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RESUMO 

I 

RESUMORESUMORESUMORESUMO    

Este trabalho versa a caracterização dinâmica de solos no domínio das pequenas deformações, 

com particular relevo sobre uma nova técnica de ensaio em Portugal: o método das ondas 

superficiais (usando as ondas de RAYLEIGH), recorrendo à aquisição com múltiplos canais.  

Foram estudados diversos métodos de efectuar a aquisição, processamento e inversão de ondas 

superficiais, tendo como objectivo determinar o perfil da velocidade da onda de corte de um 

determinado local. O processamento para obter a curva de dispersão experimental é efectuado no 

domínio kf − . A abordagem para efectuar a inversão está dependente do tipo de curva de 

dispersão: se a curva for essencialmente monomodal poderá optar-se pela utilização de um 

método de inversão automática que tenha como base apenas o modo fundamental; se a curva for 

multimodal ou resultante de sobreposição modal, deverá recorrer-se a uma inversão por tentativa e 

erro, usando uma modelação directa que considere os diversos modos de propagação das ondas 

de RAYLEIGH.  

O método das ondas superficiais foi aplicado a diversos locais em Portugal, com diferentes 

condições geológicas e geotécnicas: na região de Lisboa, no Porto e na Ilha Terceira. Em alguns 

dos casos de estudo foi possível, recorrendo a resultados de sondagens e ensaios geotécnicos in 

situ, caracterizar detalhadamente a geologia e as características geotécnicas locais, permitindo a 

comparação desses dados com os resultados do método. Num dos locais foram ainda efectuados 

alguns ensaios de coluna ressonante sobre amostras indeformadas, possibilitando a comparação 

entre os resultados do campo e de laboratório. 

No desenvolvimento deste trabalho foi possível reunir um conjunto de informação sobre as 

Aluviões do Tejo, que foi coligida e processada para uma melhor definição de algumas 

características mecânicas destes materiais. 

PALAVRASPALAVRASPALAVRASPALAVRAS----CHAVECHAVECHAVECHAVE    

Comportamento dinâmico de solos 

Parâmetros elásticos 

Caracterização geológica e geotécnica 

Ensaio de coluna ressonante 

Ensaios sísmicos 

Método das ondas superficiais 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

III 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

This work is about small strain soil dynamical characterization, particularly on a in situ test, new in 

Portugal: the surface wave method (RAYLEIGH waves) using a multichannel acquisition system. 

The several methods to perform the acquisition, processing and inversion of surface waves, having 

as objective determine the local shear velocity wave profile, have been studied. The processing to 

obtain the experimental dispersion curve was made in the kf −  domain. The approach to the 

inversion step is dependent of the type of dispersion curve: if the curve is essentially monomodal, 

we can approach it with an automatic inversion method, that has as basis only the fundamental 

mode; if the curve is multimodal or shows modal superposition, it is preferable to try the inversion 

with a trial and error approach, using a forward modelling algorithm, that considers several 

RAYLEIGH modes of propagation. 

The Surface Wave Method was applied to some areas in Portugal, with different geologic and 

geotechnical conditions: in Lisbon region, in Porto and in Ilha Terceira (Azores Islands). In some of 

the case studies, using data from boreholes and in situ geotechnical tests, it was possible to make 

the detailed characterization of the local geology and of the geotechnical properties, allowing the 

comparison of these data with the method results. In one of the areas it was also possible to make 

some resonant column tests on undisturbed samples, allowing the comparison of the elastic 

parameters of the material, resulting from different test methods. 

From all the data gathered it was possible collect a great amount of information on the Tejo Alluvial 

deposits that was processed together to allow a better definition of its geotechnical behaviour.  
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1. CONSIDERAÇÕES INI1. CONSIDERAÇÕES INI1. CONSIDERAÇÕES INI1. CONSIDERAÇÕES INICIAISCIAISCIAISCIAIS    

1.1.1.1.1.1.1.1.    MMMMOTIVAÇÕES E OTIVAÇÕES E OTIVAÇÕES E OTIVAÇÕES E OOOOBJECTIVOBJECTIVOBJECTIVOBJECTIVO    

A importância da caracterização de solos no domínio das pequenas deformações é actualmente 

reconhecida não só nas aplicações em que é necessário ter em conta as solicitações cíclicas como 

também para solicitações estáticas. 

Vários são os ensaios in situ e de laboratório quem têm vindo a ser desenvolvidos e utilizados na 

prática geotécnica, com o objectivo de obter os parâmetros elásticos do material presente no 

subsolo. Existem vantagens e desvantagens em ambos os tipos de ensaios e a solução óptima 

depende de inúmeros factores sendo os mais relevantes, na prática geotécnica, o objectivo do 

trabalho e o custo do ensaio. 

Os ensaios de laboratório são muito úteis na determinação dos parâmetros constitutivos dos 

materiais. No entanto, para a determinação dos parâmetros no domínio das pequenas 

deformações têm como limitação analisarem apenas um pequeno volume de solo, cujo resultado 

se encontra fortemente condicionado pela qualidade da amostra “indeformada” obtida. 

Os ensaios sísmicos, quer de superfície quer em furo, são os mais fiáveis para a obtenção dos 

parâmetros elásticos in situ, obviamente através da determinação das velocidades de propagação 

dos materiais do subsolo. Destas a determinação da velocidade de propagação da onda de corte é 

muito vantajosa pela sua relação directa com o módulo de rigidez inicial do solo. 

Na prática portuguesa os ensaios mais vulgarmente utilizados para a determinação do perfil da 

velocidade da onda de corte de um determinado local são os ensaios crosshole e downhole. O 

ensaio crosshole é muito fiável e permite medir, de uma forma simples, a velocidade de 

propagação da onda (P e/ou S) mas é realizado entre furos de sondagem, o que aumenta 

bastante os custos do programa de prospecção. Por sua vez o ensaio downhole, como só necessita 

de um furo, diminui um pouco os custos, mas tem um processamento onde são introduzidas mais 

variáveis.  

Estes ensaios entre/em furos têm também como vantagem permitirem observar os materiais que 

são atravessados pelas sondagens e, por conseguinte, sabe-se exactamente as litologias que são 

atravessadas. No entanto, o volume de solo analisado é ainda muito pequeno, não permitindo 

englobar a provável variabilidade litológica existente num maior volume de solo. 

A solução, para diminuir os custos do programa de prospecção geotécnica e conjuntamente obter 

uma determinação fiável dos parâmetros elásticos do subsolo, passa pela realização de ensaios 
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sísmicos de superfície. Destes a refracção sísmica com base nas ondas P está mais difundida na 

prática geotécnica portuguesa, pela rapidez de execução e rápida obtenção de resultados. No 

entanto, como desvantagens deste ensaio pode-se referir o facto de as ondas P se propagarem 

através da água, o que dificulta a sua utilização/interpretação na presença do nível freático, e a 

impossibilidade do ensaio de identificar camadas de baixa velocidade que se encontrem entre 

camadas de velocidade mais elevada (designadas por camadas escondidas), pois a refracção de 

uma onda apenas se dá quando o raio de onda encontra uma camada de velocidade superior. 

Existe ainda a possibilidade de efectuar o ensaio de refracção sísmica registando as ondas S, que 

apresenta como vantagem a obtenção imediata da velocidade da onda de corte e possibilita a 

obtenção de resultados válidos na presença do nível freático, pois as ondas S apenas se propagam 

pelas partículas sólidas que constituem o subsolo. No entanto, o equipamento tem custo mais 

elevado e apesar de se conseguirem vencer algumas das limitações, continua a ser impossível 

identificar a presença de camadas escondidas. 

Desde as últimas duas décadas do século passado que, na comunidade geotécnica internacional, 

tem havido um forte desenvolvimento dos métodos sísmicos de superfície que se baseiam na 

detecção de ondas superficiais que, após processamento e inversão dos dados, permitem obter o 

perfil da velocidade da onda de corte de um determinado local. 

A utilização destes métodos, normalmente com base nas ondas de RAYLEIGH, pela sua rapidez de 

execução e interpretação e fiabilidade nos resultados, tem provado ser de grande utilidade para a 

prática geotécnica. Este ensaio não sofre de qualquer uma das desvantagens referidas para a 

Refracção Sísmica e permite utilizar o mesmo tipo de equipamento usado na aquisição de ondas P. 

No entanto, apesar de possibilitar a obtenção dos parâmetros elásticos do subsolo reduzindo os 

custos, este ensaio não é ainda utilizado na prática portuguesa. 

Neste contexto, esta dissertação tem como principal objectivo implementar o método das ondas 

superficiais em Portugal, tendo-se optado por recorrer a um sistema de aquisição com múltiplos 

canais, muito semelhante ao da Refracção Sísmica de ondas P. Tem ainda como objectivo 

demonstrar a potencialidade e utilidade do ensaio, pela sua aplicação a diversos locais de estudo, 

com diferentes características geológico-geotécnicas, e comparação com resultados de outros 

ensaios (in situ e de laboratório).  

Pretende-se ainda demonstrar que o correcto conhecimento das características geológicas locais 

são uma mais valia na interpretação dos resultados da aquisição, especialmente quando na 

ausência de outro tipo de informação geológica-geotécnica. As diferentes dificuldades que podem 

decorrer durante a aquisição e interpretação dos dados serão também introduzidas e 

demonstradas as formas de as vencer e solucionar. 
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A região de Lisboa tem sido objecto, desde meados do séc. XIX, de importantes obras de 

engenharia e de diversos estudos geológicos sendo, no entanto, escassos os trabalhos 

desenvolvidos sob o ponto de vista geotécnico. Considerando a importância da caracterização 

geotécnica, irá reunir-se e processar-se em conjunto os dados resultantes dos ensaios geotécnicos 

in situ coligidos, dos ensaios sísmicos efectuados e os ensaios dinâmicos de laboratório realizados 

sobre amostras indeformadas sobre a unidade das Aluviões do Tejo.  

 

1.2.1.2.1.2.1.2.    OOOORGANIZAÇÃO DA RGANIZAÇÃO DA RGANIZAÇÃO DA RGANIZAÇÃO DA DDDDIIIISSERTAÇÃOSSERTAÇÃOSSERTAÇÃOSSERTAÇÃO    

Esta dissertação separa-se em duas vertentes: uma primeira fase em que é desenvolvida toda a 

parte teórica relativa ao estudo das propriedades dinâmicas dos solos e ao método das ondas 

superficiais; e uma segunda fase de implementação prática do ensaio, onde são apresentados e 

desenvolvidos os trabalhos realizados em diversas áreas de estudo com diferentes enquadramentos 

geológicos. 

Assim, esta dissertação está dividida em 5 capítulos principais. Neste primeiro capítulo apresenta-se 

o enquadramento e justificação do tema escolhido e a organização da dissertação.  

No segundo capítulo são apresentados, de forma sumária, os principais desenvolvimentos 

associados aos modelos constitutivos e ao estudo e determinação das propriedades dinâmicas dos 

solos, dando maior relevo às propriedades dos solos no domínio das pequenas deformações.  

No capítulo 3 é apresentado o método das ondas superficiais. Desenvolve-se a teoria associada à 

propagação das ondas de RAYLEIGH em meio homogéneo e em meio verticalmente heterogéneo. 

Neste capítulo descrevem-se ainda o método clássico SASW, de uma forma sintetizada, e o método 

das ondas superficiais utilizado, de forma detalhada, isto é: a abordagem para a aquisição 

recorrendo a múltiplos canais; o processamento no domínio kf − , e as principais questões teóricas 

associadas ao processo da inversão dos dados. 

A parte aplicativa é essencialmente desenvolvida no capítulo 4. Aqui são apresentados os trabalhos 

práticos efectuados nas várias áreas abordadas. Esses trabalhos centraram-se na aplicação do 

método das ondas superficiais a 7 áreas de estudo, cujo processamento e interpretação são 

apresentados na maioria dos casos de uma forma descritiva, com o objectivo de demonstrar as 

abordagens possíveis e mais aconselhadas a cada situação. Num dos casos de estudo, esta 

abordagem é posta de parte, passando-se a um formato onde se demonstra a aplicabilidade do 

ensaio.  
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Associado ao trabalho efectuado sobre o método das ondas superficiais, neste capítulo são 

também apresentados os enquadramentos geológicos das 3 grandes áreas estudadas. Do ponto 

de vista da caracterização geológica, foram efectuados estudos detalhados da geologia de alguns 

dos locais estudados, com base em sondagens geotécnicas. As litologias atravessadas foram 

agrupadas em grandes unidades simplificadas que, não só permitem identificar a estrutura 

geológica local, como podem ser correlacionadas com os resultados dos ensaios in situ. Do ponto 

de vista da caracterização geotécnica, foram reunidos alguns ensaios geotécnicos in situ e 

efectuados ensaios de laboratório sobre amostras indeformadas, cujos dados foram processados e 

correlacionados com os resultados do método das ondas superficiais. 

No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais deste trabalho, descrevendo as abordagens 

aconselhadas e vantagens e limitações observadas durante a aplicação do método das ondas 

superficiais à caracterização dinâmica de solos no domínio das pequenas deformações. Além disso, 

reuniu-se a informação recolhida nos vários locais onde foi atravessada a formação das Aluviões do 

Tejo; os dados referentes aos principais parâmetros geotécnicos caracterizados foram discutidos. 

Para terminar são apresentadas algumas conclusões e linhas de investigação a desenvolver no 

futuro. 
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2. PROPRIEDADES DINÂ2. PROPRIEDADES DINÂ2. PROPRIEDADES DINÂ2. PROPRIEDADES DINÂMICAS DOS SOLOSMICAS DOS SOLOSMICAS DOS SOLOSMICAS DOS SOLOS    

O estudo do comportamento dos solos é abordado através das tensões e deformações que se 

estabelecem numa massa de solo e que são dependentes das propriedades do material que o 

constitui. Pode definir-se tensão como a intensidade do carregamento, dada por uma força 

actuando numa unidade de área e deformação como a intensidade de transformação, que se 

traduz por variação da distância numa unidade de comprimento (Figura 2.1).  

As tensões e as deformações relacionam-se através de leis constitutivas (Figura 2.1). Uma lei 

constitutiva é uma correspondência funcional entre as causas e os efeitos dos processos físicos 

manifestados pelo material, definindo a relação entre os estímulos externos e a sua resposta isto é, 

entre as tensões impostas e as deformações resultantes (NAGARAJ & MIURA, 2001). 
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Figura 2.1 Figura 2.1 Figura 2.1 Figura 2.1 –––– Relação entre forças e deslocamentos, com tensões e deformações, num corpo e forma de as 

descrever (in: MARANHA DAS NEVES, 2001). 

A escolha da lei adequada a uma determinada situação depende do grau de precisão que se 

necessita na simulação do comportamento real do solo. O aumento do pormenor reflecte-se numa 

maior complexidade das relações, isto é, num cálculo mais difícil, exigindo a determinação de maior 

número de parâmetros. Este aumento no detalhe nem sempre é justificado pelo objectivo do 

trabalho (MARANHA DAS NEVES, 2001).  

A caracterização das propriedades dos materiais é muito importante na quantificação das tensões e 

deformações. No caso de se verificar uma variação do estado de tensão num material rígido, não 

há deformação. No entanto, se o material não for rígido, uma alteração no estado de tensão pode 

corresponder a uma variação de volume (retracção ou expansão) e/ou de forma (distorção) 

(MARANHA DAS NEVES, 2001). 

Nos problemas estáticos abordados pela Mecânica de Solos clássica, entre as questões 

fundamentais encontra-se a avaliação do grau de segurança das fundações à rotura e a 
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determinação dos assentamentos de solos. Classicamente, no domínio estático, caracteriza-se o 

comportamento dos solos sujeitos a deformações superiores a 10-3 (ISHIHARA, 1996). 

No entanto, a caracterização de solos no domínio das muito pequenas a médias deformações  

(<10-4) tem-se provado ser o domínio com maior interesse para o dimensionamento de estruturas, 

até no designado domínio estático (TATSUOKA, 2000; NAGARAJ & MIURA, 2001). 

Apesar de o termo “Propriedades Dinâmicas dos Solos” estar vulgarizado, não são as propriedades 

que são dinâmicas mas sim o estado do solo em movimento provocado por solicitações cíclicas. 

Assim, neste capítulo vai ser abordado o Comportamento dos Solos sob Solicitações Dinâmicas, 

dando especial atenção à caracterização do solo no domínio das pequenas deformações, assim 

como à propagação de ondas elásticas, aos métodos que determinam os principais parâmetros 

usados para definir o comportamento dos solos neste domínio, e às propriedades dos solos que as 

influenciam. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1.    CCCCOMPORTAMENTO OMPORTAMENTO OMPORTAMENTO OMPORTAMENTO DOS DOS DOS DOS SSSSOLOSOLOSOLOSOLOS SOB  SOB  SOB  SOB SSSSOLICITAÇÕES OLICITAÇÕES OLICITAÇÕES OLICITAÇÕES DDDDINÂMICASINÂMICASINÂMICASINÂMICAS    

O comportamento mecânico dos solos é controlado por factores como o índice de vazios, a tensão 

de confinamento, o teor em água, etc. Existem outros factores que contribuem para a resposta dos 

solos, como a história das tensões, os níveis de distorção e a temperatura. No entanto, não são 

estes os que diferenciam a resposta estática ou dinâmica do solo, mas sim os que dependem e 

derivam do próprio fenómeno dinâmico, isto é, que derivam do impulso, da vibração ou da onda 

(Figura 2.2). A velocidade com que a carga é aplicada (efeito da velocidade) e o número de ciclos 

de carregamento (N ) (efeito da repetitividade) são determinantes no comportamento dos solos 

sob solicitações dinâmicas (ISHIHARA, 1996).  

As características de deformação de um solo dependem muito da magnitude das distorções (γ ) 

aplicadas (ISHIHARA, 1996). Para muito pequenas distorções a deformação exibida pela maioria dos 

solos é puramente elástica e recuperável (Tabela 2.1). A modelação do comportamento do solo 

nesta gama de distorções pode ser efectuada através da utilização de um modelo linear elástico, 

sendo que o módulo de distorção é o parâmetro mais importante e se mantêm aproximadamente 

constante. Este módulo é designado por módulo de distorção inicial, 0G  (ou máximo máxG ) (ver 

2.1.1.).  

Na gama intermédia de distorções, o comportamento dos solos é elasto-plástico e produz 

deformações permanentes e irrecuperáveis (Tabela 2.1). Neste intervalo, com o aumento da 

distorção ocorre uma diminuição do módulo de distorção secante, secG  (ver 2.1.1.) e dissipação de 
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Figura 2.2 Figura 2.2 Figura 2.2 Figura 2.2 –––– Classificação do problema dinâmico: 1-bombas ou explosões; 2- sismos; 3- cravação de estacas, 

vibro-compactação e cilindros vibradores; 4- tráfego; 5- fundações de máquinas: compressores e geradores 

eléctricos; 6- estruturas temporárias ou permanentes; 7- parques de estacionamento; 8- ondas do mar (in: 

ISHIHARA, 1996). 

energia durante os ciclos de aplicação de carga. Esta dissipação energética é essencialmente de 

natureza histerética, sendo o coeficiente de amortecimento, ξ  (ver 2.1.1.), usado para modelar a 

capacidade de absorção de energia do solo. Como os níveis de distorção ainda não são 

suficientemente elevados para provocar alterações nas propriedades dos solos, o módulo de 

distorção e o amortecimento não sofrem grandes alterações com a aplicação progressiva dos ciclos 

de carga. Este tipo de comportamento é designado por tipo histerético não degradado e pode ser 

representado por modelos baseados na teoria linear visco-elástica (método linear-equivalente). Os 

parâmetros do solo representativos deste intervalo de distorções são o módulo de distorção e o 

coeficiente amortecimento, expressos em função da distorção. 

O comportamento do solo, mesmo quando sujeito a pequenas distorções, pode ser fortemente 

não linear (PUZRIN & BURLAND, 1998; TATSUOKA, 2000). 

Quando as distorções impostas ao solo são elevadas, este tende à rotura (Tabela 2.1). Aqui as 

propriedades do solo alteram-se consideravelmente, não só com o aumento da distorção mas 

também com a progressão dos ciclos aplicados. A forma como o módulo de distorção e o 

amortecimento variam com os ciclos, depende da variação da tensão efectiva de confinamento 

durante a história irregular de aplicação das tensões. É, assim, necessário definir uma lei constitutiva 

em que as relações γτ − possam ser especificadas em cada ciclo de carga, descarga e recarga, 

tendo em conta a variação das tensões dentro da massa de solo. Neste caso, para a análise da 
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resposta de um solo é necessário usar um procedimento numérico que envolva a integração passo 

a passo no tempo. 

TabelaTabelaTabelaTabela 2.1 2.1 2.1 2.1    –––– Modelação do comportamento dos solos para diferentes níveis de distorção (adaptado de: 

ISHIHARA, 1996). 

       10-6           10-5          10-4         10-3           10-2           10-1 
DistorçãoDistorçãoDistorçãoDistorção    

pequena média grande rotura 

FenómenoFenómenoFenómenoFenómeno    
Propagação de ondas, 
vibração. 

Fendas, 
assentamentos 
diferenciais 

Escorregamentos, 
compactação, 
liquefacção 

ElásticoElásticoElásticoElástico     

ElastoElastoElastoElasto----plásticoplásticoplásticoplástico     
Características Características Características Características 
mecânicasmecânicasmecânicasmecânicas    

RoturaRoturaRoturaRotura     

Efeito da repetitividade da acçãoEfeito da repetitividade da acçãoEfeito da repetitividade da acçãoEfeito da repetitividade da acção     

Efeito da velocidade da acçãoEfeito da velocidade da acçãoEfeito da velocidade da acçãoEfeito da velocidade da acção     

ConstantesConstantesConstantesConstantes    
Módulo de distorção, coeficiente de Poisson, 
amortecimento 

Ângulo de atrito 
interno, coesão 

ModeloModeloModeloModelo    Linear elástico Visco-elástico 
Elasto-plástico 
ponderando a 

história de tensões 

Método de análiseMétodo de análiseMétodo de análiseMétodo de análise    Linear Linear equivalente 
Integração passo a 
passo no tempo 

 

Os limites de distorção a partir da qual se dá uma alteração no comportamento do solo foram 

estudados em detalhe por VUCETIC (1994), com base em vários trabalhos efectuados por outros 

autores, com diferentes tipos de solos e sob várias condições de teste: 

� A distorção linear limite, e
tγ , é o valor abaixo do qual o solo tem um comportamento linear 

elástico; 

� A distorção limite sem variação volumétrica, v
tγ , corresponde ao valor limite acima do qual 

ocorre uma alteração permanente da microestrutura do solo e da sua rigidez. Em solos 

completamente saturados, e condições não drenadas, desenvolve-se uma acumulação de 

pressão intersticial; e em solos secos ou parcialmente saturados, e condições drenadas, ocorre 

uma alteração permanente de volume.  

Segundo VUCETIC (1994) estes valores dependem essencialmente da natureza do solo sendo 

correlacionáveis com o índice de plasticidade, IP . Ambos os limites aumentam com o valor de IP , 

apresentado curvas médias paralelas entre si, separadas de um ciclo logarítmico e meio (Figura 2.3). 
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No entanto, este autor definiu o limite e
tγ  de forma arbitrária, correspondendo ao valor para o qual 

0/GG ≈0.99.  

 
Figura 2.3 Figura 2.3 Figura 2.3 Figura 2.3 –––– Valores de 

e
tγ  e v

tγ  em função do índice de plasticidade (in: VUCETIC, 1994). 

Na Figura 2.4 são apresentadas as curvas de 0/GG  e ξ  em função da distorção, para materiais 

com diferentes valores de IP , em intervalos amplos de grau de sobreconsolidação (OCR ) e no 

primeiro ciclo de carregamento. Nesta figura é possível observar que a gama de valores de v
tγ  

aumenta com o IP , particularmente na curva de redução de G . Para VUCETIC (1994), 

independentemente do tipo de solo, dá-se sempre uma redução do módulo da mesma 

quantidade (≈35%) antes de ser atingido v
tγ  (isto é, para 0/GG ≈0.65). Segundo este autor, o 

valor de v
tγ  além de aumentar com IP , aumenta com a diminuição da dimensão das partículas do 

solo e será maior em solos parcialmente saturados do que em solos secos ou completamente 

saturados. 

O comportamento dos solos sob acções de corte cíclicas, segundo o mesmo autor, pode ser 

sistematizado usando a Figura 2.5. Aqui são apresentadas as curvas simplificadas de γ−0/GG  e 

γξ −  evidenciando os diferentes tipos de comportamento limitados por e
tγ  e v

tγ . Estas linhas 

separam diferentes níveis de distorção cuja nomenclatura, proposta por VUCETIC (1994), é 

apresentada nas Figuras  2.3 e 2.5 e será a adoptada neste trabalho. No entanto, existem outras 

nomenclaturas como a proposta por ISHIHARA (1996) que pode ser observada no Tabela 2.1. 

 



CAPÍTULO 2 

 10 

 

Figura 2.4Figura 2.4Figura 2.4Figura 2.4    –––– Relação entre 
v
tγ  e as curvas de 0/GG  e ξ  em função da distorção e do índice de 

plasticidade para solos saturados numa acção de corte não drenado (in: VUCETIC, 1994). 

 

Figura 2.5Figura 2.5Figura 2.5Figura 2.5    –––– Comportamento de solos saturados em acções de corte cíclicas (in: VUCETIC, 1994). 
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2.1.1.Comportamento Histerético do Solo2.1.1.Comportamento Histerético do Solo2.1.1.Comportamento Histerético do Solo2.1.1.Comportamento Histerético do Solo    

O comportamento de um solo sujeito a solicitações cíclicas pode ser aproximado a um 

comportamento histerético isto é, que não depende da frequência da excitação (HARDIN & 

DRNEVICH, 1972; KRAMER, 1996; ISHIHARA, 1996).  

A curva histerética (Figura 2.6a) que representa o comportamento do solo pode ser descrita pelo 

percurso da curva e/ou por parâmetros que descrevem a sua forma. 

 

Figura 2.6Figura 2.6Figura 2.6Figura 2.6    –––– a.a.a.a. Comportamento não linear histerético ( γτ − ) de um solo submetido a uma solicitação cíclica, 

b.b.b.b. Curva de esqueleto, c.c.c.c. Curva de redução do módulo. (adaptado de: KRAMER, 1996 e ISHIHARA, 1996). 

A inclinação da curva histerética depende da rigidez do solo e pode ser descrita em qualquer 

ponto da solicitação pelo módulo de distorção tangente tanG . Este módulo varia ao longo de todo 

o ciclo de carga mas o seu valor médio corresponde à inclinação “geral” da curva histerética, e é 

representado pelo módulo de distorção secante ( secG  ou simplesmente G ): 

c

cG
γ

τ
=           (2.1) 

em que cτ  e  cγ  são respectivamente as amplitudes da tensão de corte e da distorção num 

determinado ponto da curva histerética (Figura 2.6a). 

A inclinação da curva histerética inicial isto é, da curva inicial de carregamento, é designada por 

máxG ou 0G , e corresponde ao valor máximo do módulo de distorção.  

A curva de esqueleto (Figura 2.6b), construída pelos pontos correspondentes às extremidades das 

curvas histeréticas para diferentes níveis de distorção, representa a evolução de G  em função da 

distorção. Esta evolução é também frequentemente representada pela curva de redução do 

módulo (Figura 2.6c), em que o valor do G  é normalizado relativamente ao seu valor máximo 

( 0/GG ). 
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Além da inclinação, a curva histerética é também descrita pela a sua área, que é usada como 

medida da dissipação da energia, e que pode ser descrita pelo coeficiente de amortecimento (ξ , 

representado também pelos símbolos D , η , β  ou λ ): 

22

1

4 c

c

S

D

G
A

W
W

γππ
ξ ==         (2.2) 

em que DW  é a energia dissipada, SW  a energia distorcional máxima (Figura 2.6a) e cA  é a área 

da curva histerética.  

Apesar de na teoria não existir dissipação de energia histerética abaixo de e
tγ , evidências 

experimentais indicam que, mesmo para níveis de distorção muito baixos, o valor de ξ  nunca é 

nulo e pode desempenhar um papel importante no comportamento dos solos durante sismos 

(KRAMER, 1996; ISHIHARA, 1996).  

Quanto maior o nível de distorção aplicada maior é a área da curva histerética que representa o 

comportamento do solo, isto é, o amortecimento aumenta com o aumento dos níveis de distorção. 

É comum representar a evolução de ξ  em função da distorção em curvas como as apresentadas 

nas Figuras 2.4 e 2.5.  

Através da análise da curva histerética e da curva de esqueleto pode verificar-se se o 

comportamento do solo é linear ou não linear.Caso o solo apresente um comportamento linear, a 

curva de esqueleto é uma linha recta e a curva histerética apresenta extremidades arredondadas. O 

caso apresentado na Figura 2.6 representa um exemplo de não linearidade. 

 

2.1.2. Modelos de Comportamento do Solo2.1.2. Modelos de Comportamento do Solo2.1.2. Modelos de Comportamento do Solo2.1.2. Modelos de Comportamento do Solo    

Nas últimas décadas tem-se assistido a um grande desenvolvimento de modelos de 

comportamento, que se tornam progressivamente mais complexos, devido às possibilidades de 

cálculo facilitadas pela existência de processadores automáticos cada vez mais potentes. Perante o 

grande desenvolvimento de modelos, alguns autores consideram que actualmente a idealização 

de um modelo deve ter as seguintes propriedades (PREVOST & POPESCU, 1996; PUZRIN & BURLAND, 

1996): 

� deve ser completo, isto é, ser capaz de prever o comportamento do solo para todos as 

trajectórias de tensões e deformações; 

� conter o menor número possível de parâmetros, mantendo a precisão, sendo que os 

parâmetros do modelo devem ser fáceis de obter; 
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� os parâmetros devem ter significado físico e o modelo ser uma interpretação física da forma 

como o material responde às alterações do estado de tensão e deformação. 

Segue-se uma descrição sumária de alguns dos principais modelos que definem o comportamento 

cíclico dos solos, dando particular atenção aos que permitem descrever os solos no domínio das 

muito pequenas a pequenas deformações. 

 

2.1.2.1. Modelos Visco2.1.2.1. Modelos Visco2.1.2.1. Modelos Visco2.1.2.1. Modelos Visco----elásticos Lineareselásticos Lineareselásticos Lineareselásticos Lineares    

O comportamento dos solos sob solicitações cíclicas, quando sujeitos a muito pequenas distorções, 

pode ser representado razoavelmente por modelos visco-elásticos lineares, em que a relação γτ −  

é assumida como linear mas tendo em conta a dissipação energética. Alguns deles baseiam-se em 

modelos de mola-amortecedor, em que as propriedades elásticas são representadas por uma mola 

e a capacidade de dissipação de energia por um amortecedor. Destes, o mais conhecido e utilizado 

é o Modelo de KELVIN-VOIGT (Figura 2.7) e será o único aqui referido. Mais detalhes sobre este e 

outros modelos lineares visco-elásticos podem ser encontrados em ISHIHARA (1996), SANTOS (1999) e 

SANTAMARINA et al. (2001). 

 

Figura 2.7Figura 2.7Figura 2.7Figura 2.7    ––––    Modelo de KELVIN-VOIGT    (in: ISHIHARA, 1996). 

De uma forma simples, pode-se descrever o modelo de KELVIN-VOIGT como uma mola e um 

amortecedor ligados em paralelo, onde a distorção é imposta igualmente a ambos os sistemas mas 

a tensão de corte é separada em duas partes: 1τ  é suportada pela mola enquanto que 2τ  é 

suportada pelo amortecedor. Como a tensão de corte total é dada pela soma das parciais, sendo: 

γτ G=1           (2.3) 

td

d
2

γ
µτ =           (2.4) 

em que G  representa a constante da mola (módulo de distorção), µ  a constante do amortecedor 

e t é o tempo, obtêm-se a seguinte equação constitutiva γτ − : 
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t
G

d

dγ
µγτ +=          (2.5) 

HARDIN (1965), com o objectivo de compreender melhor as propriedades dissipativas dos materiais, 

utilizou o modelo de KELVIN-VOIGT, com amortecimento viscoso, ao estudo do amortecimento de 

areias secas sujeitas a vibrações de baixa amplitude, sobre um largo espectro de frequências. Este 

autor concluiu que este modelo simples pode ser utilizado adequadamente, no domínio das 

pequenas deformações, assumindo que a viscosidade do solo diminui proporcionalmente à 

frequência da excitação ω , mantendo constante a razão 
G
ωµ

. 

Dos vários métodos existentes o que é mais amplamente utilizado, pela sua versatilidade e pela 

facilidade de utilização, é o Método Linear Equivalente que tem como base um modelo linear visco-

elástico. Este método foi introduzido por IDRISS & SEED (1968 in: MOHAMMADIOUN & PECKER, 1984; 

BERESNEV & WEN, 1996, GRIFFIN & SAIIDI, 2003) sendo frequentemente utilizado em estudos da 

resposta sísmica local (KRAMER, 1996) e de interacção solo-estaca sob solicitações cíclicas 

(SANTOS, 1999). 

O Método Linear Equivalente é utilizado como aproximação ao comportamento não-linear dos 

solos, já que os métodos analíticos, que permitem estimar realmente o comportamento não-linear, 

são por vezes muito complexos, limitando-se a sua utilização a situações muito específicas. No 

entanto, é necessário ter em atenção que este é apenas uma aproximação e não traduz realmente 

o comportamento não-linear do solo. Apesar das suas vantagens, não pode ser usado 

directamente em problemas que envolvam deformação permanente ou rotura, uma vez que, pelos 

seus pressupostos lineares, se assume que a deformação volta a zero após a solicitação cíclica, e 

que o material não tem um limite de resistência, ou seja, não ocorre rotura (KRAMER, 1996). 

Este método deu origem ao programa de cálculo SHAKE (SCHNABEL et al., 1972) que utiliza a 

linearização das propriedades dos materiais em conjunto com um processo iterativo para obter a 

análise unidimensional (1-D) da resposta sísmica local. Este programa incorpora as características 

não lineares do solo, utilizando G  e ξ  em função de γ , juntamente com o substrato como meio 

visco-elástico semi-infinito. A resposta é considerada associada à propagação vertical de ondas de 

corte através de um sistema visco-elástico, com amortecimento variável, constituído por n  camadas 

horizontais infinitas. Cada camada é considerada homogénea, isotrópica e é caracterizada, não só 

por G  e ξ , como pela massa volúmica ρ  e pela espessura H . 

MOTA (1992) utilizou o programa SHAKE na modelação unidimensional não-linear das principais 

bacias aluvionares da cidade de Lisboa, tentando ajustar os resultados aos registos sísmicos locais. 

Este autor obteve bons resultados para as zonas mais profundas das bacias, mas verificou a grande 
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influência que a incerteza nos parâmetros geotécnicos utilizados tem no resultado final da 

modelação. 

 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2222. Modelos . Modelos . Modelos . Modelos ViscoViscoViscoVisco----Elásticos NãoElásticos NãoElásticos NãoElásticos Não----LinearesLinearesLinearesLineares    

Apesar do método linear equivalente permitir efectuar uma aproximação ao comportamento não 

linear dos solos nem sempre é suficiente para o definir convenientemente. Para isso existem 

modelos não lineares que seguem o percurso γτ −  durante a solicitação cíclica. Estes modelos 

podem ser associados a um modelo de geração de pressão intersticial apropriado, que permita 

representar a resistência ao corte de um solo e as variações na tensão efectiva durante uma 

solicitação cíclica não drenada. Vários são os modelos visco-elásticos não lineares já desenvolvidos, 

tendo sempre como base a curva de esqueleto e o comportamento de descarga-recarga. Muitas 

outras regras podem ser incluídas na definição do modelo e quanto mais complexos por mais 

regras se caracterizam (KRAMER, 1996). 

Uma das grandes vantagens dos modelos visco-elásticos não lineares, relativamente aos elásticos 

lineares, é que os primeiros não necessitam que a distorção seja nula quando a tensão de corte é 

nula, isto é, permitem representar o desenvolvimento de deformações “permanentes” (KRAMER, 

1996). 

Desta forma, é importante saber que, com base na curva de esqueleto, definida pela relação: 

( )γτ F=           (2.6) 

é possível construir os ramos de descarga e recarga da curva histerética não linear, usando a regra 

de MASING (in: ISHIHARA, 1996; KRAMER, 1996), pela aplicação das seguintes relações: 








 −
=

−

2
F

2
cc γγττ

     ramo descarga   (2.7) 








 −
=

+

2
F

2
cc γγττ

     ramo recarga   (2.8) 

isto é, a curva histerética pode ser obtida multiplicando a curva de esqueleto por um factor de 2. 

Os modelos visco-elásticos não lineares mais frequentemente usados são o Modelo Hiperbólico 

(com base em dois parâmetros) e o Modelo RAMBERG-OSGOOD (com base em quatro parâmetros), 

que serão descritos sucintamente a seguir (ISHIHARA, 1996; SANTAMARINA et al. 2001). 

O modelo hiperbólico baseia-se no facto de existirem duas tangentes à curva de esqueleto, uma a 

muito pequenas deformações, correspondente a 0G , como definido previamente, e outra a 
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grandes deformações, correspondente à resistência dos solos, isto é, à tensão de corte final Fτ  

(Figura 2.8a). HARDIN & DRNEVICH (1972) definiram o ponto de intercepção entre estas duas rectas 

como distorção de referência rγ , usada para a normalização da distorção: 

0G
F

r

τ
γ =            (2.9) 

A curva γτ − , o módulo de distorção e o coeficiente de amortecimento histerético para o modelo 

hiperbólico podem ser definidos em função de rγ  usando as seguintes expressões:  

r

G
γγ

γ
τ

/1
0

+
=           (2.10) 

rG
G

γγ /1

1

0 +
=          (2.11) 

πγγ

γγ

γγπ
ξ

2

/

)/1(ln
1

/1

1
1

4
−







 +
−









+
+=

r

r

r

      (2.12) 

A representação das curvas de redução do módulo e da evolução do coeficiente de 

amortecimento em função da distorção normalizada por rγ  são apresentadas na Figura 2.8b. Uma 

das particularidades do modelo hiperbólico deve-se ao facto de para distorções elevadas ξ  tender 

para um valor máximo de π/2  (≈64%). 

 

FiFiFiFigura 2.8 gura 2.8 gura 2.8 gura 2.8 –––– Relação hiperbólica γτ − : a.a.a.a. Definição de distorção de referência rγ , b.b.b.b. Curvas 0/GG  e ξ  

em função de rγγ /  (adaptado de: HARDIN & DRNEVICH, 1972 e ISHIHARA, 1996). 

Com base nas equações (2.11) e (2.12) é possível estimar o coeficiente de amortecimento com 

base em 0/GG , usando a seguinte relação: 
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GG
GG

GG
     (2.13) 

HARDIN & DRNEVICH (1972) propuzeram uma alteração ao modelo hiperbólico baseada numa 

modificação da escala da distorção para que a curva γτ −  real passe a apresentar uma forma 

hiperbólica. Para isso definiram distorção hiperbólica hγ , cuja equação acrescenta mais dois 

parâmetros ao modelo. Estes dois novos parâmetros permitem determinar o desvio da relação 

γτ −  real da forma hiperbólica e ajudam a ajustar melhor os dados experimentais. 

No caso do modelo de RAMBERG-OSGOOD (R-O) a forma mais comum de o apresentar é equacioná-

lo relativamente a Fτ  e rγ . Assim sendo a equação constitutiva é dada pela relação: 

1
0

1
−

+

=
R

F

G

τ

τ
α

γ
τ          (2.14) 

em que α  e  R  são constantes do modelo (a determinar). 

Partindo desta equação obtêm-se 0/GG  e ξ  em função de rγ  e ξ  em função de 0/GG , 

aplicando as seguintes relações: 

1
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=
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GG
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        (2.15) 
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R
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π
ξ          (2.17) 

A influência das constantes R e α  no modelo R-O pode ser observada na Figura 2.9. O aumento 

de R  na curva de degradação do módulo evidencia-se por uma curva mais verticalizada, isto é, a 

degradação dá-se de uma forma mais rápida. Verifica-se ainda que os fusos (conjunto de curvas de 

variação de α  para cada R ) se tornam mais estreitos com o aumento de R . Por sua vez o 

aumento do valor de α  faz com que a degradação se inicie para menores valores de distorção. 

Sabe-se que, de uma forma geral, R  varia entre 2 e 4, podendo em alguns casos atingir o valor 5 

(SANTOS, 1999).  
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Para os valores típicos de R  a tensão de corte tende a aumentar indefinidamente com o aumento 

da distorção, o que não acontece na realidade. Uma das formas de solucionar esta questão é 

colocar uma regra ao parâmetro α  para que a tensão de corte nunca ultrapasse Fτ , usando para 

isso o valor da distorção na rotura Fγ . Assim, α  pode ser determinado usando a seguinte relação: 

1−=
r

F

γ

γ
α           (2.18) 

R=2   R=3  R=4R=2   R=3  R=4R=2   R=3  R=4R=2   R=3  R=4

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,001 0,01 0,1 1 10 100
γγγγ////γγγγ rrrr

G
/G

G
/G

G
/G

G
/G

00 00

α=1,2,5,10,
    20,50,100

 

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.9999    ––––    Comportamento de    0/GG  em função da distorção normalizada segundo modelo RAMBERG-

OSGOOD (R-O), fazendo variar as constantes R  e α . 

Na determinação do parâmetro R  é necessário ter em consideração as características de 

amortecimento dos solos. Quando se sabe o valor do coeficiente de amortecimento na rotura Fξ , 

R  pode ser obtido por: 

0

0

/1

1

2
1

/1

1

2
1

GG

GG
R

F

F

F

F

−
−

−
+

=
πξ

πξ

        (2.19) 

em que FG  é o modulo de distorção na rotura. 

Como exemplo de valores de R  e α  apresentam-se os obtidos por HOSRI (1984 in: SANTOS, 1999) 

(Tabela 2.2). 
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Na Figura 2.10 encontram-se projectadas as relações entre 0/GG  e ξ , segundo os modelos 

hiperbólico e RAMBERG-OSGOOD, juntamente com a gama de dados experimentais apresentados 

por ISHIHARA (1996). Pode verificar-se que o modelo hiperbólico representa satisfatoriamente o 

comportamento dos solos para pequenas e médias distorções mas, com o aumento da distorção, o 

modelo tende a desviar-se, sobrestimando o coeficiente de amortecimento. Com modelo R-O 

consegue-se ajustar, na sua totalidade, a gama de dados experimentais com as curvas obtidas para 

vários valores de R ....    

TabelaTabelaTabelaTabela    2.22.22.22.2    –––– Valores de R  e α  para alguns tipos de solos (HOSRI, 1984 in: SANTOS, 1999). 

Tipo de SoloTipo de SoloTipo de SoloTipo de Solo    R     α     
Areia seca 3.00 8.0 
Caulinite 3.50 35.0 
Bentonite 2.65 5.5 

Silte argiloso 2.54 18.5 
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Figura 2.10 Figura 2.10 Figura 2.10 Figura 2.10 –––– Relação entre 0/GG  e ξ  segundo os modelos hiperbólico e RAMBERG-OSGOOD (R-O) e gama 

de dados experimentais (Exp.) (adaptado de: ISHIHARA, 1996 e SANTOS, 1999). 

