY3 registou uma 

taxa de crescimento superior. 

Apesar de não terem decorrido ensaios na direção z, os extensómetros orientados segundo esta 

direção não deixaram de registar a informação referente às solicitações dinâmicas, provando-se 

que os extensómetros registaram as deformações provenientes de várias direções. Neste caso, 

o extensómetro pertencente ao conjunto 2, EZ2, foi novamente o extensómetro que apresentou 

deformações dinâmicas superiores, sendo possível afirmar que, com a informação proveniente 

dos extensómetros, a zona mais solicitada em regime dinâmico foi a pertencente ao conjunto 2. 

Quanto ao estudo da atenuação, este parâmetro não demonstrou uma tendência evolutiva com 

o tempo de cura. Recorrendo ao quociente A/A0 foi possível verificar uma diferença acentuada 

de valores do 1º para o 3º sensor recetor, o que demonstra a excelente capacidade de absorção 

energética do paste fill. Recorreu-se de igual modo ao quociente P/P0, tendo este mostrado que 

o sistema sofreu reflexões, sendo este o motivo pelo qual nem sempre o primeiro sensor recetor 

foi aquele onde se registaram potências mais elevadas. De qualquer dos modos, obtiveram-se 

valores de P/P0 extremamente baixos, o que reforça o carácter atenuador do material. 

Recorrendo a ambos os quocientes foi possível constatar a menor atenuação das ondas S e a 

influência da geometria nos resultados. 

Concluiu-se que o estudo de A/A0 fornece resultados mais evidentes no que concerne à 

avaliação da atenuação na amostra de paste fill do que o quociente P/P0, uma vez que o último 

contabiliza o efeito das reflexões. 

Constatou-se que os sensores pertencentes ao conjunto 2 foram os que registaram menores 

valores de A/A0 e P/P0, ou seja, perdas de energia mais acentuadas, o que parece contrariar os 

resultados obtidos pelos extensómetros. Infere-se que as diferenças entre escalas temporais, 

extensómetros (minuto) versus sensores das ondas (milissegundo), originaram resultados 

díspares. Possivelmente os resultados dos extensómetros mascararam a “verdadeira” resposta 

dinâmica do sistema, principalmente para os extensómetros pertencentes ao conjunto 1. 

Ao avaliar-se a evolução da extensão e da velocidade de propagação aparente com a distância 

percorrida não se verificou um andamento semelhante entre ambas, porém quando se estudou 

individualmente cada conjunto, avaliando-se a evolução destas duas variáveis com o tempo de 

cura, obtiveram-se valores de R2 elevados, especialmente para as ondas S. Os resultados 

obtidos foram motivadores uma vez que mostraram ser possível estimar uma das variáveis 

conhecendo-se a outra. 
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Com a presente dissertação foi possível constatar o poder atenuador do material de paste fill. De 

igual modo, os métodos sísmicos demonstraram potencialidades para monitorizar as evoluções 

sofridas pelo material neste contexto.  

 

5.2. Trabalho futuro 

Tal como acontece com áreas de investigação inovadoras, nem sempre as respostas ao 

problema que se pretende estudar são imediatas, sendo por isso necessário afinar o processo 

de modo a que este se torne o mais proveitoso possível. A conjugação entre os métodos sísmicos 

e o paste fill é, sem dúvida, um percurso que vale a pena percorrer visto que estes se podem 

tornar numa ferramenta de monitorização preciosa. 

Atualmente, os trabalhos desenvolvidos laboratorialmente utilizam amostras com dimensões 

reduzidas. Na presente Dissertação optou-se propositadamente por seguir um caminho diferente 

dado que se tem vindo a relatar que os resultados obtidos em amostras de pequenas dimensões 

não são de todo representativas do que acontece in situ. Deste modo, sugere-se que as futuras 

investigações explorem o efeito de escala visto que existe muito pouco trabalho desenvolvido 

neste contexto. 

Recomenda-se um estudo aprofundado que aborde a dependência entre a velocidade de 

propagação e a frequência (dispersão) para o material de paste fill. Tal poderá ser efetuado 

analisando a resposta do material quando sujeito a várias frequências de input17, recomendando-

se a utilização de frequências mais baixas porque, para além destas raramente serem 

consideradas no estudo dos materiais cimentícios, são as existentes em contexto mineiro, 

nomeadamente em eventos de natureza sísmica. Sugere-se que essa investigação seja 

executada recorrendo sempre a amostras com o mesmo volume e geometria, de modo a que 

apenas se avalie o efeito da introdução de diferentes frequências. Para estudar o efeito da 

dimensão da amostra de paste fill nos resultados, dever-se-á fixar uma frequência de trabalho e 

utilizar amostras com diferentes geometrias e volumes. 

