
Resumo 

A qualidade de amostragem é um factor determinante na correcta caracterização dos maciços, 

exigindo um compromisso entre o custo da amostragem e a precisão dos parâmetros constitutivos 

deduzidos de ensaios laboratoriais. De entre as propostas para a avaliação dessa qualidade de 

amostragem, a técnica de comparação de velocidades de ondas sísmicas in situ e em laboratório 

sobre provetes tem-se revelado uma das mais promissoras.  

Neste sentido, procedeu-se à implementação de transdutores piezoeléctricos num sistema triaxial, 

que permitem a propagação de ondas sísmicas de corte e de compressão no decurso de um ensaio 

completo em câmara triaxial. As técnicas desenvolvidas especificamente para a determinação das 

velocidades de propagação das ondas nos provetes de laboratório são sistematizadas ao nível dos 

equipamentos, processos de análise e metodologias de interpretação.  

Descrevem-se os trabalhos realizados num campo experimental de solo residual do granito do Porto, 

nomeadamente os ensaios geofísicos do tipo Cross-Hole e Down-Hole e a recolha de amostras 

segundo diversas técnicas de amostragem. Os resultados dos ensaios in situ e de laboratório 

permitiram um confronto preliminar de valores de velocidades de ondas sísmicas nas diferentes 

condições envolvidas: jazida (in situ), amostras indeformadas de grande qualidade (recolhidas em 

blocos), perturbadas (amostragem corrente) e remoldadas (reconstituição em laboratório). Os 

principais efeitos associados aos processos de amostragem são identificados, sendo enquadrados 

com as relações de referência disponíveis na bibliografia, previamente adaptadas ao solo em apreço.  

Abstract 

Sampling quality is a key parameter in characterizing correct soil properties, imposing a balance 

between the cost of sampling and the accuracy of the soil parameters measured in laboratory tests. 

Among the proposed techniques for the assessment of sample quality, the comparison of seismic 

wave velocities in situ and in laboratory specimens is seen as most promising.  

For that purpose, piezoelectric transducers have been implemented in a triaxial chamber, allowing for 

the propagation of seismic shear and compression waves throughout a whole triaxial test. The 

techniques specifically developed for the determination of propagation velocities on laboratory 

specimens are presented, in terms of equipment, analysis processes and interpretation 

methodologies.  

The characterization of an experimental site on residual soil from granite in Porto is described, with 

special focus on the seismic surveying campaign, which included a series of Cross-Hole and Down-

Hole tests, and on the sampling campaign, where different sampling techniques were used. Test 

results obtained from in situ and laboratory tests have enabled a preliminary comparison between 



seismic wave velocities measured in all different conditions involved: in the field; on undisturbed high 

quality samples (block sampling); on disturbed samples (tube sampling) and remoulded samples 

(laboratory reconstitution). The main sampling effects are identified and framed within reference 

relationships, previously adapted to the soils in question.  