RICHART & WYLIE (1977) compararam 3 modelos que definem o comportamento cíclico dos solos, 

um elástico, um visco-elástico linear e o modelo R-O, através da sua aplicação ao estudo da 

resposta sísmica local. Estes autores verificaram a importância da escolha do modelo utilizado, 

concluindo que o modelo R-O constitui uma boa aproximação ao comportamento real do solo. 
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2.2.2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.3333. . . . Outros ModelosOutros ModelosOutros ModelosOutros Modelos    

Os modelos que melhor descrevem o comportamento dos solos têm como base princípios da 

mecânica considerando: as condições de tensão iniciais; segundo várias trajectórias de tensões; 

com rotação dos eixos de tensão principais, para solicitações cíclicas ou monotónicas; segundo 

diferentes taxas de distorção e em condições drenadas ou não drenadas.  

Apesar da sua grande generalidade estes modelos avançados necessitam frequentemente de mais 

parâmetros que os modelos referidos nos pontos anteriores, cuja avaliação nem sempre é fácil 

(KRAMER, 1996). 

O Modelo de “CamClay” foi o primeiro modelo constitutivo elastoplástico, desenvolvido no final da 

década de 1960. Este modelo foi formulado no plano qp −  com base em ensaios triaxiais, sendo 

p  o eixo hidrostático e q  o eixo de corte ou deviatórico. Na generalização para estados de tensão 

diferentes dos presentes no ensaio triaxial, assume que as condições de cedência e de rotura 

podem ser centradas à volta do eixo p  (PREVOST & POPESCU, 1996; NAGARAJ & MIURA, 2001 e 

MARANHA DAS NEVES, 2001). 

Este modelo considera: que as deformações volumétricas permanentes ocorrem sobre condições 

de solicitação hidrostática; a existência de uma relação entre as variações volumétricas e as 

modificações da tensão de corte; e que os solos densos expandem durante uma acção de corte 

puro enquanto que os solos soltos retraem em condições drenadas. As maiores limitações deste 

modelo estão associadas a não modelar adequadamente a anisotropia estrutural e induzida pela 

tensão, a não ser aplicável a solicitações de corte cíclico em que é observada uma resposta γτ −  

altamente não-linear, a não reflectir a forte dependência da dilatância com a tensão efectiva, como 

é observado na maioria dos solos não coesivos e a não considerar a resposta viscosa para solos 

coesivos (PREVOST & POPESCU, 1996). 

Existem vários modelos que têm como base o “CamClay” designados por “CamClay” modificados, 

por exemplo o modelo utilizado por SHAHU et al. (1999) para estudar o comportamento da tensão 

efectiva em solos coesivos próximos da saturação e o apresentado por TAMAGNINI (2004) para 

modelar solos não saturados, incorporando histerese hidráulica, isto é tendo em conta as curvas de 

retenção de água. 

Outros modelos elastoplásticos têm sido desenvolvidos como o Modelo Logarítmico de PUZRIN & 

BURLAND (1996). Estes autores propõem o uso de uma função logarítmica para definir o 

comportamento tensão-deformação de solos e rochas ao longo de toda a gama de distorções, 

com procedimentos diferentes aquando da existência ou inexistência de dados no domínio das 

pequenas deformações. Neste trabalho os autores estabelecem algumas condições, que 

consideram essenciais à definição da equação constitutiva, e, tendo como objectivo mostrar a 
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validade do seu modelo, analisam alguns conceituados modelos de comportamento do solo em 

função desses requisitos. Posteriormente os mesmos autores (PUZRIN & BURLAND, 1998), com base 

na mesma função logarítmica, desenvolvem um modelo simples, para aplicação ao domínio das 

pequenas deformações incorporando, entre outras, elasticidade anisotrópica na região linear 

elástica.  

A continuação deste trabalho levou à verificação, por parte de PUZRIN & SHIRAN (2000a), da 

aplicabilidade desta equação constitutiva, originada com base em ensaios de carregamento 

monotónico, a solicitações cíclicas. Estes autores limitaram a aplicação da função a pequenas e 

médias distorções, por serem as mais relevantes na análise da resposta sísmica (PUZRIN & SHIRAN, 

2000a; 2000b). Também nestes trabalhos comparam o modelo logarítmico ao modelo R-O 

demonstrado as vantagens da utilização do primeiro. 

PUZRIN & SHIRAN (2000a) concluem que a função logarítmica proposta para simulação do 

comportamento γτ −  cíclico de solos, para pequenas a médias distorções, responde aos requisitos 

impostos pela análise não-linear verdadeiramente dinâmica, através dos seguintes pontos: 

� foi construída para ser ajustada directamente à relação γτ −  experimental e não através da 

utilização de secG , providenciando um ajuste melhor a tanG  (usada nos modelos constitutivos 

avançados de integração passo a passo e verdadeiramente não-lineares) num largo espectro de 

distorções; 

� usa apenas 3 parâmetros com significado físico bem definido e que são facilmente obtidos de 

ensaios de laboratório ou de campo ( 0G , Lτ , Lγ ), e não necessita de dados de coeficiente de 

amortecimento para a sua determinação; 

� satisfaz a condição específica das pequenas deformações considerando correctamente a 

elevada não-linearidade do comportamento dinâmico dos solos, e providencia uma elevada 

precisão na previsão da curva γτ −  e de tanG  na gama das pequenas a médias distorções; 

� quando aplicada em combinação com as regras de MASING para prever ξ , providencia uma 

boa estimativa. Para muito pequenas distorções estima ξ  diferentes de zero enquanto que para 

médias distorções se obtêm a concavidade típica dos diagramas ξ  vs. rγγ / ; 

� quando comparada com dados experimentais provou ser aplicável a uma vasta gama de solos, 

(com vários graus de qualidade de amostragem), com diferente número de ciclos de carregamento 

e para uma vasta gama de condições de carregamento e drenagem.  

PUZRIN & SHIRAN (2000a) testaram a fórmula mais geral do método logarítmico, que será aqui 

descrita, para modelar o comportamento cíclico dos solos. Para mais detalhes de trabalhos 
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desenvolvidos com este modelo consultar PUZRIN & BURLAND (1996; 1998, 2000) e PUZRIN & SHIRAN 

(2000a, 2000b).  

Assim, usando uma normalização semelhante à apresentada para o modelo hiperbólico na 

equação (2.9) temos que: 

0Gx
Lτ

γ
=           (2.20) 

em que Lτ  corresponde à tensão de corte correspondente à distorção máxima (limite) Lγ  definida 

para a análise, isto é, no caso de o estudo envolver toda a gama de distorções até à rotura FL ττ =  

e rx γγ /= . 

É efectuada também uma normalização da tensão de corte: 

L

y
τ

τ
=           (2.21) 

Assim as equações que definem o modelo logarítmico, negligenciando a região linear elástica, são: 

( )[ ]Rxxxy +−= 1lnα          (2.22) 

( )[ ]Rx
x
y

G
G

+−== 1ln1
0

α         (2.23) 

O coeficiente de amortecimento histerético para uma determinada distorção normalizada é obtido 

pela aplicação das regras de MASING: 
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válida apenas para valores de 1<R , controlando que o valor do coeficiente de amortecimento 

para a distorção limite considerada Lξ  seja pela seguinte imposição: 
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sendo Lx  a distorção normalizada para o valor de distorção máximo (limite) Lγ  considerado. 

Os coeficientes R e α  são dados por: 

( ) ( )
( )1

1ln1

−
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=
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xx
xxc

R          (2.26) 
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( )[ ]RLL

L

xx

x

+

−
=

1ln

1
α          (2.27) 

obtendo-se  c  pela intercepção no eixo dos y  de uma linha recta tangente à função em Lx  

(Figura 2.11), sendo que pelas regras da trigonometria: 

( )

Lx
c−

=
1

tanβ           (2.28) 

 

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.11111111    ––––    Curva tensão-deformação normalizada: definição do parâmetro c  (in: PUZRIN & BURLAND, 

1996). 

Se o valor limite coincidir com a rotura, isto é, se FL ττ =  e rx γγ /=  1=c  ( )0=β . Se 1=Lx  

(Figura 2.11) o modelo irá simular o comportamento linear elástico. 

Um estudo paramétrico deste modelo (Figura 2.12) permite verificar que o modulo de distorção 

decai mais rapidamente com a diminuição do valor de c  assim como, valores mais baixos de Lx  

indicam uma resposta mais rígida do material sobretudo nas pequenas deformações. 
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Figura 2.12 Figura 2.12 Figura 2.12 Figura 2.12 –––– Comportamento de    0/GG  em função da distorção normalizada, segundo modelo 

logarítmico, fazendo variar Lx  e c . 



CAPÍTULO 2 

 24 

Muitos outros modelos constitutivos tem sido desenvolvidos, como por exemplo o “Double 

Exponential Fitting Model-DEFM” apresentado por SHIBUYA (2002) e o modelo MIT-S1 para areias e 

argilas, apresentado por PESTANA & WHITTLE (1999), cuja aplicação foi verificada por PESTANA et al. 

(2002a, 2002b). 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.    OOOONDAS NDAS NDAS NDAS EEEELÁSTICASLÁSTICASLÁSTICASLÁSTICAS    

As ondas elásticas são vibrações que envolvem pequenas deformações como resposta às tensões 

que lhe são impostas. A deformação causada pela passagem das ondas é essencialmente função 

da densidade, da rigidez ao corte e da incompressibilidade (resistência à variação de volume). 

Como já foi referido, o comportamento do solo do domínio das muito pequenas deformações é 

elástico e recuperável (Tabela 2.1), sendo o estudo das ondas sísmicas baseado na Teoria da 

Elasticidade isto é, na lei constitutiva de HOOKE (LAY & WALLACE, 1995).  

A Lei de HOOKE definida para um sólido elástico e isotrópico, em notação tensorial, é dada por 

(FOWLER, 1997; KRAMER, 1996; MIRANDA et al., 2001): 

ijijij µεδελσ 2+=          (2.29) 

em que as componentes de tensão e deformação são dadas por ijσ  e ijε  respectivamente, e os 

índices i  e j  tomam os valores de x , y  ou z ; ijδ  é designado por símbolo de Krönecker, se 

ji =  1=ijδ  mas, se ji ≠  0=ijδ ; λ  e µ , são as constantes de Lamé, definidas em função das 

constantes elásticas, e ε  corresponde à deformação volumétrica ou dilatação cúbica e é dada por: 

zzyyxx εεεε ++=          (2.30) 

Segundo esta lei, o quociente entre a tensão e a deformação define as constantes elásticas: o 

Módulo de Young E , que é a razão entre a tensão e a deformação longitudinal em compressão 

unidimensional não confinada; o Módulo de Distorção G , em sismologia representado por µ  

(uma das constantes de Lamé), que é a razão entre a tensão de corte e a distorção em corte 

simples; e o Módulo de Bulk K  ou incompressibilidade, que é a razão entre a pressão hidrostática e 

a deformação volumétrica. Por sua vez, o Coeficiente de Poisson ν , é dado pelo quociente entre a 

deformação transversal e a deformação longitudinal em compressão unidimensional não 

confinada.  

As relações entre as diferentes constantes elásticas são apresentadas no Tabela 2.3. 

A propagação de ondas num meio elástico é desenvolvida em detalhe em RICHART et al. (1970), 

FOWLER (1997); LAY & WALLACE (1995); KRAMER, (1996) e SANTAMARINA et al. (2001). 
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TabelaTabelaTabelaTabela    2.2.2.2.3333    –––– Relações entre as constantes elásticas (in: LAY & WALLACE, 1995). 
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2.2.1.Movimento Vibratório2.2.1.Movimento Vibratório2.2.1.Movimento Vibratório2.2.1.Movimento Vibratório    

Para melhor compreender o que se passa com a propagação das ondas elásticas é necessário 

introduzir o movimento vibratório e os parâmetros que o definem (por exemplo RICHART et al., 1970 

e LAY & WALLACE, 1995). 

O movimento harmónico ou sinusoidal (Figura 2.13) é a forma mais simples de movimento 

vibratório e pode ser descrito pela equação do deslocamento z  em função do tempo t : 

( )ϕω −= tAz  sin          (2.31) 

em que A  representa a amplitude,  ω é a frequência circular (ou angular) e define a taxa de 

oscilação, em termos de radianos por unidade de tempo, sendo que π2 rad correspondem a um 

ciclo completo de oscilação, e ϕ  é o ângulo de fase, isto é, uma referência ao tempo na origem. As 

equações que descrevem a velocidade e a aceleração resultam respectivamente da primeira e 

segunda derivadas da equação (2.31). 

 

Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.13333    –––– Quantidades que descrevem o movimento harmónico (in: RICHART et al., 1970). 

A frequência de oscilação é dada em termos de ciclos por unidade de tempo (Hz): 
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π

ω

2

 
=f           (2.32) 

O tempo necessário para que o movimento se repita é designado por período: 

 

21

ω

π
==

f
T           (2.33) 

Outro parâmetro importante é o comprimento de onda, também simbolizado por λ , que 

corresponde à distância entre picos da função quando medida na direcção de propagação (Figura 

2.14), e é calculado por: 

k
VT

π
λ

2
==           (2.34) 

em que V  é a velocidade e k  o número de onda, também dado por: 

λ

πω 2 
==

V
k           (2.35) 

A velocidade por sua vez pode ser obtida por: 

k
fV

 ω
λ ==           (2.36) 

 

2.2.2.Tipos de Ondas Sísmicas2.2.2.Tipos de Ondas Sísmicas2.2.2.Tipos de Ondas Sísmicas2.2.2.Tipos de Ondas Sísmicas    

Existem diferentes tipos de ondas sísmicas dependendo das propriedades do material e da 

geometria do meio agrupadas em ondas volúmicas e ondas superficiais. 

As ondas volúmicas são reflectidas e refractadas nas interfaces entre propriedades dos materiais, 

obedecendo à Lei de SNELL (ISHIHARA, 1996, FOWLER, 1997; BOLT, 1999): 

� Ondas P, ou ondas primárias, são as mais velozes das ondas sísmicas. São ondas compressivas 

irrotacionais e propagam-se como uma onda sonora, alternadamente por compressão e dilatação 

dos materiais atravessados (Figura 2.14). O movimento é longitudinal à direcção de propagação e 

provoca variações de volume. Estas ondas atravessam qualquer tipo de material, sólido ou líquido. 

Quando as ondas P atingem a superfície, parte pode ser transmitida à atmosfera como ondas 

sonoras que, em certas frequências, podem ser audíveis quer para animais, quer para humanos 

( f >15 Hz);  

� Ondas S, ou ondas secundárias, são normalmente designadas por ondas de corte. Estas ondas 

movimentam-se transversalmente à direcção de propagação, em ângulos rectos com esta, 



TIPOS DE ONDAS SÍSMICAS 

 27

provocando deformações de corte (Figura 2.14). Pode dividir-se o movimento em duas 

componentes, a polarizada horizontalmente (SH) e a polarizada verticalmente (SV). Não há 

variação volumétrica. Este tipo de movimento não é possível em líquidos pois estes não têm rigidez 

de corte, consequentemente a onda S não se propaga na água. 

A velocidade de propagação das ondas volúmicas depende das propriedades físicas do material 

atravessado (LAY & WALLACE, 1995; KRAMER, 1996): 

ρ

µλ
α

2+
==PV          (2.37) 

ρ

µ
β ==SV           (2.38) 

em que ρ  é a densidade e λ  e µ  são as constantes de Lamé. 

 

Figura Figura Figura Figura 2.142.142.142.14    –––– Propagação das ondas volúmicas no meio (adaptado de: BOLT, 1999). 

A dependência de PV  e SV  de ρ  não é directa e, ao contrário do que pode parecer à primeira 

vista das equações (2.37) e (2.38), materiais mais densos apresentam velocidades maiores. Este 

facto resulta das constantes de Lamé serem função de ρ  e terem um aumento mais significativo 

que a própria densidade (FOWLER, 1997). 

Correlacionando as velocidades (KRAMER, 1996): 

ν

ν

21

22

−

−
=

S

P

V
V

          (2.39) 

para um coeficiente de Poisson típico de 0.3, 87.1/ =SP VV . 
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No Tabela 2.4 são apresentados valores de velocidades para alguns materiais. 

TabelaTabelaTabelaTabela    2.2.2.2.4444    –––– Valores típicos de velocidades das ondas volúmicas para alguns materiais (in: PARASNIS, 1979). 

MaterialMaterialMaterialMaterial    
PV     (m/s)(m/s)(m/s)(m/s)    SV     (m/s)(m/s)(m/s)(m/s)    

Ar 330 - 
Água 1450 - 
Areia 300-800 100-500 
Calcários e Dolomitos 3500-6500 1800-3800 
Granitos e outras rochas plutónicas 4600-7000 2500-4000 

As ondas superficiais resultam da interacção das ondas volúmicas com a superfície e as camadas 

superficiais da Terra. Propagam-se à superfície, com amplitudes que decrescem com a 

profundidade, de forma aproximadamente exponencial, não penetrando no interior da Terra. Estas 

ondas são mais lentas, maiores em amplitude e mais longas que as ondas volúmicas.  

De uma forma geral pode dizer-se que existem dois tipos de ondas superficiais, cujos nomes estão 

associados aos matemáticos que as descreveram pela primeira vez (Figura 2.15); as ondas de 

RAYLEIGH e as de LOVE (FOWLER, 1997, BOLT, 1999): 

� As ondas de LOVE (L) têm um movimento semelhante ao das ondas S, sem deslocamento 

vertical e movendo-se lateralmente num plano horizontal, em ângulos rectos com a direcção de 

propagação. Estas ondas apenas ocorrem quando há um aumento da velocidade das ondas S 

com a profundidade. Como o movimento é essencialmente transverso e horizontal elas só podem 

ser registadas em receptores horizontais. Este tipo de movimento é particularmente prejudicial para 

as estruturas. Estas ondas propagam-se, de forma geral, mais rapidamente que as ondas de 

RAYLEIGH. 

� As ondas de RAYLEIGH (R) ocorrem junto à superfície de um meio semi-infinito. O movimento das 

partículas provocado pela sua passagem está confinado a um plano vertical que contêm a direcção 

de propagação, verificando-se à superfície um movimento elíptico retrógrado, contendo uma 

componente vertical e uma horizontal de movimento. Como contêm duas componentes de 

movimento são registadas em qualquer tipo de receptor. 

As ondas de LOVE e RAYLEIGH são dispersivas, isto é, diferentes frequências propagam-se a diferentes 

velocidades.  

Existe um terceiro tipo de ondas de superfície, não dispersivas, que se propagam ao longo das 

interfaces entre dois meios - as ondas de STONELEY. Estas ondas são frequentemente designadas por 

ondas de interface e apresentam uma velocidade entre a onda S e a onda de RAYLEIGH (FOWLER, 

1997).  

As propriedades das ondas superficiais, em especial das ondas de RAYLEIGH, serão descritas num 

próximo capítulo devido à sua importância no trabalho desenvolvido nesta dissertação. 
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Figura Figura Figura Figura 2.152.152.152.15    –––– Propagação das ondas superficiais no meio (adaptado de: BOLT, 1999). 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.    EEEENSAIOS PARA A NSAIOS PARA A NSAIOS PARA A NSAIOS PARA A DDDDETERMINAÇÃO DAS ETERMINAÇÃO DAS ETERMINAÇÃO DAS ETERMINAÇÃO DAS PPPPROPRIEDADES ROPRIEDADES ROPRIEDADES ROPRIEDADES DDDDINÂMICAS DOS INÂMICAS DOS INÂMICAS DOS INÂMICAS DOS SSSSOLOSOLOSOLOSOLOS    

A determinação das propriedades dinâmicas dos solos pode ser realizada recorrendo a diferentes 

tipos de ensaios, de campo, de laboratório e/ou de ensaios em modelo (essencialmente a 

centrifugadora e a mesa sísmica). Cada técnica tem vantagens e limitações relativamente a 

diferentes problemas. A escolha da técnica de ensaio a realizar depende essencialmente do 

problema a resolver e deve optar-se pela utilização de metodologias que considerem as condições 

de tensão iniciais (in situ) e o tipo de solicitação.  

PITILAKIS & ANASTASIADIS (1998) discutem e comparam várias técnicas referindo vantagens e 

limitações na resolução de determinados problemas (Tabela 2.5). 

De seguida irão ser apresentados alguns dos ensaios de campo e de laboratório mais utilizados 

para a determinação das propriedades dos solos sob solicitações cíclicas e dinâmicas, dando 

especial ênfase aos mais importantes no desenvolvimento desta dissertação, ou porque foram 

realizados ou porque serviram de apoio e comparação para os resultados obtidos. Os ensaios 

modelo não serão aqui descritos por estarem fora do âmbito desta dissertação, no entanto podem 

encontrar-se em WHITMAN & KLAPPERICH (1987) e KRAMER (1996). 

 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.    EnsaiosEnsaiosEnsaiosEnsaios    de Campode Campode Campode Campo    

Os ensaios de campo são uma ferramenta importante na medição das propriedades dinâmicas dos 

solos (Tabela 2.5). Estes permitem medir as propriedades dos solos in situ e apresentam algumas 

vantagens relativamente aos ensaios de laboratório (KRAMER, 1996; PITILAKIS & ANASTASIADIS, 1998):  
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� não necessitam de amostragem, que implica a alteração das condições naturais do solo;  

� medem a resposta de maiores volumes de solo, aproximando-se da escala do maciço;  

� muitos induzem no solo deformações da ordem de grandeza das que se querem estudar.  

No entanto, neste tipo de ensaios não é simples controlar as trajectórias de tensões ou de 

deformações induzidas no solo. 

Muitas das técnicas utilizadas estão orientadas para a determinação das propriedades dos solos em 

baixos níveis de distorção, como os ensaios sísmicos, enquanto outras mobilizam níveis de distorção 

elevados, como os ensaios SPT, CPT e pressiométrico, embora o cálculo das deformações associadas 

a estes últimos exija uma interpretação teórica cuidadosa e, por vezes, difícil dos dados. 

CAMPANELLA (1994) discute os vários ensaios in situ e a sua aplicação na caracterização dinâmica, 

referindo a aplicação desses ensaios a problemas dinâmicos específicos, como a Engenharia 

Sísmica, a susceptibilidade à liquefacção, vibrações, etc. 

 

2.2.2.2.3333....1111....1111. . . . Ensaios SísmicosEnsaios SísmicosEnsaios SísmicosEnsaios Sísmicos    

Os ensaios sísmicos são ensaios que solicitam níveis de distorção inferiores a 10-5 e que se baseiam 

essencialmente na propagação de ondas elásticas (teoria da elasticidade). Muitos envolvem a 

medição das velocidades de propagação das ondas volúmicas, facilmente relacionáveis com 0G  já 

que: 

2
0 SVG ρ=           (2.40) 

Na maioria dos ensaios sísmicos uma fonte artificial produz as ondas cujo tempo de chegada é 

registado em receptores colocados a uma determinada distância conhecida. O processo de 

aquisição sísmica necessita de três elementos essenciais: a fonte; o sistema de aquisição (sismógrafo) 

e os receptores. 

A fonte utilizada pode variar entre fontes activas (Figura 2.16), impulsivas como a detonação de 

uma pequena carga explosiva e os impactos de um martelo (ou outro objecto) ou fontes 

vibratórias controladas ou ainda a utilização de fontes passivas como o ruído ambiente.  

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.11116666    –––– Fontes sísmicas activas: a.a.a.a. Explosivos; b.b.b.b. Martelo com impacto vertical; c.c.c.c. Martelo com impacto 

horizontal (in: KRAMER, 1996). 
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TabelaTabelaTabelaTabela    2.2.2.2.5555    ––––    Ensaios para a determinação das propriedades dinâmicas dos solos (in: PITILAKIS & ANASTASIADIS, 1998). 

Aplicabilidade 
Pequenas distorções (γ <10-4) Médias distorções (10-4-10-2) Grandes distorções (γ >10-2) Ensaio / Técnica Tipo 

de solo 
0,GV S  PV  0/, GGG

 
ξ  0/, GGG

 
ξ  

Prop. dinâmicas Prop. resistência 

Comentários 

Ensaios de Campo 
Campanhas e Ensaios Geotécnicos Convencionais 
Sondag;Amostras A - - - - - - - - 
SPT B B B-C - - - - - B 
CPT; CPTU B-A C-B C-B - - - - - B 
Pressiómetro B-A C C - - - - - B 

-praticado em todo o mundo; 
Grande base de dados 
-normalização 
-determinação indirecta das prop. 
dinâmicas 

Ensaios Sísmicos em furo e Ensaios dinâmicos 
Crosshole  B A-B B - C-B - - - - 
Downhole/Uphole C B-A B - C-B - - - - 
SCPT/SCPTU B- A-B B - C-B - - - - 
SBPMT B-A B B B B C-B C-B - C-B 

-custo elevado 
-normalização 
-resultados rigorosos 

Geofísica de Superfície 
Refracção B-C B-C B-C - - - - - - 
Reflexão C C B - - - - - - 
SWM B-C B-A B - B - - - - 
Resistividade C- - - - - - - - - 

-por vezes difícil de interpretar 
-processamento elevado 
-limitações em profundidade 
-baixo custo/ boas perspectivas 

Outros métodos sísmicos 
Análise de Ruído - C C - C - - - - 
Sismos fracos - C C - C - - - - 
Sismos fortes - B B B B-C B-C B-C B-C B-C 

-desenvolvimentos recentes 
-sem normalização 

Ensaios de Laboratório 
Geot. convencionais A - - - - - - - - 
Bender Elements A A-B A-B - - - - - - 
Coluna ressonante A A-B A-B A A - - - - 
Torção cíclica A B-A B-A A A A A A A 
Triaxial Cíclico A B- B- A A A A A A 
Corte simples A B-A B-A A A A A A A 

-amostragem; preparação das 
amostras; perturbação 
-custo elevado; normalização 
-muito bom para distorções 
médias a elevadas; CR com bons 
resultados a baixas distorções 

Ensaios em modelo 
Mesa Sísmica  � � � � � � � � 
Centrifugadora  � � � � � � � � 

-custo elevado; sem normalização 
-pouco frequente 

 - Determinação indirecta Aplicabilidade: A –elevada; B –moderada; C –baixa; �-determinação das prop. dos solos excelente. Poucas medições. Classificação ainda impossível. 
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As fontes explosivas e os impactos verticais são ricos em ondas P e RAYLEIGH enquanto que, para 

produzir ondas S ou LOVE, são necessários impactos horizontais, como o apresentado na 

Figura 2.16c e 2.17b, em que o martelo bate lateralmente numa viga (normalmente de madeira) 

bem acoplada ao solo. 

Os receptores podem ser geofones (que medem velocidade), acelerómetros (que medem 

aceleração) e, para situações em que o receptor tem que ficar submerso, utilizam-se hidrofones 

(que medem variações de pressão). Os receptores podem ser colocados na superfície ou no interior 

de um furo, usando para cada situação um sistema de acoplamento adequado.  

Os receptores mais frequentes são geofones (Figura 2.17a). Estes são compostos no seu interior por 

uma massa e uma mola que transformam o movimento num impulso eléctrico que é transmitido 

através de cabos apropriados para o sismógrafo. Os geofones normalmente registam apenas uma 

componente do movimento, vertical ou horizontal e uma determinada gama de frequências; a 

frequência associada ao geofone é o valor abaixo do qual o registo já não é fiável.  

Em campanhas sísmicas, em que são usadas as ondas SH, a fonte tem que ser polarizada, isto é, são 

necessárias duas pancadas em direcções opostas, perpendicularmente à linha de aquisição, para 

subtrair a “contaminação” das ondas P. No entanto, SAMBUELLI et al. (2001) criaram um novo tipo 

de receptor horizontal -SWYPHONE® (Figura 2.17a2), composto por dois geofones horizontais que 

minimizam a contaminação das ondas P sem necessitar das pancadas inversas, facilitando a 

aquisição no campo e, acima de tudo, o processamento posterior. 

Na Figura 2.17b pode observar-se uma linha de aquisição de ondas SH realizada usando geofones 

horizontais (SWYPHONES®) e uma fonte horizontal composta por uma viga de madeira com um 

impacto lateral dado por um martelo. 

 

Figura Figura Figura Figura 2.12.12.12.17777    ––––    Exemplos de equipamento usado em aquisição sísmica:    a.a.a.a.    Geofones: 1.1.1.1. Geofone vertical; 2.2.2.2. 

SWYPHONE® b.b.b.b. Linha para a aquisição de ondas SH: fonte e geofones horizontais. 

De seguida serão resumidos os ensaios sísmicos mais frequentemente usados em aplicações 

geotécnicas, particularmente na determinação das propriedades dinâmicas dos solos. 
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2.3.1.1.1. Ensaios Sísmicos de Superf2.3.1.1.1. Ensaios Sísmicos de Superf2.3.1.1.1. Ensaios Sísmicos de Superf2.3.1.1.1. Ensaios Sísmicos de Superfícieícieícieície    

Os ensaios sísmicos de superfície utilizados são a Reflexão Sísmica e a Refracção Sísmica, com base 

na propagação de ondas volúmicas, e os métodos com base em ondas superficiais. Estes últimos 

não serão abordados neste ponto, sendo desenvolvidos detalhadamente noutro capítulo, já que 

são objecto principal desta dissertação. 

A aquisição sísmica de superfície é realizada, de uma forma geral, através da colocação, num 

alinhamento, de um conjunto de geofones separados por uma distância fixa (Figura 2.17b e 2.18). 

 

Figura Figura Figura Figura 2.12.12.12.18888    ––––    Esquema da linha de aquisição e equipamento usual usado em ensaios sísmicos de superfície:     

No entanto, são usadas no campo abordagens diferentes consoante o ensaio que se quer realizar, 

fazendo variar alguns elementos, como a frequência dos receptores, o tempo de registo, etc. Como 

exemplo e de uma forma muito simplificada, para a Refracção Sísmica o comprimento total do 

alinhamento é função da profundidade que se quer atingir. Como o objectivo é determinar com 

precisão o tempo de chegada da 1ª onda a cada receptor, o tempo de registo pode ser 

relativamente curto, normalmente inferior a 0.5 s, mas com elevado número de amostras, 

frequentemente com uma taxa de amostragem de 0.125 ms. Tipicamente para verificar se existe 

uma camada inclinada faz-se a energização nos dois extremos da linha e no centro. No caso da 

Reflexão Sísmica, a abordagem é muito diferente. Os receptores são colocados mais próximos, para 

se obter informação mais detalhada sobre as camadas mais superficiais, e faz-se normalmente 

deslizar a linha com energizações sucessivas, na posição de cada receptor, até um comprimento de 

linha que nos permita obter a profundidade desejada. A aquisição para Reflexão Sísmica é bastante 

mais lenta mas permite obter maior detalhe na caracterização de um determinado local. Para mais 

informação sobre as abordagens de aquisição no caso destes ensaios ver TELFORD et al. (1990), 

GHOSE (2002), SIMÃO (2002) e CARVALHO et al. (2004). 

Qualquer um dos ensaios pode ser realizado para ondas P ou S dependendo, como já foi referido, 

de se usarem receptores e fonte apropriadas à aquisição das ondas que se querem estudar. Pela 

maior facilidade de aquisição e minimização do custo do equipamento, as ondas P são ainda as 



CAPÍTULO 2 

 34 

mais utilizadas. No entanto, porque SV  é de maior interesse para a determinação das propriedades 

dinâmicas e também porque não sofre variação na presença de água, a utilização de refracção e 

reflexão sísmica SH tem aumentado nos últimos anos. 

A fonte sísmica utilizada é normalmente uma fonte activa (martelo ou explosivos) mas por exemplo 

GHOSE (1998) defende a realização de reflexão SH de elevada resolução com a utilização de uma 

fonte vibratória, para situações em que é necessário muito detalhe à superfície. 

Do ponto de vista teórico, estes ensaios têm como base o comportamento dos raios de onda 

quando atingem uma interface entre dois meios distintos, isto é, a lei de SNELL (Figura 2.19). Existe 

uma determinada direcção de incidência que tem um ângulo, denominado por ângulo crítico cφ , 

que limita diferentes comportamentos do raio de onda quando este atinge uma interface. Quando 

o ângulo de incidência é menor do que cφ  a onda é refractada para o segundo meio, se o ângulo 

for maior do que cφ  a onda toca na interface e é reflectida de volta para o primeiro meio, se a 

onda atingir a interface no ângulo crítico, vai sofrer refracção crítica e propagar-se ao longo da 

interface. 

 

Figura Figura Figura Figura 2.12.12.12.19999    ––––    Comportamento de uma onda quando atinge uma interface em função do seu ângulo de 

incidência (adaptado de: ISHIHARA, 1996).        

Exemplificando com um meio composto por duas camadas, em que a velocidade da segunda 

camada é maior do que a velocidade da primeira. Após energizar uma linha sísmica, onde se cria 

um trem de ondas que se propaga em todas as direcções, existem três tipos de ondas que se 

propagam da fonte aos receptores de formas diferentes (Figura 2.20a):  

� a onda directa, que se propaga directamente entre a fonte e o receptor e que é a primeira a 

chegar aos receptores mais próximos;  

� a onda reflectida, sendo o ângulo de incidência superior a cφ  ela vai ser reflectida na interface e 

fazer todo o seu percurso acima dessa interface em que sofreu reflexão;  
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�  a onda refractada crítica, que atinge a interface com cφ , propaga-se ao longo da interface com 

a velocidade da segunda camada, e cria uma onda que volta à superfície com um ângulo de 

incidência igual a cφ . 

Assim, a velocidade de propagação da onda directa é a velocidade de propagação na primeira 

camada 1V  e é dada por: 

dt
x

V =1           (2.41) 

sendo x  a distância percorrida da fonte ao receptor, isto é, 1x , 2x  ou nx  (Figura 2.20a) e dt  o 

tempo de chegada da onda a esse mesmo receptor. 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.20202020    ––––    Onda directa, reflectida e refractada:    a.a.a.a. Percurso da propagação das ondas; b.b.b.b. Curvas tempo-

distância (adaptado de: RICHART et al., 1970 e ISHIHARA, 1996).     

A onda reflectida percorre dois caminhos com o mesmo comprimento e o tempo que demora a 

chegar a um determinado receptor rt  é dado por: 

1

22 4

V
Hx

t r
+

=          (2.42) 

sendo novamente x  a distância percorrida da fonte ao receptor, 1V  é a velocidade da primeira 

camada (já obtida pela velocidade da onda directa) e a incógnita é a espessura da camada H . 

No caso da onda refractada, para calcular o tempo que esta demora a chegar a um receptor é 

necessário saber qual o valor de cφ e, segundo a lei de SNELL, sabe-se que os ângulos de incidência 

e de refracção estão relacionados com as velocidades de propagação dos dois meios em contacto, 

1V  e 2V  (Figura 2.19): 
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φ
          (2.43) 
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Para a onda refractada que se propaga ao longo da interface com a segunda camada sabe-se que 

2φ =90º, logo: 

2

1sin
V
V

c =φ           (2.44) 

Sabendo que o tempo que demora a chegar a um determinado receptor ut  é função do caminho 

percorrido por esta onda, e que esta se move em dois meios e se propaga com velocidades 

diferentes: 

2
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   (2.45) 

Se observarmos as curvas tempo-distância para cada uma destas ondas (Figura 2.20b), verifica-se 

nem sempre a primeira onda a chegar a um receptor é a onda directa. A partir de uma 

determinada distância cx  a primeira onda a chegar aos receptores é a que sofreu refracção crítica 

pois esta move-se na interface a uma velocidade superior. Assim essa distância pode ser obtida por: 

12

122
VV
VV

Hx c
−

+
=          (2.46) 

Uma das desvantagens associadas à refracção sísmica é que no caso de a 2ª camada ter uma 

velocidade inferior à primeira, esta vai ser “invisível” e a refracção só irá ocorrer quando a onda 

encontrar uma camada de velocidade superior.  

No caso da onda reflectida (Figura 2.20b), esta chega sempre depois da onda directa podendo por 

vezes ser difícil verificar exactamente a sua chegada. No entanto, a reflexão sísmica tem elevado 

potencial, pois as ondas reflectem-se em todas as interfaces conseguindo-se, através da utilização 

de meios de processamento, obter imagens pormenorizadas do subsolo. 

Considerando a não se trata do tema principal desta dissertação, a fundamentação teórica destes 

dois ensaios foi apresentada de uma forma bastante simplificada, para mais detalhes sobre a teoria 

e o processamento de dados destes ensaios podem consultar-se entre outros: RICHART et al. (1970), 

TELFORD et al. (1990), LAY & WALLACE (1995), KRAMER (1996), HATTON et al. (1996), FOWLER (1997) e 

CARVALHO et al. (2004).  

A Refracção Sísmica encontra-se normalizada na ASTM D 5777-00. No entanto, a Reflexão Sísmica e 

os métodos com base propagação de ondas superficiais ainda não se encontram normalizados. 
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2.2.2.2.3333....1111....1111....2.2.2.2.    Ensaios Sísmicos em FuroEnsaios Sísmicos em FuroEnsaios Sísmicos em FuroEnsaios Sísmicos em Furo    

Os ensaios sísmicos em furo de sondagem são essencialmente o ensaio sísmico entre furos de 

sondagem (crosshole) e os ensaios sísmicos em furo com fonte à superfície (downhole) ou com 

fonte no interior do furo (uphole). A nomenclatura inglesa, mais simples e comummente utilizada, 

será adoptada nesta dissertação. 

O ensaio considerado como o ensaio sísmico com resultados mais fiáveis na determinação das 

propriedades dinâmicas dos solos é o ensaio de Crosshole. Este ensaio (Figura 2.21) usa dois ou 

mais furos de sondagem, distanciados normalmente de 3 a 5 m. Num dos furos é colocada a fonte 

sísmica, impulsiva ou de impacto, e à mesma profundidade nos outros furos são colocados os 

receptores (normalmente geofones triaxiais ou hidrofones). O equipamento é fixo às paredes dos 

furos por intermédio de calços actuados por um sistema hidráulico (à excepção dos hidrofones). 

A fonte é accionada e nos receptores é registado o tempo de chegada da onda sísmica, sendo o 

processo repetido a várias profundidades, normalmente em intervalos regulares. Considerando 

que, dada a proximidade entre furos, a geometria das camadas é aproximadamente horizontal, 

está-se normalmente apenas na presença de um tipo de material geológico. Obtem-se um perfil 

sísmico em função da profundidade.  

 

Figura 2.21 Figura 2.21 Figura 2.21 Figura 2.21 ––––    Esquema do ensaio de Crosshole    (adaptado de: WILSON et al., 1978).     

O tempo registado é o da onda directa, que é a primeira onda a chegar às regiões mais próximas, 

como já foi referido anteriormente. No caso de se utilizarem apenas dois furos, o cálculo da 

velocidade de propagação é feito com base no tempo percorrido pela onda entre a fonte e o 

receptor e a respectiva distância entre eles. No caso de existirem mais furos, utiliza-se o tempo e 

distância entre dois receptores. Este último método permite evitar erros relacionados por exemplo, 

com uma má sincronização do disparo (trigger). HALL & BODARE (2000) referem que os resultados 

do ensaio podem ser melhorados usando técnicas de processamento como a transformada de 



CAPÍTULO 2 

 38 

FOURIER, permitindo não só a determinação da velocidade como do amortecimento através da 

diferença de fase entre os dois geofones. 

Também neste ensaio se podem obter PV  e/ou SV , dependendo do uso de receptores e fontes 

adequadas. A determinação de SV  é, como já foi referido, especialmente vantajosa na 

caracterização dinâmica sendo bastante frequente a sua medição nestes ensaios. No entanto, ao 

contrário do que acontece nos restantes ensaios em que se determina a velocidade de propagação 

da onda SH, aqui é normalmente obtida a velocidade de propagação SV, pois é mais fácil de 

produzir mecanicamente no interior do furo: um martelo mecânico com impactos ascendentes e 

descendentes é necessário para poder subtrair a onda P. Tem ainda como vantagem a 

possibilidade de utilização de geofones verticais, podendo conjugar a medição da velocidade de 

propagação de ambas as ondas P e SV.  

Para se gerarem ondas SH é necessário um martelo com impactos horizontais reversíveis e 

geofones horizontais. Segundo ROBLEE et al. (1994) existem vantagens na utilização da onda SH, 

entre outras, porque o trem de ondas obtido tem uma razão sinal/ruído melhor, mas refere ainda 

vantagens na utilização conjunta da determinação de SH com P e SV. 

Uma questão importante neste ensaio é a verticalidade dos furos, caso estes não estejam verticais é 

necessário efectuar algumas correcções. Assim, especialmente para furos com grande 

profundidade, são utilizados inclinómetros que verificam qual o desvio do furo em relação à 

verticalidade, permitindo proceder ao calculo correcto da distância entre furos para cada 

profundidade.  

Uma das grandes vantagens deste ensaio advêm directamente de serem efectuados em furos, 

conseguindo acesso detalhado à geologia local, e consequentemente sabendo exactamente a que 

tipo de material correspondem os resultados. Uma das grandes limitações é o custo muito elevado 

do ensaio, precisamente devido ao custo dos furos. No entanto, o ensaio pode ser realizado 

substituindo os furos para colocar os geofones por penetrómetros do tipo SCPT (HALL & BODARE, 

2000).  

Este ensaio encontra-se normalizado pela ASTM D 4428/D4428M-00. 

A Tomografia é a reconstrução das propriedades de um determinado meio através do estudo, 

normalmente, de um plano onde se cruzam diversos raios de onda com múltiplas direcções e 

percursos. Em Geofísica e Geotecnia esta é realizada em com base em medições realizadas entre 

furos de sondagem (RIX, 1994; CARVALHO et al., 2004) num procedimento semelhante ao do 

Crosshole mas recorrendo normalmente a um alinhamento de receptores num furo. Exige um 

processamento bastante mais complexo do que o Crosshole convencional. É usada essencialmente 

para situações em que seja necessário um grande detalhe, associado normalmente a obras de 

muito elevado custo (por ex: barragens). 
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Os ensaios de Downhole e Uphole podem ser efectuados recorrendo apenas a um furo de 

sondagem (Figura 2.22). No caso do ensaio Uphole (Figura 2.22a) a fonte é introduzida no furo de 

sondagem e o receptor, ou alinhamento de receptores, encontra-se à superfície, sendo a fonte 

accionada a diferentes profundidades. No caso do ensaio Downhole a energização é feita à 

superfície e no furo é introduzido um receptor, ou um conjunto de receptores, a diferentes 

profundidades (WILSON et al., 1978; ISHIHARA, 1996; KRAMER, 1996; CARVALHO et al., 2004).  

 

Figura Figura Figura Figura 2222....22222222    ––––    Esquema representativo dos ensaios de: a.a.a.a. Uphole; b.b.b.b. Downhole    (in: KRAMER, 1996).     

 

2.2.2.2.3333....1111....2222. . . . Ensaios GeotécnicosEnsaios GeotécnicosEnsaios GeotécnicosEnsaios Geotécnicos    

Os ensaios geotécnicos de campo utilizados nesta área são essencialmente o SPT (Standard 

Penetration Test), o CPT (Cone Penetration Test), o Pressiómetro e o Dilatómetro.  