Quando se pretender fazer a monitorização das deformações dinâmicas do paste fill recorrendo 

às velocidades de propagação, tal deve ser feito de modo a que todos os sensores apresentem 

a mesma escala temporal. O ideal seria possuir sensores que procedam à medição das 

extensões cujo funcionamento seja análogo aos dos sensores das ondas, ou seja, que apenas 

sejam “ativados” aquando dos ensaios dinâmicos, tal poderá permitir a captura de intervalos de 

tempo extremamente pequenos e evitar que se dê origem a ficheiros demasiado pesados. 

                                                           
17 Tal deverá ser realizado recorrendo-se a um equipamento onde seja possível regular a frequência de 
input, algo que não é possível fazer com o pêndulo. 
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Por último, seria interessante verificar se, a utilização de inputs energéticos muito distintos 

originaria diferenças consideráveis nos valores da velocidade de propagação do paste fill, 

transmitindo-se, por exemplo, três níveis energéticos diferentes: um baixo, um médio e um alto. 
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ANEXO A: VELOCIDADES DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS S E 

INCERTEZAS ASSOCIADAS À DETERMINAÇÃO DAS MESMAS 

 

Tabela 13- Incertezas associadas à medição de V(SVX). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14- Incertezas associadas à medição de V(SHX). 

 

 

 

 

 

 LADO A 

12º 15º 

SVX 

T1 ±7.82 m/s ± 2.03 m/s 

T2 ± 2.20 m/s ± 16.35 m/s 

T3 ± 47.30 m/s ± 25.65 m/s 

 LADO A 

12º 15º 

SHX 

T1 ±3.29 m/s ± 2.14 m/s 

T2 ± 14.09 m/s ± 9.38 m/s 

T3 ± 27.00 m/s ± 19.39 m/s 
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Figura 55- Evolução de V(SVX) com o tempo de cura. 

Figura 56- Evolução de V(SHX) com o tempo de cura. 
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Tabela 15- Incertezas associadas à medição de V(SVY). 

 LADO B 

12º 15º 

SVY 

T1 ±12.51 m/s ± 3.39 m/s 

T2 ± 5.27 m/s ± 1.45 m/s 

T3 ± 14.61 m/s ± 7.65 m/s 

 

 

Tabela 16- Incertezas associadas à medição de V(SHY). 

 

 

 

 

 LADO B 

12º 15º 

SHY 

T1 ±50.06 m/s ± 20.15 m/s 

T2 ± 5.27 m/s ± 7.14 m/s 

T3 ± 21.05 m/s ± 18.96 m/s 
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Figura 57- Evolução de V(SVY) com o tempo de cura. 

Figura 58- Evolução de V(SHY) com o tempo de cura. 
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Utilizou-se a seguinte fórmula (Taylor, J., 1997) para calcular as incertezas associadas com a 

determinação das velocidades de propagação: 

 

𝜺𝒗 = √𝜺𝒆
𝟐

𝒕𝟐
+ 

𝒆𝟐×𝜺𝒕
𝟐

𝒕𝟒
          

 

Onde: 

𝑡 = Tempo atribuído para a propagação da onda entre o sensor trigger e o sensor recetor (s); 

𝑒 = Espaço percorrido entre dois sensores (m); 

𝜀𝑒 = Erro na medição do espaço, no presente trabalho foi de 2× 10−3 m; 

𝜀𝑡 = Erro na determinação do instante de chegada da onda, seleciona-se um intervalo de 

incerteza (s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 
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ANEXO B: EVOLUÇÃO DA ONDA P (LADO A) NOS VÁRIOS 

CANAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59- Evolução da resposta ondulatória da onda P nos vários canais do lado A. 
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ANEXO C: EVOLUÇÃO DOS ESPECTROS REFERENTES À ONDA P (LADO A) NOS VÁRIOS CANAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal A – onda 

p, lado A, 12 º 

Canal B – onda 

p, lado A, 12 º 

Canal A – onda 

p, lado A, 15 º 

Canal B – onda 

p, lado A, 15 º 

Figura 60- Comparação da resposta ondulatória no domínio da frequência para θ=12º e θ=15º, canal A e canal B. 
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Canal C – onda 

p, lado A, 12 º 

Canal D – onda 

p, lado A, 12 º 

Canal C – onda 

p, lado A, 15 º 

Canal D – onda 

p, lado A, 15 º 

Figura 61- Comparação da resposta ondulatória no domínio da frequência para θ=12º e θ=15º, canal C e canal D. 
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ANEXO D: GRÁFICOS P/P0 
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Figura 64- Evolução do quociente P/P0 dos sensores SHX com a distância à fonte. 

