
14º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental 1 

14º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental  
 

MASW – MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES: UM NOVO 

MÉTODO GEOFÍSICO PARA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES 

 

Antonio Flavio Uberti Costa
1
; Rodrigo Tusi Costa

2
 

 

Resumo 

O método MASW trabalha com o registro de ondas de superfície, com frequências entre 1 e 30 
Hz, e investiga profundidades entre poucos metros até algumas dezenas de metros. A fonte de 
geração pode ser ativa (marreta) ou passiva (ruído do tráfego de veículos). É uma técnica da 
metodologia sísmica que permite determinar a variação da velocidade das ondas S com rapidez e 
qualidade, mesmo em locais urbanos onde o tradicional ruído, que normalmente atrapalharia a 
sísmica convencional, funciona como sinal (fonte passiva). Os dados obtidos, após o 
processamento, fornecem as informações necessárias para a obtenção dos módulos dinâmicos 
de elasticidade do meio, que são parâmetros importantes para os projetos de engenharia de 
fundações. Uma das suas mais importantes aplicações tem sido a avaliação de locais para 
implantação de torres eólicas. 

 

Abstract 

The MASW method works with the record of surface waves with frequencies between 1 and 30 
Hz, and investigates depths from a few meters to a few tens of meters. The wave generation can 
be active (sledgehammer) or passive (noise from vehicular traffic). It is a rapid acquisition 
technique of seismic method that provides good quality data for determining the change in velocity 
of S waves, even in urban sites where the traditional noise that usually disturb the conventional 
seismic, serves as a signal (passive source). The data, after processing, provides the necessary 
information to obtain the dynamic modulus of elasticity of the medium, which are important 
parameters for engineering design of foundations. One of its most important applications has been 
the evaluation of sites for deployment of wind towers. 

 

Palavras-Chave – Engenharia. Fundações. Geofísica. Sísmica. MASW. 

 

                                                           
1
 AFC Geofísica Ltda. – Avenida França, 1161, Porto Alegre, RS – Tel.: +55 51 3013-0024 – antonio@afcgeofisica.com.br. 

2
 AFC Geofísica Ltda. – Avenida França, 1161, Porto Alegre, RS – Tel.: +55 51 3013-0024 – rodrigo@afcgeofisica.com.br. 



14º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental 2 

1 - INTRODUÇÃO 

O método MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves trabalha com o registro de 
ondas de superfície, com frequências entre 1 e 30 Hz e investiga profundidades entre poucos 
metros até algumas dezenas de metros. Foi desenvolvido por Park et al. (1999). É uma técnica da 
metodologia sísmica que permite determinar a variação da velocidade das ondas S com rapidez e 
qualidade, mesmo em locais urbanos onde o tradicional ruído, que normalmente atrapalharia a 
sísmica convencional, funciona como sinal (fonte passiva). A fonte empregada para geração de 
ondas pode ser ativa (marreta) ou passiva (ruído do tráfego de veículos). Os dados obtidos 
fornecem informações do meio que permitem a obtenção dos módulos dinâmicos de elasticidade 
do mesmo. Estes parâmetros são importantes para o desenvolvimento de projeto de engenharia 
de fundações (Tezcan et al., 2006). 

No ano de 2010, a AFC Geofísica Ltda. realizou o seu primeiro trabalho empregando a 
técnica MASW em um projeto de instalação de 50 torres eólicas no Estado da Bahia, utilizando 
fonte ativa (marreta) para a geração das ondas, cuja finalidade foi definir os módulos dinâmicos 
de elasticidade do meio em cada local de implantação de torre eólica. 

Em 2013, a AFC Geofísica Ltda. aplicou a técnica MASW mista, utilizando fontes ativa e 
passiva, na cidade de Porto Alegre, RS, voltada para a estimativa da profundidade do topo 
rochoso. Os resultados destes dois trabalhos, empregando a técnica MASW, estão aqui 
apresentados. 

 

2 - METODOLOGIA 

A velocidade de propagação das ondas de superfície é definida, sobretudo, pela velocidade 
das ondas S (secundárias ou transversais) do meio. Sismicamente, as ondas S são os melhores 
indicadores para o módulo de cisalhamento. O módulo de cisalhamento (Shear Modulus) está 
diretamente relacionado com a rigidez do material e é um dos parâmetros mais importantes para 
a engenharia de fundações. 