O SPT é o ensaio in situ mais frequentemente utilizado. Este ensaio é realizado em furos de 

sondagem e consiste no registo do número de golpes N  necessário à cravação dinâmica de um 

amostrador normalizado. O amostrador é composto por duas meias canas com uma ponteira 

aberta que permite a recolha de amostras. O ensaio é realizado em duas fases, uma inicial com 

cravação de 15 cm, e uma segunda fase com cravação de 30 cm à qual corresponde o resultado 

deste ensaio. 

O SPT é um ensaio corrente em Portugal e está normalizado pela ASTM D 1586-99. Em Portugal 

quando a cravação final ainda não foi atingida, e N  já completa 60 pancadas, dá-se o ensaio por 

terminado. Este ponto é o único factor que diferencia a prática portuguesa da norma (segundo a 

qual o ensaio dá-se por terminado ao fim de 100 pancadas), visto já estar muito enraizado 

anteriormente à sua primeira edição. 

Das várias correcções propostas para o valor de N  as de SKEMPTON (1986) foram as adoptadas no 

EUROCÓDIGO 7 (ENV 1997-3). Estas correcções consideram a energia transmitida às varas, o 

comprimento das varas e o diâmetro do furo ( 60N ) e, apenas para materiais arenosos, considera-se 

ainda o efeito da profundidade ( ( )601N ). 

Para mais detalhes sobre este ensaio e algumas das correcções e correlações propostas por 

diferentes autores, pode consultar-se LOPES (2001). 
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A obtenção das propriedades dinâmicas dos solos é feita através da aplicação de correlações entre 

o valor de N , ou 60N  e a velocidade das ondas de corte. Várias são as propostas apresentadas na 

literatura sendo a de OTHA & GOTO (1976 in: SEED et al., 1986) uma das mais conceituadas: 

( ) BAS FFzNV 2.017.0
6069=         (2.47) 

com SV  em m/s e z , a profundidade de execução do ensaio, em metros e AF  e BF  constantes 

que variam em função da idade e granulometria respectivamente (Tabela 2.6).  

TabelaTabelaTabelaTabela    2.2.2.2.6666    ––––    Constantes AF  e BF  (SEED et al., 1986). 

IdadeIdadeIdadeIdade    Holocénico Plistocénico 

AF     1.00 1.30 

Tipo de soloTipo de soloTipo de soloTipo de solo    argila areia fina areia média areia grossa cascalho arenoso cascalho 

BF     1.0 1.09 1.07 1.14 1.15 1.45 

 

Outros autores propõem relações mais simples com menos parâmetros, permitindo uma utilização 

mais alargada (Tabela 2.7). Algumas das referências originais são muito difíceis de encontrar sendo, 

no entanto, frequentemente referidas na bibliografia (essencialmente em trabalhos de 

microzonamento sísmico); são encontradas ligeiras diferenças entre as relações de artigo para 

artigo mas com pequena influência sobre o resultado final. A maioria foi obtida para determinadas 

regiões sendo por vezes aplicada em locais diferentes com resultados razoáveis. Para a utilização 

destas relações é aconselhável que antes se apliquem as correcções para obter 60N . 

Tabela 2.7 Tabela 2.7 Tabela 2.7 Tabela 2.7 –––– Exemplos de relações entre N  e SV
 propostas por diferentes autores. 

AutorAutorAutorAutor    RelaçãoRelaçãoRelaçãoRelação    ( SV :m/s)    Tipo de SoloTipo de SoloTipo de SoloTipo de Solo    

IMAI (1977 in: ANSAL et al., 2003) 337.091NV S =  Todos 

29.0102NV S =  Argila Holocénica IMAI (1977 in: MADIAI, 1999; ANSAL et al., 
2003) 33.081NV S =  Areia Holocénica 

29.0114NV S =  Argila Plistocénica 
IMAI (1977 in: MADIAI, 1999) 

32.097NV S =  Areia Plistocénica 

SYKORA & STOKOE (1983 in: ANSAL et al., 
2003)  

29.0100NV S =  Areia 

49.04.57 NV S =  Areia 

32.06.105 NV S =  Silte 
LEE (1990 in: MADIAI, 1999; ANSAL et al., 
2003) 

31.04.114 NV S =  Argila 

IYISAN (1996 in: ANSAL et al.,1997, 2003) 516.05.51 NV S =  Todos 

JINAN (1987 in: ANSAL et al., 2003) ( ) 202.03185.01.116 += NV S  Holocénico 

MAUGERI & CARRUBBA (1997) 55.048NV S =  Argila sobreconsolidada 

FIALHO RODRIGUES (1979) 34.039.81 NV S =  Todos 
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O ensaio CPT é um ensaio geotécnico bastante utilizado mas com menor implementação em 

Portugal. Este ensaio não necessita de furos e consiste na cravação no solo de uma ponteira 

normalizada (Figura 2.23), a uma velocidade normalizada de 2 cm/s. Através de dois transdutores, 

colocados na ponta do cone e na manga, são medidas, respectivamente, a resistência de ponta cq  

e o atrito lateral sf  mobilizadas ao longo da penetração. Podem ser colocados outros transdutores 

para medir mais parâmetros, sendo a versão mais comum o CPTU, que traz incorporado um 

transdutor que mede a pressão intersticial.  

A razão atrítica FR  (%), obtida pela divisão do atrito lateral pela resistência de ponta, é usada para 

determinar o tipo de solo sendo, de uma forma geral, mais elevada em solos coesivos e mais baixa 

em solos arenosos (LUNNE et al., 1997a).  

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.23232323    ––––    Esquema exemplificativo de uma ponteira normalizada usada no ensaio CPT    (adaptado de: 

ASTM D 3441-98).     

O ensaio CPT está normalizado pela ASTM D 3441-98.  

Ao contrário do SPT, em cada ensaio representa um intervalo de profundidades, o CPT permite a 

monitorização contínua da resistência à penetração, caracterizando todo o perfil de solo 

atravessado, identificando inclusivamente as camadas de pequena espessura que frequentemente 

não são detectados pelo ensaio SPT. A sua maior limitação é a impossibilidade de execução em 

solos muito densos ou rijos. 

O CPT tem tido muita aplicação em trabalhos sobre a liquefacção de solos, resultando daí grande 

parte das relações com as propriedades dinâmicas e com N  (por exemplo, SEED et al., 1983; 

ROBERTSON & WRIDE, 1997; ROBERTSON, 1999; YOSHIMINE et al., 1999). No entanto não é tão 

frequente encontrar relações directas com a velocidade das ondas de corte (Tabela 2.8). 

TabelaTabelaTabelaTabela    2.2.2.2.8888    ––––    Exemplos de relações entre cq  e SV . 

AutorAutorAutorAutor    Relação Relação Relação Relação ( SV :m/s)    Tipo de SoloTipo de SoloTipo de SoloTipo de Solo    

SYKORA & STOKOE (1983 in: ANSAL et al., 2003)  cS qV 52.0134 +=  ( cq :kg/cm2) Areia 

MAYNE & RIX (1995 in: MADIAI, 1999) 627.075.1 cS qV =  Argila 

BARROW & STOKOE (1983 in: ANSAL et al., 2003) cS qV 64.0154 +=  ( cq :kg/cm2) Todos 

IYISAN (1996 in: ANSAL et al., 2003) 337.03.55 cS qV =  Todos 
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O Pressiómetro (PMT) permite obter o comportamento tensão-deformação assim como a 

resistência. Este aparelho consiste numa sonda com um mecanismo cilíndrico contendo uma 

membrana flexível que aplica uma pressão uniforme às paredes de um furo (OYHA et al., 1983; 

KRAMER, 1996; CLARKE, 1996). Este ensaio pode ser realizado fazendo descer a sonda ao longo de 

um furo de sondagem pré-executado (Figura 2.24a), em que a perturbação do furo deve ser 

minimizada. Também pode ser executado por uma sonda com uma ponta auto-perfurante 

(SBPMT) (Figura 2.24b) ou introduzido no solo por cravação, que minimizam os efeitos da 

perturbação do furo e mantêm (teoricamente) as tensões in situ. Apenas o ensaio realizado em 

furos de sondagem pré-executados se encontra normalizado na ASTM D 4719-00.  

A sonda pode ser constituída apenas por uma célula de expansão ou por três, caso do 

pressiómetro de Menard, caracterizado pela presença de células guarda nas extremidades da 

sonda que garantem uma dimensão constante da secção de teste. 

Durante o ensaio pressiométrico são monitorizadas a pressão aplicada e a expansão da membrana 

(em volume) para obter a resposta do solo às variações de pressão. A projecção desta informação é 

designada por curva pressiométrica. Os resultados são a pressão limite Lp , que é a pressão em que 

a membrana atinge o dobro do volume da cavidade original, o módulo pressiométrico pE , que é 

calculado com base no declive da porção pseudo-elástica da curva pressiométrica, e o módulo 

calculado a partir do declive da curva descarga-recarga RE  (ASTM D 4719-00). O SBPMT é 

considerado como o único ensaio fiável na determinação do coeficiente de impulso em repouso 

0K  (MATOS FERNANDES, 1995). 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.24242424    ––––    Ensaio Pressiométrico: a.a.a.a. PMT (PBP); b.b.b.b. SBPMT (auto-perfurante) (adaptado de: CLARKE, 1996). 

OYHA et al. (1983) apresentam uma equação de correlação entre Lp  e a velocidade das ondas de 

corte para ensaios PMT com monocélula: 

395.0123 LS pV =          (2.48) 

KRAMER (1996) apresenta equações propostas por outros autores que relacionam RE  com 0G .  
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O Dilatómetro consiste numa lâmina de aço inoxidável que contêm uma membrana circular de 

aço expansível num dos lados. O ensaio dilatométrico (DMT) consiste em cravar a lâmina no solo 

até uma profundidade desejada (normalmente em intervalos curtos), medindo a força necessária 

para atingir essa penetração, de seguida provoca-se a expansão da membrana; regista-se a pressão 

necessária para produzir a sua expansão (pressão A  ou pressão de arranque) e a pressão 

necessária para mover o centro da membrana 1.1 mm para dentro do solo (pressão B ). As 

pressões registadas depois de corrigidas relativamente à rigidez da membrana dão, 

respectivamente, 0p  e 1p . Com base em 0p  e 1p , na tensão efectiva de confinamento e na 

pressão hidrostática, calculam-se o índice do material DI , o índice da tensão horizontal DK  e o 

módulo dilatométrico DE . Os resultados são apresentados sob a forma de gráficos que projectam 

qualquer um dos parâmetros anteriores, ou as pressões registadas, em função da profundidade 

(MARCHETTI, 1980; KRAMER, 1996, ASTM 6635-01). 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.25252525    ––––    Equipamento usado no ensaio com    Dilatómetro (adaptado de: ENV 1997-3). 

Este ensaio, quando não encontra grandes obstáculos, é de rápida execução. 

Segundo KRAMER (1996) a razão entre 0G  e DE  é aproximadamente igual a 2.72 (±0.59), com base 

em ensaios realizados numa câmara de calibração, mas com base em ensaios in situ corresponde 

aproximadamente a 2.2 (±0.7). 

Uma das desvantagens dos ensaios geotécnicos é a determinação indirecta das propriedades 

dinâmicas através da utilização de fórmulas empíricas (algumas aqui apresentadas). No entanto, 

estes ensaios estão actualmente a ser associados aos ensaios sísmicos em furo, essencialmente o 

SCPT (ou SCPTU) e o SDMT, que têm incorporado geofones, permitindo a realização de um ensaio 

downhole para profundidades definidas (KRAMER, 1996; MAYNE et al., 1999). No caso do ensaio SPT, 

pode ser utilizado como fonte de ensaios sísmicos em furo. KIM et al. (2004) apresentam um estudo 

da viabilidade de associar a execução de um ensaio SPT a um ensaio Uphole, apresentando o seu 

procedimento e método interpretativo, e comparando os resultados com os de ensaios Downhole 

e SASW. 
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2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.    EnsaiosEnsaiosEnsaiosEnsaios    de Laboratóriode Laboratóriode Laboratóriode Laboratório    

Os ensaios laboratoriais (Tabela 2.5) têm algumas desvantagens relativamente aos ensaios de 

campo (ver 2.3.1), mas apresentam como principal vantagem permitir controlar outras 

propriedades e parâmetros dos solos para além das que se querem estudar, como a história e 

percurso de tensões e os níveis γτ − , facilitando a possibilidade de correlação entre parâmetros. 

Neste caso, é necessário dar-se muita atenção à qualidade da amostragem (indeformada), 

tentando manter, o melhor possível, as condições in situ (KRAMER, 1996; PITILAKIS & ANASTASIADIS, 

1998; TATSUOKA, 2000; TATSUOKA et al., 2001). 

Existem diferentes ensaios de laboratório, destinados a obter as propriedades dos solos sobre 

solicitações cíclicas, alguns criados com esse objectivo, outros adaptados de ensaios convencionais. 

WOODS (1994) e KRAMER (1996) resumem os principais ensaios existentes e ISHIHARA (1996) 

descreve-os de forma mais detalhada. 

Os ensaios de laboratório induzem diferentes níveis de deformação (Figura 2.26). Os denominados 

métodos dinâmicos induzem muito pequenas a pequenas deformações, os ensaios cíclicos 

permitem medir o comportamento do solo numa gama vasta de deformações, dependendo da 

presença e do tipo de transdutores locais utilizados, e os ensaios geotécnicos convencionais 

induzem deformações elevadas (ATKINSON, 2000; TATSUOKA, 2000). 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.26262626    ––––    Curva esquemática da    degradação de G  em função do nível de distorção, representando as 

gamas de distorção típicas para os diferentes tipos de ensaios de laboratório (adaptado de: ATKINSON, 2000). 

Os ensaios dinâmicos serão descritos em maior pormenor, dada a sua relevância para esta 

dissertação, os ensaios cíclicos serão apenas resumidos e os ensaios geotécnicos convencionais, 

apesar de alguns terem sido executados, encontram-se descritos com frequência na bibliografia de 

referência e não serão aqui abordados. 
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2.3.2.1. Ensaios Dinâmicos2.3.2.1. Ensaios Dinâmicos2.3.2.1. Ensaios Dinâmicos2.3.2.1. Ensaios Dinâmicos    

Os designados ensaios dinâmicos determinam as propriedades dos solos em muito pequenas a 

pequenas deformações; são essencialmente o ensaio de Coluna Ressonante e os Bender Elements. 

O ensaio de Coluna Ressonante será descrito em pormenor, pois foi o ensaio dinâmico de 

laboratório executado durante este trabalho. 

 

2.3.2.1.1. Ensaio de 2.3.2.1.1. Ensaio de 2.3.2.1.1. Ensaio de 2.3.2.1.1. Ensaio de Coluna RessonanteColuna RessonanteColuna RessonanteColuna Ressonante    

O ensaio de coluna ressonante baseia-se na teoria da propagação unidimensional das ondas num 

meio elástico, homogéneo e isotrópico, e é o ensaio de laboratório mais frequente para a 

determinação do módulo de distorção e do coeficiente de amortecimento, no domínio das muito 

pequenas a pequenas deformações.  

Neste ensaio, um provete de solo, maciço ou oco, é fixo numa célula triaxial, consolidado para uma 

determinada tensão e sujeito a uma vibração sinusoidal. A frequência do oscilador 

electromagnético é alterada até ser encontrado o primeiro modo de ressonância do sistema, isto é, 

a frequência mínima para a qual a amplitude do movimento do sistema é máxima. Este processo é 

repetido fazendo aumentar a amplitude da oscilação; a frequência de ressonância irá diminuir pois 

o aumento da distorção origina uma diminuição da rigidez. Como resultado deste ensaio obtêm-se 

as curvas de variação do módulo de distorção e do coeficiente de amortecimento em função da 

distorção (ISHIHARA, 1996). 

O equipamento poderá ser do tipo axial ou de torção, sendo este último o mais frequente. Podem 

usar-se diferentes condições de fronteira (Figura 2.27). O tipo mais simples, designado de fixo-livre, 

que se encontra esquematizado na Figura 2.27a e 2.27b, tem a base perfeitamente encastrada e a 

vibração é aplicada no topo do provete, onde também é medida a resposta à solicitação. Na Figura 

2.27c está representado um outro tipo de equipamento que pode representar o fixo-livre ou livre-

livre, dependendo da rigidez da mola presente na base. 

Um factor importante para a interpretação dos resultados é a distribuição do ângulo de rotação θ  

ao longo da altura do provete. Enquanto que para um equipamento do tipo fixo-livre, sem massa 

no topo, se observa um andamento de ¼ de uma sinusóide (Figura 2.28a), adicionando ao topo 

um momento polar de inércia de massa AJ , a variação da rotação é aproximadamente linear 

(Figura 2.28b). 
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Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.27272727    ––––    Esquematização dos possíveis tipos de equipamento para a realização do ensaio de coluna 

ressonante (adaptado de: SANTOS, 1999). 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.28282828    ––––    Distribuição da deformação ao longo da altura do provete no modo fundamental de vibração 

(adaptado de: ISHIHARA, 1996). 

HARDIN & RICHART (1963) e HARDIN (1965) referem dois tipos de equipamento, um sistema livre-livre 

do tipo presente na Figura 2.27c e o sistema do tipo HALL semelhante ao representado na Figura 

2.27b. As primeiras versões do ensaio de coluna ressonante, deste último tipo, permitiam apenas 

consolidar o provete em condições isotrópicas mas HARDIN & MUSIC (1965) introduziram o 

equipamento designado por tipo HARDIN (Figura 2.27d), em que o topo do provete está restringido 

por uma mola e um amortecedor e em que a massa é contrabalançada por um sistema de 

contrapeso, permitindo consolidar o provete anisotropicamente. DRNERVICH et al. (1967) 

melhoraram o equipamento do tipo HARDIN, criando o equipamento tipo DRNERVICH, que permite a 

realização do ensaio em provetes cilíndricos ocos, justificado pelo facto de num ensaio de torção a 

amplitude da distorção ser variável ao longo da secção, sendo zero no centro e máxima no 

perímetro.  

Mais recentemente, HARDIN et al. (1994) desenvolveram um equipamento capaz de aplicar tensões 

de consolidação até 3.5 MPa. A construção de equipamentos capazes de efectuar conjuntamente 

o ensaio de coluna ressonante e a torção cíclica é também relativamente recente, permitindo no 
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mesmo equipamento e para o mesmo provete, nas mesmas condições de tensão de 

confinamento, caracterizar o comportamento do solo desde as muito pequenas distorções à rotura. 

WOODS (1994) destaca este equipamento pelo seu enorme potencial numa grande variedade de 

aplicações. 

Uma particularidade do ensaio de coluna ressonante prende-se com o seu carácter não destrutivo, 

na maioria dos casos as distorções aplicadas não excedem os 10-4, sendo no máximo 10-3, 

permitindo ensaiar o mesmo provete para diferentes tensões de confinamento.  

A utilização do ensaio de coluna ressonante para a determinação do módulo de distorção e/ou de 

Young e do amortecimento está normalizado pela ASTM D 4015-92. Esta norma é utilizável para 

qualquer dos tipos de equipamento representados na Figura 2.27, axiais ou de torção. Para além 

das expressões de cálculo, a norma apresenta ainda um programa de cálculo automático. 

 

2.3.2.1.1.1. Equipamento Utilizado, Procedimento e Interpretação dos Resultados2.3.2.1.1.1. Equipamento Utilizado, Procedimento e Interpretação dos Resultados2.3.2.1.1.1. Equipamento Utilizado, Procedimento e Interpretação dos Resultados2.3.2.1.1.1. Equipamento Utilizado, Procedimento e Interpretação dos Resultados    

Os ensaios de coluna ressonante foram efectuados no equipamento disponível no Laboratório de 

Geotecnia do Instituto Superior Técnico. O equipamento é do tipo DRNEVICH (torção) e permite a 

utilização de dois tipos de provetes: 

� maciços - diâmetro exterior 70 mm; altura 100 mm; 

� ocos - diâmetro exterior 70 mm; diâmetro interior 30 mm; altura 100 mm. 

O esquema do equipamento está representado na Figura 2.29. O provete de solo é instalado no 

interior de uma câmara triaxial e acoplado em ambas as extremidades, activa e passiva, a placas 

porosas com lâminas salientes. A câmara triaxial é cheia de água até ao topo do provete. Para as 

fases de saturação e consolidação seguem-se procedimentos semelhantes aos do ensaio triaxial. 

A excitação é induzida no provete através de duas bobinas de indução (Figura 2.29b), cuja força é 

controlada através da corrente aplicada. As bobinas estão colocadas simetricamente ao eixo vertical 

e a uma distância de 5 cm. O momento torsor aplicado ao provete é dado pela multiplicação da 

força pelo braço de 5 cm. Junto às bobinas encontram-se o transdutor de velocidade e o 

acelerómetro, um de cada lado. Como o movimento vibratório é harmónico (ver 2.2.1) o 

deslocamento é obtido dividindo o valor da velocidade ou da aceleração, respectivamente, por 

ω ou 2ω  (isto é, fπ2 ou ( )22 fπ ). Dentro da câmara é colocado, junto ao topo do provete, um 

transdutor LVDT para a medição do deslocamento vertical (SANTOS, 1999). 

Para medir a frequência de ressonância, para uma determinada corrente aplicada, faz-se variar a 

frequência da excitação até atingir o ponto de ressonância do sistema. A medição da frequência e 

a verificação da ressonância é feita através de um osciloscópio externo de precisão. A relação de 
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fase é observada no osciloscópio através da formação da figura de LISSAJOUS (quando em 

ressonância descreve uma recta a 45º da vertical no sentido dos ponteiros do relógio). São 

registadas a corrente aplicada, a frequência de ressonância, a rotação no topo do provete e, 

através de um deflectómetro, mede-se o deslocamento vertical do provete, que permite controlar a 

evolução do índice de vazios do solo. Este procedimento é repetido para vários valores da corrente 

aplicada, isto é para outros níveis de distorção. Se a distorção máxima de 10-4 não for ultrapassada, 

o ensaio pode ser repetido, no mesmo provete, para outros valores de tensão de confinamento 

(SANTOS, 1999). 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.29292929    ––––    Ensaio de coluna ressonante: a.a.a.a. Equipamento; b.b.b.b. Pormenor do sistema de vibração (in: SANTOS, 

1999). 

Para a interpretação dos resultados usou-se o programa de cálculo COLUNA, criado seguindo a 

metodologia proposta na norma ASTM D 4015-92, por SANTOS (1999). Este autor recorreu a um 

modelo físico admitindo para os materiais um amortecimento do tipo histerético e usando para o 

equipamento e para o solo rigidezes complexas, *K  e *G  (Figura 2.30). Tendo em conta as 

equações governativas de equilíbrio e de compatibilidade e as condições de fronteira, o autor 
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deduziu a solução analítica exacta, resumida nas seguintes equações, para G  e ξ  

respectivamente: 

( ) 02 =−
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em que as grandezas conhecidas são: o momento polar de inércia de massa AJ , a rigidez K e o 

coeficiente de amortecimento Kξ  da extremidade activa do equipamento; o momento polar de 

inércia PI  e a altura H  do provete; a massa volúmica ρ  do solo; a frequência própria fundamental 

ω do sistema global; a amplitude do momento torsor aplicado oM , e a amplitude da rotação no 

topo do provete oθ . As únicas incógnitas são o módulo de distorção G  e o coeficiente de 

amortecimento ξ  do solo. 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.30303030    ––––    Ensaio de coluna ressonante: Modelo físico (SANTOS, 1999). 

Em função das soluções apresentadas verifica-se que a determinação de G  é muito fiável, porque 

nesta não intervém a rotação, dependendo o resultado sobretudo da frequência de ressonância e 

de variáveis de fácil determinação. No entanto, para o cálculo do ξ  é necessária a amplitude da 
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rotação, obtida indirectamente pela medição da aceleração ou da velocidade e calculada, tendo 

em conta que o movimento é harmónico (ver 2.2.1), pela divisão por 2ω ou ω , respectivamente. 

 

2.3.2.1.2. Bender Elements2.3.2.1.2. Bender Elements2.3.2.1.2. Bender Elements2.3.2.1.2. Bender Elements    

Os bender elements (transdutores de flexão) consistem em duas finas placas piezocerâmicas 

polarizadas, rigidamente ligadas. Quando é aplicada uma corrente externa ao bender element, 

produz a flexão do elemento com expansão de uma das suas faces e contracção da outra. Quando 

o elemento em repouso sente uma alteração ao seu redor, produz uma corrente eléctrica que 

pode ser medida. Assim, os bender elements podem ser usados quer como transmissores, quer 

como receptores da onda de corte (KRAMER, 1996; ISHIHARA, 1996, BRAY et al., 1999).  

De uma forma simples, são colocados bender elements nas extremidades do provete, e mede-se a 

diferença de tempo entre a corrente induzida no elemento transmissor e a corrente produzida no 

elemento receptor. A velocidade da onda é calculada dividindo a distância percorrida pelo tempo 

de chegada. 

Os bender elements podem ser adicionados a outros ensaios, encontrando-se mais 

frequentemente associados ao ensaio Triaxial clássico e ao ensaio Edométrico. Como as 

deformações aplicadas ao provete são muito pequenas, este não sofre alteração, podendo 

posteriormente ser ensaiado para obter outras propriedades do solo. Devido a esta vantagem, os 

bender elements estão a ser introduzidos em muitos laboratórios. No entanto, ainda não existe 

uma norma para este ensaio e para a sua correcta implementação são necessários alguns 

cuidados, como por exemplo a sua impermeabilização. SANTAMARINA et al. (2001) referem os 

principais pontos a ter em consideração durante a sua implementação em laboratório.  

Além dos bender elements existem outros transdutores piezoeléctricos usados para a transmissão 

de ondas: as shear plates (placas de corte), também para a determinação da velocidade das ondas 

S; os compression transducers (transdutores de compressão) e os extender elements (transdutores 

de extensão) para as ondas P (FERREIRA, 2002). 

FERREIRA (2002) descreve os vários tipos de transdutores piezoeléctricos possíveis, a teoria associada 

à interpretação do ensaio, bem como os procedimentos e cuidados necessários durante a 

instalação e implementação destes ensaios. 
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2.3.2.2. Ensaios Cíclicos2.3.2.2. Ensaios Cíclicos2.3.2.2. Ensaios Cíclicos2.3.2.2. Ensaios Cíclicos    

O ensaio Triaxial Cíclico é o mais comum dos ensaios cíclicos. Este ensaio consiste num 

carregamento axial cíclico sobre um provete consolidado para uma determinada tensão, isotrópica 

ou anisotropicamente. Tem sido usado essencialmente na determinação das propriedades 

dinâmicas (Módulo de Young e amortecimento) para elevados níveis de deformação (KRAMER, 

1996). A determinação do módulo de distorção é feita indirectamente, recorrendo ao coeficiente 

de Poisson. O uso de nova instrumentação, em especial de transdutores locais, tem permitido 

aumentar a gama de deformações obtidas por este ensaio (TATSUOKA et al, 1994; SCHOLEY et al., 

1995; SANTUCCI DE MAGISTRIS et al., 1999). 

O ensaio Triaxial Cíclico está normalizado pela ASTM D 3999-91. 

O ensaio de Torção Cíclica é realizado numa câmara triaxial, sendo aplicada ao provete uma 

solicitação de torção. Como no ensaio de coluna ressonante do tipo DRNEVICH (ver 2.3.2.1.1.) 

podem ser usados provetes maciços ou ocos, mas aplicando níveis de distorção mais elevados. 

Como já foi referido, a associação deste ensaio com o ensaio de coluna ressonante permite 

determinar o comportamento dos solos para uma larga gama de distorções, até atingir a rotura 

(WOODS, 1994; KRAMER, 1996; ISHIHARA, 1996). SANTOS (1999) descreve os fundamentos teóricos e 

os procedimentos do ensaio. 

O ensaio cíclico de Corte Simples impõe ao topo ou à base de um provete cilíndrico, impedido de 

se deformar lateralmente, uma deformação semelhante à da onda de corte. Este ensaio é difícil de 

realizar em condições ideiais e uma das suas desvantagens é a distribuição não uniforme da 

distorção no provete. Permite determinar as propriedades cíclicas dos solos para médias a grandes 

deformações (WOODS, 1994; KRAMER, 1996; ISHIHARA, 1996). DOROUDIAN & VUCETIC (1995) criaram 

um aparelho de corte simples capaz de determinar as propriedades dos solos sob pequenas 

distorções. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4.    FFFFACTORES QUE INFLUENCACTORES QUE INFLUENCACTORES QUE INFLUENCACTORES QUE INFLUENCIAM AS IAM AS IAM AS IAM AS PPPPROPRIEDADES ROPRIEDADES ROPRIEDADES ROPRIEDADES DDDDINÂMICAS DOS INÂMICAS DOS INÂMICAS DOS INÂMICAS DOS SSSSOLOSOLOSOLOSOLOS    

Com base em trabalhos publicados por diversos autores, VUCETIC & DOBRY (1991) apresentam uma 

Tabela (Tabela 2.9) que resume, de uma forma geral, os principais factores que influenciam o 

comportamento cíclico do solo, especificando a sua influência em 0G , 0/GG  e ξ . O seu 

trabalho, que se debruçou principalmente sobre a importância do tipo de solo, representado pelo 

seu IP , resultou, de entre outras constatações, na verificação que, com o aumento do IP , se dá 

um aumento de 0/GG  e uma diminuição de ξ  (ver em 2.1 e Figura 2.4). 
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TabelaTabelaTabelaTabela    2.92.92.92.9    –––– Efeitos do aumento de vários factores em 0G , 0/GG  e ξ  de solos argilosos normalmente 

consolidados e moderadamente sobreconsolidados (in: VUCETIC & DOBRY, 1991) 

Factor aumentadoFactor aumentadoFactor aumentadoFactor aumentado    0G     0/GG     ξ     

Tensão de Tensão de Tensão de Tensão de 

confinamento confinamento confinamento confinamento 0'σ     
Aumenta Fica constante ou aumenta 

Fica constante ou 
diminui 

Índice de vazios Índice de vazios Índice de vazios Índice de vazios e     Diminui Aumenta Diminui 

IdadeIdadeIdadeIdade Geológica Geológica Geológica Geológica    gt     Aumenta Pode aumentar Diminui 

Cimentação Cimentação Cimentação Cimentação c     Aumenta Pode aumentar Pode diminuir 
GrauGrauGrauGrau de  de  de  de 
sobreconsolidação sobreconsolidação sobreconsolidação sobreconsolidação 

OCR     

Aumenta Não é afectado Não é afectado 

Índice de Plasticidade Índice de Plasticidade Índice de Plasticidade Índice de Plasticidade 

IP     

Aumenta se OCR >1, 
fica constante se 

OCR =1 

Aumenta Diminui 

Distorção cíclica Distorção cíclica Distorção cíclica Distorção cíclica γ     - Diminui Aumenta 

Taxa de disTaxa de disTaxa de disTaxa de distorção torção torção torção γ&     Aumenta 

Provavelmente não é afectado 

se 0G  e G  forem medidos 

para a mesma γ&  

Fica constante ou 
pode aumentar 

Número de ciclos de Número de ciclos de Número de ciclos de Número de ciclos de 

carregamento carregamento carregamento carregamento N     

Diminui depois de N  
ciclos de γ  elevada mas 
recupera com o tempo 

Diminui depois de N  ciclos 

de γ  elevada (com 0G  

medido antes dos N  ciclos) 

Não é significativo 

para γ  e N  
moderados 

 

As propriedades dinâmicas dos solos dependem fundamentalmente da magnitude da deformação 

imposta ao solo. A influência deste factor já foi discutida no ponto 2.1., onde se evidenciam os 

limites da distorção que controlam grandes modificações no comportamento. Na sequência do 

trabalho de VUCETIC & DOBRY (1991), referido anteriormente, VUCETIC (1994) usa igualmente o IP  

como propriedade que diferencia o tipo de solo, para a definição destes limites de distorção. 

Determinados factores afectam mais os solos argilosos enquanto outros são mais relevantes em 

solos granulares. Uns são mais importantes para o módulo de distorção e outros, para o coeficiente 

de amortecimento. A influência de alguns factores continua ainda mal estudada. Este assunto 

encontra-se desenvolvido em ISHIHARA (1996) e SANTOS (1999) apresenta uma discussão crítica 

sobre este tema.  

Apesar do enorme desenvolvimento nos últimos anos e da importância do estudo dos efeitos da 

anisotropia nas diversas propriedades (BELLOTI et al., 1996; ZDRAVKOVIC & JARDINE, 1997 e KUWANO 

& JARDINE, 2002, entre outros), estes não vão ser aqui referidos pois apenas se pretende resumir, de 

uma forma simplificada, os factores mais importantes.  
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2.4.1. Factores que afectam 2.4.1. Factores que afectam 2.4.1. Factores que afectam 2.4.1. Factores que afectam 0G     

Segundo HARDIN & BLACK (1968) os diversos factores que influenciam o módulo de distorção 

podem ser expressos como função de: 

( )TtfACSHeG oct ,,,,,,,,,,'F 0 ϑτσ=        (2.51) 

em que 0'σ  é a tensão efectiva normal média (ou oct'σ , tensão efectiva normal octaédrica), e  é o 

índice de vazios, H  representa a história de tensões, S  é o grau de saturação, octτ  é a tensão de 

corte octaédrica, C representa as características granulométricas, incluído forma e dimensão dos 

grãos, e mineralógicas, A  é a amplitude e f a frequência da vibração, t  é o tempo, ϑ  representa 

a estrutura do solo e T é a temperatura. O grau de importância de cada factor é variável consoante 

o tipo de solo em causa, separando-se normalmente em grandes grupos: solos arenosos, argilosos 

e cascalheiras. 

Segundo os trabalhos de HARDIN & RICHART (1963), que estudaram a influência de vários factores na 

SV  de dois tipos de areias (com grãos rolados ou angulosos), verificaram que 0'σ  e e  são os 

factores mais relevantes. De uma forma geral, ao aumento de 0'σ  e à diminuição de e  está 

associado um aumento da rigidez. A influência destes factores tem sido estudada por vários autores 

e é descrita, normalmente, através da seguinte equação geral: 

( )neAFG 00 ')( σ=          (2.52) 

A  e n  são constantes empíricas, obtidas experimentalmente e dependentes do nível de distorção 

aplicado, A  depende ainda da composição granulométrica; )(eF  é função do índice de vazios, 

que toma diferentes formas consoante os autores, sendo a mais frequente: 

( )
( )e

eB
eF

+

−
=

1
)(

2

         (2.53) 

em que B  é outra constante empírica obtida por via experimental. 

No Tabela 2.10 encontram-se alguns dos valores atribuídos a essas constantes em função do tipo 

de solo. As amostras necessárias para determinar estas constantes para o caso das cascalheiras, têm 

dimensões superiores às amostras usuais noutros tipos de solos, sendo função da dimensão das 

partículas. Como forma de observar a relação entre estes factores e o módulo de distorção inicial, é 

frequente projectar os valores de )(/0 eFG  versus 0'σ . 

Como resultado dos ensaios de coluna ressonante realizados sobre materiais portugueses 

obtiveram-se outros valores para estas constantes. Assim (em kPa), para uma areia argilosa 
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obtiveram-se A =5000, B =2.41 e n =0.5, para uma areia A =9000, B =2.17 e n =0.5, e para uma 

argila siltosa A =520, B =5 e n =0.5 (in: SANTOS, 1999). 

TabelaTabelaTabelaTabela    2.2.2.2.10101010    –––– Constantes propostas para as equações empíricas obtidas para 0G  (kPa) (in: ISHIHARA, 1996) 

ReferênciaReferênciaReferênciaReferência    A     B     n     TipTipTipTipo de Soloo de Soloo de Soloo de Solo    EnsaioEnsaioEnsaioEnsaio    
7000 2.17 0.50 Areia rolada (Ottawa) CR 

HARDIN & RICHART (1963) 
3300 2.97 0.50 Areia angulosa CR 

Iwasaki et al. (1978) 9000 2.17 0.38 Areia limpa CR 
Kokusho (1980) 8400 2.17 0.50 Areia de Toyoura Triax. C 
Yu & Richart (1984) 7000 2.17 0.50 Areia limpa CR 
Hardin & Black (1968) 3300 2.97 0.50 Caulinite CR 

4500 2.97 0.50 Caulinite IP =35 CR 
Marcuson & Wahls (1972) 

450 4.40 0.50 Bentonite IP =60 CR 

Zen & Umehara (1978) 2000~4000 2.97 0.50 Argila remoldada IP =0-50 CR 

Kokusho et al. (1982) 141 7.32 0.60 Argilas intactas IP =40-80 Triax. C 

Prange (1981) 7230 2.97 0.38 Balastros 50D =40 mm CR 

13000 2.17 0.55 Rocha esmagada 50D =30 mm Triax. C 
Kokusho & Esashi (1981) 

8400 2.17 0.60 Cascalho rolado 50D =10 mm Triax. C 

Tanaka et al. (1987) 3080 2.17 0.60 Cascalho 50D =10 mm Triax. C 

Goto et al. (1987) 1200 2.17 0.85 Cascalho 50D =2 mm Triax. C 

Nishio et al. (1985) 9360 2.17 0.44 
Cascalho 50D =10.7 mm 

(amostras indeformadas) 
Triax. C 

 

SANTAMARINA & CASCANTE (1996) referem que, à luz da análise micromecânica, o valor de n  é 

indicativo do tipo de contacto entre as partículas, como exemplo para contactos entre grãos 

rolados (esfera-esfera) n  toma o valor de 1/3, enquanto que para contactos angulosos, do tipo 

cone-plano, n =1/2.  

A utilização de uma fórmula mais simples para )(eF , do tipo xe − , tem sido vantajosa pois a gama 

de valores para o expoente é mais baixa (LO PRESTI et al., 1997). SANTOS (1999) observou que, com 

base nos dados de diferentes autores, recorrendo a diferentes ensaios e para diversos materiais, se 

podem traçar duas linhas envolventes: 

Limite superior: ( ) 5.0
0

1.1
0 '8000 σ−= eG        (2.54) 

Limite inferior: ( ) 5.0
0

3.1
0 '4000 σ−= eG        (2.55) 

A influência do grau de sobreconsolidação OCR  foi estudada por HARDIN & BLACK (1969), está 

representada na Figura 2.31a e resume-se na equação: 

( ) 5.0
00 ')( σKOCReAFG =         (2.56) 
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sendo que nK −= 5.0 , varia entre 0 e 0.5 e depende    do    valor de IP  (Figura 2.31b). Esta equação 

representa os solos sobreconsolidados e os normalmente consolidados já que como nestes últimos 

OCR =1, o factor deixa de ter influência e ela reduz-se à equação geral (2.51). A influência do grau 

de sobreconsolidação no módulo de distorção é mais pronunciada em argilas de elevada 

plasticidade do que em solos de baixa plasticidade (ISHIHARA, 1996). 

HARDIN & BLACK (1969) consideraram ainda que seria aceitável reduzir a influência de OCR  a duas 

opções: para solos de baixa plasticidade, com IP <40%, seria admissível ignorar o efeito da 

sobreconsolidação; enquanto que para solos de plasticidade superior, K  tomaria o valor de 0.5. 

Assim como a um índice de vazios menor corresponde a um aumento do módulo, este efeito é 

também verificado quanto à cimentação. SAXENA et al. (1988) estudaram os efeitos da cimentação 

em areias, através da construção de amostras com diferentes percentagens de cimento artificial. 

Estes autores verificaram um enorme aumento de 0G , apenas variando a quantidade de cimento 

de 2 para 5%. 

 

Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.31313131    ––––    Efeito da sobreconsolidação em 0G : a.a.a.a. Influência do IP  de um solo sobreconsolidado; b.b.b.b. 

Relação entre K , n  e IP  (in: HARDIN & BLACK, 1969). 

O efeito do grau de saturação foi estudado por YONG et al. (1977), verificando que o 0G  de solos 

parcialmente saturados aumenta com a diminuição do teor em água, isto é, para baixos valores do 

grau de saturação. 

O efeito do tempo é um factor importante na determinação de 0G  pela via laboratorial. Este factor 

foi estudado por vários autores, entre os quais ANDERSON & WOODS (1976), tendo-se verificado que, 

para a maioria dos solos, na consolidação se observam duas fases (Figura 2.32): uma inicial de 

consolidação primária, durante a qual se dá um aumento rápido do módulo devido à dissipação 

da pressão intersticial; e uma segunda fase, correspondente à compressão secundária, em que o 

módulo aumenta continuamente com o tempo, de forma praticamente linear com o seu 

logaritmo. 
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Figura Figura Figura Figura 2.2.2.2.32323232    ––––    Efeito do tempo em 0G  (in: ISHIHARA, 1996). 

O efeito do tempo durante a compressão secundária pode ser quantificado através do seguinte 

coeficiente (in: ISHIHARA, 1996): 
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em que 1t  e 2t  são dois tempos arbitrários, após a consolidação primária, e G∆  é o aumento do 

módulo verificado durante esse intervalo de tempo (Figura 2.32). 

Para a comparação entre diversos tipos de solo pode utilizar-se, em vez do coeficiente anterior, um 

parâmetro normalizado: 
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sendo ( )10000G  o módulo de distorção medido após 1000 minutos de tensão de confinamento 

constante, supostamente posterior ao final da consolidação primária. SANTOS (1999) refere que o 

valor usado na normalização deveria corresponder ao valor de 0G  obtido no momento do final da 

consolidação primária. 

O efeito do “envelhecimento” das amostras durante a compressão secundária continua a ser 

verificado e estudado em trabalhos mais recentes, quer em areias quer em argilas (JOVICIC & COOP, 

1997; RAMMAH et al., 2004). 

 

2.4.2. Factores que afectam 2.4.2. Factores que afectam 2.4.2. Factores que afectam 2.4.2. Factores que afectam 0/GG     

A dependência do módulo de distorção da magnitude da distorção já foi discutida; o valor de G  

diminui com o aumento de γ . Aqui interessa apenas referir os factores que não influenciam G  e 
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0G  da mesma forma ( IP , 0'σ , N e γ& ), já que os que o fazem não têm qualquer interferência na 

relação 0/GG . 

VUCETIC & DOBRY (1991) estudaram, como já foi referido, a influência do IP na curva de 

degradação do módulo verificando que, com o aumento da plasticidade a degradação da rigidez 

é menos importante (ver em 2.1 e Figura 2.4). 

Por sua vez ISHIBASHI & ZHANG (1993) propõem a utilização de uma lei empírica, aplicável quer em 

solos arenosos quer em argilosos, em função não só do IP  como da 0'σ , factor que não tinha sido 

considerado pelos autores anteriores. Através desta lei verifica-se que, a influência da 0'σ  é 

especialmente relevante para solos de baixa plasticidade: 
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Segundo LO PRESTI et al. (1997) a influência do número de ciclos de carregamento N , em solos 

arenosos, no módulo não é mensurável para pequenas distorções mas torna-se mais importante 

com o aumento da distorção. As areias secas são insensíveis à taxa de distorção γ&  aplicada. Por sua 

vez para o caso das argilas, estas são praticamente insensíveis a N  mas verifica-se que são muito 

sensíveis a γ& . Quanto maior o nível de distorção aplicado mais importante vai ser γ&  no valor de 

G . Além de depender da distorção, γ&  também depende de IP . 

