
Resumo 

Este trabalho apresenta resultados de ensaios para o estudo do comportamento geotécnico de um 

solo residual do granito da região do Porto, como material de aterro para estradas e como material de 

fundação nas condições de jazida.  

Inicialmente são feitas considerações gerais sobre os solos residuais, particularizando para os solos 

residuais do granito.  

É estudada a influência do processo de amostragem, seguida de toda uma metodologia de 

identificação (química, mineralógica e geotécnica) e de controlo como material de terraplenagem 

(compactação e CBR). As curvas obtidas, de compactacão e de variacão de CBR, são confrontadas 

com as dos solos médios.  

As características do solo "in situ" são analisadas através de ensaios "in situ" (de determinacão da 

baridade, teor em água e resistência à penetracão ligeira) e complementadas aprofundadamente com 

ensaios em laboratório. São descritos e interpretados os valores obtidos de ensaios edométricos - 

características de compressibilidade, consolidação e colapsibilidade - e de resistência ao corte (corte 

directo e triaxial) - parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade - com amostras 

intactas e remoldadas, após remeximento. São estudadas influências da perturbação da amostra, das 

condições de densidade e grau de saturação iniciais, do tipo de consolidação e da trajectória de 

tensões nas características mecânicas deste solo. O valor do coeficiente de impulso em repouso (K0) 

é determinado em laboratório, e uma caracterização do potencial de sucção do solo fofo é 

apresentada.  

Abstract 

This work presents tests results for the study of geotechnical behaviour of a residual soil from granite, 

of Oporto region, as a road embankement or foundation ("in situ" conditions) material.  

Initially, overall considerations about residual soils are made, particularizing for residual soils from 

granite.  

Methods of sample preparation influence is studied, followed by identification (chemical, mineralogical 

and geotechnical) and embankement material control processes (compaction and CBR).  

Types of compaction and CBR variation curves are compared with medium soils.  

"In situ" characteristics are studied by local tests (density, moisture content and light standard 

penetration), followed by extensive laboratory tests. Values obtained from oedometric - 

compressibility, consolidation and collapsibility characteristics - and shear tests (direct shear and 

triaxial) - strength, deformation and permeability characteristics - with undisturbed and remoulded 



samples, are presented and interpreted. Samples disturbance, initial conditions of density and 

saturation degree, type of consolidation and stress path influences are studied. Rest stress impulse 

coefficient is determined in laboratory and suction potencial characterization of the loose soil is 

presented.  