Figura 62- Evolução do quociente P/P0 dos sensores SVX com a distância à fonte. 

Figura 63- Evolução do quociente P/P0 dos sensores PX com a distância à fonte. 



89 
 

ANEXO E: RELAÇÃO ENTRE A VELOCIDADE E A EXTENSÃO 
 

 

 

Tabela 17- Valores de R2 para a relação entre a extensão e a velocidade de propagação aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 PY1 SVX1 SHX1 PX1 SVY1 SHY1 

EX1 
12⁰ 0.53 0.69 0.907 0.54 0.4789 0.506 

15⁰ 0.3 0.9166 0.9348 0.029 0.365 0.3539 

        

  PY2 SVX2 SHX2 PX2 SVY2 SHY2 

EX2 
12⁰ 0.7294 0.9651 0.9426 0.8387 0.8292 0.8782 

15⁰ 0.7627 0.9428 0.9582 0.6596 0.8793 0.9113 

        

  PY3 SVX3 SHX3 PX3 SVY3 SHY3 

EX3 
12⁰ 0.6442 0.9078 0.9432 0.5315 0.814 0.9309 

15⁰ 0.8032 0.94 0.9306 0.3374 0.8702 0.9369 

        

  PY1 SVX1 SHX1 PX1 SVY1 SHY1 

EY1 
12⁰ 0.3891 0.4417 0.5673 0.1156 0.4006 0.2495 

15⁰ 0.1275 0.7963 0.7862 0.0293 0.3611 0.3178 

        

  PY3 SVX3 SHX3 PX3 SVY3 SHY3 

EY3 
12⁰ 0.5678 0.8661 0.8625 0.6338 0.8684 0.9085 

15⁰ 0.675 0.858 0.8336 0.2832 0.8914 0.9584 

        

  PY1 SVX1 SHX1 PX1 SVY1 SHY1 

EZ1 
12⁰ 0.0453 0.2442 0.0734 0.0002 0.0033 0.0003 

15⁰ 0.2015 0.2159 0.2154 0.00004 0.022 0.075 

        

  PY2 SVX2 SHX2 PX2 SVY2 SHY2 

EZ2 
12⁰ 0.7724 0.8805 0.9025 0.7833 0.7423 0.6652 

15⁰ 0.7379 0.9048 0.8379 0.8438 0.5179 0.6554 

        

  PY3 SVX3 SHX3 PX3 SVY3 SHY3 

EZ3 
12⁰ 0.6915 0.8991 0.9249 0.5725 0.7574 0.8758 

15⁰ 0.8648 0.9666 0.9565 0.2537 0.7513 0.8415 
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Figura 66- Relação entre EX2 e sensores das ondas do conjunto 2 do lado A. 

 

Figura 65- Relação entre EX1 e sensores das ondas do conjunto 1 do lado B 
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Figura 67- Relação entre EX2 e sensores das ondas do conjunto 2 do lado B. 
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Figura 68- Relação entre EX3 e sensores das ondas do conjunto 3 do lado A. 
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Figura 70- Relação entre EY1 e sensores das ondas do conjunto 1 do lado A. 
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Figura 69- Relação entre EX3 e sensores das ondas do conjunto 3 do lado B. 
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Figura 71- Relação entre EY1 e sensores do conjunto 1 do lado B. 

Figura 72- Relação entre EY3 e sensores do conjunto 3 do lado B. 
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Figura 73- Relação entre EY3 e sensores do conjunto 3 do lado B. 
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Figura 74- Relação entre EZ1 e sensores do conjunto 1 do lado A 
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Figura 75- Relação entre EZ1 e sensores do conjunto 1 do lado B. 

Figura 76- Relação entre EZ2 e sensores do conjunto 2 do lado A. 
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Figura 77- Relação entre EZ2 e sensores do conjunto 2 do lado B. 

Figura 78- Relação entre EZ3 e sensores do conjunto 3 do lado A. 
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Figura 79- Relação entre EZ3 e sensores do conjunto 3 do lado B. 