SANTOS (1999), com base nos dados de VUCETIC & DOBRY (1991) e de ISHIBASHI & ZHANG (1993), 

propõem um fuso apertado que enquadra os valores para a degradação de G  em função da 

distorção normalizada: 
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em que r
t/γγ  corresponde à distorção normalizada para uma distorção limite de referência 

( )7.0/ 0
r
t == GGγγ , definida pela constatação, com base nos trabalhos de VUCETIC & DOBRY 

(1991), que para V
t/γγ =1 a relação 0/GG  toma um valor próximo de 0.7. Este mesmo valor é 

referido por ISHIHARA (1996) como valor limite para a alteração do comportamento do solo. 

 

2.4.3. Factores que afectam 2.4.3. Factores que afectam 2.4.3. Factores que afectam 2.4.3. Factores que afectam ξ     

A dependência do coeficiente de amortecimento do nível de distorção aplicada também já foi 

referida anteriormente (ver 2.1.); o valor de ξ  aumenta com o aumento de γ  (TATSUOKA et al., 

1978). VUCETIC & DOBRY (1991) também estudaram a influência do tipo de solo na variação de ξ  

com γ  verificando que, com o aumento do IP menor é o ξ  para uma mesma distorção (ver em 

2.1 e Figura 2.4). 

SHERIF et al. (1977) concluem que, para solos arenosos a magnitude da 0'σ  influencia o 

amortecimento dos solos; com o aumento de 0'σ  verifica-se uma diminuição de ξ . Esta 

constatação foi confirmada por TATSUOKA et al. (1978). Para argilas (Tabela 2.9) o coeficiente de 

amortecimento pode não ser afectado e, caso seja, tenderá a diminuir. 

Relativamente à influência do número de ciclos de carregamento e da taxa de distorção no 

amortecimento, LO PRESTI et al. (1997) verificaram que para solos arenosos, tal como para a 

degradação do módulo, não é mensurável para pequenas distorções mas torna-se mais importante 

com o aumento da distorção aplicada. Dá-se uma diminuição de ξ  com o aumento de N . A taxa 

de distorção γ&  também não influencia o ξ  em areias secas. No caso das argilas, estas não são 

sensíveis a N  para níveis de distorção baixos a moderados mas são muito sensíveis à γ& .  
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Os estudos dos factores que influenciam o coeficiente de amortecimento têm levado ao seu 

relacionamento com 0/GG . Estas relações são desenvolvidas em trabalhos como os de HARDIN & 

DRNERVICH (1972) e TATSUOKA et al. (1978). ISHIBASHI & ZHANG (1993), em função da forte influência 

de ambos por IP , propõe uma relação empírica para o ξ : 
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3333. . . . MÉTODO DAS ONDAS SUPMÉTODO DAS ONDAS SUPMÉTODO DAS ONDAS SUPMÉTODO DAS ONDAS SUPERFICIAISERFICIAISERFICIAISERFICIAIS    

As vantagens e limitações, da utilização de ensaios de campo na caracterização cíclica de solos sob 

pequenas deformações, foram já discutidas no capítulo anterior (ver 2.3.1.), dando especial ênfase 

aos ensaios sísmicos (ver 2.3.1.1.) de superfície (ver 2.3.1.1.1.) e em furo de sondagem (ver 

2.3.1.1.2.). 

Apesar da reconhecida qualidade dos dados obtidos através de ensaios sísmicos em furo, 

particularmente no ensaio de Crosshole, a grande desvantagem, associada ao custo de execução 

dos furos, impede muitas vezes a sua realização. A utilização de ensaios sísmicos de superfície, que 

são de mais baixo custo, tem ainda como vantagem analisar um maior volume de solo. 

Em campanhas de reflexão sísmica umas das maiores fontes de ruído é o designado “ground roll”, 

um evento de baixa velocidade que mascara as reflexões tardias. O ground roll consiste 

essencialmente em ondas superficiais, eventos de mais baixa frequência e elevada energia, que não 

podem ser reduzidos por um procedimento de stacking, pois fazem parte do sinal sísmico do local. 

São uma fonte de ruído coerente para esse ensaio, que tem que ser filtrado durante a fase de 

processamento. 

A utilização de métodos com base nas ondas superficiais, que tiram partido do ground roll, tem 

permitido superar algumas das limitações associadas aos outros ensaios sísmicos de superfície, 

possibilitando uma boa resolução a pequena profundidade. Ainda assim, com a execução de 

reflexão sísmica, em especial com base nas ondas SH, podem obter-se resultados mais 

pormenorizados, mas o tempo necessário à sua aquisição e processamento tornam-na mais 

dispendiosa e, consequentemente, com uma relação custo-benefício menos favorável. 

As ondas superficiais são ondas que se propagam paralelamente à superfície da Terra, a sua 

amplitude decresce exponencialmente com a profundidade e grande parte da energia encontra-se 

confinada junto à superfície. 

Nos métodos das ondas superficiais o fenómeno estudado é a dispersão das ondas em meio 

heterogéneo (Figura 3.1). Cada frequência produz movimento das partículas e deformação que 

são significativos até uma determinada profundidade, dependente do comprimento de onda λ . 

Isto significa que a propagação de diferentes frequências atinge diferentes profundidades. Como 

num meio verticalmente heterogéneo as propriedades mecânicas variam com a profundidade e 

cada λ  se propaga em camadas com propriedades diversas, as velocidades vão ser diferentes. 

Assim, a velocidade de uma onda superficial que sofre dispersão não é única, é caracterizada por 

diferentes velocidades de fase, dependentes da frequência. A relação entre a velocidade de fase e a 

frequência (ou o λ ) é designada por curva de dispersão. 
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Figura 3.1 Figura 3.1 Figura 3.1 Figura 3.1 –––– Propagação das ondas superficiais num: a.a.a.a. Meio homogéneo; como todos os λ  atravessam o 

mesmo material a velocidade de fase é constante; b.b.b.b. Meio heterogéneo, quando as propriedades variam com 

a profundidade, a velocidade de fase depende do λ - dispersão (in: STROBBIA, 2003a).  

Os métodos com base em ondas superficiais têm como objectivo principal determinar a distribuição 

em profundidade da velocidade da onda de corte (ou de 0G ). Fazem-no estimando as 

características dispersivas de um determinado local, por intermédio da aquisição e processamento 

de dados sísmicos e posterior inversão da curva de dispersão, para obter as propriedades do 

subsolo. 

Normalmente as ondas estudadas são as de RAYLEIGH pois estas têm uma aquisição mais simples, 

bastando apenas um impacto vertical para as criar, além de que estão sempre presentes num 

registo sísmico. A aquisição e processamento de ondas de LOVE, tem sofrido recentemente um forte 

impulso (STROBBIA, 2003b; WINSBORROW, 2003; GUZINA et al., 2004). 

O processo de detecção e análise das ondas superficiais em engenharia iniciou-se, segundo KAYNIA 

& HANSTEEN (1997), na década de 1930, na Sociedade Alemã de Mecânica de Solos, em estudos 

sobre o comportamento das fundações a vibrações contínuas. As aplicações à caracterização dos 

terrenos in situ desenvolveram-se mais tarde, apenas na década de 1950, com a introdução da 

vibração em regime permanente (Steady State Rayleigh Method), com os trabalhos de JONES 

(RICHART et al., 1970; STOKOE et al., 1988; KAYNIA & HANSTEEN, 1997; FOTI, 2000; FORBRIGER, 2003a; 

STROBBIA, 2003a, O’NEILL, 2003). No entanto, o grande desenvolvimento das técnicas com base nas 

ondas superficiais apenas se iniciou na década de 1980, com a introdução da Análise Espectral de 

Ondas de Superfície (SASW – Spectral Analysis of Surface Waves), pelo grupo de trabalho da 

Universidade de Austin no Texas (NAZARIAN & STOKOE, 1984). A utilização da aquisição com 
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múltiplos canais adicionou um novo impulso no desenvolvimento destes métodos (GABRIELS et al., 

1987, TSELENTIS & DELIS, 1998; PARK et al. 1999, FOTI, 2000). 

A utilização de métodos com base na detecção e processamento de ondas superficiais tem sido 

aplicado a diversos problemas de caracterização, evidenciando a sua versatilidade e utilidade: 

� Caracterização dinâmica in situ de solos e rochas, em que normalmente é determinado o perfil 

da velocidade da onda de corte (ABBISS, 1981; NAZARIAN & STOKOE, 1984; GABRIELS et al., 1987; 

STOKOE et al., 1988; TSELENIS & DELIS, 1998; BROWN, 1998; XIA et al, 1999b; PARK et al., 2000; 

SVENSSON, 2001; HEBELER, 2001; HUNTER et al., 2003; LOPES et al., 2004; LOPES et al., 2005) e, em 

alguns casos, também a atenuação/ amortecimento (LAI & RIX, 1998; ZYWICKI, 1999; STOKOE et al., 

1999; FOTI, 2000; ATHANASOPOULOS et al., 2000; ROMA, 2001; RIX et al., 2001; LAI et al., 2002, XIA et 

al., 2002, FOTI, 2003). A determinação das propriedades dinâmicas dos solos é reconhecida, mesmo 

para obras geotécnicas de pequena envergadura, destacando-se a sua potencialidade e interesse 

na análise sísmica local - caracterização dos efeitos de sítio/microzonamento sísmico; 

� Análise da susceptibilidade à liquefacção, pela determinação da velocidade da onda de corte 

(ANDRUS & STOKOE, 1997; ANDRUS et al., 1998a; ANDRUS et al., 1998b, LIN et al., 2004); 

� Melhoria das características do solo por compactação ou grouting. A repetição do teste antes e 

depois do tratamento permite comparar resultados, sem necessidade de um processamento muito 

sofisticado (ANDRUS et al., 1998a; LEE et al., 2000; KIM et al., 2001; STOKOE et al., 2004). Este processo 

pode também ser usado para monitorizar o processo de compactação da camada de balastros das 

linhas férreas (ZAGYAPAN & FAIRFIELD, 2002). 

� Caracterização de lixeiras e aterros. Este método, por ser não intrusivo, é de grande utilidade em 

casos em que existe risco de contaminação (VAN IMPE, 1994; RIX et al., 1998, SVENSSON, 2001; ABBISS, 

2001); 

� Caracterização de pavimentos, por ser um ensaio não destrutivo, utilizável em meios 

estratificados horizontalmente (HUNAIDI, 1998; ROESSET, 1998; YUAN et al., 1999; CHO & LIN, 2000; 

SVENSSON, 2001; CHO, 2002; CHO, 2003, RYDÉN, 2004); 

� Identificação de zonas de subsidência, de fracturação, cavidades, objectos enterrados, etc. 

(GUCUNSKI et al., 1996; MILLER et al., 1999a; MILLER et al., 1999b; MILLER et al., 1999c; MILLER et al., 

2000; PARK et al., 2000, XIA et al., 2004; GUCUNSKI & SHOKOUHI, 2004; STOKOE et al., 2004; THIERRY et 

al., 2004); 

� Caracterização do perfil da velocidade da onda de corte dos solos/rochas ao largo da linha de 

costa, isto é, caracterização do subsolo abaixo de uma coluna de água (MCMECHAN & YEDLIN, 1981; 

WRIGHT et al., 1994; WINSBORROW, 2003; STOKOE et al., 2004); 
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� Solos congelados. ALKIRE (1992) verificou que a técnica é útil na identificação de variações 

sazonais de resistência. 

Além das diversas áreas de aplicação das ondas superficiais, têm ainda sido desenvolvidos esforços 

para novos métodos de aplicação, como o ensaio SASW em furo (KALINSKI et al., 1999; KALINSKI & 

STOKOE, 2000) e os métodos com base na aquisição de ondas passivas (HORIKE, 1985; ZYWICKI, 1999; 

LOUIE, 2001; RIX, 2004, LIU et al., 2005; STEPHENSON et al., 2005). 

As propriedades das ondas de RAYLEIGH, bem como os métodos com base na aquisição de ondas 

superficiais, particularmente os resultantes de fontes activas, irão ser explicados e discutidos em 

pormenor neste capítulo.  

 

3.1.3.1.3.1.3.1.    OOOONDAS DE NDAS DE NDAS DE NDAS DE RRRRAYLEIGHAYLEIGHAYLEIGHAYLEIGH    

Os tipos de ondas sísmicas existentes foram descritos anteriormente (ver 2.2.2.). É importante 

relembrar que a formação de ondas superficiais se dá através do contacto das ondas volúmicas 

com a superfície livre e, enquanto as ondas de RAYLEIGH, resultantes da interacção das ondas P e SV, 

se formam sempre, as ondas de LOVE, dependentes apenas das ondas SH, apenas podem existir na 

presença de uma camada superficial de mais baixa velocidade, sobre um substrato de velocidade 

superior, sendo formadas devido ao aprisionamento de energia e a múltiplas reflexões. 

Uma das grandes vantagens da utilização das ondas de RAYLEIGH, nos métodos com base nas 

ondas superficiais, é precisamente o facto de estas estarem sempre presentes, sendo criadas quer 

por um trem de ondas que se propague até à superfície, como por uma qualquer fonte (activa ou 

passiva) accionada à superfície. Além disso, as ondas de RAYLEIGH geradas por uma fonte pontual, 

transportam 2/3 do total da energia transmitida, propagam-se com uma frente de onda cilíndrica e 

atenuam mais lentamente com a distância que as ondas volúmicas, o que não só faz com que estas 

sejam os eventos dominantes nos registos sísmicos, como as torna muito preocupantes para as 

estruturas (RICHART et al., 1970; LAY & WALLACE, 1995). 

As ondas de RAYLEIGH foram estudadas pela primeira vez por JOHN STRUTT, Lord of RAYLEIGH, em 

1885 mas apenas foram descritas em detalhe por LAMB em 1904 (RICHART et al., 1970, LAY & 

WALLACE, 1995; FOTI, 2000). LOVE em 1911 derivou com rigor a dispersão das ondas de RAYLEIGH 

(O’NEILL, 2003). 

Neste capítulo vão ser referidas as principais propriedades das ondas de RAYLEIGH em meio 

homogéneo e em meio verticalmente heterogéneo. 
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3.1.1. Meio Homogéneo3.1.1. Meio Homogéneo3.1.1. Meio Homogéneo3.1.1. Meio Homogéneo    

De seguida descrevem-se sucintamente as propriedades das ondas de RAYLEIGH num meio 

homogéneo limitado por uma superfície livre. Como referência convém relembrar que as ondas de 

LOVE não são possíveis neste meio. 

Para ondas atravessando um meio homogéneo, elástico e isotrópico, tendo em conta a Lei de 

HOOKE (ver 2.2.), a equação básica do movimento é descrita através da equação de NAVIER (em 

notação vectorial): 

( ) ( )
2

2
2 u

uu
t∂

∂
=⋅∇∇++∇ ρµλµ        (3.1) 

em que u  é o vector de deslocamento das partículas, λ  e µ  são as constantes de Lamé e ρ  é a 

densidade do meio. A dedução desta equação e das que se seguem pode ser encontrada em 

RICHART et al. (1970), LAY & WALLACE (1995), KRAMER (1996) e STROBBIA (2003a). 

Partindo desta equação podem ser encontradas as soluções que descrevem a propagação das 

ondas volúmicas e as suas respectivas velocidades (ver equações (2.37) e (2.38)).  

Para obter a solução, impondo a condição de fronteira correspondente à existência de uma 

superfície livre (ondas de RAYLEIGH), é útil usar o Teorema de HELMOLTZ que permite resolver a 

equação usando potenciais. A hipótese da formação de ondas planas (Figura 3.2), com movimento 

na direcção x  e sem sofrer qualquer tipo de deslocamento na direcção y , pode ser considerada 

para obter a solução. A direcção z  é tomada como positiva no sentido descendente e todo o 

movimento se dá no plano x - z . Para o caso das ondas de RAYLEIGH verifica-se que uma onda 

plana e uma onda cilíndrica têm a mesma dependência de z  (LAI & RIX, 1998; STROBBIA, 2003a). 

 

Figura 3.2 Figura 3.2 Figura 3.2 Figura 3.2 –––– Movimento induzido por uma onda plana típica que se propaga na direcção de x . O 

movimento da onda não varia na direcção y  (in: KRAMER, 1996). 

Impondo a condição de fronteira de tensão nula na superfície livre, tendo em conta que a onda é 

harmónica e que a perturbação decresce com a profundidade, as funções potenciais, uma 
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associada à dilatação e outra à rotação sofridas pelo meio, que permitem descrever os 

deslocamentos nas direcções x  e z  são dadas por: 

( )xktiqz RA −+−
=Φ

 e ω
         (3.2) 

( )xktisz RB −+−
=Ψ

 e ω
         (3.3) 

em que  ω é a frequência, Rk  é o número de onda de RAYLEIGH, t é o tempo, q e s  são: 
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e as amplitudes A  e B  podem ser obtidas usando as seguintes equações: 
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Com base nestes resultados é possível determinar a velocidade da onda de RAYLEIGH: 

( ) ( ) 011616248 22246 =−+−+− ηη KKK       (3.8) 

em que K  e η  relacionam as velocidades: 
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=η           (3.10) 

A equação (3.8) pode ser considerada uma equação cúbica em 2K , cujas soluções são válidas 

apenas para determinados valores do coeficiente de Poisson. Pode verificar-se que, para meios reais 

em que 0<ν <0.5, apenas existe uma solução aceitável, isto é, entre 0 e 1. A relação entre as 

velocidades pode ser observada na Figura 3.3a. 

É ainda interessante notar que η  é o inverso da equação (2.39) e pode ser relacionado com o 

coeficiente de Poisson e com as constantes de Lamé: 

( )
( ) ( )µλ

µ

ν

ν
η

222

21

+
=

−

−
=         (3.11) 
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e que K  pode ser aproximado a: 

ν

ν

+

+
=

1

12.187.0
K          (3.12) 

variando entre 0.87<K <0.96 para valores de 0<ν <0.5 (Figura 3.3b).  

 

Figura Figura Figura Figura 3.3.3.3.3333    –––– Relação entre a velocidade de propagação das ondas P e das ondas de RAYLEIGH com onda de 

corte, em função do coeficiente de Poisson (adaptado de: RICHART et al., 1970 e STROBBIA, 2003a). 

A velocidade da onda de RAYLEIGH depende da velocidade da onda de corte e do coeficiente de 

Poisson mas varia essencialmente com SV  ( SR VV 9.0≈ ), sendo muito pouco sensível a ν  (Figura 

3.3).  

Verifica-se ainda que, para meio homogéneo, K  é independente da frequência, ou seja, não se 

observa dispersão da velocidade da onda de RAYLEIGH. Independentemente desta constatação 

teórica, na prática os meios homogéneos não existem e, mesmo que se esteja na presença de um 

meio constituído sempre pelo mesmo tipo de material homogéneo, devido ao aumento da tensão 

efectiva vertical com a profundidade, dá-se um aumento progressivo da velocidade. Assim, os 

comprimentos de onda mais longos atravessam materiais com diferentes comportamentos 

originando dispersão. 

Como a solução é obtida através do teorema de HELMOLTZ, a onda de superfície pode ser 

considerada a sobreposição de duas componentes do movimento, uma longitudinal e outra 

transversal. Elas propagam-se à superfície com a mesma velocidade mas têm diferentes leis 

exponenciais de atenuação com a profundidade. A sobreposição dos dois campos de onda origina 

tensões de corte nulas à superfície (FOTI, 2000). 

Quanto ao deslocamento existem duas componentes do movimento, u  e w que descrevem 

respectivamente o deslocamento na direcção x  e z : 

zx
u

∂

Ψ∂
+

∂

Φ∂
=           (3.13) 
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xz
w

∂

Ψ∂
−

∂

Φ∂
=          (3.14) 

onde, substituindo as expressões das funções potenciais (3.2) e (3.3) e desenvolvendo, se obtêm: 

( )xktiszqz R
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R
R ks

iqsk
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( )xktiqzsz R
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      (3.16) 

em que os termos dentro de parêntesis, que se encontram em função de z , descrevem a variação 

de amplitude com a profundidade (Figura 3.4). A presença do termo imaginário i  na expressão da 

amplitude de u  e ausência na de w , significa que estas têm exactamente 90º de diferença de 

fase. A componente vertical do movimento é maior em amplitude que a horizontal por um factor 

de 1.5 (LAY & WALLACE, 1995).  

O movimento das partículas forma uma elipse (ver Figura 2.15). À superfície a elipse é retrógrada, 

isto é, o movimento das partículas dá-se no sentido oposto à direcção de propagação, mas, a partir 

de uma profundidade igual a π2/1  do comprimento de onda, a elipse reverte o sentido.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.4444    –––– Movimento horizontal e vertical das ondas de RAYLEIGH. Uma razão entre as amplitudes negativa 

(eixo dos x) indica que o deslocamento se dá no sentido inverso ao da superfície (in: RICHART et al., 1970). 

Ainda relativamente à amplitude do movimento, esta decresce exponencialmente com a 

profundidade, tornando-se rapidamente pouco importante. A propagação das ondas de RAYLEIGH 

não é influenciada pelas características mecânicas de camadas que se encontrem a profundidades 

superiores aos comprimentos de onda que se estão a analisar. Este facto faz com que toda a 

formulação apresentada não seja apenas aplicável a meios de propagação infinitos, desde que a 
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camada considerada seja suficientemente espessa para a propagação de um determinado 

comprimento de onda, este irá comportar-se como em meio homogéneo e infinito. 

Nos seus trabalhos LAMB verificou que, com o afastamento da fonte, o intervalo de tempo para a 

chegada das ondas aumenta assim como a amplitude da oscilação diminui. Observou ainda que as 

onda P e S decaem mais rapidamente que as ondas de RAYLEIGH, podendo estas serem as únicas 

ondas identificáveis num sinal sísmico a grandes distâncias da fonte (RICHART et al., 1970). 

Assim, quando se estuda a propagação das ondas é necessário ponderar ainda que estas sofrem 

dissipação energética por amortecimento interno (atenuação interna) e por radiação (atenuação 

geométrica). A atenuação geométrica é a diminuição da densidade de energia (ou da amplitude) 

de onda com o aumento da distância à fonte e pode ser estimada estudando a frente de onda. 

Considerando uma fonte pontual, as ondas volúmicas propagam-se radialmente com uma frente 

de onda hemisférica, em 3 dimensões, enquanto que as ondas de RAYLEIGH, que não distribuem 

energia para o interior da Terra, se propagam radialmente com uma frente de onda cilíndrica, em 2 

dimensões. Desta forma, na fórmula do deslocamento deve multiplicar-se a amplitude da onda por 

um factor que considere a atenuação com a distância. Uma lei simples para atenuação geométrica 

é dada por: 

nr
1

           (3.17) 

em que r  é a distância à fonte e n  toma o valor 2 para ondas volúmicas que se propagam junto à 

superfície, toma o valor1 para ondas volúmicas que se propagam para o interior e toma o valor ½ 

para as ondas de RAYLEIGH (RICHART et al., 1970).  

Quanto à atenuação interna, se o meio for considerado elástico, teoricamente ela não existe. No 

entanto, como já foi referido no capítulo anterior (ver 2.1.), mesmo para distorções muito baixas, o 

solo apresenta dissipação energética. Esta dá-se essencialmente devido ao contacto entre as 

partículas e ao movimento dos fluidos nos poros. 

Para ter em conta essa dissipação é usual assumir para as características do meio, um modelo visco-

elástico linear, normalmente o modelo de KELVIN-VOIGT (ver 2.1.2.1.). Podem estender-se os 

resultados de meio homogéneo linear elástico, substituindo a velocidade das ondas por uma 

velocidade complexa que tenha em conta o amortecimento interno do material (KRAMER, 1996; 

FOTI, 2000).  

VIKTOROV (1967 in: FOTI, 2000; STROBBIA, 2003a) mostrou que o coeficiente de atenuação das ondas 

de RAYLEIGH Rα  depende da atenuação das ondas volúmicas, essencialmente da onda de corte, 

através da seguinte equação: 

( ) SPR AA ααα ⋅−+⋅= 1         (3.18) 
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em que A  é um coeficiente que depende de ν  (Figura 3.5) e Pα  e Sα  são os coeficientes de 

atenuação das ondas P e S. 

1-A1-A1-A1-A

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
νννν

AAAA

 

Figura 3.5 Figura 3.5 Figura 3.5 Figura 3.5 –––– Factores A  e A−1  em função da ν  (VIKTOROV, 1967 in: FOTI, 2000; STROBBIA, 2003a). 

FOTI (2000) utiliza, para representar o efeito combinado dos dois tipos de atenuação, a quantidade:  

r

rRα−e
          (3.19) 

que deve ser multiplicado à equação do deslocamento. 

 

3.1.2. Meio Verticalmente3.1.2. Meio Verticalmente3.1.2. Meio Verticalmente3.1.2. Meio Verticalmente Heterogéneo Heterogéneo Heterogéneo Heterogéneo    

Enquanto que para meios homogéneos a formulação matemática é relativamente simples, para 

meios heterogéneos e anisotrópicos esta torna-se muito complexa e em alguns casos inexistente. 

No entanto, existe solução para meios estratificados horizontalmente homogéneos e isotrópicos, 

com a superfície livre paralela ao plano da isotropia. 

Verificou-se que, teoricamente, num meio homogéneo apenas existe um valor de velocidade para 

todas as frequências/comprimentos de onda (ver 3.1.1.). No entanto, num meio composto por 

várias camadas, cada comprimento de onda regista informação sobre diferentes porções de solo, 

isto é, sofre influência de diversos materiais e dá origem ao fenómeno da dispersão geométrica 

(Figura 3.1). Designa-se esta dispersão por geométrica porque é devida a variações geométricas 

das propriedades elásticas dos materiais (variação em profundidade). 

Considerando que a heterogeneidade se dá apenas na direcção z  (profundidade), a expressão 

correspondente à equação de NAVIER, na ausência de forças volúmicas, é dada, em coordenadas 

cartesianas, por: 

( ) ( )
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µλµ   (3.20) 

em que ze  corresponde ao versor normal à superfície livre. 
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LAI & RIX (1998) demonstram que não existe uma solução trivial para a propagação das ondas de 

RAYLEIGH em meio verticalmente heterogéneo. A solução pode ser obtida resolvendo um problema 

de valores próprios. Assim, assumindo a condição de tensão nula à superfície, as soluções apenas 

existem para valores especiais do número de onda ( ) ωjj kk = , em que nj ...1= , que são os 

valores próprios da solução. Estes valores podem ser encontrados resolvendo a equação de 

dispersão de RAYLEIGH, que é uma função complexa das constantes de Lamé, da densidade, do 

número de onda e da frequência de excitação, e que apenas pode ser apresentada na forma 

implícita:  

( ) ( ) ( )[ ] 0 ,,,, =ωρµλ jR kzzzF        (3.21) 

Esta função diz que, em meio verticalmente heterogéneo, a velocidade de propagação das ondas 

de RAYLEIGH é, em geral, uma função da frequência com múltiplas respostas, correspondendo a 

cada uma um dos n  modos normais de propagação. Num meio composto por um número finito 

de camadas homogéneas sobre um substrato homogéneo, o número total de modos de 

propagação é finito. 

Segundo LAI & RIX (1998) existem muitas técnicas possíveis para solucionar este problema de 

valores próprios: integração numérica, diferenças finitas; elementos finitos; elementos de fronteira e 

elementos espectrais. 

Substituindo, na formulação do problema, os valores próprios (números de onda) são encontradas 

quatro funções próprias, duas correspondem aos dois deslocamentos ( ( ) ,,1 ωkzr  e ( ) ,,2 ωkzr ) e 

as restantes, às duas tensões associadas a cada modo particular de propagação ( ( ) ,,3 ωkzr  e 

( ) ,,4 ωkzr ) (LAI & RIX, 1998; STROBBIA, 2003a).  

Do ponto de vista físico, a existência de diversos modos de propagação para uma determinada 

frequência, pode ser explicada pela interferência “construtiva” que se dá entre os raios de onda 

propagados e as suas reflexões nas interfaces entre as camadas (LAI & RIX, 1998; FOTI, 2000; ROMA, 

2001).  

Uma consequência importante do comportamento dispersivo das ondas de RAYLEIGH em meio 

estratificado é a existência de uma velocidade de grupo (Figura 3.6). A velocidade das ondas 

superficiais que tem sido referida é a velocidade de fase (= k/ ω ) que corresponde à velocidade de 

uma frente de onda (localização de pontos de fase constantes) ou velocidade a que se propaga 

uma determinada frequência. No entanto, para um meio dispersivo existe ainda a velocidade de 

um pacote de ondas composto por uma série de frequências, a velocidade de grupo (= kd/ dω ), 

e que corresponde à velocidade do trem de ondas (TELFORD et al., 1990). Num meio não dispersivo 

a velocidade de fase e a de grupo são iguais. 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.6666    –––– Propagação de uma onda mostrando as velocidades de fase e de grupo (adaptado de: O’NEILL, 

2003). 

Além do anteriormente referido é necessário ainda introduzir uma lei de variação das propriedades 

mecânicas com a profundidade, que não está incluída na formulação da equação de dispersão de 

RAYLEIGH (3.21).  

Alguns dos métodos mais frequentemente usados pertencem à classe das matrizes de transferência 

(GILBERT & BACKUS, 1966), em que se representa a estratificação como uma sequência de camadas 

homogéneas, cada uma caracterizada pela sua espessura, densidade e parâmetros elásticos 

(normalmente SV , PV  ou 0G  e ν ). O método das matrizes de transferência, proposto 

originalmente por THOMSON e posteriormente corrigido e melhorado por HASKELL, é o mais famoso 

(KNOPOFF, 1964; GILBERT & BACKUS, 1966; SUN, 1970; WATSON, 1970; LAI & RIX, 1998; FOTI, 2000; 

ROMA, 2001; STROBBIA, 2003a). Grande parte das soluções têm como base o algoritmo de 

THOMSON-HASKELL que, por conter termos exponenciais, tomam valores muito elevados nas altas 

frequências, causando problemas de instabilidade. Este algoritmo tem vindo a ser modificado e 

melhorado (KNOPOFF, 1964; DUNKIN, 1965; SCHWAB & KNOPOFF, 1970, WATSON, 1970, entre outros). 

KAUSEL & ROESSET propuseram o método da matriz de rigidez, que é também uma reformulação do 

método de THOMSON-HASKELL, com base em elementos finitos. A sua principal característica reside 

no facto de usar, para cada camada, matrizes de rigidez semelhantes às matrizes de rigidez 

convencionais na análise estrutural, permitindo, assim, utilizar as técnicas de análise habituais para a 

resolução do problema (LAI & RIX, 1998; FOTI, 2000; ROMA, 2001; STROBBIA, 2003a; KAUSEL, 2004). 

Outros algoritmos importantes, também relacionados com o trabalho de THOMSON e HASKELL, para 

a solução do problema de valores próprios das ondas superficiais, são os métodos dos coeficientes 

de reflexão e transmissão, inicialmente desenvolvidos por KENNETT, e que têm, também eles, vindo a 

sofrer alterações e melhoramentos (HISADA, 1994; 1995). 
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3.1.2.1. Base da Formulação Matricial 3.1.2.1. Base da Formulação Matricial 3.1.2.1. Base da Formulação Matricial 3.1.2.1. Base da Formulação Matricial     

Os algoritmos usados para resolver o problema de valores próprios das ondas de RAYLEIGH têm 

inicialmente que construir a função secular (ou equação de dispersão de RAYLEIGH, cuja forma 

implícita se encontra na equação (3.21)) tendo, em seguida, que determinar as suas raízes em 

função da frequência.  

Assim, a matriz de transferência de THOMSON-HASKELL, base da maioria das soluções usadas, trata da 

propagação de ondas elásticas planas num meio estratificado, procurando as soluções da equação 

do movimento que satisfazem as condições de ausência de fonte e de tensões nulas na superfície 

livre. Esta matriz tem que impor que haja continuidade nas tensões e deformações na interface 

onde se dá a alteração das propriedades elásticas, senão esta iria comportar-se como fonte sísmica 

(STROBBIA, 2003a).  

Como já foi referido, usando a formulação original obtinham-se problemas na resolução das altas 

frequências e uma das propostas para a solucionar é a de DUNKIN (1965). Esta foi a usada para a 

realização do código de cálculo automático POLISURF (STROBBIA, 2003a), utilizado durante esta 

dissertação, e, por consequência, a única cuja base irá ser aqui sintetizada.  

O modelo adoptado consiste em 1−L  camadas, homogéneas e isotrópicas, sobre um substrato 

também ele homogéneo (Figura 3.7). Cada camada é caracterizada pelas suas velocidades das 

ondas volúmicas nPV  e nSV  e pela sua densidade nρ  e espessura nh . A camada n  é limitada 

pelas interfaces 1−nz  e nz . O substrato é o elemento L . 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.7777    –––– Geometria de um meio estratificado (in: DUNKIN, 1965). 

Assim, como para meio homogéneo, pode também usar-se a decomposição de HELMOLTZ sendo, 

sem simplificações, os deslocamentos na camada n  dados pelas funções potenciais: 

( ) ( )xktiqzqz R
n AA −−+=Φ

 eee 21
ω

       (3.22) 

( ) ( )xktiszsz R
n BB −−+=Ψ

 eee 21
ω

       (3.23) 
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com nn zzz ≤≤−1  e em que as variáveis têm o mesmo significado que para meio homogéneo 

(ver equações (3.2), (3.3), (3.4) e (3.5)) e 2A  e 2B correspondem a A  e B apresentados para meio 

homogéneo (equações (3.6) e (3.7)). 1A  e 1B  foram excluídas da formulação para meio 

homogéneo porque, se estas tiverem um valor diferente de zero, estará a considerar-se que a 

amplitude da onda se torna infinita com o aumento da profundidade, o que não é possível 

(RICHART et al., 1970; KRAMER, 1996).  

Usando a transformada de FOURIER e partindo da condição das ondas de RAYLEIGH, em que 

PSR VVV << , as funções potenciais no domínio do tempo são transpostas para o domínio da 

frequência e podem ser escritas sob a forma de termos que se deslocam em sentidos opostos: 

( ) ( ) −+−− +≡+=
−−−

nn
nnnn

n

zzqzzq
BA ϕϕϕ 11 ee      (3.24) 

( ) ( ) −+−− +≡+=
−−−

nn
nnnn

n

zzszzs
DC ψψψ 11 ee      (3.25) 

onde nq  e ns  correspondem a q  e s  (equações (3.4) e (3.5)) para a camada n , isto é, usando 

no seu cálculo as velocidades das ondas P e S da camada correspondente.    

Definem–se, para a camada n , os seguintes conjuntos de vectores: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]zzzzz nnnnn
−−++

≡Φ ψϕψϕ ,,,       (3.26) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]zzzwzuzS n
xz

n
zznnn σσ ,,,≡       (3.27) 

também entre nn zzz ≤≤−1  e em que o primeiro contem as funções potenciais e o segundo 

contem os deslocamentos, ( )zu n  e ( )zw n , e as tensões que actuam na camada n , ( ) ( )zn
zzσ  e 

( ) ( )zn
xzσ . Todos os componentes destes conjuntos de vectores são funções do número de onda, da 

frequência e da profundidade. 

Em qualquer ponto da camada n , pode escrever-se a relação entre os potenciais, deslocamentos e 

tensões, através da equação seguinte: 

( ) ( )zTzS nnn Φ=          (3.28) 

sendo: 
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+=          (3.30) 

Os potenciais no topo e na base da camada n  estão relacionados através da expressão seguinte: 

( ) ( )1−Φ=Φ nnnnn zEz         (3.31) 

em que: 
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      (3.32) 

sendo nh  a espessura da camada n  (Figura 3.7). 

As condições de fronteira, superfície livre de tensão, continuidade nas interfaces entre camadas e 

potencial zero no infinito, são dadas pelas quantidades:  

( ) [ ]0,0,,0 000001 ==== τσwuSS        (3.33) 

( ) ( ) 1,.......,2,1           1 −== + LnzSzS nnnn       (3.34) 

0== ++
LL ψϕ           (3.35) 

THOMSON e HASKELL definem uma matriz de camada dada por: 

( ) ( )11 −+ = nnnnn zSGzS         (3.36) 

em que a matriz nG  efectua a transferência entre camadas consecutivas, no sentido descendente: 

1−= nnnn TETG           (3.37) 

pela aplicação desta matriz, ( )1−nn zS  é convertido em nΦ , por multiplicação de 1−
nT , depois 

propaga-se através da camada pela multiplicação de nE  até nzz = , onde será convertido em 

( )nn zS  através do produto por nT . Na interface para garantir a continuidade considera-se 

( ) ( )nnnn zSzS 1+= . 

Considerando que a perturbação é gerada à superfície, a solução é propagada da superfície até ao 

substrato homogéneo pelo: 

( ) 00121
1

1 SRSGGGTz LLLL ⋅=⋅⋅⋅⋅=Φ −
−

−       (3.38) 

sendo R  composto por matrizes de segunda ordem definidas por: 
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A condição de fronteira definida pela equação (3.35) requer que: 
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em que 0u , 0w , 0σ  e 0τ  são os componentes de 0S .  

Quando existem tensões aplicadas à superfície, os deslocamentos são dados por: 
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O determinante da matriz 11R  ( 11detR ) é uma função cujas raízes originam modos evanescentes e 

modos normais de propagação. O valor de 11detR  anula-se para as oscilações em que a superfície 

de topo é livre, impondo 0σ = 0τ =0. A solução apenas existe para pares de número de onda e 

frequência que satisfaçam a seguinte condição: 

( ) 0det , 11 == RkF R ω         (3.42) 

e que correspondem aos valores próprios que descrevem as curvas modais. 

 

3.1.3. Simulação da Propagação das Ondas de 3.1.3. Simulação da Propagação das Ondas de 3.1.3. Simulação da Propagação das Ondas de 3.1.3. Simulação da Propagação das Ondas de RRRRAYLEIGHAYLEIGHAYLEIGHAYLEIGH    

Como foi referido anteriormente a solução da propagação das ondas de RAYLEIGH pode ser obtida 

usando diferentes algoritmos, ocorrendo as maiores diferenças numéricas entre eles nas altas 

frequências. Neste trabalho foi usado o código POLISURF implementado em MATLAB por STROBBIA 

(2003a). Para a simulação da propagação das ondas de RAYLEIGH este programa usa como base a 

matriz de THOMSON-HASKELL com as modificações de DUNKIN (1965) e os arranjos de WATSON 

(1970) que permitem diminuir o tempo de cálculo. A explicação detalhada de todas as dificuldades 

de computação é devidamente abordada por STROBBIA (2003a). Outros autores, como por 

exemplo LAI & RIX (1998) e FOTI (2000), usam outras soluções. FOTI (2000) usou como base o 

programa de cálculo construído inicialmente por HISADA (1994, 1995), posteriormente modificado 

por LAI (LAI & RIX, 1998) e pelo próprio autor.  

De seguida irá demonstrar-se o estudo efectuado, usando o programa POLISURF (STROBBIA, 2003a), 

para observar as variações na curva de dispersão e nas curvas modais mediante diferentes perfis de 
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solos. Para tal vão usar-se inicialmente dois exemplos simples, escolhendo os mesmos que FOTI 

(2000), para mostrar que, apesar do uso de diferentes algoritmos, as soluções são semelhantes. 

Posteriormente mostrar-se-á a influência, na forma do modo fundamental da curva de dispersão 

(primeiro modo normal de propagação) de vários modelos simples, da modificação de alguns dos 

parâmetros do modelo.  

Os dados que são introduzidos no programa para simular a propagação das ondas de RAYLEIGH 

são: a espessura das camadas (o substrato é considerado infinito), as velocidades das ondas 

volúmicas e a densidade das camadas e do substrato. Para simplificar, nos modelos apresentados a 

seguir considerar-se-á que a velocidade das ondas P é o dobro das S, variando apenas quando se 

incluir a presença do nível freático, situação em que PV =1500 m/s. 

 

3.1.3.1. Simulação das Curvas Modais 3.1.3.1. Simulação das Curvas Modais 3.1.3.1. Simulação das Curvas Modais 3.1.3.1. Simulação das Curvas Modais e da Curva de Dispersão e da Curva de Dispersão e da Curva de Dispersão e da Curva de Dispersão AAAAparenteparenteparenteparente    

Inicialmente irá considerar-se um modelo simples de uma camada sobre substrato homogéneo. 

Este modelo, designado por normalmente dispersivo, é caracterizado por um aumento da 

velocidade das ondas S com a profundidade (Tabela 3.1, Figura 3.8a). 

TabelaTabelaTabelaTabela 3. 3. 3. 3.1111    ––––    Modelo normalmente dispersivo 

Espessura (m) 
SV  (m/s) PV  (m/s) ρ  (g/cm3) 

10 300 600 1.8 
∞ 400 800 1.8 

 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.8888    –––– Perfis de solo simulados (FOTI, 2000): a.a.a.a. Modelo normalmente dispersivo; b.b.b.b. Modelo inversamente 

dispersivo. 
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A Figura 3.9a mostra as curvas modais, representando as velocidades de fase obtidas para o 

modelo acima indicado, na gama de frequências de interesse para problemas relacionados com a 

caracterização de solos. Pela observação desta figura, verifica-se que para baixas frequências só 

existe um modo de propagação - o modo fundamental, que é o primeiro modo normal de 

propagação e o único que se propaga por toda a gama de frequências. Os restantes modos de 

propagação existem apenas até uma frequência limite, correspondente à frequência mínima para a 

qual um determinado modo pode existir, e cuja velocidade de fase tende para a velocidade da 

onda de corte máxima do meio estratificado. 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.9999    –––– Curvas modais de dispersão para o modelo normalmente dispersivo (Tabela 3.1): a.a.a.a. Obtidas 

através do programa POLISURF; b.b.b.b. Obtidas por FOTI (2000). 

É possível ainda verificar que, nas altas frequências, o modo fundamental tende para representar a 

velocidade de fase das ondas de RAYLEIGH da primeira camada, enquanto que os restantes modos 

tendem para a velocidade da onda de corte da primeira camada (no exemplo 300 m/s). 

Como se pode observar, pela comparação das Figuras 3.9a e 3.9b, cujos resultados foram obtidos 

por intermédio de algoritmos de simulação de propagação diferentes, as curvas não apresentam 

diferenças significativas, mostrando formas e valores muito semelhantes. 

A curva de dispersão experimental, isto é, a que é obtida no campo através da realização de um 

ensaio de ondas superficiais, como irá será explicado na continuação deste capítulo (ver 3.2), 

também pode ser simulada. Obtendo as curvas modais, que descrevem a propagação, pode criar-

se o sismograma sintético que corresponde a uma aquisição com determinados parâmetros. 

Partindo do sismograma sintético e processando os dados, como se eles correspondessem a uma 

aquisição no campo, pode obter-se a curva de dispersão aparente (sintética) (STROBBIA, 2003a). 

Nestas simulações aqui apresentadas, a curva de dispersão sintética foi criada como se tivesse sido 

adquirida por 24 canais, numa linha com 48 m de comprimento total. Na Figura 3.10 podem 

observar-se as curvas modais e a curva de dispersão aparente e verifica-se que, num meio 

normalmente dispersivo, como neste caso, esta última tende a seguir o modo fundamental.  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.10101010    –––– Curvas modais (em pontos) e curva de dispersão aparente (em asteriscos), obtidas através do 

programa POLISURF para o modelo normalmente dispersivo apresentado na Tabela 3.1. 