As ondas de superfície, comumente conhecidas como ground-roll, são sempre geradas nos 
trabalhos de sísmica e apresentam a energia mais intensa do que as outras ondas registradas 
(refratadas e refletidas). 

As ondas de superfície são dispersivas, ou seja: a velocidade de propagação varia em 
função da frequência. Por outro lado, o alcance em profundidade é diretamente proporcional ao 
comprimento de onda das ondas de superfície. 

O método MASW procura utilizar a propriedade de dispersão das ondas de superfície para 
obter a variação da velocidade da Onda S com a profundidade, em perfil 1D ou seção 2D. 
Basicamente, o MASW é um método sísmico para engenharia, que utiliza um sistema de 
aquisição multicanais (24 ou mais), com arranjos variando em extensão de poucos metros até 
algumas centenas de metros, utilizando geofones especiais para o registro de ondas de superfície 
e softwares específicos para o processamento de ondas de superfície. 

Existem dois procedimentos para aquisição de dados: ativo e passivo, sendo que as duas 
informações podem ser combinadas para o processamento conjunto dos dados. No MASW Ativo 
a fonte de energia utilizada é uma marreta e a profundidade de investigação normalmente é 
menos do que 30 metros. No MASW Passivo a fonte de energia utilizada é o ruído do ambiente, 
artificial e natural. Um exemplo de ruído artificial é o provocado pelo tráfego de veículos em vias 
urbanas e de ruído natural é o provocado por relâmpagos, ou por ondas e marés, etc. No MASW 
Passivo o alcance em profundidade pode chegar a algumas centenas de metros. 

A grande vantagem do método MASW para problemas de engenharia é justamente o fato 
de que o mesmo utiliza como fonte de energia o que seria ruído para os métodos sísmicos 
convencionais, tornando o método ideal para aplicação em ambientes urbanos e/ou canteiros de 
obras. Além disso, o método MASW é operacionalmente mais fácil de aplicar e, 
consequentemente, de menor custo, do que outros métodos para determinação da velocidade de 
propagação das ondas S, tais como refração convencional de superfície e ensaios cross-hole e 
down-hole. 
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O método MASW consiste no registro das ondas de superfície e na construção de uma 
imagem de dispersão destas ondas em função da frequência. A partir desta imagem de 
dispersão, onde o padrão associado com as ondas de superfície fica definido, obter o modelo de 
variação da velocidade de propagação da Onda S  com a profundidade (1D). Vários modelos 1D, 
posicionados ao longo de uma linha, permitem a obtenção de uma seção 2D da variação da 
velocidade da onda S, com a profundidade. Conforme Park et al. (2007) o passo a passo 
completo de aquisição e processamento dos dados de MASW pode ser ilustrado através da 
Figura 1: 

 
Figura 1- Procedimento de Aquisição e Processamento dos Dados de MASW 

 

3 - RESULTADOS 

Dois exemplos de aplicação do método MASW no Brasil estão apresentados a seguir. O 
primeiro trabalho foi desenvolvido utilizando fonte ativa, com a finalidade de investigar terrenos 
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previstos para instalação de torres eólicas no interior do Estado da Bahia. O segundo foi feito 
usando fonte mista, ativa e passiva, na cidade de Porto Alegre, RS, em zona urbana, com a 
finalidade de estimar a profundidade do topo rochoso. 

3.1 – Caso de MASW Ativo 

O método foi aplicado em uma área situada no interior do estado da Bahia, com o objetivo 
de determinar o perfil de variação da velocidade de propagação das ondas S, em 50 locais 
projetados para construção de torres eólicas. As figuras 2 e 3 ilustram o trabalho realizado na 
área. As informações obtidas permitiram investigar até profundidades da ordem de 25 a 30 
metros, definindo os módulos dinâmicos de elasticidade nestes locais, de modo a auxiliar no 
planejamento das fundações das torres eólicas a serem implantadas na área do projeto. 

