
Resumo 

A exposição do comportamento dos solos naturais à luz da teoria da mecânica dos solos (versão 

clássica de estados limites e extensão do estado crítico), constante neste trabalho, constitui uma 

abordagem actualizada de um tema que se pretendeu extensível a factores tais como o da 

anisotropia e da microestrutura. A importância do conhecimento geológico no entendimento do 

comportamento mecânico dos solos naturais é, neste trabalho, alvo de destaque, de forma a enfatizar 

aspectos tais como a origem geológica (a sua génese e os seus processos evolutivos), que 

condicionam a natureza e o comportamento geotécnico de um solo.  

Uma vez introduzido o tema do comportamento mecânico dos solos naturais, a par do 

enquadramento geológico, procurou-se estender os conceitos apresentados aos quatro solos naturais 

portugueses, provenientes de Aveiro, cidade e Cada, Benavente, e Lisboa (Praça de Espanha). 

Apesar da aparente semelhança estabelecida entre os solos provenientes de Aveiro, Benavente, e de 

Cada, a resposta de cada um deles, às diferentes trajectórias de tensões a que foram submetidos, 

evidenciou bem, a influência da anisotropia inerente e da microestrutura no comportamento 

geomecânico das mesmos. Do mesmo modo, mas com menos estranheza, os solos provenientes da 

Praça de Espanha responderam também de forma particular às solicitações a que foram sujeitos.  

A particularização do estudo destes solos confere um carácter regional a este trabalho, cuja finalidade 

se desenvolveu sempre à luz de uma caracterização, o mais apurada e rigorosa possível, que 

conduzisse a uma classificação dos mesmos para propósitos geotécnicos; assim mesmo, acredita-se 

ter contribuído para o conhecimento e sensibilização da relevância da anisotropia nas suas duas 

vertentes, como condicionante da parametrização para o projecto de engenharia.  

Abstract 

This work presents an explanation leading to a better understanding of the behaviour of natural soils in 

the light of the Mechanical Soil Theory (classical version of the Limits States and the Critical State 

Theory). As it constitutes an updated approach to a subject, in which the study of the influence of the 

anisotropy and the microstructure of the soil is considered and investigated. Moreover, the influence of 

geology in the mechanical performance of natural soils is empathised, mostly in what concerns the 

geological origin (genesis and evolution processes) since it limits the soil nature and determines its 

geotechnical behaviour.  

Once made the natural soils mechanical introduction and the geological characterization, these 

concepts were extended to four portuguese natural soils proceeding from Aveiro (city and Cacia), 

Benavente and from Lisbon (Praça de Espanha). Despite the apparent similarity between the soil 

proceeding from Aveiro, Benavente, and Cacia, each of them presents its own response when 



submitted to different stress strain, as a result of the influence of the inherent anisotropy and the 

microstructure in the geomechanical behaviour. As expected, the soils from Praça de Espanha have 

also behaved in a specific way when submitted to different stress strain.  

A regional identity is given to this work where specific local soils have been selected. However the 

goals and proposes of the developed study, its selves in the light of a sharp and straight 

characterization, leading to a classification of these four local soils in a sense of geotechnical 

proposals. Even though, is believed that a contribution to the knowledge and sensitization of the 

importance of anisotropy (inherent and induced) in the selection of the input parameters used in the 

adaptation of constitutive models, for limit or displacement analysis, whether treated theoretically or 

numerically, as been reached.  