O segundo modelo que irá ser simulado, é um modelo inversamente dispersivo, isto é, um modelo 

em que existe uma camada de velocidade inferior entre camadas de velocidade superior. Neste 

caso considerou-se um modelo simples de duas camadas sobre substrato homogéneo e encontra-

se descrito na Tabela 3.2 e na Figura 3.8b. A possibilidade de identificar situações deste tipo é uma 

das grandes potencialidades dos métodos com base em ondas superficiais.  

TabelaTabelaTabelaTabela 3. 3. 3. 3.2222    ––––    Modelo inversamente dispersivo 

Espessura (m) 
SV  (m/s) PV  (m/s) ρ  (g/cm3) 

10 400 800 1.8 
10 300 600 1.8 
∞ 400 800 1.8 

 

Neste caso, as curvas modais apresentam uma forma diferente da situação simulada anteriormente 

(Figura 3.11a). Verifica-se que os diversos modos de propagação tendem nas altas frequências para 

a velocidade da onda de corte da camada intermédia (isto é, para a velocidade mais baixa do 

modelo considerado). Observa-se ainda, nas diversas curvas modais, um alinhamento 

correspondente à velocidade de fase da onda de RAYLEIGH da camada superior. O modo 

fundamental de meios inversamente dispersivos é sempre caracterizado por uma diminuição 

seguida de um novo aumento da velocidade de fase.  

Também neste caso se verifica que ambos os algoritmos produzem resultados idênticos (Figura 

3.11a e 3.11b). 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.11111111    –––– Curvas modais de dispersão para o modelo inversamente dispersivo (Tabela 3.2): a.a.a.a. Obtidas 

através do programa POLISURF; b.b.b.b. Obtidas por FOTI (2000). 

Quanto à curva de dispersão aparente sintética (Figura 3.12) esta apresenta um comportamento 

muito diferente da situação simulada anteriormente. Neste caso, não segue o modo fundamental, 

saltando para modos superiores (sobreposição modal). Essencialmente nas altas frequências pode 

ocorrer que a curva experimental não permita ter informação sobre o modo fundamental. Nestas 

situações, como será discutido mais tarde, a escolha de parâmetros de aquisição adequados é de 

grande importância.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.12121212    –––– Curvas modais (em pontos) e curva de dispersão aparente (em asteriscos) obtidas através do 

programa POLISURF para o modelo inversamente dispersivo apresentado na Tabela 3.2. 
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3.1.3.2. Comportamento do Modo Fundamental3.1.3.2. Comportamento do Modo Fundamental3.1.3.2. Comportamento do Modo Fundamental3.1.3.2. Comportamento do Modo Fundamental    

Como já foi referido, o programa de simulação da propagação das ondas de RAYLEIGH POLISURF 

(STROBBIA, 2003a), tem como dados de entrada a espessura das camadas (o substrato é 

considerado infinito), as velocidades das ondas volúmicas e a densidade das camadas e do 

substrato. Para mostrar a influência que a alteração destes parâmetros tem na curva de dispersão, 

foram efectuadas várias simulações que irão ser resumidas, apresentando apenas as modificações 

observadas no modo fundamental. A observação visual das modificações nas curvas tem muitas 

vantagens para a compreensão, interpretação e utilização das curvas de dispersão obtidas no 

campo pela aplicação do método das ondas superficiais. 

A primeira situação (Figura 3.13) pretende mostrar a diferença entre o modo fundamental de um 

meio homogéneo, em que SV =400m/s, e um meio composto por uma camada e substrato 

homogéneo, considerando duas situações, uma em que há um aumento de SV  com a 

profundidade (modelo apresentado na Tabela 3.1) e outro com diminuição da velocidade com a 

profundidade (modelo inverso do anterior, isto é, camada superior com SV =400 m/s e substrato 

com SV =300 m/s). 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.13131313    –––– Modo fundamental para meio homogéneo, normalmente dispersivo e inversamente dispersivo. 

Como seria de esperar, para o meio homogéneo não se observa dispersão, obtendo-se uma linha 

horizontal que corresponde à velocidade das ondas de RAYLEIGH do meio. No caso do meio 

normalmente dispersivo, a curva mostra um aumento progressivo da velocidade de fase com a 

passagem a frequências mais baixas. No caso do meio inversamente dispersivo, observa-se o 

contrário, uma diminuição progressiva da velocidade de fase com a passagem a frequências mais 

baixas. É importante relembrar que cada comprimento de onda (ou frequência) que atravesse mais 

do que uma única camada vai conter, proporcionalmente à espessura, informação relativa às várias 

camadas atravessadas, isto é, irá ser mais influenciado pela camada onde percorrer maior distância. 
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A segunda situação a ser considerada é a influência da introdução de diferentes valores de 

densidade no modelo (Figura 3.14). Novamente o modelo utilizado é o da Tabela 3.1, fazendo 

variar da mesma forma, quer na camada superficial quer no substrato o valor de ρ , usando os 

valores de 1.8, 2.2, 5 e 15 g/cm3. O valor de 15 g/cm3 para a densidade foi utilizado numa tentativa 

de testar a simulação numa situação extrema, dado que 15 g/cm3 é a densidade dos minerais mais 

densos presentes na Terra, como o ouro e a platina (KLEIN & HURLBUT, 1993). Tal como se pode 

observar na Figura 3.14 verifica-se uma sobreposição completa das curvas correspondentes aos 

diversos modos fundamentais de propagação, independentemente do valor da densidade.  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.14141414    –––– Modo fundamental para o modelo da Tabela 3.1 variando apenas o valor da densidade. NOTA: 

esta figura não representa a influência da densidade na propagação de uma onda, representa sim a 

simulação da influência da densidade, sem variar os outros parâmetros do modelo. 

Obviamente que a influência da densidade na propagação não pode ser caracterizada apenas por 

esta situação, pois as velocidades das ondas volúmicas são fortemente dependentes desta 

propriedade dos solos. Por isso, não se pretende nesta simulação mostrar a influência da densidade 

na propagação real de uma onda, mas sim verificar que a introdução de diferentes valores da 

densidade no programa, sem variar nenhum dos restantes parâmetros do modelo, não altera o 

resultado final.  

Partindo ainda do modelo da Tabela 3.1, simulou-se a variação da velocidade da camada superficial 

(Figura 3.15). Como seria de esperar, as curvas traduzem nas altas frequências a velocidade de fase 

da primeira camada, verificando-se ainda que o aumento da velocidade de fase se dá a frequências 

mais baixas quando a velocidade da primeira camada é mais baixa (a influência de uma velocidade 

mais baixa no comprimento de onda “atrasa” a influência da velocidade do substrato na curva de 

dispersão). 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.15151515    –––– Modo fundamental para um modelo base do tipo apresentado na Tabela 3.1, fazendo variar a 

velocidade da camada superficial. 

Tendo em conta também um modelo normalmente dispersivo, mas neste caso considerando a 1ª 

camada com 2 m de espessura e SV = 100 m/s sobre substrato homogéneo, simulou-se outra 

situação: a modificação da velocidade do substrato (Figura 3.16). Neste caso, as curvas apresentam 

o mesmo andamento e têm a mesma forma. Nas altas frequências estão sobrepostas mas, 

aproximadamente no mesmo intervalo de frequências (neste caso perto dos 15 Hz), observa-se 

uma subida na velocidade de fase que tende para a velocidade do substrato. Esta subida é tanto 

maior quanto maior for o valor da velocidade do substrato considerado. 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.16161616    –––– Modo fundamental para um modelo base caracterizado por uma primeira camada com 

SV =100 m/s com 2 m de espessura e com diferentes velocidades para o substrato ( SV = 400 m/s, 800 m/s e 

1600 m/s). 

Novamente recorrendo ao modelo da Tabela 3.1, simulou-se a propagação das ondas de RAYLEIGH 

nas situações de: i) ausência de nível freático; ii) nível freático no topo do substrato; iii) nível freático 

à superfície (Figura 3.17). 
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Como se pode observar, a modificação do valor de PV  para 1500 m/s, para simular diferentes 

posições do nível freático, num modelo simples, não provoca grandes alterações na curva de 

dispersão. Teoricamente sabe-se que a velocidade das ondas P não influi grandemente os 

resultados da propagação. No entanto, é necessário ter em atenção que, ao ignorar a presença do 

nível freático, corre-se o risco de sobrestimar o valor de SV  (STROBBIA, 2003a). 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.17171717    –––– Modo fundamental para o modelo base da Tabela 3.1, considerando diferentes posições para 

o nível freático (NF). 

Comparando as curvas das duas situações extremas, ausência de nível freático e nível freático à 

superfície, observa-se uma subida geral da curva, aumentando ligeiramente a velocidade de fase. 

Para situação em que o nível freático se encontra no topo do substrato a modificação do 

andamento da curva é muito pequena e dá-se apenas a mais baixas frequências. Verifica-se, assim, 

que a importância da definição da posição do nível freático é tanto mais relevante quanto mais à 

superfície este se encontrar. 

A última simulação que se vai apresentar, pretende mostrar o comportamento do modo 

fundamental ao aumento de espessura da camada superficial. Desta vez foi utilizado um modelo 

de uma camada sobre substrato homogéneo, em que a camada superficial tem SV =100 m/s e o 

substrato tem SV =400 m/s, e se faz variar a espessura da camada, com h =1, 2, 5, 10, 20 e 40 m 

(Figura 3.18). 

Na Figura 3.19 estão representados os modos fundamentais dos modelos apresentados na Figura 

3.18. Observa-se que, com o aumento da espessura da camada superficial, a subida da curva para 

valores de velocidade de fase mais altos se dá a frequências mais baixas e com declive mais 

acentuado. Para pequenas espessuras da camada com mais baixa velocidade, os comprimentos de 

onda são mais influenciados pela velocidade do substrato, tornando o declive da curva mais suave.  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.18181818    –––– Modelos normalmente dispersivos, considerando diferentes espessuras para a primeira camada, 

usados para simular a alteração do comportamento do modo fundamental (Figura 3.19). 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.19191919    –––– Modo fundamental para os modelos apresentados na Figura 3.18, considerando diferentes 

espessuras para a camada superficial. No canto superior direito, com um * mostra-se um zoom da área 

seleccionada. 

É importante notar que o aumento da espessura da camada faz aumentar a importância do 

domínio das baixas frequências, onde o ensaio perde pormenor, tornando-se cada vez mais difícil 

defini-la mais correctamente (Figura 3.19). Este assunto voltará a ser abordado mais tarde. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2.    CCCCARACTERIZAÇÃO DO ARACTERIZAÇÃO DO ARACTERIZAÇÃO DO ARACTERIZAÇÃO DO SSSSUBSOLO UBSOLO UBSOLO UBSOLO RRRRECORRENDO ÀS ECORRENDO ÀS ECORRENDO ÀS ECORRENDO ÀS OOOONDAS DE NDAS DE NDAS DE NDAS DE RRRRAYLEIGHAYLEIGHAYLEIGHAYLEIGH    

Os ensaios in situ que recorrem ao uso de ondas superficiais, normalmente ondas de RAYLEIGH, são 

na sua maioria ensaios sísmicos de superfície, com excepção do ensaio SASW em furos de 

sondagem (KALINSKI et al., 1999; KALINSKI & STOKOE, 2000), que não irá ser abordado nesta 

dissertação.  
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Os métodos que têm como base a aquisição de ondas superficiais encontram-se esquematizados 

na Figura 3.20. Dependendo do método usado, existem formas de aquisição, técnicas de 

processamento e algoritmos de inversão diferentes.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.20202020    –––– Esquema dos três passos principais dos métodos das ondas superficiais com o respectivo 

resultado (in: STROBBIA, 2003a). 

É habitual designar estes ensaios recorrendo a siglas, como SASW (Spectral Analysis of Surface 

Waves), MASW (Multichannel Acquisition of Surface Waves), CSW (Continuous Surface Wave), 

SWM (Surface Wave Method), que normalmente poderão ser associadas a determinadas técnicas 

de aquisição e/ou processamento. No entanto, a designação não é exclusiva para cada situação, 

encontrando-se na bibliografia, por exemplo, a utilização da sigla SASW para aquisições com 

múltiplas estações. RIX (2004, comunicação pessoal) é de opinião que as siglas devem designar 

métodos específicos, por exemplo, a sigla SASW apenas deve designar o método desenvolvido na 

Universidade de Austin no Texas (NAZARIAN & STOKOE, 1984; STOKOE et al., 1988; STOKOE et al., 1999). 

É importante referir que, apesar de concordar que com a posição deste autor, as diferenças entre 

as siglas nem sempre são suficientemente esclarecedoras para facilitar a sua aplicação específica, 

além disso, recorre-se sempre à análise espectral. 

O tipo de equipamento usado para a aquisição de dados de ensaios sísmicos já foi referido 

anteriormente (ver 2.3.1.1.). Algumas especificidades necessárias para este ensaio serão abordadas 

neste capítulo.  

As abordagens para a aquisição dos dados são diferentes das usadas para outros ensaios sísmicos 

de superfície e, dependendo dos métodos, pode recorrer-se a sistemas com apenas dois canais, 

como no ensaio SASW clássico, ou com mais canais, como por exemplo no ensaio MASW, a fontes 

de impacto ou a fontes vibratórias, como no ensaio CSW. O processamento dos dados, para obter 

a curva de dispersão, pode também ser efectuado usando diversas metodologias como, por 
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exemplo, o espectro de potência da função cruzada de dois sinais, a transformada kf −  

(frequência-número de onda) ou a transformada pf −  (frequência-lentidão). Quanto à inversão 

da curva de dispersão esta pode variar entre o excessivamente simplificado, de considerar que a 

profundidade corresponde a 3/λ  e que SV  é 110% de RV , um método de tentativa e erro, 

recorrendo a modelos de propagação, ou recorrendo à inversão automática do modo 

fundamental usando, entre outras possibilidades, o método de MONTE-CARLO, (SOCCO & STROBBIA, 

2004). 

Os trabalhos conducentes a esta dissertação iniciaram-se com uma tentativa de implementação do 

ensaio clássico SASW (análise espectral de ondas de superfície). Após algum trabalho desenvolvido, 

optou-se pela implementação do ensaio recorrendo à aquisição com múltiplos canais, não só 

devido ao equipamento disponível, como também pela sua mais fácil aquisição e maior fiabilidade 

nos resultados. O processamento e a inversão dos dados de múltiplos canais foram efectuados 

essencialmente pela aplicação do código POLISURF (STROBBIA, 2003a). Em algumas situações 

recorreu-se aos programas SURF (HERRMANN, 1994) e SWAMI (RIX & LAI, 2004) para a inversão 

automática do modo fundamental. 

No enquadramento do trabalho desenvolvido irão ser descritos apenas o método clássico - SASW 

(sucintamente) e o método implementado durante esta dissertação, que doravante se designará 

por SWM. Alguns problemas que poderão ser associados a ambas as metodologias serão 

abordados em pormenor ao desenvolver o método implementado - SWM. 

 

3.2.1. Método Clássico 3.2.1. Método Clássico 3.2.1. Método Clássico 3.2.1. Método Clássico –––– SASW SASW SASW SASW    

A análise espectral de ondas de superfície (SASW) foi desenvolvida com base no ensaio de vibração 

em regime permanente (RICHART et al., 1970), numa tentativa, bem conseguida, de tornar o 

método mais expedito, permitindo uma utilização mais generalizada na área da caracterização 

geotécnica. Este desenvolvimento do método foi possível devido ao trabalho do grupo da 

Universidade de Austin (NAZARIAN & STOKOE, 1984; STOKOE et al., 1988) e à evolução tecnológica, 

que tornou possível a utilização de equipamentos portáteis para a aquisição dos dados e ter acesso 

a computadores suficientemente rápidos para o processamento e inversão. 

A aquisição de dados no ensaio SASW é efectuada recorrendo a fontes activas, dois receptores e 

um sistema de aquisição, como por exemplo um sismógrafo. Normalmente gera-se um impacto 

vertical, o movimento do solo é recebido nos receptores, colocados em linha recta com a fonte, 

transformado em impulsos eléctricos e transmitido ao sistema de aquisição, onde o sinal fica 

guardado. O ensaio é repetido várias vezes para cada configuração e é feita uma média dos sinais 

registados para aumentar a razão sinal/ruído.  
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Como referido no capítulo anterior, existem vários tipos de fontes e qualquer uma delas pode ser 

utilizada. O ensaio SASW começou por usar fontes de impacto (NAZARIAN & STOKOE, 1984), uma das 

vantagens da sua utilização é o facto de se produzirem de uma só vez diversas frequências, ao 

contrário do que acontece com uma fonte vibratória. A utilização de fontes de impacto foi um dos 

grandes passos dados pela implementação deste ensaio, comparativamente ao ensaio de vibração 

em regime permanente, pois diminuiu muito o tempo de duração da aquisição. No entanto, a 

utilização de fontes vibratórias está a ser retomada devido à possibilidade de obter dados de baixas 

frequências até 2-3 Hz (BROWN, 1998). 

Mesmo utilizando uma fonte de impacto, uma dada configuração fonte-receptores apenas permite 

obter um determinado intervalo de frequências. Para construir a curva de dispersão, na gama de 

frequências de interesse, é necessário proceder a várias aquisições de dados, aumentando o 

espaçamento entre receptores e, progressivamente, a energia da fonte usada. Assim, para obter 

registos em altas frequências, devem recorrer-se a pequenas distâncias entre receptores (0.5-5 m) e 

fontes de baixa energia (por exemplo, martelos), enquanto que, para obter os registos em baixas 

frequências, se usam grandes distâncias entre receptores (até 60 m) e se recorre a fontes de 

impacto muito pesadas (por exemplo a queda de um “peso”). Segundo BROWN (1998) um 

pequeno martelo de geólogo gera ondas superficiais com frequências entre os 30-300 Hz, e um 

martelo com aproximadamente 7.5 kg, gera frequências entre os 15-150 Hz. 

A configuração em que os receptores e a fonte são colocados pode seguir dois formatos principais 

(Figura 3.21), fixando um ponto central ou fixando a posição da fonte. A escolha de uma 

determinada configuração e da distância entre receptores deve depender, entre outras razões, do 

intervalo de frequências de interesse e da facilidade no transporte da fonte. A configuração 

representada na Figura 3.21a é normalmente preferida por permitir obter os resultados do tiro 

directo e do inverso.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.21212121    –––– Configurações possíveis para a aquisição de sinais sísmicos recorrendo ao ensaio SASW: a.a.a.a. 

Fixando a localização de um ponto central; b.b.b.b. Fixando a localização da fonte (adaptado de: FOTI, 2000). 
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A distância entre a fonte e o primeiro receptor é, na maior parte dos casos, considerada igual à 

distância entre os dois receptores. Entre diferentes aquisições o espaçamento entre receptores é 

normalmente duplicado ou triplicado, devendo permitir alguma sobreposição entre a gama de 

frequências obtida, resultando numa curva de dispersão mais representativa. Segundo KAYNIA 

(2001) os espaçamentos típicos, para avaliar um perfil de solo até 50 m de profundidade, são 0.5, 1, 

2, 4, 8, 16, 32 e 64 m. 

Os receptores utilizados são normalmente geofones verticais de baixa frequência. No caso de se 

tratar de uma aplicação ao estudo de pavimentos é preferível o uso de acelerómetros, pois estes 

são melhores para obter os dados de altas frequências, necessários à caracterização de camadas 

muito finas e superficiais.  

Como resultado, obtêm-se dois sinais correspondentes à velocidade do movimento das partículas 

ou à aceleração, dependendo do tipo de receptor utilizado, no domínio do tempo. A curva de 

dispersão é, como já foi referido, a relação entre a velocidade de fase das ondas de RAYLEIGH e a 

frequência. Para a sua construção é necessário determinar qual é o atraso na chegada da onda de 

um receptor ao outro, atraso esse que é função da frequência. 

Assim, para uma determinada configuração são registados dois sinais )(tx  e )(ty , que são 

transformados para o domínio da frequência pela aplicação da transformada de FOURIER, 

resultando em )(ωX  e )(ωY . A velocidade de fase em função da frequência pode ser obtida pela 

fase da média do espectro de potência da função cruzada dos dois sinais, sendo os cálculos 

efectuados pela seguinte sequência: 

i) Espectros de potência dos sinais (o símbolo * representa a conjugada complexa da função) 

(Figura 3.22a3 e 3.22a4) 

( ) ( ) ( )ωωω *XXG XX ⋅=         (3.43) 

( ) ( ) ( )ωωω *YYGYY ⋅=         (3.44) 

ii) Espectro de potência da função cruzada  

( ) ( ) ( )ωωω *YXG XY ⋅=         (3.45) 

iii) Fase do espectro de potência da função cruzada ou espectro de fase (Figura 3.22a1) 

( )
( )( )
( )( )









=Θ −

ω

ω
ω

XY

XY
XY G

G
Re

Im
tg 1         (3.46) 

que varia entre π−  e π  

iv) Função de coerência (Figura 3.22a2) 



CAPÍTULO 3 

 90 

( )
( ) ( )
( ) ( )ωω

ωω
ωγ

YYXX

XYXY
XY GG

GG
⋅

⋅
=

*2         (3.47) 

v) Atraso entre receptores 

( )
( )

ω

ω
ω XYt

Θ
=          (3.48) 

vi) Velocidade de fase das ondas de RAYLEIGH (D  é a distância entre receptores) 

( )
( )ω

ω
t
D

VR =           (3.49) 

vii) Comprimento de onda 

( )
( )
f

VR
R

ω
ωλ =          (3.50) 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.22222222    –––– Quantidades espectrais obtidas de dois sinais sísmicos: aaaa1111....    Espectro de fase; a2. a2. a2. a2. Função de 

coerência; a3. a3. a3. a3. Espectro de potência do sinal )(ωX ; a4. a4. a4. a4. Espectro de potência do sinal )(ωY ; b.b.b.b. 

Desdobramento (unwrapping) do espectro de fase (adaptado de: FOTI, 2000). 

O uso desta metodologia baseia-se na hipótese que o grupo de ondas considerado é composto 

por apenas um modo de propagação e, consequentemente, que a velocidade de fase depende 

exclusivamente da frequência. Como já foi discutido, para meios estratificados isto não corresponde 

à realidade e, em casos em que o modo fundamental não é o modo de propagação 

predominante, podem obter-se resultados bastante diferentes da realidade (FOTI, 2000). 
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A qualidade dos dados obtidos é testada pela função de coerência (equação (3.47) e Figura 

3.22a2), esta função varia entre 0, para sinais muito contaminados por ruído, e 1, para sinais em 

que o sinal sísmico prevalece fortemente sobre o ruído. Esta função deve ser calculada com base 

na média de diversas aquisições para a mesma configuração. Quanto mais os sinais obtidos no 

receptor longínquo se assemelharem aos sinais obtidos no receptor próximo, maior será a 

coerência entre eles. Visto que o ruído existente num local não é coerente, o aumento dos registos 

obtidos para cada configuração irá fazer aumentar a razão sinal/ruído. 

Os espectros de potência de cada sinal (Figura 3.22a3 e 3.22a4) permitem observar a gama de 

frequências para a qual cada sinal tem maior energia, isto é, onde à partida o sinal sísmico 

prevalece sobre o ruído. A análise no campo destes espectros pode ser uma forma de verificar a 

necessidade de execução de mais registos para cada configuração.  

Um efeito particularmente importante para os diversos métodos, baseados na aquisição de ondas 

superficiais, é o de efeito de proximidade da fonte (“near-field effect”), ou seja, a distância ao longo 

da qual as ondas não se propagam como ondas planas e não se pode assumir que a maior parte 

do movimento registado seja causado apenas pela propagação das ondas de RAYLEIGH. Existe 

também alguma preocupação devida à reflexão e refracção das ondas volúmicas e do efeito por 

elas produzido no registo (“far-field effects”). A distância a partir da qual este efeito é importante não 

é constante, pois depende da frequência associada. Estes efeitos constituem uma forma de 

contaminação, com características de ruído coerente, pois são causados pela propagação das 

ondas volúmicas que fazem parte do registo sísmico do local e, portanto, não são diminuídos por 

um processo de soma de sinais. Estes efeitos serão retomados no ponto 3.2.2.1.1.. 

Assumindo que não existe nenhum contraste de rigidez forte entre camadas, com o objectivo de 

minimizar os efeitos anteriores, para cada configuração dos receptores durante a aquisição SASW, 

devem restringir-se os dados obtidos aos comprimentos de onda que se encontram no seguinte 

intervalo (FOTI, 2000): 

D
D

R 2
3

<< λ           (3.51) 

Este intervalo é uma das propostas possíveis, existindo outras que poderão ser ainda mais 

conservativas. A escolha do intervalo usado para aplicar o filtro aos dados deve caber ao operador, 

considerando que é necessário efectuar um balanço entre a falta de qualidade dos dados 

afectados pelos efeitos de proximidade da fonte e de grande distância, pois a perda de informação 

pode ser prejudicial para uma correcta inversão final. Além disso, dependendo da geometria de 

cada local estudado, estes efeitos poderão ser mais ou menos importantes.  

Um passo fundamental para o processamento dos dados nesta metodologia é o desdobramento 

(“unwrapping”) do espectro de fase (Figura 3.22b). A representação do espectro de fase (Figura 
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3.22a1) torna o processamento dos dados muito difícil. Para facilitar o processamento passa-se do 

espectro para uma curva desdobrada, tornando-se possível calcular mais facilmente o atraso 

observado entre receptores, em função da frequência. 

Este procedimento pode ser efectuado usando alguns algoritmos de cálculo automático que 

desdobram o espectro assim que encontram um salto. No entanto, muitos dos saltos presentes no 

espectro de fase podem ser devidos apenas à influência do ruído e não devem ser sempre 

desdobrados. Na tentativa de efectuar um correcto desdobramento do espectro, faz-se passar a 

decisão de desdobrar por um operador, tornando-se um critério bastante subjectivo. Por estas 

questões se verifica que nem sempre é fácil resolver correctamente este ponto do processamento 

SASW.  

No decorrer dos trabalhos conducente a esta dissertação, durante a implementação desta 

metodologia, na implementação do programa de cálculo matemático, verificou-se precisamente 

que a principal dificuldade estava associada ao desdobramento do espectro de fase e à influência 

do ruído neste processo. 

No final do processamento dos dados obtidos para cada configuração, isto é, para um dado 

espaçamento, que resulta cada um numa curva de dispersão, estes devem ser reunidos numa 

única curva, que cubra uma gama de frequências o mais vasta possível. Como resultado, devido à 

sobreposição entre as várias curvas, obtêm-se vários valores de velocidade para cada intervalo de 

frequências. Considerando que o excesso de pontos é uma limitação para a rápida obtenção de 

um perfil de solo através da aplicação de um algoritmo de inversão da curva de dispersão final, 

deve proceder-se à sua diminuição. Esse processo de redução da quantidade de informação na 

curva de dispersão final deve estar de acordo com o algoritmo de inversão a usar. Segundo BROWN 

(1998) existem alguns algoritmos que, partindo dos diversos excertos da curva de dispersão, 

constroem a curva de dispersão compacta (final), que abranje o máximo conteúdo em frequências 

possível.  

Outras soluções têm vindo a ser propostas, para diminuir as dificuldades associadas a esta 

metodologia de construção da curva de dispersão, por exemplo uma abordagem no domínio 

tempo-frequência (AUDISIO et al., 1999; FOTI, 2000) e uma com base no uso de transformadas 

harmónicas de ondas (KIM & PARK, 2002). 

A inversão é o último passo de qualquer método que se baseie na aquisição de ondas superficiais 

(ver com mais detalhe o ponto 3.2.2.3) e é aquele que permite obter o objectivo final, isto é, as 

características mecânicas do perfil de solo da zona estudada. Muitas são as técnicas possíveis mas 

todas têm como base o modelo de propagação da onda escolhido, que já foi discutido neste 

capítulo (ver 3.1.). No entanto, é necessário ter em consideração que a inversão não é uma tarefa 

trivial e que a solução poderá não ser única, mais do que um perfil de solo poderá ser aproximado 

à curva de dispersão. 
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Um dos métodos usados para inverter a curva de dispersão é um processo de tentativa e erro que 

pode ter, ou não, como base alguma informação geológica e/ou geotécnica que exista a priori. 

Este tipo de inversão é um processo iterativo e é designado por problema directo (“forward 

problem”). Faz -se correr o algoritmo de propagação das ondas de RAYLEIGH e a curva de dispersão 

obtida é comparada com a curva experimental. Na iteração seguinte os parâmetros do modelo são 

alterados de forma a melhorar o ajuste entre os dados sintéticos e os dados experimentais. A 

verificação do ajuste dos dados é normalmente efectuada recorrendo à inspecção visual e/ou ao 

critério dos mínimos quadrados. Por este processo obtêm-se bons resultados mas o tempo que se 

demora para o obter depende muito da experiência do operador. 

Além deste processo directo existem processos de inversão automática, onde além de estar incluído 

um modelo de propagação das ondas terá que ser feita uma comparação entre os dados sintéticos 

e experimentais e um ajuste da velocidade e/ou da espessura para criar um novo perfil de solo 

ajustado. Os resultados obtidos por este processo dependem muito da estimativa inicial do modelo. 

Estes programas de cálculo nem sempre terminam quando se observa a convergência entre a 

curva experimental e a sintética, em que a diferença máxima admitida entre as duas é estipulada 

pelo operador, podendo terminar ao fim de um número baixo de iterações, evitando que tempo 

de computação se torne demasiado longo.  

Um dos problemas associados à inversão automática levanta-se com a impossibilidade de utilizar 

dados multimodais, já que apenas o modo fundamental pode ser introduzido na inversão. Em 

casos em que a natureza multimodal do local estudado seja predominante deve optar-se pela 

utilização de um modelo de propagação das ondas que preveja este fenómeno e recorrer a um 

processo de tentativa e erro recorrendo ao problema directo. 

 

 

3.2.2. Método Implementado 3.2.2. Método Implementado 3.2.2. Método Implementado 3.2.2. Método Implementado –––– SWM SWM SWM SWM    

Algumas questões sobre o método implementado e o programa utilizado para o processamento e 

inversão dos dados foram sendo introduzidas no texto ao longo deste capítulo. Neste sub-capítulo 

pretende-se explicar o funcionamento do método e alguns dos problemas associados à sua 

implementação e utilização, alguns deles comuns aos outros métodos com base na caracterização 

de ondas superficiais. 
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3.2.2.1. Aquisição3.2.2.1. Aquisição3.2.2.1. Aquisição3.2.2.1. Aquisição    

A aquisição de dados de boa qualidade é fundamental para qualquer ensaio geofísico. É deles que 

depende a obtenção de um bom resultado final. Como as ondas superficiais são dominantes no 

registo sísmico, é frequente que se menospreze a importância da aquisição dos dados. No entanto, 

visto que o processamento dos dados é feito no domínio da frequência, a razão sinal/ruído tem 

que ser alta em toda a zona de interesse do registo. Este objectivo nem sempre é simples, pois as 

ondas superficiais apenas dominam parte da gama de frequências de interesse e depende bastante 

das características próprias do local estudado obter a gama de frequências desejada.  

De seguida vão ser referidos alguns dos principais problemas que associados à aquisição de dados 

de boa qualidade, seguindo-se-lhe a descrição do procedimento de campo. Estes temas são 

abordados em detalhe por STROBBIA (2003a). O’NEILL (2003) apresenta algumas simulações 

sintéticas de possíveis erros causados pela aquisição. 

 

3.2.2.1.1. Ruído3.2.2.1.1. Ruído3.2.2.1.1. Ruído3.2.2.1.1. Ruído    

Como já foi referido, a presença de ruído no sinal sísmico adquirido é uma razão de diminuição da 

qualidade dos dados obtidos. Deve proceder-se a aquisições que tentem diminuir a presença e/ou 

influência de eventos externos ao sinal. É possível encontrar dois tipos de ruído no sinal, o coerente 

e o incoerente, dependendo da sua origem e possibilidade de repetição. 

O ruído incoerente é aquele que não é directamente produzido pela fonte do ensaio, isto é que 

tem uma origem externa. Em cada sinal adquirido existe algum ruído incoerente que é somado ao 

sinal. As fontes deste tipo de ruído são várias, tais como o vento, trânsito ou outra actividade 

humana, ou ainda de problemas eléctricos nos receptores, cabos ou no equipamento de aquisição.  

A importância deste tipo de ruído pode ser avaliada adquirindo um registo sem recorrer à 

energização da linha sísmica. A análise do conteúdo em frequências deste sinal pode permitir 

identificar a fonte externa do ruído e pode ajudar a identificar uma frequência dominante que 

tenha que ser filtrada.  

A forma de diminuir a importância do ruído incoerente é, como já foi referido, proceder à soma de 

diferentes energizações para uma mesma geometria de aquisição. O sinal coerente (resultante da 

propagação das ondas) mantém a mesma amplitude e fase, o sinal incoerente pode manter a 

amplitude mas a fase muda de uma forma aleatória (Figura 3.23). Pode ainda aumentar-se a 

energia da fonte utilizada. Qualquer um destes processos irá resultar no aumento da razão 

sinal/ruído (Figura 3.24).  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.23232323    –––– Resultado da soma de diferentes sinais: a.a.a.a.    Com mesma fase; b.b.b.b. Com fases diferentes (adaptado 

de: STROBBIA, 2003a). Como se pode verificar a soma de sinais com a mesma fase resulta numa amplitude do 

sinal maior do que quando eles têm fases diferentes.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.24242424    –––– Sismogramas resultantes da aquisição na BP (ver cap. 4): a.a.a.a.    Exemplo de um dos registos; b.b.b.b. 

Soma de 12 registos (stacking); dá-se o aumento da razão sinal/ruído do sismograma simples para o somado.  

Para efectuar a soma de sinais (“stacking”) é necessário que os sinais estejam perfeitamente 

sincronizados pois a soma de dados com diferenças temporais pode piorar a sua qualidade. Em 

situações em que a soma seja feita de forma automática, no próprio equipamento de aquisição, a 

reacção do disparo (“trigger”) é muito importante. Se o trigger sofrer um atraso constante não 

altera nem a fase nem a amplitude do sinal e portanto não causa problemas ao processar os dados 

no domínio da frequência. No entanto, se o trigger não for de confiança e disparar em momentos 

diferentes após a energização, é preferível gravar cada “tiro” em ficheiro separados e, em caso de 

necessidade, proceder à sincronização dos sinais antes de efectuar a soma. 

Para melhorar o resultado da aquisição, diminuindo a quantidade de ruído incoerente, pode 

efectuar-se uma série de aquisições que são registadas em separado, sendo depois apenas 

escolhidas para a soma dos sinais, as que estiverem mais “limpas”, isto é, utilizando apenas para o 

processamento os sinais menos ruidosos. A aquisição separada dos sinais permite ainda avaliar a 

razão sinal/ruído usando ferramentas estatísticas.  

O outro tipo de ruído possível nos sinais registados é o coerente. Este não pode ser diminuído ou 

retirado através da repetição da aquisição, pois também ele é resultado da própria aquisição, 
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gerado pela fonte ou resultado de características do local. Pode dizer-se que o ruído coerente é 

parte da informação que nos é dada num determinado local mas que não se quer, ou ainda não 

se sabe, interpretar (STROBBIA, 2003a). 

Uma das principais fontes de ruído coerente é, para este ensaio, a presença de ondas volúmicas, 

um impacto vertical não cria apenas ondas de RAYLEIGH, as ondas P estão também presentes no 

registo (Figura 3.25). Poderá observar-se, além do trem de ondas de RAYLEIGH, a presença de ondas 

P directas, reflectidas, refractadas, a onda sonora, ou mesmo a reflexão de ondas superficiais em 

descontinuidades laterais naturais ou artificiais.  

Outra forma de ruído coerente provém do efeito de proximidade da fonte (“near-field”) e do efeito 

de longa distância da linha de aquisição (“far-offset”), já mencionados anteriormente no ponto 

3.2.1. Os efeitos de proximidade da fonte devem-se essencialmente ao facto de até uma 

determinada distância as ondas não poderem ser tratadas como ondas planas que se propagam 

horizontalmente, uma das hipóteses de base dos modelos de propagação. Os efeitos de longa 

distância devem-se essencialmente à grande atenuação sofrida pelas ondas superficiais nas altas 

frequências, a partir de uma determinada distância o registo de altas frequências é dominado pelas 

ondas volúmicas (Figura 3.25) (PARK et al., 1999). 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.25252525    –––– Sismograma resultante de uma aquisição em argilas orgânicas saturadas (in: STROBBIA, 2003a). 

Este é um exemplo de uma situação extrema em que não só as ondas P estão muito evidentes no registo 

como são, a partir de uma determinada distância, dominantes nas altas frequências (no “far-offset”). 

Como a teoria associada à inversão dos dados é unidimensional, isto é, apenas prevê um modelo 

com heterogeneidade vertical, as variações laterais de fácies, frequentes nas unidades geológicas, 

são também uma fonte de ruído coerente. É muito importante que estas sejam identificadas e 

consideradas. As variações laterais, se muito fortes, podem mesmo chegar a impossibilitar a 

interpretação dos dados.  
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A interpretação de ondas superficiais que já foram reflectidas e que aparecem no registo sísmico 

pode permitir identificar uma variação lateral, como uma camada inclinada, uma cavidade, uma 

falha, a fundação de um edifício, etc. No entanto, se esta informação for incluída no processamento 

e inversão dos dados, pode originar resultados que não correspondem à realidade. Assim, durante 

a aquisição de dados deve ter-se em consideração a possibilidade de existirem variações deste tipo. 

Se os resultados entre o tiro directo e o tiro inverso de aquisição com uma mesma configuração 

forem muito diferentes, os dados devem ser processados e interpretados com mais ponderação.  

Outra forma de ruído coerente frequentemente presente é a onda sonora, resultante do impacto 

ou da explosão usada como fonte para o ensaio. As frequências associadas são elevadas e a sua 

velocidade quase constante (propagação do som no ar ≈ 350 m/s). Esta onda poderá ser 

problemática pois pode sobrepor-se à velocidade das ondas de RAYLEIGH para alguns tipos de 

materiais, no entanto a sua energia é normalmente menor e a sua frequência mais elevada. A onda 

sonora não acrescenta qualquer tipo de informação sobre as características mecânicas do subsolo 

de um determinado local. 

A presença de modos superiores na curva de dispersão experimental pode também ser 

considerada uma fonte de ruído coerente. A energia associada a outros modos de propagação, 

que não o fundamental, são resultantes da fonte sísmica utilizada e/ou das características do 

próprio local. Caso o modelo usado na inversão não permita a sua integração estes são 

considerados ruído e filtrados. 

Quando o ruído coerente é resultante das características próprias do local é, também, uma fonte 

de informação sobre as suas propriedades. Assumir que um determinado fenómeno é ruído 

coerente é função do modelo usado para a inversão dos dados. Caso o modelo de propagação 

usado permita incluir outros fenómenos, para além da propagação do modo fundamental (modos 

superiores, onda P, etc.), esses fenómenos não devem ser filtrados pois contribuem para a 

caracterização do local em estudo.  

 

3.2.2.1.2. Resolução da Curva de Dispersão Resultante da Aquisição3.2.2.1.2. Resolução da Curva de Dispersão Resultante da Aquisição3.2.2.1.2. Resolução da Curva de Dispersão Resultante da Aquisição3.2.2.1.2. Resolução da Curva de Dispersão Resultante da Aquisição    

Quando se procede a uma aquisição regista-se um sinal no tempo e no espaço. Existem algumas 

limitações associadas às janelas, temporal e espacial, com dimensão finita, que se consegue registar 

e cujas consequências são principalmente visíveis na sobreposição modal (STROBBIA, 2003a; RIX, 

2004). Essas limitações são independentes do tipo de processamento utilizado, aqui irão ser 

apresentadas no domínio kf −  (frequência – número de onda) que, pela total reversibilidade das 

transformadas de FOURIER, é equivalente ao domínio xt −  (tempo-distância). 
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Como já foi referido anteriormente (ver 3.1), a propagação das ondas de RAYLEIGH soluciona-se 

recorrendo a um problema de valores próprios, onde para cada frequência  ω se determinam 

diferentes números de onda ( ) 1 ωk ,…, ( ) ωnk  e diferentes velocidades de fase 11  kV ω= ,…., 

nn kV  ω= , a cada valor próprio corresponde um modo de propagação. Nas baixas frequências 

(isto é, quando 0 →ω ) apenas existe o primeiro modo de propagação (ou modo fundamental) 

mas, aumentando a frequência, coexistem outros modos de propagação, cada um abaixo da sua 

frequência limite. A energia associada a cada modo de propagação depende do local estudado e 

da profundidade e tipo de fonte utilizada. 

O campo de ondas associado à propagação das ondas superficiais ( )txs ,  num meio estratificado 

pode ser escrito em termos de sobreposição modal (sendo m o número de ordem do modo de 

propagação) através da seguinte equação (AKI & RICHARDS, 1980 in: TSELENTIS & DELIS, 1998; FOTI, 

2000; FOTI et al., 2000; STROBBIA, 2003a, RIX, 2004):  

( ) ( ) ( )( ) ωω
π

ωω de, 
2

1
,  xkti

m

m
m xStxs −

∞

∞−
∫ ∑=       (3.52) 

em que ( )xSm , ω  é uma função que depende da forma como o instrumento de aquisição 

responde à solicitação, do espectro da fonte, da resposta devida ao percurso efectuado pela onda 

e da atenuação (voltará a ser referido no ponto 3.2.2.2.1.1.). 

Na realidade, o que é observado corresponde a um registo ( )txrobs ,  resultante da amostragem 

do campo de ondas ( )txs ,  numa janela espacial e temporal ( )txw , : 

( ) ( ) ( )txwtxstxrobs ,,, ⋅=         (3.53) 

que introduz algumas limitações, com consequências na curva de dispersão.  

Independentemente da técnica de processamento utilizada, a limitação da amostragem obtida pela 

aquisição efectuada (função da geometria e dos parâmetros escolhidos) é tão importante que a 

curva de dispersão que se consegue obter é apenas uma curva aparente. Esta curva aparente 

resulta essencialmente da dificuldade de separação da energia correspondente aos diversos modos 

de propagação. 

Um dos factores mais importantes da amostragem relaciona-se com o espaçamento entre 

receptores e comprimento total da linha usada para obter o registo. Estes parâmetros de aquisição 

afectam a resolução, em função do número de onda, que tem influência sobre a determinação da 

velocidade de fase, e a possibilidade de identificar diferentes modos de propagação.  

A amostragem no tempo relaciona-se com a resolução em termos de frequência. Esta é menos 

preocupante, pois as frequências com interesse são facilmente amostradas pela maioria dos 

instrumentos de aquisição, sendo também simples aumentar a janela caso haja necessidade.  
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Considerando o processamento efectuado no domínio kf − , que irá ser desenvolvido em detalhe 

em 3.2.2.2.1., e que, sucintamente, corresponde à aplicação de uma transformada 2D de FOURIER, 

transformando o sinal do domínio distância-tempo para o domínio frequência-número de onda, 

podem explicar-se alguns dos efeitos resultantes da escolha de diferentes parâmetros de aquisição. 