 

Figura 2 – Aquisição de Dados de MASW 

 

 

Figura 3 - Aquisição de Dados de MASW 

 

A figura 4 apresenta o exemplo de um registro de MASW obtido no local de uma das torres. 
A figura 5 apresenta a imagem de dispersão das ondas definida para o registro apresentado. Na 
figura 6 está apresentado o modelo de variação da velocidade de propagação das ondas S e P. 
Na tabela 1 estão apresentados os parâmetros definidos no local através da aplicação do MASW. 
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Figura 4 – Registro de MASW 

 

 

Figura 5 – Imagem de Dispersão das Ondas 
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Figura 6 – Modelo de Variação da Velocidade de Propagação das Ondas S e P 
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Tabela 1 – Parâmetros Definidos no Local Através da Aplicação de MASW 

Profundidade 

(m) 

Vs 

(m/s) 

Vp 

(m/s) 

Densidade 

(g/cm³) 

N 

(IBC) 
µ 

Gdyn, Gmax 

(MPa) 

Gdyn, 0 

(MPa) 

Edyn 

(MPa) 

Esdyn 

(MPa) 

0.0 271 542 1.45 26.50 0.33 426 64 1136 1136 

1.1 269 539 1.45 25.92 0.33 421 63 1124 1130 

2.5 271 543 1.45 26.62 0.33 428 64 1141 1146 

4.1 323 646 1.49 46.21 0.33 622 93 1658 1658 

6.1 406 812 1.55 95.53 0.33 1022 153 2725 2725 

8.3 477 955 1.60 
160.2

4 
0.33 1459 219 3893 3904 

10.3 543 1087 1.65 
241.8

4 
0.33 1950 292 5200 5213 

13.6 566 1133 1.66 
276.4

8 
0.33 2131 320 5684 5698 

20.0 587 1942 1.92 
310.1

2 
0.45 7241 1086 20995 69599 

26.6 594 1949 1.92 
321.1

5 
0.45 7293 1094 21133 68795 

 

3.2 - Caso de MASW Misto (Ativo e Passivo) 

O método foi aplicado em uma via urbana (Figuras 7, 8, 9, 10), no município de Porto 
Alegre, com o objetivo de estimar a espessura de sedimentos soltos e a profundidade da rocha sã 
no local. 

 

Figura 7 – Aquisição de Dados de MASW em Zona Urbana 
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Figura 8 – Registro de Aquisição de MASW 

 

 

Figura 9 – Geofone na Posição de Leitura 

 

 

Figura 10 - Aquisição de Dados de MASW em Zona Urbana 

 

Nas figuras 11, 12 e 13 estão apresentados o registro obtido na aquisição de MASW, a 
imagem de dispersão e o modelo de velocidades S e P, respectivamente. No local onde foi 
executado o ensaio de MASW foi perfurado um poço, após a realização do ensaio geofísico, com 
48 metros de profundidade. O poço foi perfilado com as sondas geofísicas Gama, Sônico e 
Resistividade. Na figura 13 os dados do poço - perfil descritivo e perfis geofísicos do mesmo - 
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estão apresentados juntamente com o modelo obtido no ensaio de MASW. Na descrição do furo, 
os primeiros 20 metros correspondem a material não consolidado (areias e argilas) e abaixo 
ocorre rocha granítica. O perfil gama, que permite uma definição mais precisa do contato 
sedimento/granito, relativamente à descrição do furo feita a partir das amostras de calha, indica a 
profundidade de 18,5 metros para a rocha, o que coincide, de forma impressionante, com a 
previsão definida através do ensaio MASW, realizado anteriormente. 

 

Figura 11 – Registro Obtido na Aquisição de MASW 

 

 

Figura 12 – Imagem de Dispersão 

 

 

Figura 13 – Modelo de Velocidades S e P 

 

4 - CONCLUSÕES 

O método MASW é de aplicação extremamente rápida e a sua grande vantagem é o fato de 
poder ser aplicado em ambientes ruidosos, tais como canteiros de obras, áreas urbanas, etc. Os 
resultados obtidos são bastante consistentes com as informações de sondagem mecânica, 
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tornando o método MASW uma ferramenta eficaz e de baixo custo, com possibilidades de uso em 
áreas urbanas, ruidosas para a sísmica convencional, e se mostra capaz de fornecer os módulos 
dinâmicos de elasticidade do meio, de uma forma mais fácil e segura do que as técnicas 
geofísicas tradicionais. 
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