A resolução em função do número de onda é importante, pois é ela que permite determinar os 

máximos que irão construir a curva de dispersão (FOTI et al., 2002). Quando se observa uma secção 

do espectro kf −  para uma determinada frequência, idealmente a energia (A) relacionada com 

os diferentes modos deveria estar localizada exactamente na correspondência do seu número de 

onda. Na realidade, a resolução no domínio de k , resultante da janela espacial de aquisição, por 

vezes apenas permite a identificação de picos mais esbatidos (Figura 3.26). Este efeito pode 

dificultar, se não mesmo impossibilitar, a correcta identificação das curvas modais. 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.26262626    –––– Efeito global da amostragem no espectro kf −  (A- amplitude energética): a.a.a.a. Secção ideal para 

uma determinada frequência, identificação exacta dos números de onda a que correspondem os máximos 

energéticos; b. b. b. b. Situação real, nem sempre os máximos estão bem evidentes (adaptado de: FOTI et al., 2002).  

Esquematizando a relação entre a resolução em função do número de onda e o comprimento da 

linha de aquisição: na Figura 3.27a o comprimento da linha D  é suficientemente grande para que 

os dois componentes que compõem o sinal tenham os valores de k  separados por uma 

quantidade que permite resolvê-los facilmente; na Figura 3.27b, com um comprimento D , mais 

pequeno a resolução é menor mas ainda é possível identificar ambos os k ; na situação 

apresentada na Figura 3.27c os números de onda são de tal forma semelhantes que não se 

conseguem distinguir, valor de D  é demasiadamente pequeno, o máximo identificado, que 

corresponde o número de onda aparente, é diferente da realidade pois fica entre os dois 

componentes individuais; como se pode verificar, duplicando D  (Figura 3.27d) pode melhorar-se a 

resolução obtida (RIX, 2004). 



CAPÍTULO 3 

 100 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.27272727    –––– Esquema ilustrativo dos efeitos de resolução limitada no domínio do número de onda (A- 

amplitude energética): a. a. a. a. 1xD = ; b. b. b. b. 2xD = ; c. c. c. c. 3xD = ; d. d. d. d. 32xD =  (adaptado de: RIX, 2004).  

Para verificar os efeitos da resolução na curva de dispersão aparente usou-se um dos casos 

apresentados por FOTI (2000) e FOTI et al. (2000), seleccionando-se aquele em que a sobreposição 

modal é mais importante (Tabela 3.3).  

TabelaTabelaTabelaTabela 3. 3. 3. 3.3333    ––––    Geometria das camadas e propriedades mecânicas usadas para modelar a influência do 

comprimento da linha de aquisição e número de receptores, na curva de dispersão aparente. 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    PV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    ρ  (g/cm (g/cm (g/cm (g/cm3333))))    

3 450 800 1.8 
5 350 600 1.8 
10 400 700 1.8 
∞ 450 800 1.8 

 

Primeiro verificou-se a influência de diferentes linhas de aquisição, caracterizadas não só por 

comprimentos diferentes (24 m e 256 m) como pelo aumento do número de receptores (24 e 256, 

respectivamente) (Figura 3.28). Aqui, tal como os autores referidos, verificou-se que o aumento da 

linha e da quantidade de informação, dada por um maior número de receptores, leva a uma 

melhor resolução da curva de dispersão aparente. Observa-se, para o caso de 256 m-256 

receptores, que a curva aparente separa bem os modos superiores, enquanto que para a situação 

de 24 m-24 receptores a curva é praticamente contínua, sem contribuição específica de nenhum 

dos modos superiores mas sim com uma combinação das velocidades de fase modais. 

É importante referir que os equipamentos de aquisição normais têm entre 24 a 48 receptores e que 

aquisições com 256 receptores são pouco viáveis, especialmente no âmbito dos trabalhos regulares 

de geotecnia/engenharia. Desta forma, situações como as apresentadas aqui, no caso 24 m-24 

receptores, são possíveis de acontecer numa situação de aquisição real e têm implicações 



MÉTODO IMPLEMENTADO – SWM 

 101 

importantes no método de inversão escolhido. Não se pode numa situação como esta recorrer à 

inversão baseada apenas no modo fundamental. 

    

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.28282828    –––– Curvas modais (em pontos a cinzento) e de dispersão aparente (em asteriscos a preto) 

simuladas para a mesma estratigrafia (Tabela 3.3) usando diferentes comprimentos de linha e diferente 

número de receptores.  

De seguida, apresenta-se uma simulação, recorrendo apenas a 24 receptores, mas com diferentes 

comprimentos de linha de aquisição (Figura 3.29). Aqui, observam-se duas situações, não só se 

verifica que o aumento do comprimento da linha de aquisição permite uma melhor definição das 

curvas modais, como também se verifica que há uma perda de informação nas frequências mais 

altas (comprimentos de onda menores e números de onda maiores), que é consequência dos 

diferentes espaçamentos entre receptores. Convém ainda relembrar que o aumento da linha de 

aquisição poderá também ter efeitos negativos, como por exemplo, diminuir a razão sinal/ruído, 

quando na presença de variações laterais de fácies, estas passam a ter mais influência no registo e 

devido à forte atenuação das altas frequências. 

O espaçamento entre receptores controla o número de onda máximo que é possível registar. A 

transformada 2D de FOURIER de um sinal 2D real, é simétrica com ( ) ( )kfAkfA −−= ,, . O valor de 

k  máximo, seguindo o teorema de amostragem de NYQUIST, é: 

x
kNyq

∆
=

π
          (3.54) 

em que x∆  corresponde ao espaçamento mínimo entre geofones. 

Toda a energia associada a Nyqkk >*  é transposta para Nyqkk 2*−  (“spatial aliasing”) (Figura 3.30). 

A informação transposta entre Nyqk−  e 0, pode ser recuperada usando um desdobramento 

horizontal (unwrapping) de Nyqk2 , sem introduzir ruído adicional (Figura 3.30), o que permite 

aumentar o número de onda máximo (HATTON et al., 1996; FOTI et al., 2002; STROBBIA, 2003a; 

O’NEILL, 2003). 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.29292929    –––– Curvas modais (em pontos a cinzento) e de dispersão aparente (em asteriscos a preto) 

simuladas para a mesma estratigrafia (Tabela 3.3) usando 24 receptores e diferentes comprimentos de linha: 

12 m; 48 m; 72 m; e 120 m.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.30303030    –––– Espectro kf −  calculado com base em dados reais (24 geofones, espaçamento de 3 m e 

queda de peso): a. a. a. a. Espectro real evidenciando o fenómeno de aliasing espacial; b. b. b. b. Recuperação do aliasing 

espacial com uma translação de Nyqk2  do quadrante negativo (adaptado de: STROBBIA, 2003a). 
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STROBBIA (2003a) calculou a incerteza (variância) associada à determinação do número de onda, 

como função do comprimento total da linha de aquisição e do número de receptores, 

considerando que a incerteza na medição das fases é constante (Figura 3.31). Para cada 

comprimento de linha o aumento do número de receptores reduz a incerteza; o uso de 24 

receptores diminui a incerteza 4× e a utilização de 48 receptores diminui 8× a incerteza, 

relativamente ao uso de 2 receptores. Como se observa nesta mesma figura, também o aumento 

do comprimento da linha reduz a incerteza.  

Apesar de não estar relacionado com a aquisição, convém referir neste ponto que existe uma 

ferramenta de processamento que permite melhorar a definição da forma do espectro kf − , 

aumentando o número de amostras sobre o qual este é calculado. Este tema é abordado aqui para 

que não se confunda com a resolução em função do número de onda que vem sendo discutida.  

 

Figura 3.31 Figura 3.31 Figura 3.31 Figura 3.31 –––– Variância do k  em função do número de receptores e do comprimento total da linha de 

aquisição, considerando uma incerteza unitária nas fases medidas (in: STROBBIA, 2003a). 

Os máximos obtidos no espectro kf −  apenas estão na sua posição real quando o cálculo do 

espectro é efectuado com base num número de amostras infinito. Na realidade, qualquer espectro 

que seja calculado com base num número finito de amostras corresponde apenas a uma 

discretização do espectro teórico contínuo. 

Nas aquisições habituais, efectuadas no âmbito da geotecnia/engenharia, a utilização de um 

pequeno número de receptores leva a uma fraca definição do espectro e, por consequência, da 

sua curva de dispersão (Figura 3.28). Para aumentar a definição do espectro kf −  pode efectuar-

se um procedimento que consiste em adicionar um determinado número de traços nulos 

(amostras nulas) ao sinal (“zero padding” ou “trace padding”) (FOTI, 2000; FOTI et al., 2002; STROBBIA, 

2003a; O’NEILL, 2003). Este processo apenas permite melhorar a posição dos máximos do espectro 
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(Figura 3.32), os modos de propagação observados, mesmo quando se efectua esta interpolação, 

são função exclusiva do comprimento total da linha de aquisição.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.32323232    –––– Secção do espectro kf −  para uma determinada frequência, a linha com pontos representa a 

secção obtida sem proceder à interpolação com traços nulos enquanto que a linha curva é o resultado da 

utilização deste procedimento (zero padding) (in: FOTI et al., 2002). 

 

3.2.2.1.3. Escolha dos Parâmetros de Aquisição3.2.2.1.3. Escolha dos Parâmetros de Aquisição3.2.2.1.3. Escolha dos Parâmetros de Aquisição3.2.2.1.3. Escolha dos Parâmetros de Aquisição    

Considerando o que foi referido anteriormente, quanto ao ruído presente no sinal e às limitações 

próprias da aquisição, torna-se evidente a importância da escolha dos parâmetros de aquisição em 

função do objectivo da campanha, essencialmente a profundidade de investigação desejada e a 

resolução necessária para as camadas superficiais. 

Os parâmetros necessários para delinear uma aquisição são: o número e tipo de receptores e a sua 

resposta; o comprimento da linha de aquisição e o espaçamento entre receptores; o tipo de fonte, 

o sinal que esta produz e a sua distância ao primeiro receptor; e os parâmetros de amostragem 

temporal.  

Numa aquisição real nem todos estes parâmetros são controlados dado que alguns deles 

dependem do equipamento disponível. No entanto, é importante que, antes de se iniciarem 

trabalhos com o método das ondas superficiais, se faça uma selecção do tipo de equipamento a ser 

utilizado. Por exemplo, é muito importante a utilização de receptores de baixa frequência para 

obter mais dados em profundidade.  

Abordam-se aqui os parâmetros relacionados com a geometria da aquisição, que também tem que 

considerar a base teórica unidimensional do ensaio, e com a amostragem temporal, considerando 

a aquisição recorrendo a múltiplos receptores. 

Quanto à geometria da aquisição (Figura 3.33) é necessário estabelecer (STROBBIA, 2003a): 
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� o espaçamento entre receptores x∆ , do qual depende a frequência mais alta (comprimento de 

onda mais curto) que se consegue registar. Como o x∆=minλ , o aumento de x∆  vai originar 

perda de informação na camada ou camadas superficiais. Além disso, um espaçamento mais curto 

entre geofones vai diminuir a possibilidade de aliasing espacial, em locais de baixa velocidade; 

� o comprimento total da linha de aquisição D , que influencia, como já foi referido, a capacidade 

de separar diversos modos de propagação, a resolução do espectro e o comprimento de onda 

máximo atingido. No entanto, a importância deste último é relativa; considerando dois sinais 

monocromáticos a uma determinada distância x∆ , a velocidade de fase pode ser calculada pela 

diferença temporal entre os dois. Tendo em conta que a diferença temporal mínima identificável 

corresponde à taxa de amostragem do sinal t∆ , a velocidade máxima para uma determinada 

frequência *f é: 

t
x

V
∆

∆
=max           (3.55) 

e o comprimento de onda máximo é: 

tf
x

f
V

∆⋅

∆
==

**
max

maxλ          (3.56) 

De onde se demonstra que não existe limite para o comprimento de onda máximo registado por 

um determinado comprimento de linha de aquisição, que é essencialmente limitado pelas 

condições próprias do local estudado;  

� e, por fim, a distância entre a fonte e o primeiro receptor fD , da qual depende a possível 

existência de efeitos de proximidade da fonte (near-field) já discutidos (ver 3.2.2.1.1.). Segundo PARK 

et al. (2003) com uma distância fD  de 10 m assegura-se que existe a propagação de uma onda 

plana até um maxλ  de 60 m, isto é, para profundidades inferiores a 30 m. No entanto, energizando 

a grande distância perde-se informação sobre as altas frequências. Assim sendo, normalmente é 

preferível a utilização da fonte próxima e filtrar as baixas frequências nos registos dos receptores 

próximos da fonte. Pode recorrer-se a meios de processamento que permitam identificar a 

importância desses efeitos no registo e, em caso de necessidade, remover os sinais que estejam a 

contaminar o resultado. 

Pelo que foi referido verifica-se que, em função do equipamento normalmente disponível 

(normalmente com 24 ou 48 canais) a escolha dos parâmetros de aquisição não é simples; o 

pequeno número de receptores não permite a realização de uma aquisição com um D  longo e 

um x∆  curto.  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.33333333    –––– Geometria da aquisição: D - comprimento total da linha de aquisição; x∆  - espaçamento 

entre receptores; fD  - distância entre a fonte e o primeiro receptor. 

Diversas estratégias têm sido estabelecidas para vencer esta limitação: i) a solução típica passa por 

efectuar aquisições com diferentes x∆  num mesmo local, mas isto origina um aumento do tempo 

de campo; ii) podem efectuar-se diferentes aquisições mudando a posição dos geofones ou da 

fonte, para aumentar o número de traços da aquisição (GABRIELS et al., 1987), apesar de a alteração 

da posição da fonte ser mais rápida pode ser problemática quando existam variações laterais de 

fácies, sendo preferível mudar os receptores; iii) e/ou pode optar-se por usar numa linha de 

aquisição diferentes valores de x∆  (RIX, 2004), neste caso, para alguns métodos de processamento, 

é necessário tratar separadamente as parcelas do registo com o mesmo x∆ . 

PARK et al. (2003) propõem, empiricamente, que a distância entre a fonte e o último receptor 

( fDD + ) da linha de aquisição não ultrapasse os 100 m.  

A amostragem no tempo é outro dos parâmetros que é necessário estabelecer para proceder à 

aquisição de dados de ondas superficiais. Apesar de não ser essencial, a taxa de amostragem deve 

ser ponderada tendo em conta a frequência máxima desejada. É necessário considerar que em 

função da taxa de amostragem, existe uma frequência máxima que pode ser correctamente 

medida, designada por frequência de NYQUIST: 

t
fNyq

∆
=
2

1
          (3.57) 

em que t∆  corresponde ao intervalo temporal entre amostras (a taxa de amostragem é t∆/1 ). 

À excepção de aquisições em pavimentos, é raro recorrer-se ao uso de frequências superiores a 

100-150 Hz. Para tal, uma taxa de amostragem de 0.5 ou 1 ms são suficientes já que permitem 

calcular frequências até 1000 ou 500 Hz. 

Outro parâmetro é a dimensão da janela temporal de aquisição T , que deve ser suficiente para 

registar o trem de ondas superficiais completo: 
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minV
D

T =           (3.58) 

Em locais com camadas de baixa velocidade pode ser necessário registar durante alguns segundos. 

ZHANG et al. (2004) debruçaram-se sobre a determinação dos parâmetros óptimos de aquisição 

usando a técnica MASW, referindo que para os estimar é necessário ter alguma informação sobre a 

gama aproximada de velocidades, frequências e espessuras do local a estudar. Segundo estes 

autores, a abordagem correcta poderá passar pela execução de uma campanha de aquisição 

preliminar. Na prática, esta “campanha” preliminar pode resumir-se a uma aquisição de teste, 

realizada no início dos trabalhos de aquisição, e que permitirá aferir in loco, se os parâmetros de 

aquisição escolhidos são os adequados àquele local. 

 

3.2.2.1.3.1. Abordagem de Aquisição Utilizada3.2.2.1.3.1. Abordagem de Aquisição Utilizada3.2.2.1.3.1. Abordagem de Aquisição Utilizada3.2.2.1.3.1. Abordagem de Aquisição Utilizada    

Durante os trabalhos de campo conducentes a esta dissertação usou-se uma técnica que recorreu 

à aquisição com múltiplos canais. Usaram-se sempre geometrias de aquisição com x∆  iguais, 

condicionado também pelo método de processamento utilizado. Recorreu-se, em alguns locais, a 

mais do que uma geometria de aquisição, isto é fazendo variar x∆  e consequentemente D , já 

que o número de geofones é condicionado pelo equipamento disponível. Esta abordagem é a 

aconselhada por O’NEILL (2003).  

Sempre que se achou necessário, efectuou-se a alteração da posição da fonte ou a movimentação 

da linha de aquisição, mantendo a mesma localização para a fonte, para aumentar o número de 

canais disponíveis.  

Cada tiro foi registado em separado, efectuando a eventual soma dos sinais durante a fase de 

processamento. 

Excepto em situações, em que se desejasse aumentar o número de geofones para uma mesma 

linha de aquisição, o fD  utilizado foi igual a x∆ . 

Na maioria das situações foi efectuado o tiro directo e o inverso para controlar a presença de 

variações laterais de fácies. 

Para a maioria dos locais estudados, tempos de aquisição de 2 s, associados a uma taxa de 

amostragem de 1 ms, foi suficiente para garantir o registo completo do trem de ondas e a gama de 

frequências necessária. 

O método multi-canal tem ainda como vantagem permitir a aquisição conjunta com a refracção 

sísmica (FOTI et al., 2003); em algumas situações procedeu-se a essa aquisição conjunta. 
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3.2.2.1.4. Equipamento3.2.2.1.4. Equipamento3.2.2.1.4. Equipamento3.2.2.1.4. Equipamento    

Para proceder à aquisição de dados de ondas superficiais com múltiplos canais recorre-se, de uma 

forma geral, ao mesmo tipo de equipamento usado para os restantes ensaios sísmicos e que já foi 

discutido no capítulo anterior (ver 2.3.1.1).  

O SWM é um ensaio sísmico de superfície (Figura 2.18) e usa, na maioria dos casos, um sismógrafo 

multicanal, geofones de baixa frequência e uma fonte impulsiva. De seguida irão referir-se algumas 

das particularidades específicas do equipamento necessárias à aquisição de dados de boa 

qualidade neste ensaio e referir a influência de algumas situações da prática de campo no 

resultado final.  

Devido à elevada interacção entre as diferentes frequências das ondas de RAYLEIGH e entre os seus 

diversos modos de propagação, a capacidade de resolução dinâmica do sismógrafo pode afectar a 

qualidade dos dados. Se este não tiver uma capacidade dinâmica suficientemente alta poderá não 

permitir detectar toda a gama de frequências desejada ou ser capaz de detectar diferentes modos. 

Os sismógrafos actuais têm dinâmicas até 24 bits. 

A resposta dos geofones é um factor importante a ter em consideração na escolha do 

equipamento a utilizar. Os geofones são um sistema oscilante, caracterizado por uma massa, mola 

e amortecimento, a resposta depende essencialmente da sua frequência natural e do 

amortecimento. Interessa que a resposta seja o mais linear possível, dentro da banda de frequências 

de interesse, para tal, introduz-se no geofone uma resistência que produz um campo magnético 

que se “opõe” ao movimento interno do geofone e o amortece, evitando que o sinal fique 

contaminado por pequenas ressonâncias mas diminuindo a amplitude do sinal. No entanto, este 

inconveniente pode ser facilmente resolvido aumentando o ganho no amplificador (sismógrafo).  

A resposta dos geofones influencia o sinal registado, quer em termos de amplitude quer em termos 

de fase. A velocidade de fase obtida não é influenciada pela alteração da amplitude real registada 

pelos geofones, pois a velocidade é calculada com base na fase do sinal. Caso os geofones sejam 

idênticos, também a fase registada não terá influência na determinação. No entanto, caso a 

resposta do geofones seja diferente, é introduzido um erro na medição da velocidade. Assim, será 

necessário tentar verificar qual a diferença de fase entre geofones para proceder à sua correcção. 

O’NEILL (2003) simulou matematicamente a influência que a forma como estes são implantados no 

terreno (uso de espigões longos ou curtos, em terreno limpo ou com vegetação) tem na resposta 

dos geofones e verificou que, dentro da gama de frequências de interesse, apenas a pior situação 

simulada (espigões curtos em terreno com vegetação) irá afectar fortemente os sismogramas 

resultantes.  
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Apesar de geralmente a implantação não ter grande influência no resultado final, é importante 

remover a camada mais superficial do terreno, especialmente quando na presença de vegetação, 

de forma a melhorar o ajuste entre o solo e o espigão. Em situações sobre pavimentos ou camadas 

superficiais muito rijas têm sido usadas com bons resultados chapas metálicas, que permitem 

implantar os geofones sobre a camada rígida. 

O’NEILL (2003) simulou ainda a influência da introdução dos geofones no terreno com um desvio 

da vertical, vericando que os pequenos ângulos, que podem acontecer com facilidade, não 

causam erros significativos. Na prática, é também frequente que os geofones não sejam 

implantados numa linha perfeitamente recta e a uma distância exacta entre eles, podendo existir 

pequenos desvios em qualquer das direcções x,, y e/ou z. Este autor também simulou o erro 

causado por esses desvios, verificando que a sua influência no sismograma sintético resultante é 

pouco importante. 

De uma forma geral, são utilizados geofones de baixa frequência, pois são as baixas frequências 

que permite adquirir informação em maior profundidade. Se bem que, com os geofones 

normalmente usados para campanhas de reflexão e refracção, normalmente entre 10-40 Hz, se 

conseguem obter resultados fiáveis, abaixo da sua frequência própria, os resultados em 

profundidade serão tanto melhores quanto menor for a frequência do geofone (PARK et al., 2003). 

Para campanhas utilizando múltiplos receptores são normalmente usados geofones de 4,5 Hz por 

constituírem uma boa relação custo/eficiência, já que os geofones abaixo desta frequência são 

bastante mais onerosos.  

Poderá usar-se uma fonte sísmica normal para a aquisição de dados de ondas superficiais. No 

entanto, visto que para obter resultados em profundidade é necessário ter registos com um grande 

conteúdo em baixas frequências, é necessário usar fontes que consigam produzir baixas 

frequências com uma boa razão sinal/ruído (STROBBIA, 2003a).  

O espectro da fonte está linearmente relacionado com o conteúdo em frequências do sinal mas a 

resposta própria do local pode dominar uma determinada gama de frequências. Com a mesma 

fonte, em locais com características diferentes, obtém-se sinais com espectros de resposta muito 

diferentes.  

As fontes activas, mais frequentemente utilizadas para obtenção de dados de ondas superficiais, são 

as fontes impulsivas (martelos e pesos) ou as fontes vibratórias. As fontes impulsivas têm a vantagem 

de criar, com um impacto, uma vasta gama de frequências, permitindo obter bons resultados com 

aquisições muito rápidas. As fontes vibratórias permitem escolher as frequências que se quer 

amostrar, obtendo um sinal com um baixo nível de contaminação e, assim, definir melhor a curva 

de dispersão, mas a aquisição tem de ser feita frequência a frequência, tornando-se muito morosa.  
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Os martelos são a fonte mais comum pois são fáceis de utilizar, económicos e permitem somar 

registos aumentando a razão sinal/ruído. A fonte é accionada e o comando, que é dado ao 

sismógrafo para iniciar o registo, é facilmente transmitido usando, por exemplo, um trigger, que 

funcione por contacto eléctrico, usando uma chapa metálica para o impacto, ou um trigger de 

inércia piezoeléctrico. O peso do martelo influencia o conteúdo em frequências; um martelo leve, 

do tipo do martelo de geólogo, gera altas frequências. A presença da chapa metálica também faz 

subir o conteúdo em frequências.  

Quando é necessário maior energia pode usar-se como fonte a queda de um “peso”, com massa 

elevada, de uma determinada altura. No entanto, quando se utiliza este tipo de fontes é necessário 

ter bastante atenção ao ressalto do “peso” pois, como para o SWM se usam tempos de registo 

longos, o ressalto pode contaminar o sinal.  

A utilização da queda de um “peso” faz, de uma forma geral, aumentar o conteúdo em baixas 

frequências, mas é pouco prática do ponto de vista da utilização comum. A escolha desta fonte tem 

que ser planeada durante a preparação da aquisição, em função do objectivo da campanha, pois é 

necessário não só transportar o “peso” como também ter um sistema de elevação. Além disso, nem 

em todas as situações se obtêm melhores resultados, como se pode verificar na Figura 3.34, apesar 

de se aumentar a energia do sinal, o conteúdo em frequências é praticamente igual e as diferenças 

entre as curvas de dispersão obtidas não são suficientemente relevantes para se optar pela 

utilização do “peso”. 

 

3.3.3.3.2.2.1.4.1. Equipamento Utilizado2.2.1.4.1. Equipamento Utilizado2.2.1.4.1. Equipamento Utilizado2.2.1.4.1. Equipamento Utilizado    

Para a aquisição de dados de ondas superficiais durante este trabalho foram utilizados (Figura 

3.35): 

� Sismógrafo RAS-24 da SEISTRONIX, 24 bits, ligado a um computador portátil de campo PANASONIC 

(cortesia do Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa); 

� Geofones verticais de 4.5 Hz da GEOSPACE, amortecimento 0.7; 

� Fontes; Martelo de 5 kg ou Martelo de 10 kg; e/ou “peso” com 20 kg de massa e com queda de 

1 m de altura, com impacto em chapa metálica; 

� Trigger por contacto eléctrico entre o martelo/”peso” e uma chapa metálica. 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.34343434    –––– Uso de dois tipos de fontes de impacto num mesmo local. Dados reais adquiridos em Teulada- 

Sardenha- Itália, com o grupo de trabalho da Universidade de Cagliari e do Politécnico de Turim; soma de 10 

sinais resultantes do impacto de um martelo de 8 kg e 1 sinal resultante da queda de um “peso” com 100 kg 

de massa, de uma altura de 3 m: a.a.a.a. Sismograma (cinzento - martelo; rosa – “peso”); b. b. b. b. Espectro de frequências 

(azul – “peso”, vermelho - martelo); c.c.c.c. Curvas de dispersão experimentais (azul – “peso”, vermelho - martelo). 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.35353535    –––– Equipamento utilizado: a.a.a.a. Sismógrafo RAS-24 e computador portátil de campo (cortesia do 

CGUL); b. b. b. b. Geofones GEOSPACE 4.5 Hz, com espigão e com chapa metálica; c.c.c.c. Martelo. 
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3.2.2.2. Processamento3.2.2.2. Processamento3.2.2.2. Processamento3.2.2.2. Processamento    

Nos métodos de ondas superficiais, o processamento consiste em obter as características dispersivas 

de um determinado local, com base nos dados adquiridos. Os sismogramas resultantes da 

aquisição, registam o movimento das partículas em diferentes posições (geofones) ao longo de 

uma linha de aquisição. É necessário usar uma formulação que permita transformar esses registos 

na curva de dispersão experimental, isto é, na relação entre velocidade de fase e a frequência, ou o 

comprimento de onda, que posteriormente será usada, por inversão, na obtenção do perfil de 

velocidade da onda de corte em função da profundidade. 

Existem diversas técnicas possíveis; já se descreveu a forma de processar os dados de duas estações 

segundo o método SASW, para os dados de múltiplos canais recorre-se usualmente a outras 

técnicas. As diversas técnicas de processamento para a obtenção da curva de dispersão 

experimental encontram-se descritas em STROBBIA (2003a): i) a transformada pf −  (MCMECHAN & 

YIEDLIN, 1981; FOTI, 2000; O’NEILL, 2003; FORBRINGER, 2003a); ii) a transformada kf −  (FOTI, 2000; 

STROBBIA, 2003a; O’NEILL, 2003); iii) correlação cruzada (PARK et al., 1999); iv) FDBF (Frequency 

Domain BeanForming) no domínio da frequência (ZYWICKI, 1999; HEBELER, 2001; RIX, 2004); v) 

método da função de transferência (FOTI, 2000; RIX et al., 2001; LAI et al., 2002; FOTI, 2003; FOTI, 

2004a); vi) MOPA – análise de fase (STROBBIA, 2003a; STROBBIA & FOTI, 2004); vii) e a análise no 

domínio do tempo e da frequência (AUDISIO et al., 1999; FOTI, 2000). Algumas destas técnicas foram 

adaptadas de técnicas usadas para o processamento de outros dados sísmicos e são, na sua 

maioria, equivalentes sendo os parâmetros que mais influenciam o resultado dependentes da 

aquisição. Segundo SOCCO & STROBBIA (2004) não existe nenhuma técnica perfeita, mas a utilizada 

deve ser construída especificamente para processar dados de ondas superficiais.  

Devido a ser muito extensiva a descrição das várias técnicas e estar desenvolvida na bibliografia, 

apenas se irá proceder à descrição das metodologias de processamento utilizadas. Os dados foram 

processados recorrendo aos códigos POLISURF (STROBBIA, 2003a), com base na transformada 

kf − , e MOPA (STROBBIA & FOTI, 2005). 

 

3.2.2.2.1. Processamento no domínio 3.2.2.2.1. Processamento no domínio 3.2.2.2.1. Processamento no domínio 3.2.2.2.1. Processamento no domínio kf −     

Existem vantagens e limitações na utilização de qualquer técnica de processamento, as mais usadas 

baseiam-se no uso de transformadas do campo de ondas, tendo-se recorrido, nesta dissertação, ao 

processamento no domínio kf − .  

A transformada kf −  é uma ferramenta para a análise de ondas de RAYLEIGH, que permite 

facilmente a identificação de diversos modos de propagação (TSELENTIS & DELIS, 1998).  
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Após a aplicação de uma transformada 2D DFT (Discrete FOURIER Transform) obtém-se o espectro 

kf −  do campo de ondas, onde se observa uma imagem da densidade de energia em função da 

frequência e do número de onda. Caso as ondas sejam registadas em duas dimensões no espaço, 

o que no caso das aquisições para estudo das ondas superficiais só é comum quando se usam 

fontes passivas (HORIKE, 1985; ZYWICKI & RIX, 1999), poderá passar-se a um espaço kf −  

tridimensional. Qualquer das imagens 2D ou 3D permite separar e filtrar eventos que têm 

diferentes frequências e diferentes velocidades aparentes (Figura 3.36) (HATTON et al., 1996; 

BUTTKUS, 2000). 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.36363636    –––– Distribuição no espaço kf −  tridimensional de diferentes tipos de ondas (in: BUTTKUS, 2000). 

 

3.2.2.2.1.1. Transformada 3.2.2.2.1.1. Transformada 3.2.2.2.1.1. Transformada 3.2.2.2.1.1. Transformada kf −     

A ferramenta mais comummente utilizada para o tratamento de sinais é a transformada de FOURIER. 

Esta consiste na separação dos diversos componentes harmónicos de um sinal transiente, 

passando-o do domínio do tempo para o domínio da frequência. Cada componente sinusoidal da 

série é caracterizado pela sua amplitude e pela sua fase (ver 2.2.1). 

Considerando uma determinada função contínua no domínio do tempo ( )tx  a definição 

matemática da sua transformada de FOURIER ( ) ωX é dada por: 

( ) ( ) ttxX ti de  ωω ⋅= ∫
+∞

∞−

        (3.59) 

em que  ω é a variável da transformada neste caso a frequência. Não há qualquer perda de 

informação durante este processo, sendo a transformada completamente reversível (FOTI, 2000).  

( ) ωX  é um espectro complexo, que pode ser descrita em função da sua amplitude ( ) ωA  e fase 

( ) ωϕ : 
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( ) ( ) ( ) e  ωϕωω iAX ⋅=         (3.60) 

Na realidade, um sinal não pode ser amostrado em contínuo, sendo necessário introduzir o 

conceito de função discreta. Assumindo que são retiradas N  amostras num intervalo de tempo 

t∆  a Função Discreta de FOURIER (DFT) é dada por: 
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     (3.61) 

A DFT assume a periodicidade dos sinais e, caso estes não o sejam, serão tratados como tendo um 

período que corresponde a tN ∆⋅ . 

O conceito da transformada unidimensional pode ser alargado para a segunda dimensão, válido 

para qualquer domínio bidimensional. Assim, após a transformação do domínio do tempo para o 

domínio da frequência, pode proceder-se à transformação do espaço para número de onda. 

Assim, para um campo de ondas, definido no domínio do tempo e do espaço ( )xt , , a 2D FT é 

dada por: 

( ) ( ) ( ) txtxpkP tkxi dde, ,  ωω −−
+∞

∞−

+∞

∞−

⋅= ∫ ∫       (3.62) 

isto é, corresponde à aplicação de duas transformadas 1D sucessivas; uma primeira aplicação, sobre 

o domínio do tempo, transforma-o para o domínio da frequência-distância ( )x, ω : 

( ) ( ) ttxpxP ti de, ,  ωω −
+∞

∞−

⋅= ∫        (3.63) 

e uma segunda aplicação, na direcção espacial, passa-o para o domínio kf − : 

( ) ( ) xxpkP ikx de , , −
+∞

∞−

⋅= ∫ ωω        (3.64) 

Também neste caso as transformadas são completamente reversíveis. 

A formulação da 2D DFT, para N  amostras colhidas num intervalo t∆ , em M  posições de 

receptores, espaçados de x∆ ao longo de uma linha recta, é dada por: 
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 (3.65) 

A aplicação da expressão da 2D DFT implica a presença de infinitos traços nulos (zero padding) 

(STROBBIA, 2003a). 
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Existem algumas limitações no tratamento dos dados, já discutidas aquando da aquisição: o maxk  e 

a frequência dependem do teorema de amostragem de NYQUIST e pode ocorrer aliasing, quer 

espacial quer temporal. A resolução espectral no domínio da frequência e do número de onda são 

função da dimensão da janela utilizada (HATTON et al., 1996; BUTTKUS, 2000).  

Para processar os dados com este algoritmo é necessário impor que a aquisição seja efectuada com 

espaçamentos uniformes entre receptores (STROBBIA, 2003a). 

A transformada kf −  coloca os dados num domínio onde é fácil calcular a velocidade de cada 

ponto e a sua energia. Além disso, se o campo de ondas for apenas caracterizado por ondas de 

RAYLEIGH, esta transformada fornece uma imagem da propagação multi-modal (TSELENTIS & DELIS, 

1998).  

O campo de ondas associado ao fenómeno multi-modal da propagação das ondas superficiais 

corresponde a (TSELENTIS & DELIS, 1998), como já foi apresentado anteriormente na equação (3.52), 

agora repetida:  

( ) ( ) ( )( )  de,
2

1
,   ωω

π
ωω xkti

m

m
m xStxs −

+∞

∞−
∫ ∑=      (3.66) 

em que: 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

x
RPIxS

xm
mmm

 
e

   , 
ωα

ωωωω
−

=       (3.67) 

em que m  é o número do modo correspondente; ( ) ωI  é a resposta do instrumento à solicitação, 

( ) ωmP  é o espectro da fonte, ( ) ωmR  é a resposta do local, ( ) ωαm  é o coeficiente de atenuação 

devida ao material e a atenuação geométrica é representada por 
x

1
. 

Considerando N  geofones, espaçados de x∆  e colocados na mesma direcção da fonte, 

assumindo que a diferença de fase entre cada dois geofones é dada por ( ) xkm ∆ ω  e que o 

número de onda está relacionado com a velocidade de fase ( ) ωmV  e com o atraso ( ) ωmp : 

( )
( )

( )  
 

 
 ωω

ω

ω
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m
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V
k ⋅==        (3.68) 

A dependência de mS  da distância à fonte está apenas relacionada com a atenuação sofrida pela 

onda, retirando a influência da atenuação mS  passa a ser uma função única da frequência. 

Aplicando a transformada de FOURIER e tendo em conta a relação apresentada na equação (3.67), 

o espectro kf −  é dado por (TSELENTIS & DELIS, 1998): 



CAPÍTULO 3 

 116 

( ) ( ) ( ) ( )( )
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Quer se negligencie a contribuição da atenuação devida ao material ou não, diferenciando a 

quantidade entre parêntesis rectos para um resultado igual a zero, verifica-se que o máximo 

energético do espectro é obtido para ( )fkk m= , ou seja a precisão dos resultados não depende 

da atenuação (TSELENTIS & DELIS, 1998).  

A dedução anterior encontra-se desenvolvida pormenorizadamente em STROBBIA (2003a). 

 

3.2.2.2.1.2. Alguns Detalhes do Processamento no Domínio 3.2.2.2.1.2. Alguns Detalhes do Processamento no Domínio 3.2.2.2.1.2. Alguns Detalhes do Processamento no Domínio 3.2.2.2.1.2. Alguns Detalhes do Processamento no Domínio kf −     

Algumas questões práticas relacionadas com a determinação do espectro kf − foram discutidas 

quando se referiram as necessidades da aquisição para se obter uma boa resolução, quer no 

domínio da frequência, quer no domínio do número de onda (ver 3.2.2.1.). Para determinadas 

janelas de aquisição ( xt − ) poderá ser necessária a introdução, quer no tempo quer no espaço, 

de amostras nulas (zero padding).  

Quando o registo no tempo não é suficientemente longo, o número de amostras no sinal 

adicionado pode ser calculada recorrendo a (STROBBIA, 2003a): 

tf
N pad

∆⋅∆
=

1
         (3.70) 

sendo f∆  a resolução em frequência desejada e t∆  o intervalo de amostragem. 

Se o número de amostras for muito grande, num t∆ muito pequeno, a dimensão do espectro 

aumenta e o cálculo torna-se mais moroso; por vezes pode ser necessário reduzir o número de 

amostras, tendo em conta que as frequências muito altas não são normalmente necessárias. 

Por sua vez, como foi referido anteriormente, no caso da resolução em função do número de onda 

a adição de traços nulos (amostras nulas) é necessária para melhorar a discretização do espectro. 

A introdução de uma janela espacial (janela tipo caixa), que acontece na realidade, devido ao 

comprimento finito da linha de aquisição, origina uma distribuição fictícia de energia no domínio 

kf − . Esta distribuição fictícia faz com que existam alguns lóbulos secundários associados 

(ondulações), que podem dificultar a determinação de modos superiores.  

Para minimizar estes efeitos podem ser aplicadas aos dados outras janelas que reduzem o efeito 

dessas ondulações, por exemplo as janelas de HAMMING e de HANNING (Figura 3.37) (STROBBIA, 

2003a). Simplificadamente pode dizer-se que se constrói a função da janela escolhida para aplicar 

aos dados, que depois é multiplicada ao sinal xt −  ponto a ponto. Verifica-se, pela observação da 
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Figura 3.37b, que existe uma diminuição na quantidade de ondulações resultante da aplicação das 

janelas de HAMMING e de HANNING relativamente aos dados que sofreram a aplicação de uma 

janela do tipo caixa. No “zoom” apresentado na Figura 3.37b, constata-se que a amplitude das 

ondulações resultante da aplicação da janela de HAMMING é menor mas com o afastamento do 

lóbulo principal, a janela de HANNING faz desaparecer as ondulações.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.37373737    –––– Diferentes janelas aplicáveis aos dados (vermelho – caixa; azul – HAMMING; verde – HANNING): a.a.a.a. 

No domínio do tempo; b.b.b.b. No domínio da frequência, mostrando um zoom da área seleccionada. 

Para confirmar se um determinado evento no espectro experimental é causado pela ondulação 

produzida pela aplicação da janela espacial, podem aplicar-se diferentes tipos de janelas e 

comparar a posição do evento secundário (STROBBIA, 2003a). 

Os dados sísmicos registados são, como já foi abordado, afectados por vários fenómenos, 

principalmente ruído incoerente e coerente. efeitos de proximidade da fonte e efeitos devidos ao 

comprimento da linha de aquisição. Todos estes fenómenos estão presentes, com maior ou menor 

importância, no registo sísmico e podem afectar a qualidade dos resultados, apesar da maior 

energia corresponder sempre às ondas superficiais. É aconselhável, e por vezes necessário, recorrer 

a um processo de aplicação de filtros aos dados. 

Na Figura 3.38 mostram-se duas das formas possíveis de aplicação de filtros aos dados, antes de 

estes serem transformados para o domínio kf − . Na Figura 3.38b, o sismograma foi filtrado no 

domínio xt − , retirando essencialmente o evento correspondente à propagação da onda P, 

particularmente importante nos geofones mais longe da fonte. Verifica-se na Figura 3.38a e 3.38b, 

uma alteração da forma do espectro xf −  sem e com filtro. Por sua vez na Figura 3.38c, o filtro foi 

aplicado no domínio xf − , retirando a região em que a energia é baixa, isto é, retirando as 

frequências que no registo mais longínquo foram atenuadas. Comparando os sismogramas xt −  

das Figuras 3.38a e 3.38c, aparentemente as diferenças não são muitas, no entanto parte das altas 
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frequências foram retiradas. Estes filtros foram aqui exemplificados em separado mas poderão ser 

aplicados ambos ao mesmo registo. 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.38383838    ––––    Sismogramas no domínio xt −  e xf − , o espectro de energia apresentado é em dB (dados 

adquiridos em Santa Iria, ver cap. 4): a.a.a.a. Sem filtros; b.b.b.b. Aplicando um filtro no domínio xt −  que retira o 

evento de altas frequências correspondente às ondas P; c.c.c.c. Aplicando um filtro no domínio xf −  que retira a 

região do espectro em que o sinal é energeticamente pobre. As setas indicam o sentido das operações. 
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3.2.2.2.1.3. Construção da Curva de Dispersão3.2.2.2.1.3. Construção da Curva de Dispersão3.2.2.2.1.3. Construção da Curva de Dispersão3.2.2.2.1.3. Construção da Curva de Dispersão    

Depois de calculado o espectro kf − , a construção da curva de dispersão experimental é 

conseguida através da determinação dos máximos para cada frequência. O espectro é percorrido 

frequência a frequência, identificando o número de onda correspondente a cada máximo 

energético. A velocidade de fase é calculada recorrendo à equação (2.36). 

A determinação da posição dos máximos é extremamente importante, a sobreposição modal pode 

dificultar a identificação correcta dos vários máximos (Figura 3.39). Esta tem que ser considerada 

quando se está na presença de diversos modos de propagação. Cada evento introduz uma 

contribuição energética no espectro que pode levar a que alguns dos modos não sejam 

correctamente posicionados e/ou não sejam mesmo identificados.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.39393939    ––––    Representação de duas situações resultantes de uma aquisição (48 m – 24 geofones) em que 

cinco modos (representados pelas linhas verticais) têm diferente resolução espectral; nem todos os modos 

são identificados e, mesmo quando são, a sobreposição modal faz com que os máximos encontrados 

(estrelas) não estejam na posição exacta: a.a.a.a. Identificam-se 4 máximos; b.b.b.b. Identificam-se 5 máximos. 

Se observarmos a Figura 3.39, os modos não são identificados com lóbulos perfeitamente 

individualizados, devido à sobreposição modal, e a forma do espectro é alterada enquanto que, na 

situação apresentada na Figura 3.39a um dos modos não é sequer identificável. Em qualquer das 

situações apresentadas, os máximos no espectro apresentam um ligeiro desvio da posição exacta 

do modo. 

O efeito de sobreposição modal é originado pela soma da energia de vários modos, resultando 

num máximo que apresenta uma posição diferente da do modo de propagação. Este efeito é 

particularmente importante quando a distância entre os modos de propagação é pequena ou 

quando existem grandes interferências entre as ondulações, provocadas pela introdução da janela 

espacial nos dados, e os lóbulos principais, correspondentes aos modos de propagação. 
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A procura dos máximos pode ser feita apenas identificando os máximos absolutos, isto é o evento 

principal da propagação, ao qual corresponde normalmente a curva de dispersão experimental. 

No entanto, podem identificar-se também os máximos relativos, especialmente quando existem 

diversos modos de propagação, podendo ser bastante eficiente na determinação das curvas 

modais experimentais (Figura 3.40). O problema principal deste processo de pesquisa de máximos 

relativos relaciona-se com a possível falsa interpretação de ondulações causadas pela janela 

utilizada. 

Como se pode observar na situação apresentada na Figura 3.40, a propagação é francamente 

multimodal, a pesquisa de máximos absolutos não representa o modo fundamental, verificando-se 

que existem saltos para modos de propagação mais altos. A pesquisa de máximos relativos foi, 

assim, muito útil para a construção das curvas modais. 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.40404040    –––– Exemplo da construção da curva de dispersão experimental resultante do processamento no 

domínio kf −  (dados Santa Iria, ver cap. 4). Em cima mostra-se o espectro kf −  representando com 

pontos amarelos os máximos absolutos e relativos identificados. Em baixo apresenta-se a curva de dispersão 

experimental (com asteriscos pretos) e as curvas modais (com pontos azuis) resultantes da pesquisa de 

máximos absolutos e relativos, respectivamente, efectuada no domínio kf − . 
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3.2.2.2.1.4. Estimar a Incerteza3.2.2.2.1.4. Estimar a Incerteza3.2.2.2.1.4. Estimar a Incerteza3.2.2.2.1.4. Estimar a Incerteza    

Uma forma de estimar a incerteza da curva de dispersão é processar individualmente cada tiro. 

Para tal tem que se efectuar o registo individual de cada tiro e proceder posteriormente à soma dos 

sinais, necessária para aumentar a razão sinal/ruído.  

Processa-se cada registo individual e com o resultado é possível determinar a variância no valor da 

velocidade de fase para cada frequência (Figura 3.41). Apesar de, para uma determinada 

geometria de aquisição, num determinado local, a curva de dispersão resultante da soma dos 

diversos registos ser o resultado mais provável, analisando também os registos individuais obtém-se 

uma indicação da consistência dos resultados.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.41414141    –––– Análise da incerteza na determinação da curva de dispersão (dados Porto - Campo 

Experimental FEUP, ver cap. 4): a.a.a.a. Curva de dispersão experimental, resultante da soma dos diversos registos 

(a cinzento) e curvas de dispersão resultantes do processamento de cada registo individual (a preto); b.b.b.b. Curva 

de dispersão experimental (a cinzento) projectada com as barras de erro (± desvio padrão) para cada 

frequência (a preto), mostrando um “zoom” da área seleccionada. 

Na Figura 3.41a mostra-se o resultado do processamento individual de 10 sismogramas e do 

processamento sua soma. Como se pode verificar, enquanto que, na região das mais altas 

frequências, as curvas se apresentam quase na sua totalidade sobrepostas, para as mais baixas 

frequências, observa-se uma mancha de pontos. Esta disseminação de resultados, depois de tratada 

estatisticamente resulta nas barras de erro apresentadas na Figura 3.41b. A presença de um valor 

anómalo é suficiente para aumentar a incerteza, mas situações em que a velocidade de fase 

estimada apresenta um intervalo de ±5 m/s permitem ter uma grande confiança nos resultados. 

Convém referir ainda que a curva de dispersão obtida pela soma (stacking) dos registos não é igual 

à obtida pela média das velocidades de fase para cada frequência dos sinais individuais. 
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A determinação da incerteza é muito importante, mas além disso, é também necessária uma 

análise de crítica dos dados, por exemplo na figura anterior, para uma determinada frequência, é 

calculado um valor de velocidade de fase de 12000m/s que, obviamente, não é realista. 

 

3.2.2.2.2. MOPA 3.2.2.2.2. MOPA 3.2.2.2.2. MOPA 3.2.2.2.2. MOPA –––– Análise de Fase Análise de Fase Análise de Fase Análise de Fase    

Como têm vindo a ser referido, a teoria usada na interpretação dos dados de ondas superficiais 

baseia-se na propagação de ondas planas e é unidimensional, isto é, prevê apenas 

heterogeneidade vertical. A realidade é, em muitos casos, bastante diferente e situações como a 

presença de variações laterais de fácies, tão frequentes no contexto geológico/geotécnico, podem 

afectar a possibilidade de análise e interpretação de dados de ondas superficiais.  

A incerteza nos resultados obtidos é dependente, quer de erros devidos ao modelo utilizado, que 

não se adequa aos dados, quer de erros dos próprios dados, como a presença de ruído incoerente, 

erros associados à geometria de aquisição ou devidos aos instrumentos utilizados. 

Já se referiu um modo de estimar a incerteza, usando o processamento kf − , referiu-se ainda na 

aquisição com tiro directo e o inverso, para verificar a presença de variações laterais de fácies; aqui 

explica-se um método, desenvolvido recentemente por STROBBIA & FOTI (2005), que permite avaliar 

estas e outras questões relacionadas com a incerteza e a adequação do modelo usado – MOPA 

(Multi-Offset Phase Analysis).  

Esta metodologia baseia-se na inversão da diferença de fase entre os diversos componentes 

espectrais do sinal em cada receptor, ponderando a informação obtida em cada geofone e 

estimando a incerteza da determinação da velocidade para cada frequência. 

 

3.2.2.2.2.1. Análise da Fase no Espaço3.2.2.2.2.1. Análise da Fase no Espaço3.2.2.2.2.1. Análise da Fase no Espaço3.2.2.2.2.1. Análise da Fase no Espaço    

O campo de ondas associado à propagação de ondas superficiais em meio dissipativo e 

lateralmente homogéneo, pode ser descrito, no domínio da frequência, como a soma dos seus 

componentes modais (AKI & RICHARDS, 1980 in: STROBBIA, 2003a, STROBBIA & FOTI, 2004, FOTI, 2004b): 

( ) ( ) ( )( )xmkti

m
xAxs m

  
e, , 

ωω
ωω

−
⋅=∑       (3.71) 

em que ( ) ωmk  é o número de onda correspondente ao modo m  e ( )xAm , ω  a amplitude. Por 

sua vez, esta última pode ser descrita em função das suas componentes, passando a equação 

anterior a:  
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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sendo ( ) ωP  o espectro da fonte, que é independente do modo de vibração, ( ) ωmR  a resposta 

do local, ( ) ωαm  o coeficiente de atenuação devida ao material, a atenuação geométrica é dada 

por 
x

1
 e ( ) 0 ωϕ  é o espectro de fase da fonte. 

Para cada modo de propagação é possível decompor o deslocamento complexo na sua amplitude 

e fase modais (Figura 3.42), respectivamente: 

( ) ( ) ( )
( )

x
RPxA

x e
  , 

ωα

ωωω
−

=        (3.73) 

( ) ( ) ( )  , 0 ωϕωωϕ +⋅−= xkx         (3.74) 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.42424242    –––– Comportamento teórico da amplitude e da fase, para uma dada frequência, em função da 

distância (adaptado de: STROBBIA, 2003a). 

As equações anteriores podem ser usadas para estimar os parâmetros da propagação a partir de 

dados experimentais, após transformar os sismogramas (tempo-distância) para o domínio da 

frequência, pela aplicação de uma transformada de FOURIER. Partindo do princípio que apenas um 

dos modos é dominante, com os dados da fase-distância (Figura 3.42) é possível estimar o número 

de onda usando uma regressão linear. 

A atenuação também pode ser estimada usando um processo semelhante mas recorrendo a uma 

regressão não linear (XIA et al., 2002). No entanto, para determinar as características dissipativas dos 

materiais tem sido mais desenvolvido o método da função de transferência (FOTI, 2000; RIX et al., 

2001; LAI et al., 2002; FOTI, 2003; FOTI, 2004a).  

O processo de regressão pode ser melhorado incorporando a incerteza dos dados, avaliando-a 

através de uma distribuição estatística de várias repetições do ensaio para uma mesma geometria 

de aquisição; para cada frequência calcula-se a média e o desvio padrão da fase ( ( ) ( )fxfx ,,, ϕσϕ ) 
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e da amplitude ( ( ) ( )fxfxA A ,,, σ ). O tratamento estatístico da amplitude é relativamente simples. 

No entanto, a fase, devido ao seu comportamento periódico, introduz algumas complicações. 

Assim, como para o método SASW (ver 3.2.1.), é necessário efectuar um desdobramento da fase 

(unwrapping) antes de tratar os dados estatisticamente, processo que exige algum cuidado 

(STROBBIA & FOTI, 2005). 

Expressando a regressão, usando uma formulação matricial e retirando da formulação a 

dependência da frequência para simplificar (já que os cálculos são efectuados para cada frequência 

singular), reescreve-se a equação (3.77) para o receptor i : 

0ϕϕ +⋅−= ii xk          (3.75) 

ou sob a forma de uma matriz, considerando N receptores: 

MG ⋅=Φ           (3.76) 

em que [ ]TNϕϕϕ ,......,, 21=Φ  é o vector das fases experimentais nos receptores, [ ]TkM 0,ϕ−=  é 

o vector das variáveis dos parâmetros do modelo e 
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 é a matriz kernel dos dados. 

Para estimar os parâmetros do modelo é necessário recorrer a um problema inverso (ver 3.2.2.3), 

em que as incógnitas são os parâmetros do modelo e os dados são os resultados experimentais. A 

solução do problema inverso pode não ser única, ou seja a função inversa pode não existir; nesses 

casos recorre-se a uma função, sempre determinável, designada por pseudo-inversa (SANTAMARINA 

& FRATTA, 1998). Assim, os parâmetros do modelo podem ser estimados usando a pseudo-inversa 

gG −  (SANTAMARINA & FRATTA, 1998): 

Φ⋅= −gGM           (3.77) 

( ) TTg GGGG ⋅⋅=
−− 1

         (3.78) 

Este procedimento é semelhante ao método SASW; quando são usados apenas dois traços a 

pseudo-inversa coincide com a matriz inversa e o número de onda pode ser estimado 

directamente usando: 

x
k

∆

∆
=−

ϕ
          (3.79) 

sendo ϕ∆  a diferença de fase e x∆ a distância entre receptores. 
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Uma vantagem de processar os dados pelo método MOPA é permitir o tratamento de dados em 

que os receptores não estão equidistantes, usando receptores com um x∆  curto junto à fonte e 

um x∆  mais longo a maior distância permite mesmo obter informação sobre uma gama de 

frequências mais vasta (STROBBIA & FOTI, 2005).  

A variância do modelo pode ser estimada usando também a pseudo-inversa, quando existem 

múltiplas aquisições num mesmo local e com a mesma geometria, assumindo que os dados se 

distribuem segundo uma distribuição normal (SANTAMARINA & FRATTA, 1998): 

22 2 Φ
− ⋅= σσ g

M G          (3.80) 

correspondendo 2
Mσ  e 2

Φσ , respectivamente, às matrizes da variância dos parâmetros do modelo 

e dos dados, e sendo cada elemento em gG −2  o quadrado do seu elemento respectivo em gG − . 

A confiança de cada ponto, representada pelo desvio padrão da fase, depende de vários factores 

como a energia transmitida pela fonte, a posição do receptor, a frequência, o ruído e, 

particularmente nas altas frequências, da distância à fonte (Figura 3.43a), devido à forte atenuação 

e ao grande número de comprimentos de onda. 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.43434343    –––– Incerteza pelo método MOPA: a.a.a.a. Fase média e intervalo de confiança para cada receptor e para 

diferentes frequências (adaptado de: STROBBIA & FOTI, 2004); b.b.b.b. Número de onda médio e intervalo de 

confiança para cada frequência (in: STROBBIA, 2003a). 

Verifica-se que o desvio padrão não é constante sendo maior a maior distância da fonte e nas 

baixas frequências. Para ter em consideração este tipo de comportamento, a regressão pode ser 

modificada, usando uma estimativa de mínimos quadrados pesados, para que dados de baixa 

qualidade não produzam grandes alterações no resultado final, reduzindo a incerteza nos 

parâmetros estimados (STROBBIA & FOTI, 2005). Assim, a pseudo-inversa pesada g
WG

− é dada por 

(SANTAMARINA & FRATTA, 1998): 

( ) WWGGWWGG TTTTg
W ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

−− 1
      (3.81) 
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sendo W  uma matriz diagonal que contém os coeficientes de ponderação. 

Depois de calcular esta matriz, basta substituir na equação (3.77) a pseudo-inversa gG −  pela 

pseudo-inversa pesada g
WG

− . Igualmente, para estimar a incerteza nos parâmetros do modelo 

substitui-se na equação (3.80) gG −2  por g
WG −2  que corresponde à matriz que contém os 

quadrados dos elementos de g
WG

− . Assim, é possível estimar o valor médio do número de onda e 

sua incerteza para cada frequência de interesse (Figura 3.43b).  

 

3.2.2.2.2.2. Erros do Modelo3.2.2.2.2.2. Erros do Modelo3.2.2.2.2.2. Erros do Modelo3.2.2.2.2.2. Erros do Modelo    

Como tem vindo a ser referido e discutido, o modelo teórico da propagação das ondas de 

RAYLEIGH, usado como base da interpretação dos dados de ondas superficiais, é um pouco 

restritivo. Dado o seu carácter unidimensional é necessário que o próprio local a ser investigado 

apresente algumas características específicas; os erros do modelo podem ser devidos a um ou mais 

aspectos que não são considerados: efeitos de proximidade da fonte, variações laterais de fácies, 

influência de modos de propagação superiores. É muito importante que se consiga verificar a 

validade da aplicação do modelo a um determinado local. 

Pode implementar-se no método MOPA um teste estatístico (por exemplo o 2χ ). A velocidade é 

obtida minimizando a soma dos quadrados da diferença entre as fases experimentais exp
iϕ e a 

previstas prev
iϕ , pesadas com a variância experimental 

iϕσ . Assim a equação (3.77), considerando 

a pseudo-inversa pesada g
WG

−  é dada pela seguinte condição (STROBBIA & FOTI, 2005):  

min

2
exp

2

1
=













 −
=∑

=

n

i i

prev
ii

ϕσ

ϕϕ
χ        (3.82) 

Existe uma relação muito forte entre a incerteza nos dados e a possibilidade de detecção de erros 

devidos ao modelo. É sempre necessário obter dados de boa qualidade e há que impor um limite 

razoável para o teste estatístico, por exemplo uma probabilidade de 95%. 

Se os dados não forem validados pelo teste estatístico, pode adoptar-se uma de duas abordagens. 

Se as discrepâncias entre o modelo resultante e o local estudado forem facilmente identificáveis, 

pode-se extrair e eliminar uma parte dos dados (processos de filtragem) e voltar a tratá-los, para 

verificar se a incerteza foi reduzida, ou alterar os critérios de exigência do teste estatístico, forçando 

a que os dados forem validados pelo teste, o que resulta em valores de incerteza que incluem os 



MÉTODO IMPLEMENTADO – SWM 

 127 

erros devidos aos dados e ao modelo. Como é importante diminuir a incerteza nos resultados deve 

preferir-se a primeira abordagem (STROBBIA & FOTI, 2005). 

Usando o método MOPA é possível reconhecer os erros devidos à não adequação do modelo 

teórico aos dados, estes são normalmente evidenciados por declives diferentes nas rectas de 

regressão (fase-distância), devido aos efeitos de proximidade da fonte e variações laterais de fácies. 

Distinguir qual dos erros do modelo está em causa pode não ser imediato, normalmente os efeitos 

de proximidade da fonte apenas influenciam o declive da recta junto aos primeiros receptores da 

linha de aquisição (SOCCO & STROBBIA, 2004). No entanto, caso exista o tiro directo e inverso e/ou 

registos com diferentes distâncias entre a fonte e o primeiro receptor, poderá confirmar-se qual das 

situações está presente. Quande se trata de efeitos de proximidade da fonte pode retirar-se dos 

registos os receptores/frequências influenciadas e processar os restantes dados. Caso se conclua 

que se trata de variações laterais, poderá optar-se por dividir os registos e analisar diferentes partes 

da linha de aquisição separadamente. 

Quanto à presença de modos superiores, quando estes sejam bem identificáveis nos sismogramas, 

este método não pode ser aplicado directamente. Nesta situação, STROBBIA & FOTI (2005) 

aconselham filtrar os dados no domínio kf − , onde os modos podem ser facilmente separados, e 

proceder à aplicação do MOPA aos resultantes sismogramas filtrados, relativos a cada contribuição 

modal. Por sua vez, se os modos estiverem sobrepostos, este método permite obter uma velocidade 

de fase aparente. O teste estatístico permite identificar as frequências influenciadas pelos modos 

superiores (FOTI, 2004b).  

 

3.2.2.3. Inversão3.2.2.3. Inversão3.2.2.3. Inversão3.2.2.3. Inversão    

A inversão é o último passo do método das ondas superficiais e consiste em estimar as 

propriedades de um modelo estratificado partindo da curva de dispersão experimental (Figura 

3.20). Com este passo, pretende-se obter os parâmetros do subsolo a partir da tentativa de fazer 

corresponder um modelo aos dados experimentais (LINES & TREITEL, 1984) isto é, aos dados relativos 

à propagação de ondas superficiais, ou seja, às velocidades obtidas no campo. As incertezas 

relativas aos dados devem ser propagadas para os resultados.  

O problema inverso do método das ondas superficiais é um problema não linear e, como a 

informação disponível diminui com a profundidade, as camadas superficiais estão sobre-

determinadas e as profundas indeterminadas, ou seja é um problema de determinação mista.  

Preferencialmente o resultado deve ser único, com um adequado grau de confiança e uma 

resolução que deve atingir a profundidade de interesse e a incerteza deve ser quantificada (SOCCO 

& STROBBIA, 2004). No entanto, os problemas inversos são conhecidos por ser instáveis e, devido à 
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incerteza dos dados e à não linearidade do problema, a solução não é única (LAI, 2004; WATHELET 

et al., 2004). 

Os parâmetros do modelo m  não conhecidos são as características geométricas e mecânicas das 

camadas que constituem o subsolo. Para cada camada é necessário determinar a velocidade da 

onda de corte SV , a densidade ρ , o coeficiente de Poisson ν  (ou a velocidade da onda P) e a 

espessura h . O número de variáveis, se forem consideradas L  camadas, será 14 −= LM , pois a 

última camada corresponde ao substrato e, como já se referiu quando da propagação das ondas 

de RAYLEIGH, no modelo este é considerado infinito (portanto, de espessura conhecida).  

Os dados conhecidos d  são as diversas velocidades da onda de RAYLEIGH para N  valores discretos 

de frequência, definidos pela curva de dispersão.  

Como já foi referido, existem diversos algoritmos que permitem simular o problema directo, ou seja, 

permitem determinar as propriedades da propagação com base numa estimativa do modelo do 

subsolo (ver 3.1). Quando se discutiu a propagação das ondas de RAYLEIGH, verificou-se que nem 

todos os parâmetros do modelo têm grande influência na propagação, assim, quando se procede 

à inversão da curva de dispersão é frequente assumir-se a priori os valores de ρ  e ν . Se possível, 

com base em outros dados, pode ser importante identificar a posição do nível freático (ver Figura 

3.17), caso contrário corre-se o risco de sobrestimar o valor de SV  durante a inversão (STROBBIA, 

2003a). 

Existe uma forma de interpretação da curva de dispersão, demasiado simplificada, que consiste em 

considerar que RS VV %110=  e que a profundidade corresponde a 3/λ  ou 2/λ  (ABBISS, 1981; 

NAZARIAN & STOKOE, 1984). NAZARIAN & STOKOE (1984) usam esta primeira interpretação para obter 

um modelo inicial, com o qual começam um processo de tentativa e erro, usando o problema 

directo. O método de tentativa e erro baseia-se em estimar um modelo inicial, fazer correr o 

problema directo e, posteriormente, sobrepor a curva de dispersão experimental à curva teórica; o 

modelo de solo é melhorado até se encontrar um ajustamento adequado.  

Existem vários algoritmos de inversão iterativa automática usando o critério dos mínimos quadrados 

(LAI & RIX, 1998; TSELENTIS & DELIS, 1998; XIA et al., 1999a; HERRMANN & AMMON, 2002, entre outros), 

que normalmente apenas apresentam a possibilidade de inverter o modo fundamental.  

GABRIELS et al. (1987) e XIA et al. (2000; 2003) apresentam a inversão multimodal de dados, LAI & RIX 

(1999) apresentam um algoritmo de inversão multimodal e testam-no com dados sintéticos 

enquanto O’NEILL (2003) e FORBRIGER (2003b) propõem a inversão usando o campo de ondas 

completo.  

Têm também sido desenvolvidas metodologias que permitem as inversões conjuntas com outras 

técnicas geofísicas (COMINA et al., 2002; 2004) e com dados de atenuação (LAI & RIX, 1998; RIX et al., 
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2001; LAI et al., 2002). Estas metodologias ajudam a reduzir o erro durante a inversão, os outros 

ensaios introduzem informação adicional na determinação do modelo. 

WATHELET et al. (2004) desenvolveram um novo código de inversão, com base num algoritmo de 

vizinhança, que possibilita inverter dados resultantes quer de fontes activas quer passivas e permite 

introduzir informação a priori, como por exemplo, a profundidade do substrato obtida através de 

sondagens. 

 

3.2.2.3.1. Introdução ao Problema Inverso3.2.2.3.1. Introdução ao Problema Inverso3.2.2.3.1. Introdução ao Problema Inverso3.2.2.3.1. Introdução ao Problema Inverso    

Quando a relação entre os parâmetros do modelo e os dados é linear (cada dado é uma 

combinação linear de parâmetros do modelo) os coeficientes ijG  são conhecidos: 
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      (3.83) 

representado em formulação matricial: 

mGd ⋅=           (3.84) 

sendo G  a matriz kernel dos dados (operador linear) que contém os coeficientes ijG , d  um 

vector com N  dados e m  um vector com M  parâmetros do modelo.  

No entanto, o problema inverso poderá ser não linear; como é o caso do SWM, sendo necessário 

recorrer a métodos iterativos e/ou à linearização local do problema. Se as funções não são lineares 

mas variam suavemente, podem ser expandidas à volta dos valores iniciais dos parâmetros do 

modelo m  e podem ser descritas por (SANTAMARINA & FRATTA, 1998):  
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         (3.85) 

em que Ni ...1= e Mj ...1=  e 0
jx  é à iteração inicial, correspondendo na notação matricial a: 

mJd ∆⋅=∆           (3.86) 

em que J  é a matriz Jacobiana, d∆  é o vector dos incrementos dos dados e m∆  é o vector dos 

incrementos do modelo. Assim, é possível escrever a matriz, como uma função linear entre o 

incremento dos dados e o incremento do modelo, e resolver o problema como sendo um 

problema inverso linear. 
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Para resolver este problema é, normalmente, criada uma estimativa inicial dos parâmetros do 

modelo 0m  e o problema directo é resolvido para obter um primeiro conjunto de dados teóricos 

0d . Estes dados são comparados com a curva experimental, criando um vector dos erros previstos 

0
exp

0 ddd −=∆ e, invertendo a equação (3.86), obtêm-se a correcção 0m∆  que é aplicada à 

estimativa inicial dos parâmetros do modelo. Este procedimento é repetido iterativamente até que 

id∆  seja suficientemente pequeno e se consiga um bom ajuste. 

Para conseguir o melhor ajuste normalmente minimiza-se o erro previsto, sendo o melhor modelo 

o que mais se aproxima dos dados. Podem usar-se diferentes critérios para obter o vector do erro 

previsto, sendo frequente usar o critério dos mínimos quadrados (LINES & TREITEL, 1984; TARANTOLA, 

2005). Retomando a equação (3.84) ou a (3.86), já que ambas definem um problema linear, se 

forem observados N  dados, pode definir-se o erro previsto como: 

estobsprevobs mGddde ⋅−=−=        (3.87) 

em que obsd  é o vector dos dados observados, prevd é o vector dos dados previstos, obtidos por 

modelação directa aplicando a matriz G  com os parâmetros de modelo estimados estm . As 

diferentes técnicas baseiam-se na minimização deste vector e .  

Em problemas não lineares o problema directo caracteriza-se por uma relação não linear entre os 

parâmetros do modelo e os dados. É também possível encontrar uma função objectiva que possa 

ser minimizada como para os problemas lineares mas, como não é possível encontrar uma solução 

fechada para a minimização, o problema passa a ser a pesquisa de uma solução dentro do espaço 

do modelo. Essa pesquisa pode ser global (GS), em que se procura um mínimo global do erro 

previsto dentro do espaço dos parâmetros do modelo, ou pode ser local (LS), em que se parte de 

uma estimativa inicial, o mais próxima possível da solução, e se geram uma série de aproximações 

que devem convergir para um mínimo. 

A pesquisa global é muito pesada computacionalmente; para a optimizar pode criar-se uma grelha 

ou utilizar métodos que pesquisam o espaço casualmente (LAI, 2004). Os métodos de MONTE CARLO 

pertencem a este último tipo, e, procurando a solução casualmente dentro do espaço do modelo, 

criam uma série de modelos e calculam a sua probabilidade (MOSEGAARD & TARANTOLA, 2002; 

TARANTOLA, 2005).  

Os algoritmos iterativos têm como objectivo uma correcção gradual da solução, fazem-no ou 

reduzindo os desvios ou promovendo uma razão unitária entre os valores medidos e previstos. 

Alguns dos algoritmos mais conhecidos são o ART (Algebraic Reconstruction Technique), o MART 

(Multiplicative ART) e o SIRT (Sequencial Image Reconstruction Technique) (SANTAMARINA & FRATTA, 

1998).  
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3.2.2.3.2. Informação Presente nos Dados3.2.2.3.2. Informação Presente nos Dados3.2.2.3.2. Informação Presente nos Dados3.2.2.3.2. Informação Presente nos Dados    

A quantidade de informação que é transportada pelos dados é uma das questões mais importantes 

na inversão. Um grande número de pontos medidos não significa que exista uma grande 

quantidade de informação, esta pode estar duplicada (SANTAMARINA & FRATTA, 1998). O estudo 

desta questão permite efectuar uma análise da consistência dos resultados e da sua incerteza. 

Para N  pontos medidos e M  parâmetros do modelo, retomando-se as equações (3.92) e (3.93), a 

matriz G  tem dimensões MN × . Se MN = , G  é uma matriz quadrada e o problema está 

equitativamente determinado. Por exemplo, para obter o declive e a intercepção no eixo dos y de 

uma recta, que correspondem a 2 parâmetros do modelo, usando 2 pontos (Figura 3.44a), só 

existe uma solução.  

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.44444444    –––– Informação obtida para o modelo em função da quantidade de dados: a.a.a.a. Equitativamente 

determinado, 2 pontos para determinar 2 parâmetros do modelo; b.b.b.b. Sobre-determinado, 8 pontos para 

determinar 2 parâmetros do modelo; c.c.c.c. Indeterminado, 1 ponto para determinar 2 parâmetros do modelo 

(adaptado de: STROBBIA, 2003a). 

No entanto, se MN > o problema está sobre-determinado, como é o caso de uma linha recta 

que passe por 3 ou mais pontos. Se os pontos não estiverem perfeitamente alinhados, não existe 

uma solução única, terá que se adoptar um critério que permita escolher uma das soluções 

possíveis (Figura 3.44b). A solução escolhida deverá ser a que melhor estima os dados adquiridos, 

isto é, a que minimiza o desvio entre os pontos e a solução.  

Se MN < o problema está indeterminado (ou subdeterminado), tal como para tentar passar uma 

linha recta por um único ponto as possibilidades são infinitas (Figura 3.44c), É necessário adicionar 

informação de outras fontes que permitam decidir qual a melhor escolha.  

Mas, para avaliar a quantidade de informação presente nos dados, o número de pontos pode não 

ser suficiente, pois estes podem não ser independentes (SANTAMARINA & FRATTA, 1998). Imaginando 

um espaço tridimensional, em que a matriz G  tem dimensões 3×N , quando o conjunto de 

dados corresponde a 3 pontos que não coincidem nem estão alinhados, apenas existe um plano 

que passe pelos 3 (Figura 3.45a).  

Se existirem mais do que 3 pontos, pode encontrar-se o plano que melhor se ajusta desde que os 

pontos não se encontrem alinhados (Figura 3.45b).  
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Por sua vez, se os pontos se encontrarem perfeitamente alinhados no espaço, isto é, segundo uma 

recta (Figura 3.45c), apenas duas linhas são linearmente independentes. Os dados não são 

independentes e, mesmo que exista um grande número de pontos, são diversos os planos que 

podem passar por aquele alinhamento. Não existe informação suficiente para limitar o modelo a 

um plano, ou seja, não se conseguem determinar os parâmetros do modelo. 

    

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.45454545    –––– Informação obtida para o modelo em função da quantidade e independência dos dados: a.a.a.a. 

Equitativamente determinado com dados independentes; b.b.b.b. Sobre-determinado com dados independentes; 

c.c.c.c. Aparentemente sobre-determinado mas os dados não são independentes (adaptado de: STROBBIA, 2003a). 

Além disso, a falta de informação pode não afectar apenas um parâmetro do modelo, mas uma 

combinação linear deles, visto que se trata de um problema de determinação mista (STROBBIA, 

2003a).  

Retomando a Figura 3.45c, se os pontos não estiverem perfeitamente alinhados existe uma solução 

no sentido matemático mas, na realidade, os dados não são independentes, ou seja, continuam a 

não ser significativos. Será necessário usar métodos que permitam determinar a quantidade de 

informação realmente presente, como por exemplo, a decomposição do valor singular (SVD). Esta 

permite identificar a região de espaço nulo e saber o quão próximo se está de uma situação sem 

solução (SANTAMARINA & FRATTA, 1998; STROBBIA, 2003a). 

 

3.2.2.3.3. Inversão de Dados de Ondas Superficiais3.2.2.3.3. Inversão de Dados de Ondas Superficiais3.2.2.3.3. Inversão de Dados de Ondas Superficiais3.2.2.3.3. Inversão de Dados de Ondas Superficiais    

Segundo HERRMANN & AL-EQABI (1991) a inversão de dados de ondas superficiais é relativamente 

simples assim que se consegue uma correcta definição da curva de dispersão, passando por 

linearizar o problema e seguir um método iterativo.  

Neste ponto dar-se-á atenção a questões que influenciam fortemente o resultado final, 

essencialmente a quantidade e qualidade da informação, problemas resultantes da interpretação 

incorrecta dos dados e da parametrização. Estes aspectos são apenas ligeiramente influenciados 

pelo algoritmo de inversão utilizado mas, independentemente do algoritmo escolhido, é necessário 
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compreender a influência destas questões na solução, para evitar erros e melhor compreender e 

interpretar o resultado.  

Durante a inversão, como já foi referido, o que não se conhece são os parâmetros do modelo; estes 

são obtidos com base nos dados relativos à propagação das ondas superficiais. Normalmente usa-

se a velocidade de fase no entanto, em caso de meio verticalmente heterogéneo, poderá usar-se 

também a velocidade de grupo (ver 3.1.2.). 

Como já se referiu, a inversão de dados de ondas superficiais é um problema de determinação 

mista; as altas frequências (λ  curtos) caracterizam a zona mais superficial do solo enquanto que as 

baixas frequências (λ  longos) caracterizam também a zona mais profunda (Figura 3.46). Como 

cada comprimento de onda recolhe informação sobre todas as camadas atravessadas, as camadas 

superficiais influenciam todas as frequências e, quando se vai proceder à inversão, a informação em 

superfície é superior à que se obtém em profundidade. Consequentemente, enquanto que à 

superfície o problema está sobre-determinado em profundidade está indeterminado. 

 

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.46464646    –––– Esquema que relaciona o espaço real com o espaço dos dados e este com o do modelo; toda 

a curva de dispersão tem informação sobre as camadas mais superficiais enquanto que apenas parte da 

curva tem informação sobre as camadas mais profundas (adaptado de: STROBBIA, 2003a). 

TabelaTabelaTabelaTabela 3. 3. 3. 3.4444    ––––    Geometria e SV dos modelos usados na simulação da influência da variação da velocidade de 

diferentes camadas nas curvas modais. 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    SV  (m/s) (modelo base) (m/s) (modelo base) (m/s) (modelo base) (m/s) (modelo base)    SV  (m/s) (Figura 3.46a) (m/s) (Figura 3.46a) (m/s) (Figura 3.46a) (m/s) (Figura 3.46a)    SV  (m/s) (Figura 3.46b) (m/s) (Figura 3.46b) (m/s) (Figura 3.46b) (m/s) (Figura 3.46b)    

2 200 250 200 
5 300 300 300 
10 400 400 450 
∞ 500 500 500 

 

A influência das diferentes camadas na curva de dispersão está bem visível no exemplo da Figura 

3.47. Usando-se um modelo de base, normalmente dispersivo, com 3 camadas sobre substrato 
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(Tabela 3.4), fez-se variar o valor da velocidade da camada superficial (Figura 3.47a) e da 3ª camada 

(Figura 3.47b) em 50 m/s. Verifica-se que, enquanto a mudança da velocidade da primeira camada 

(pouco espessa) provoca importantes alterações nas curvas modais, na situação em que se faz 

variar a 3ª camada, já com espessura considerável mas mais profunda, as diferenças são bastante 

menos significativas. Convém relembrar que durante o processamento a incerteza associada à 

curva de dispersão se concentra essencialmente na região das mais baixas frequências e, por 

consequência, pequenas variações de velocidade em camadas mais profundas não são facilmente 

detectadas. 

    

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.47474747    –––– Influência da camadas nas 3 primeiras curvas modais, a preto o modelo de base (Tabela 3.4) e 

a cinzento o modelo com alteração da velocidade da: a.a.a.a. Camada superficial; b.b.b.b. 3ª camada. 

As curvas modais são soluções possíveis para a propagação de um determinado modelo de 

subsolo, mas é necessário considerar que na realidade estas nem sempre são identificáveis. A 

sobreposição modal é extremamente importante e depende, como já foi referido, do comprimento 

da linha de aquisição. 

Algumas questões relacionadas com a sobreposição modal têm vindo a ser referidas e discutidas 

pelo que é essencial que se demonstre a importância da curva de dispersão aparente no resultado 

final. Esquematizando com uma simulação, com base em dados sintéticos, pode verificar-se na 

Figura 3.48a uma curva de dispersão experimental bastante regular de um solo normalmente 

dispersivo e a inversão dessa curva, que resulta no ajuste representado na Figura 3.48b. No 

entanto, as curvas modais correspondentes ao modelo que foi usado para obter a curva de 

dispersão experimental são as que estão na Figura 3.48c, onde se observa a existência de um salto 

para um modo de propagação mais elevado. Os dois modelos são diferentes (Figura 3.48d), 

demonstrando-se que, ao tentar ajustar uma curva aparente, que pode não conter toda a 

informação necessária, como se fosse o modo fundamental, corre-se o risco de se poder obter 

interpretações menos correctas e, por exemplo num caso como o apresentado, sobrevalorizar as 

velocidades reais.  
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.48484848    –––– Esquematização da solução obtida devido à interpretação errada de uma curva de dispersão 

aparente, em asteriscos a curva experimental (sintética) e em pontos as curvas modais: a.a.a.a. Simulação de uma 

possível curva de dispersão experimental (sintética); b.b.b.b. Ajuste da curva de dispersão experimental em (a.) a 

um modelo de subsolo, obtido por tentativa e erro; c.c.c.c. Modelo sintético usado para obter inicialmente a curva 

em (a.), mostrando que na realidade há um salto da energia do modo fundamental para o segundo modo 

de propagação; d.d.d.d. Modelos do subsolo, a preto o modelo correcto que é apresentado em (c.) e em cinzento 

o modelo errado, que é apresentado em (b.). 

A identificação de uma situação como a apresentada na Figura 3.48 pode não ser possível, porque 

a informação experimental pode não ser suficiente para a reconhecer. No entanto, após obter um 

modelo que ajuste a curva de dispersão, poderá simular-se esse modelo, usando um algoritmo de 

inversão directa multimodal e verificar como se comportam os diferentes modos de propagação 

(SOCCO & STROBBIA, 2004). Esta abordagem poderá servir para prevenir interpretações menos 

correctas. 

É necessário ter em conta que, quando se efectua a inversão de dados de ondas superficiais, o 

resultado do tratamento dos dados de campo não passa de uma curva de dispersão aparente. Esta 

curva pode contemplar saltos de modos, sendo muito difícil identificar de que modo de 

propagação se trata, ou ser o resultado de sobreposição modal. Independentemente da utilização, 

ou não, de algoritmos de inversão automática baseados apenas no modo fundamental, é 
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necessário que o operador tenha experiência na análise e interpretação dos resultados. Além disso, 

como afirmam SOCCO & STROBBIA (2004), em muitos casos a inversão por tentativa e erro é a única 

forma de obter uma estimativa estável que pode ser utilizada para obter o resultado final ou, como 

primeira estimativa para proceder a um aperfeiçoamento local dos parâmetros do modelo por 

inversão automática.  

Outras situações, que podem resultar em interpretações menos correctas, são a presença de 

variações laterais de fácies e ou propriedades, em que a curva de dispersão poderá parecer uma 

curva multimodal quando corresponde a duas realidades distintas lado a lado. A questão associada 

às variações laterais tem vindo também a ser discutida, tendo-se referido formas de as tentar 

identificar. Neste contexto deve ser relembrada, pois a inversão directa de uma curva de dispersão 

onde as variações laterais sejam grandes, poderá resultar em interpretações bastante diferentes da 

realidade. 

Este método revela um grande potencial em perfis onde ocorrem inversões de velocidade. Ao 

contrário de outros métodos sísmicos a curva de dispersão regista essa informação e a inversão de 

velocidade pode ser identificada durante a fase de inversão da curva de dispersão. É frequente que 

zonas com inversões de velocidade resultem em curvas de dispersão multimodais (ver Figuras 3.28 

e 3.29) e, caso a linha de aquisição não seja suficientemente longa, numa forte sobreposição 

modal. É necessário que estes casos sejam identificados e invertidos usando ferramentas 

adequadas, sendo preferível recorrer à inversão multimodal, normalmente usando métodos 

iterativos por tentativa e erro. No entanto, as inversões de velocidade podem apenas resultar em 

ondulações mais suaves no modo fundamental da curva de dispersão experimental devido, por 

exemplo, à presença de uma camada pouco espessa mais rija no meio de camadas mais brandas. 

Se estas ondulações não forem ajustadas durante a inversão essa camada poderá não ser 

identificada. 

Outra questão importante para a inversão de dados de ondas superficiais está associada à 

amostragem da curva de dispersão, com influência sobre o tempo necessário ao cálculo e sobre a 

incerteza no modelo final. Como já se referiu, a informação é diferente nas diversas gamas de 

frequências, dado que a amostragem em intervalos regulares de frequência não representa 

equitativamente todos os comprimentos de onda. O ideal seria ter mais amostras na gama das 

baixas frequências, pois é aí que está contida mais informação em profundidade. 

A parametrização do modelo depende do algoritmo de modelação directa disponível e da 

necessidade de reduzir o número de variáveis. Durante este capítulo foi apresentado o estudo 

efectuado para analisar a influência dos parâmetros do modelo na curva de dispersão, usando o 

algoritmo de modelação directa presente no código POLISURF (STROBBIA, 2003a) (ver 3.1.3.2.). 

Verificou-se que os parâmetros do modelo, que levam a maiores alterações no comportamento da 
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curva, são a velocidade da onda de corte e a espessura das camadas. O estudo paramétrico 

efectuado por XIA et al. (1999) demonstra essa importância.  

Assim, a abordagem mais frequente durante a inversão é assumir a priori  os valores da densidade 

e o coeficiente de Poisson (ou PV ) e mantê-los inalterados durante toda a inversão. Além disso, 

quando existe a priori outro tipo de informação que permita definir o número de camadas, a sua 

espessura e a localização do nível freático, esta deve ser introduzida como dado fixo, para diminuir 

o número de variáveis do modelo e facilitar a inversão.  

No entanto, nem sempre existe outro tipo de informação prévia e, nesse caso, é necessário outra 

abordagem. O primeiro facto a considerar é que a profundidade de investigação mínima e máxima 

dependem respectivamente do comprimento de onda mínimo e máximo que se consegue registar 

com uma determinada geometria de aquisição. O comprimento de onda mínimo permite ter 

alguma informação sobre as camadas que atravessou, mas o comprimento de onda máximo limita 

a profundidade de investigação. Se bem que esta depende muito das características do subsolo do 

local estudado, de uma forma geral pode admitir-se que se consegue atingir uma profundidade 

que corresponde a metade do comprimento de onda máximo registado. HERRMANN & AL-EQABI 

(1991) referem que se consegue investigar até uma profundidade entre 3/λ  e λ . Segundo 

STROBBIA (2003a), deve ser feita uma abordagem rigorosa, considerando as incertezas, mas também 

se devem considerar diversas inversões com diferentes números de camadas e profundidades 

atingidas.  

Uma outra questão relaciona-se com o número de camadas, apesar de alguns algoritmos 

permitem inverter os dados para a espessura das camadas, como por exemplo o código SURF 

(HERRMANN, 1994), o número de camadas é introduzido na iteração inicial e não é alterado durante 

a inversão. Deve-se recorrer a diversas inversões, usando diferente número e espessuras de 

camadas e comparar os resultados. No entanto, é necessário considerar que determinadas 

situações podem ser pouco prováveis no local que está a ser investigado. A abordagem a utilizar na 

inversão também deve ser função da geologia local.  

Considerando um caso real (Figura 3.49), numa situação geológica com alteração da rocha mãe, 

não são esperadas nem inversões nem grandes contrastes de velocidade, mas sim o seu aumento 

gradual em profundidade, a parte da curva de dispersão aparente, que representa o modo 

fundamental, foi invertida usando dois códigos de inversão automática, o SURF (HERRMANN, 1994) e 

o SWAMI (RIX & LAI, 2004). É importante realçar que estes dois códigos são diferentes, quer no 

método de inversão usado, quer no algoritmo de modelação directa que incorporam para modelar 

a propagação das ondas de RAYLEIGH, estes últimos que, como já foi referido, normalmente não 

resultam em grandes diferenças.  
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O código SURF inverte os dados usando o método dos mínimos quadrados pesados amortecidos, 

permitindo inverter para obter a velocidade e/ou a espessura de diversas camadas. Necessita, como 

dados, da curva de dispersão experimental e de uma estimativa inicial do modelo de solo. O código 

SWAMI baseia-se na inversão de OCCAM (CONSTABLE et al., 1987), que se baseia num algoritmo de 

inversão de mínimos quadrados procurando obter, tendo em conta a incerteza estimada, o perfil 

de SV  mais suave possível. Deve optar-se pelo modelo mais simples, com menos camadas, desde 

que não se observem grandes contrastes entre as camadas (CONSTABLE et al., 1987, LAI & RIX, 1998; 

O’NEILL, 2003; RIX, 2004). Como contrapartida esta inversão necessita, por vezes, da introdução de 

um grande número de camadas pouco espessas para o algoritmo convergir. Este código apenas 

permite inverter para a velocidade mas necessita como dados, além da estimativa inicial do modelo 

e da curva de dispersão experimental, da introdução do desvio padrão das velocidades para cada 

frequência. 

A inversão da curva de dispersão experimental apresentada na Figura 3.49a foi efectuada apenas 

para a velocidade e introduzidos os mesmos modelos iniciais quer num quer noutro código. Assim, 

os códigos de inversão partiram dos mesmos dados iniciais, com excepção do desvio padrão da 

velocidade para cada frequência, necessário para inverter os dados com o SWAMI.  

O código SURF parece ajustar melhor a curva experimental (Figura 3.49b e 3.49c), mas como não 

considera a incerteza, tende a sobrevalorizar o valor de SV  no modelo do subsolo (Figura 3.49d), 

causando um contraste pouco provável. Por sua vez, o código SWAMI, como considera a incerteza, 

não ajusta a curva à região com velocidade mais alta (Figura 3.49c), mas suaviza a curva em função 

dessa incerteza que, como se pode ver na Figura 3.49a, é bastante elevada para os pontos em 

questão. 

Como os dados foram invertidos apenas para a velocidade utilizaram-se dois modelos: um com 4 

camadas, com espessuras de 2+2+5+5 m+substrato; e um segundo com 15 camadas de 1 m sobre 

substrato. No modelo de 4 camadas escolheram-se camadas de espessura mais pequena à 

superfície para permitir ajustar melhor os dados na região onde existe mais informação.  

Analisando as curvas de dispersão (Figura 3.49b e 3.49c) e tendo em conta a incerteza associada 

aos dados, as diferenças no ajuste não são suficientemente relevantes para se optar por uma 

solução de muitas camadas de pequena espessura, pouco prováveis na natureza.  

Além disso, verifica-se que em ambos os algoritmos, quando se utilizam muitas camadas, como a 

informação contida nos dados não é suficiente para resolver cada camada, o algoritmo necessita 

de criar artifícios para ajustar os dados, como uma inversão de velocidade, pouco provável neste 

caso. 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.49494949    –––– Parametrização durante a inversão automática usando diferentes algoritmos (dados reais – 

Porto: linha de aquisição 12 m/24 geofones, ver cap. 4): a.a.a.a. Curva de dispersão experimental com o erro 

associado; b.b.b.b. Ajuste da curva de dispersão experimental usando SURF; c.c.c.c. Ajuste da curva de dispersão 

experimental usando SWAMI; d.d.d.d. Modelos do subsolo obtidos com SURF; e.e.e.e. Modelos do subsolo obtidos com 

SWAMI. Juntamente com os modelos obtidos pelos dois códigos de inversão automática, é apresentado o 

modelo conseguido por tentativa e erro usando o algoritmo de modelação directa POLISURF para uma 

curva de dispersão experimental multimodal mais extensa, contemplando frequências até 150 Hz. 
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Verifica-se ainda que com o código SWAMI, no modelo com muitas camadas, a partir de uma 

determinada profundidade, a evolução da velocidade é demasiado gradual (Figura 3.49e) que, 

como os dados não devem conter informação sobre variações de velocidade de 10 m/s, 

correspondem apenas a um artifício criado para manter o ajuste suave da velocidade. No resultado 

final, observa-se que a sobre-parametrização, causada pela introdução de muitas camadas, não se 

traduz num grande aumento da resolução do modelo. Segundo O’NEILL (2003), em geral, a 

introdução de mais camadas causa maior imprecisão em profundidade. 

De uma forma geral, até cerca de 9 m de profundidade os modelos não apresentam diferenças 

muito significativas (Figura 3.49d e 3.49e). Tendo em conta que a linha de aquisição é de 12 m, a 

profundidade atingida com esses 9 m poderá corresponder na realidade à resolução máxima da 

aquisição. Comparando com o modelo obtido por tentativa e erro usando o código POLISURF, 

para uma curva de dispersão experimental mais extensa (até 150 Hz) e multimodal, apesar de o 

ajuste visual da curva ter sido conseguido com um modelo com menos uma camada, as 

velocidades são muito semelhantes.  

Com base no número de camadas obtido na inversão directa por tentativa e erro, efectuou-se para 

a mesma curva de dispersão experimental, uma inversão para a velocidade e para a espessura. 

Como se pode observar na Figura 3.50, os modelos são muito semelhantes, excepto que na 

inversão automática SURF, na tentativa de ajustar as baixas frequências da curva de dispersão, criou 

novamente um contraste de velocidade pouco plausível.  

 
Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.50505050    – Inversão para a velocidade e espessura usando o SURF, com base no número de camadas 

obtido por inversão por tentativa e erro. 

Devido às diversas razões referidas, como a identificação de possíveis erros de interpretação, 

derivados de sobreposição modal, inversões de velocidade e variações laterais de fácies, ou a 

identificação de artefactos que o algoritmo possa criar para tentar ajustar os dados, mostra-se que a 

inversão dos dados é uma tarefa que requer um operador com muita experiência e sensibilidade, 

atento às situações que possam ser potenciais causadoras de resultados menos prováveis. 
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4444. . . . APLICAÇÃO A ÁREAS DEAPLICAÇÃO A ÁREAS DEAPLICAÇÃO A ÁREAS DEAPLICAÇÃO A ÁREAS DE ESTUDO ESTUDO ESTUDO ESTUDO    

A implementação em Portugal do método das ondas superficiais, como meio de caracterização 

geotécnica (dinâmica) de solos in situ, no domínio das pequenas deformações, foi o principal 

objectivo desta dissertação. A compreensão do ensaio do ponto de vista teórico, assunto resumido 

no capítulo anterior, constituiu uma parte importante do trabalho. Para a implementação do 

método foram efectuados vários ensaios no campo, quer durante a fase em que se tentava 

implementar o ensaio SASW clássico, quer posteriormente a implementar o ensaio recorrendo a 

múltiplos canais.  

Parte dos trabalhos de campo efectuados consistiram em vários testes, alguns executados no 

relvado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Figura 4.1). Durante esta fase, 

destaca-se o trabalho desenvolvido na tentativa de fazer aumentar o conteúdo em baixas 

frequências do sinal sísmico obtido. Com as fontes portáteis disponíveis, tentou-se utilizar diversas 

formas de acoplar a fonte, colocando materiais como aglomerado de madeira e/ou uma placa de 

borracha entre a chapa metálica (que fazia o contacto para o disparo do trigger) e o solo. Apesar 

dos esforços desenvolvidos nesse sentido, constatou-se que o sinal próprio do local se sobrepunha 

tornando-se mais importante, durante a aquisição, aumentar a razão sinal/ruído. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....1111    –––– Fotografia obtida durante os testes efectuados no relvado da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. 

Neste capítulo são apresentadas as aplicações práticas efectuadas, recorrendo ao ensaio com 

múltiplas estações, no estudo de alguns locais em diversas áreas do país, com diferentes contextos e 

materiais geológicos. Esta aplicação permitiu não só verificar a enorme potencialidade do ensaio, 
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mas também as suas principais dificuldades. Para os diversos exemplos procede-se, não só à 

apresentação dos resultados, como também à análise dos diversos métodos de abordagem para a 

interpretação dos dados, função da curva de dispersão obtida, e à sua discussão crítica. Dá-se uma 

grande importância ao processo de inversão, que permite obter o perfil da velocidade da onda de 

corte, e tenta-se mostrar as dificuldades que se põem na análise individual de cada curva de 

dispersão, até se conseguir obter um resultado que se considere razoável. Como foi discutido no 

capítulo anterior a inversão não tem uma única solução sendo por isso possíveis diversas soluções.  

O processamento e inversão dos dados das ondas superficiais foram realizados sem ter em 

consideração a informação a priori existente. Apesar de se saber a grande importância que tem 

para qualquer ensaio geofísico a existência de outro tipo de informação, que permita reduzir o 

número de incógnitas, tentou-se verificar qual a capacidade do ensaio de obter bons resultados 

quando a informação extra é escassa ou nula. Esta abordagem seguiu-se para todos os locais 

ensaiados. 

Além dos resultados obtidos através do ensaio das ondas superficiais, em alguns dos locais 

estudados foi possível recorrer a outra informação geológica e geotécnica, e apenas num, a 

amostras indeformadas, que foram submetidas aos ensaios correntes de caracterização e a ensaios 

de Coluna Ressonante (ver 2.3.2.1.1.1.). A interpretação geológica dos dados das sondagens 

permitiu definir unidades geológicas que foram agrupadas de uma forma simplificada para facilitar 

a comparação com os dados geotécnicos e geofísicos. O trabalho desenvolvido em cada caso é 

função da quantidade de informação geológica-geotécnica disponível; o estudo da restante 

informação permitiu aferir os resultados obtidos e desenvolver outras abordagens para a análise 

dos resultados.  

Como se irá observar, o enquadramento geológico de uma determinada zona e o conhecimento 

das características geológicas dos materiais, é uma ajuda importante na interpretação dos dados do 

ensaio SWM, particularmente quando não existe outro tipo de ensaios ou informação de carácter 

geotécnico. 

 

4.1.4.1.4.1.4.1.    RRRREGIÃO DE EGIÃO DE EGIÃO DE EGIÃO DE LLLLISBOAISBOAISBOAISBOA    

As zonas estudadas na região de Lisboa situam-se na margem Norte do Rio Tejo e pertencem aos 

concelhos de Vila Franca de Xira, Loures e Lisboa (Figura 4.2). Como se encontram no mesmo 

contexto geológico regional, procede-se inicialmente a um enquadramento geológico mais geral e 

posteriormente passa-se ao estudo de cada local e à apresentação, interpretação e análise dos 

resultados.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....2222    –––– Identificação dos concelhos da região de Lisboa onde foram realizados ensaios. 

 

4.1.1. Enquadramento Geológico4.1.1. Enquadramento Geológico4.1.1. Enquadramento Geológico4.1.1. Enquadramento Geológico    

A região de Lisboa enquadra-se na Orla Mesocenozóica Ocidental do território continental 

português (Figura 4.3). Esta unidade morfoestrutural resultou da abertura, durante a fragmentação 

da Pangea (início do Mesozóico), de uma fossa de direcção NNE-SSW, entre duas massas 

continentais, uma a W, representada actualmente apenas pelos ilhéus das Berlengas e Farilhões, e 

outra a E representada pelo Maciço Hespérico (RIBEIRO et al., 1979; TEIXEIRA & GONÇALVES, 1980).  

A abertura dessa fossa formou a denominada bacia Lusitânica, que apresenta aproximadamente 

250 km de comprimento por 100 km de largura, onde se acumularam cerca de 4 km de 

sedimentos (LEINFELDER & WILSON, 1989). Os depósitos mais antigos que se conhecem na bacia 

Lusitânica estão datados do Triásico superior; o enchimento da bacia, em resultado de várias 

oscilações do nível do mar, é composto essencialmente por materiais de origem margo-

carbonatada e arenítica (Jurássico e Cretácico) e apresenta grandes variações laterais de fácies 

(TEIXEIRA & GONÇALVES, 1980). 

No final do Cretácico verifica-se uma lacuna de sedimentação e erosão, que conduz à carsificação 

dos calcários do Cenomaniano, à qual se segue uma importante fase vulcânica com a extrusão de 

magmas de origem basáltica: o Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL). Os materiais constituintes do 

CVL são fundamentalmente extrusivos, havendo ainda formas intravulcânicas, como necks, filões, 

soleiras e chaminés. As escoadas têm espessuras máximas de cerca de 12 m, apresentando 

frequentemente níveis piroclásticos intercalados. Os produtos explosivos constituem uma pequena 

percentagem do total, pois o vulcanismo é predominantemente efusivo (SERRALHEIRO, 1979; ALVES 

et al., 1980). No interior da cidade de Lisboa, o CVL não ultrapassa os 100 m de espessura, mas na 

região circundante, pode atingir espessuras até 400 m (ALMEIDA, 1991).  
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Figura Figura Figura Figura 4444....3333    –––– Geologia de Lisboa e área envolvente; carta simplificada (adaptado de: SGP, 1992). 

As formações do CVL apresentam-se, de forma geral, bastante alteradas à superfície, o que originou 

facilitou o desaparecimento quase total, da morfologia vulcânica. A tectónica foi outro factor de 

alteração da configuração vulcânica original, devido a um profundo falhamento, 

compartimentação e basculamento dos blocos (ALVES et al., 1980). 

Os restantes materiais presentes na região, foram depositados numa grande estrutura denominada 

por bacia Cenozóica Tejo-Sado, que consiste numa depressão tectónica complexa que se começou 

a desenvolver, no início do Paleogénico (Eocénico-Oligocénico), entre o soco varisco e o bordo 

oriental da fossa Lusitânica. Esta unidade morfoestrutural evoluiu de forma coesa, como um todo, 

ao longo do Terciário, ficando preservado um enchimento sedimentar predominantemente 

detrítico de origem continental (CABRAL, 1995).  
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A sub-bacia do baixo Tejo, onde se localizam as áreas dos ensaios, de direcção NE-SW, sofreu 

subsidência ao longo de todo o Cenozóico, controlada, essencialmente, por movimentos de 

importantes acidentes tectónicos. A subsidência foi sendo compensada pelo preenchimento com 

material sedimentar cuja idade se estende do Paleogénico ao Quaternário. De uma forma geral, os 

materiais apresentam-se pouco deformados, com uma estrutura sub-horizontal, em algumas zonas 

afectada por dobramentos com grande raio de curvatura ou balançamentos suaves (CABRAL, 

1995).  

Os primeiros depósitos correspondentes a esta bacia, do Eocénico/Oligocénico (“Complexo de 

Benfica”), são francamente de fácies continental, com elevada heterogeneidade. Esta unidade é 

composta essencialmente por rochas detríticas de granularidade variável, que vão desde formações 

conglomeráticas a pelíticas. As rochas não detríticas são raras, mas de entre estas encontram-se 

calcários predominantemente lacustres, de aspecto variável, com diferentes compacidades e 

percentagens de areia e argila e níveis argilosos de origem não detrítica (CARVALHO & ROMARIZ, 

1972). 

O “Complexo de Benfica” é resultado de diferentes regimes de sedimentação: na base parece 

dominar um regime torrencial de deposição, interrompido por um pequeno período de acalmia 

favorável à sedimentação lacustre; aproximadamente a meio da sequência encontram-se materiais 

compatíveis com um regime de drenagem mais organizado, do tipo fluvial; e no topo, encontram-

se alternâncias entre grandes enxurradas e períodos de estagnação (CARVALHO & ROMARIZ, 1972). 

Ao “Complexo de Benfica” segue-se, na sequência geológica da região de Lisboa, materiais datados 

do Miocénico, que devido a apresentarem características de grande especificidade são designados 

por Série Miocénica de Lisboa. Esta série corresponde à sedimentação activa contínua, 

acompanhada por constante subsidência, ocorrida na zona vestibular do Tejo durante cerca de 

16 M.a.. Os elementos terrígenos, transportados pelos rios, chegavam em grande quantidade, 

sobretudo durante as fases orogénicas mais activas (RIBEIRO et al., 1979; ANTUNES & PAIS, 1993). 

Durante o Miocénico ocorreram diversos ciclos de oscilações do nível do mar que, associadas a 

uma forte contribuição de materiais vindos do continente e à paleomorfologia da região, 

permitiram a coexistência lateral de ambientes de sedimentação distintos. 

A Série Miocénica de Lisboa atinge cerca de 300 m de espessura, e é constituída por alternâncias 

de areias, areolas, argilas e calcários, em proporções variáveis, ricas em fósseis, animais e vegetais, 

que permitiram caracterizar a idade dos materiais e os seus diferentes ambientes de deposição 

(COTTER, 1956). As variações laterais de fácies são muito frequentes, sendo mesmo evidentes à 

escala do afloramento, comprovando a grande variedade de ambientes deposicionais.  

Na região de Lisboa verifica-se uma lacuna de quase todo o Miocénico superior que a que se 

sobrepõem as camadas do Pliocénico. ANTUNES & PAIS (1993) referem que também durante o 

Pliocénico terá ocorrido uma sequência de eventos transgressivos e regressivos.  
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O Quaternário, por sua vez, caracteriza-se por um movimento regressivo não contínuo, com 

paragens, avanços e recuos do mar sucessivos, que deram origem à acumulação de depósitos de 

terraços a cotas cada vez mais baixas. Os sedimentos do Pliocénico e início do Plistocénico são 

essencialmente sedimentos fluviais compostos por sequências arenosas. Os terraços fluviais são 

compostos, normalmente, por materiais mais grosseiros como areias médias a grosseiras e 

cascalheiras mas encontrando-se também leitos argilosos (ZBYSZEWSKI, 1964). 

No momento em que a regressão do Quaternário atingiu o máximo o nível do mar estaria120 m 

abaixo do actual (ALVEIRINHO DIAS, 2004), escavando profundamente os leitos dos rios: o Tejo 

erodiu camadas do Plistocénico, Pliocénico e até do Miocénico. A essa grande regressão 

(grimaldiana) seguiu-se a transgressão flandriana, que colocou o nível do mar próximo da posição 

actual (TEIXEIRA & GONÇALVES, 1980). 

Os depósitos do Quaternário mais recente, Holocénico, nesta região, são caracterizados 

essencialmente por dunas (areias eólicas) e aluviões. As dunas estão presentes na margem sul do 

Tejo, quer ao longo do cordão litoral como até a altitudes acima dos 100 m (ZBYSZEWSKI, 1963; 

1964). 

As aluviões na região de Lisboa incluem os depósitos do leito principal do rio Tejo e os depósitos 

das ribeiras e linhas de água afluentes. A espessura destes materiais é muito variável e pode ir desde 

valores inferiores a 1 m, para as aluviões das ribeiras, a valores superiores a 40 m, para as aluviões 

do rio Tejo.  

A variabilidade litológica é grande (ALMEIDA, 1991; LOPES, 2001):  

� as aluviões do Tejo são compostas essencialmente por lodos e lodos arenosos com matéria 

orgânica mas também se encontram areias mais lavadas. Ocorrem com frequência alternâncias 

lenticulares de fácies, com variações de composição, consistência e compacidade, sendo a 

presença de conchas e/ou fragmentos de conchas uma constante;  

� as aluviões das ribeiras são muito dependentes das litologias erodidas, são mais arenosas e 

francamente menos lodosas que as aluviões do Tejo, mas podem igualmente conter elevado 

teor em matéria orgânica.  

Nos depósitos mais recentes incluem-se também os materiais de aterro. Apesar de os aterros não 

serem normalmente representados na cartografia geológica, como resultam da ocupação humana 

estão frequentemente presentes nas zonas urbanizadas embora com diferentes espessuras. Podem 

resultar de diferentes actividades, incluindo a necessidade de conquistar uma determinada área a 

um rio, de entulhamentos de áreas onde se desenvolviam antigas explorações, ou associados a 

catástrofes naturais, essencialmente sismos e movimentos de vertentes (ALMEIDA, 1991; LOPES, 

2001).  
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Os aterros são depósitos muito heterogéneos, com uma matriz predominantemente arenosa, 

argilosa ou argilo-arenosa, que contêm frequentemente vestígios de actividade humana, podendo 

conter blocos de grandes dimensões (ALMEIDA, 1991; LOPES, 2001).  

Do ponto de vista tectónico, as principais falhas presentes na região seguem aproximadamente a 

direcção do leito do Rio Tejo: a falha do vale inferior do Tejo com direcção NNE-SSW, cuja 

actividade está associada a diversos sismos entre os quais o de 1909; e a falha do gargalo do Tejo 

de direcção E-W, à qual é associada a mudança do percurso inferior do Tejo, alterando a 

localização da sua foz para a zona de Lisboa (CABRAL, 1983; 1995; MOREIRA, 1991). 

 

4.1.2. Locais Estudados4.1.2. Locais Estudados4.1.2. Locais Estudados4.1.2. Locais Estudados    

Na região da grande Lisboa foram efectuadas aquisições de dados de ondas superficiais (SWM) em 

5 locais junto à margem do Rio Tejo (Figura 4.4), que vão ser apresentados seguindo uma ordem 

de Norte para Sul: 

� Forte da Casa (Concelho de Vila Franca de Xira); 

� Póvoa de Santa Iria – Marinhas do Mulato (Concelho de Vila Franca de Xira); 

� Santa Iria da Azóia – BP (Concelho de Loures); 

� Parque do Trancão (Concelho de Loures); 

� Belém (Concelho de Lisboa). 

 

4.1.2.1. Forte da Casa 4.1.2.1. Forte da Casa 4.1.2.1. Forte da Casa 4.1.2.1. Forte da Casa     

A área estudada localiza-se no Concelho de Vila Franca de Xira, a Norte de Lisboa, entre a EN 10 e 

o rio Tejo, junto à povoação do Forte da Casa (Figura 4.5). Topograficamente trata-se de uma 

superfície aplanada, aproximadamente à cota de 2 m, que é limitada a E pelo viaduto da linha do 

comboio, e a W por uma vertente com aproximadamente 15 m de altura, no topo da qual passa a 

EN 10.  

O enquadramento geológico regional e as litologias principais foram referidos anteriormente (ver 

4.1.1.). Localmente, verifica-se que a aplanação topográfica observada está talhada sobre o 

depósito aluvionar (Figura 4.6), e a vertente a W é composta por materiais do Miocénico e 

corresponde provavelmente a uma forma de erosão antiga, uma paleoarriba. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....4444    –––– Localização das zonas em que foram efectuados ensaios de ondas superficiais da região da 

grande Lisboa (adaptado de: IGEOE, 1997): 1 – Forte da Casa; 2 – Póvoa de Santa Iria, Marinhas do Mulato; 3 

– Santa Iria da Azóia, BP; 4 – Parque do Trancão; 5 - Belém. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....5555    –––– Localização da área estudada: Forte da Casa (adaptado de: IGEOE, 1993a; 1993b). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....6666    –––– Mapa geológico simplificado (adaptado de: SGP, 1981), com a localização aproximada de três 

das áreas onde foram efectuadas aquisições de dados de ondas superficiais: Forte da Casa; Póvoa de Santa 

Iria - Marinhas do Mulato; e Santa Iria da Azóia – BP. 

Relativamente ao enquadramento geológico é importante adicionar apenas um pouco mais de 

informação relativamente às litologias do Miocénico, já que os depósitos correspondentes a esta 

idade apresentam uma grande variabilidade de materiais, e consequentemente de 

comportamentos. 

Assim, os depósitos do Miocénico que se encontram mais à superfície na zona a N de Lisboa, são 

os depósitos do topo da Série Miocénica (SGP, 1981), correspondendo essencialmente a materiais 

resultantes de uma fase transgressiva, mas não muito longe do que se pensa terá sido o seu limite 

máximo (RIBEIRO et al., 1979). As duas unidades mais superficiais pertencem à assentada VII da 

descrição de COTTER (1956), da base para o topo: 

� M4
VIIa – “Areolas de Braço de Prata”, caracterizada pela presença de areias finas micáceas 

(areolas) e arenitos argilosos alternando com bancadas de calcário;  

� M4
VIIb – “Areolas de Cabo Ruivo”, composta por areias e arenitos finos, arenitos calcários, 

calcários margosos e acumulações de conchas, com uma forte componente argilosa. 

Além dos dados da campanha de aquisição de ondas superficiais, nesta área foi efectuado um 

reconhecimento geotécnico para um loteamento (TEIXEIRA DUARTE S.A., 2002a), cujos dados são 

aqui interpretados conjuntamente com a informação geofísica.  

 



CAPÍTULO 4 

150 

4.1.2.1.1. Sondagens4.1.2.1.1. Sondagens4.1.2.1.1. Sondagens4.1.2.1.1. Sondagens    

Para o reconhecimento geotécnico da zona foram efectuados 27 furos de sondagem (Figura 4.7), 

registados com numeração descontínua de 1 a 38 (durante este trabalho manteve-se a numeração 

usada no relatório). Estes furos foram realizados recorrendo a duas sondas hidráulicas; perfurou-se 

com: trados ocos de 8’’ de diâmetro; à rotação com coluna de 140 mm de diâmetro e/ou à 

rotação com utilização de jogos duplos e coroas diamantadas de 101, 86 e 76 mm de diâmetro 

(TEIXEIRA DUARTE S.A., 2002a).  

A cota da boca dos furos e a profundidade do nível freático foram medidas e registadas.  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....7777    –––– Forte da Casa - Localização das sondagens (�): a. a. a. a. Carta topográfica (adaptado de: IGeoE, 1993a; 

1993b); b.b.b.b. Localização e identificação com coordenadas M e P. 

Com base nos dados relativos às coordenadas de cada sondagem M, P e Z (sem introdução de 

informação adicional, como o recurso ao MDT) foi possível desenhar o mapa de isolinhas da 

superfície topográfica (Figura 4.8a). Como consequência da diferença de informação, as curvas de 

nível criadas apresentam-se, obviamente, melhor definidas na zona onde existem mais dados. 

Apesar disso, é possível identificar as principais características topográficas do terreno. 



LOCAIS ESTUDADOS (LISBOA) 

151 

Com base na profundidade do nível de água, medida relativamente à boca do furo em 22 das 

sondagens realizadas, calculou-se a cota a que se encontra esse nível e criou-se também o mapa 

de isolinhas para o nível freático (Figura 4.8b). O rio Tejo encontra-se a E-SE desta área (estando o 

canal, na zona mais afastada, a pouco mais de 1 km) e parte das sondagens atravessam materiais 

aluvionares, que se encontram provavelmente em conexão directa com o rio. Tendo em conta que 

as sondagens foram realizadas durante o mês de Janeiro (2002), portanto durante a época das 

chuvas, constata-se que, como seria de esperar, o nível de água está relativamente próximo da 

superfície, especialmente na zona mais aplanada. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....8888    –––– Forte da Casa - Mapas de isolinhas (cota em m), com coordenadas M e P (criados em SURFER com 

base na informação recolhida nas sondagens identificadas): a. a. a. a. Superfície topográfica (com base na cota da 

boca do furo); b.b.b.b. Cota do nível de água (calculada com base na profundidade do nível de água e na cota da 

boca do furo). 

Foi ainda efectuada a medição da profundidade do nível de água de hora a hora, durante 10 

horas, em dois dias diferentes (18 e 24/01/2002) (TEIXEIRA DUARTE S.A., 2002a), para verificar se 

naquele local, o nível de água é influenciado pela maré (Figura 4.9). O primeiro dia de leituras foi 

pelo menos 8 dias depois da abertura dos furos e o segundo, 6 dias depois, provavelmente na 

tentativa de observar a reacção ao ciclo de maré inverso.  

Tendo em conta que uma maré leva aproximadamente 12 horas a repetir-se, devem registar-se 

subidas ou descidas da maré, em períodos de 6 horas. No dia 18 (Figura 4.9) observa-se uma 

acentuada tendência de subida do nível, num período de 4 horas, em particular nos furos 1 e 5, 
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que são os que se encontram mais próximos do rio. Apesar de depois faltarem 3 pontos da leitura 

nesse dia, observa-se que mais tarde o nível volta a estar mais baixo, indicando uma possível 

influência da maré.  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....9999    –––– Forte da Casa - observação da influência da maré no nível de água, localização e gráficos de 

profundidade do nível de água durante 10 horas em dois dias diferentes. 

No dia 24, verifica-se que o nível de água está mais próximo da superfície devido à acentuada 

precipitação do dia anterior e, provavelmente devido a esse forte incremento de água no sistema 

aquífero, observa-se uma tendência de subida suave do nível de água; seria expectável, para 

confirmar a influência da maré, que se observasse uma tendência de descida.  

A análise do conjunto de sondagens permite definir detalhadamente a litoestratigrafia e a estrutura 

geológica local. As descrições litológicas que constam dos perfis de sondagem foram interpretadas 

à luz do enquadramento geológico da região, tendo sido identificadas quatro unidades 

litoestratigráficas, que são aqui descritas de forma sintetizada, da base para o topo (os termos em 

itálico serão utilizados daqui para a frente, para designar simplificadamente cada uma destas 

unidades): 

� Miocénico: arenitos e calcários margosos, margas, areias argilosas micáceas de granularidade 

variável, por vezes com núcleos carbonatados, e frequentes vestígios de fósseis; 

� Quaternário (Plistocénico): Terraços fluviais; compostos essencialmente por areias médias e/ou 

grosseiras, com frequente presença de areão e/ou seixos, e alguns depósitos de argilas; 
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� Quaternário (Holocénico): Aluviões; essencialmente compostas por lodos, areias e/ou argilas 

lodosas, por vezes com conchas; 

� Quaternário (Holocénico – actual): Aterros; materiais muito heterogéneos, arenosos e areno-

argilosos com pedras. 

Na interpretação das sondagens é possível identificar a presença de materiais correspondentes aos 

terraços do Quaternário que, apesar de não se encontrarem à superfície e por consequência não 

estarem cartografados neste local (Figura 4.6), são perfeitamente espectáveis à luz do 

enquadramento geológico regional.  

Os materiais de aterro foram encontrados em todas as sondagens atravessadas, 17 sondagens 

atravessaram materiais aluvionares, 14 atravessaram depósitos de Terraços e em apenas 4 não foi 

atingido o Miocénico.  

Nos cortes geológicos interpretativos efectuados nas duas direcções principais, paralelamente - SW-

NE e transversalmente à margem do rio - NW-SE (Figuras 4.10 e 4.11), observa-se que existe um 

aumento da espessura dos depósitos de aluviões e terraços com a aproximação ao leito do rio 

(para SE), como seria expectável, mas apesar de menos importante verifica-se também um aumento 

de espessura destes materiais para NE. Pela análise da carta topográfica (Figura 4.5) identifica-se a 

presença de uma linha de água nesta região. 

Construindo o modelo 3D para a estrutura geológica do local (Figura 4.12), observa-se a 

morfologia do paleovale formado nos materiais do Miocénico, sobre os quais se depositaram os 

materiais fluviais, correspondentes a diversas fases da evolução do rio Tejo (Terraços e Aluviões). A 

parte mais escavada do vale foi preenchida pelos terraços fluviais, que deixaram uma superfície 

aplanada à qual posteriormente se sobrepuseram depósitos aluvionares, cuja espessura nesta 

região é aproximadamente constante. 

Foi efectuada a análise estatística da espessura das formações de cobertura atravessadas pelas 

sondagens (Tabela 4.1). Os principais parâmetros estatísticos foram determinados considerando 

apenas as sondagens em que a formação foi identificada e atravessada do topo até à base. No 

caso dos Terraços, como o número de amostras n é baixo os parâmetros não foram calculados 

apresentando-se apenas, como indicador, os seus valores extremos. De referir que em 4 das 

sondagens esta formação foi reconhecida mas não completamente atravessada isto é, a espessura 

máxima é superior à máxima indicada na Tabela 4.1.  

Como se pode verificar os Aterros estão sempre presentes e a sua espessura ronda os 1.5 m. Nas 

Aluviões espessura é bastante homogénea, com valores próximos da média e da mediana. Quanto 

aos Terraços, apesar de não se terem calculado os parâmetros estatísticos sabe-se que o intervalo 

de espessuras é muito maior, e que a espessura aumenta em direcção a E-SE, como se pode ver na 

Figura 4.11. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....10101010    –––– Forte da Casa - cortes geológicos interpretativos com a direcção SW-NE e respectiva localização (factor de sobrelevação 2×). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....11111111    –––– Forte da Casa - cortes geológicos interpretativos com a direcção NW-SE e respectiva localização (factor de sobrelevação 2×).. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....12121212    –––– Forte da Casa – modelo 3D da geologia (criado no ROCKWORKS – factor de sobrelevação 2.5×): 

a.a.a.a. Modelo global; b. b. b. b. Base dos Aterros; c.c.c.c. Topo dos Terraços; d.d.d.d. Topo do Miocénico (paleomorfologia). 

Tabela 4.1 Tabela 4.1 Tabela 4.1 Tabela 4.1 –––– Parâmetros estatísticos para a espessura das formações identificadas no Forte da Casa, 

considerando as sondagens em que as unidades são completamente atravessadas. 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    

AterrosAterrosAterrosAterros (n=27) (n=27) (n=27) (n=27)    AluviõesAluviõesAluviõesAluviões (n=17) (n=17) (n=17) (n=17)    TerraçosTerraçosTerraçosTerraços (n (n (n (n=14)=14)=14)=14)    
Média 1.7 3.8 - 

Desvio padrão 1.4 1.1 - 
Mediana 1.5 3.6 - 
Mínimo 0.5 1.7 2.4 
Máximo 6.0 6.0 >17.7 

 

4.1.2.1.2. Ensaios Geotécnicos 4.1.2.1.2. Ensaios Geotécnicos 4.1.2.1.2. Ensaios Geotécnicos 4.1.2.1.2. Ensaios Geotécnicos in situin situin situin situ    

Como é habitual foram realizados ensaios SPT  ao longo dos furos de sondagem (TEIXEIRA DUARTE 

S.A., 2002a). Os procedimentos seguidos foram os da norma ASTM D1586-99, considerando um 

limite máximo de 60 pancadas (como está enraizado na prática portuguesa).  

No total das 27 sondagens foram executados 267 ensaios SPT , 10% dos quais em materiais 

identificados como Aterros, 13% em Aluviões; 30% em Terraços e a maioria, 47%, em materiais 

miocénicos.  
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Nos ensaios em que a penetração total não foi atingida (na 1ª ou na 2ª fase), procedeu-se à 

extrapolação linear do número de pancadas, de forma a conseguir uma melhor representação da 

resistência. Os valores de SPT  foram corrigidos de acordo com os procedimentos descritos no 

EUROCÓDIGO 7 (ENV 1997-3) (ver 2.3.1.2.) para obter 60N , e no caso das areias também ( )601N . 

Com base nos valores do número de pancadas extrapolados e corrigidos 60N , foi possível criar 

secções que tentam representar em corte a resistência do terreno (Figura 4.13). Esses têm a mesma 

localização e direcção dos cortes geológicos apresentados nas Figuras 4.10 e 4.11, para permitir a 

comparação. 

Estas secções foram criadas pela modelação da área, em função de dados pontuais, sem ter em 

consideração a unidade geológica a que pertencem. Partindo-se de dados numéricos 

georeferenciados, é gerado um modelo de comportamento para a área, que depois é seccionado. 

Estas representações permitem identificar comportamentos típicos de determinadas unidades, 

observando-se as áreas de maior e menor resistência. 

Particularmente observa-se que os depósitos aluvionares, que apresentam resistência muito baixa 

( 60N <10), ficam bem evidenciados nas secções, e que alguns dos materiais que compõem os 

Terraços, já apresentam resistência elevada ( 60N ≥60). Os valores mais elevados para estes 

depósitos, apesar de relativamente recentes, traduzem o maior grau de consolidação. 

Os valores obtidos foram usados para classificar os materiais das diferentes unidades geológicas, 

quanto à compacidade e consistência (Figuras 4.14, 4.15 e Tabelas 4.2, 4.3). A classificação utilizada 

para as argilas foi a de TERZAGHI & PECK (1967), e para areias a de SKEMPTON (1986), usando ( )601N , 

como aconselhado no ENV 1997-3.  

A classificação da compacidade em solos granulares deve ser sempre baseada no ( )601N . No 

entanto, para efeitos de comparação, inclui-se também a proposta de SANGLERAT (1972) para a 

avaliar a compacidade das areias sem a correcção da tensão efectiva vertical, isto é, com base em 

60N  (Figura 4.14). Estes últimos intervalos de classe foram ainda aplicados aos arenitos miocénicos; 

apesar de o ensaio SPT  não ser adequado para caracterizar materiais rochosos, a observação do 

histograma permite verificar a preponderância dos materiais mais resistentes (Figura 4.14). 

Assim, enquanto os aterros, materiais de grande heterogeneidade, que neste local são de 

composição essencialmente arenosa, apresentam compacidade média, os restantes materiais 

arenosos, independentemente da idade, são na sua maioria areias muito densas (Tabela 4.2). Por 

sua vez, as unidades que têm materiais argilosos apresentam comportamentos muito distintos; as 

aluviões são essencialmente materiais de baixa consistência (mole a média), os Terraços são 

constituídos por argilas duras a rijas (Tabela 4.3).  
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Figura Figura Figura Figura 4444....13131313    –––– Forte da Casa - secções de 60N  (ROCKWORKS): secções com direcção SW-NE (A a C), localizados 

na Figura 4.10, apresentam um factor de sobrelevação 2×; secções com direcção NW-SE (D a H), localizados 

na Figura 4.11, sem sobrelevação. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....14141414    –––– Forte da Casa – Histogramas de frequência e curva de frequência acumulada usando os 

intervalos da classificação de compacidade: a. a. a. a. 60N  (SANGLERAT, 1972) para Aterros, areias dos Terraços e 

areias e arenitos miocénicos; b.b.b.b. ( )601N  (SKEMPTON, 1986) apenas para areias dos Aterros, dos Terraços e do 

Miocénico. 
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Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.2222    –––– Forte da Casa: classificação das areias quanto à compacidade ( ( )601N ) (SKEMPTON, 1986). 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
Compacidade Compacidade Compacidade Compacidade ( )601N     

AterrosAterrosAterrosAterros (%) (%) (%) (%)    Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)    Miocénico (%)Miocénico (%)Miocénico (%)Miocénico (%)    
Muito solta (< 3) - - - 
Solta (3 – 8) 15 - - 
Média (8 – 25) 70 13 6 
Densa (25 – 42) 15 25 31 

Muito densa (> 42) - 62 63 

 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....15151515    –––– Forte da Casa - Histogramas de frequência e curvas de frequência acumulada usando os 

intervalos da classificação de consistência, 60N  (TERZAGHI & PECK, 1967) para as Aluviões e argilas dos 

Terraços. 

TabelaTabelaTabelaTabela 4. 4. 4. 4.3333    –––– Forte da Casa: classificação das argilas quanto à consistência ( 60N ) (TERZAGHI & PECK, 1967). 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
Consistência Consistência Consistência Consistência 60N     

Aluviões (%)Aluviões (%)Aluviões (%)Aluviões (%)    Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)    
Muito mole (< 2) 33 - 

Mole (2 – 4) 20 - 
Média (4 – 8) 36 - 
Dura (8 – 15) 11 24 

Muito dura (15 – 30) - 23 
Rija (> 30) - 53 

 

Comparando as Figura 4.14a e 4.14b, em que são apresentados os histogramas dos materiais 

arenosos, com e sem a correcção da tensão efectiva vertical, verifica-se que apenas no caso dos 

Aterros há uma alteração significativa. Apesar de os intervalos de classes não serem exactamente os 

mesmos, em ambas as classificações as areias dos Terraços e do Miocénico são essencialmente 

materiais muito compactos.  

Analisando em função da profundidade os valores de 60N  e ( )601N  (Figura 4.16), verifica-se que a 

correcção para a tensão efectiva vertical faz aumentar a resistência dos valores mais à superfície, 

que é o que acontece no caso dos Aterros (Figura 4.14). No entanto, com o aumento da 
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profundidade o efeito provocado pelo aumento da tensão efectiva vertical faz com que os valores 

de resistência à penetração aumentem. É precisamente esse efeito que a correcção tenta 

homogeneizar, normalizando os valores, e o que se observa nestes gráficos é com o aumento da 

profundidade o valor de ( )601N  passa a ser menor do que o de 60N . 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....16161616    –––– Forte da Casa – Distribuição dos valores de 60N  e ( )601N  em função da profundidade para as 

areias dos Terraços e do Miocénico. 

 

4.1.2.1.3. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.1.3. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.1.3. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.1.3. Ensaio das Ondas Superficiais    

Neste local foram efectuadas duas linhas de aquisição (Figura 4.17) aproximadamente paralelas ao 

rio Tejo. A direcção escolhida teve como objectivo minimizar as potenciais variações laterais de 

fácies que seriam expectáveis numa zona de depósitos aluvionares.  

Optou-se por igual geometria para ambas as linhas (SWM-FC1 e SWM-FC2), com uma linha de 

48 m comprimento e espaçamento entre geofones de 2 m (ver 3.2.2.1.3.1. e 3.2.2.1.4.1.): 

� SWM-FC1 – efectuou-se, usando um martelo de 5 kg, a aquisição directa e inversa com a fonte 

a 2 m (10 tiros de cada lado), do lado NE aumentou-se a distância da fonte para 20 m e 

efectuou-se nova aquisição (10 tiros) permitindo assim somar mais 10 geofones aos 24 

anteriores (34 canais), do lado SW efectuou-se uma aquisição com um peso de 20 kg a uma 

distância de 2 m (5 tiros); 
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� SWM-FC2 – efectuou-se a aquisição directa e inversa usando o martelo de 5 kg a 2 m do 

primeiro geofone (10 tiros). 

Utilizaram-se tempos de registo de 2 s, com uma taxa de amostragem de 1 ms. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....17171717    –––– Forte da Casa – Localização aproximada dos perfis de SWM realizados. 

 

4.1.2.1.3.1. SWM4.1.2.1.3.1. SWM4.1.2.1.3.1. SWM4.1.2.1.3.1. SWM----FC1FC1FC1FC1    

Inicialmente efectuou-se a verificação das curvas de dispersão obtidas pelos diversos registos, 

usando o método kf − , permitindo observar se o comportamento é multimodal e, através da 

observação do tiro directo e inverso, se existem grandes variações laterais de fácies. Esta fase inicial 

é uma fase de pré-processamento que permite escolher a melhor abordagem de processamento a 

usar para determinado conjunto de dados. 

As curvas de dispersão obtidas (Figura 4.18), sem recorrer a nenhum processo de filtragem, são 

multimodais mas todas muito semelhantes, encontrando-se praticamente sobrepostas, o que indica 

que as variações laterais de fácies não são muito significativas.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....18181818    –––– Forte da Casa – Curvas de dispersão para a linha SWM-FC1 usando a aquisição directa e 

inversa obtidas com o martelo e a aquisição obtida com o peso. Fase de pré-processamento efectuada com 

base no campo de ondas completo. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....19191919    –––– Forte da Casa – Processamento MOPA para a linha SWM-FC1. Fase versus distância para as 

frequências 8.5, 10, 12.5, 15, 17.5 e 19.5 Hz: a. a. a. a. Aquisição NE com martelo; b.b.b.b. Aquisição SW com martelo; c.c.c.c. 

Aquisição SW com peso. 



CAPÍTULO 4 

164 

Seguiu-se uma fase, ainda de pré-processamento usando o MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) (ver 

3.2.2.2.2.2.). Apesar de se saber à partida que este método não pode ser aplicado a dados 

francamente multimodais, tentou-se verificar a linearidade da fase.  

Após a aplicação do teste MOPA verificou-se que os dados passam o teste estatístico para a 

linearidade da fase no intervalo entre os 8.5 Hz e os 20 Hz (Figura 4.19). Para frequências mais 

elevadas a linearidade não se verifica, observa-se pela curva de dispersão que acima desta 

frequência a sobreposição modal poderá ser importante. Como seria de esperar pela simples 

análise da curva de dispersão (Figura 4.17), este teste confirma a importância da escolha de um 

método de inversão que considere a natureza dos dados. 

Assim, processaram-se os dados resultantes das diferentes aquisições no domínio kf − , usando o 

programa POLISURF (STROBBIA, 2003a). Nas Figuras 4.20, 4.21 e 4.22 mostra-se a aquisição NE com 

24 e 34 canais (pela soma dos sinais resultantes de duas posições da fonte) e a aquisição SW. Nesta 

última escolheu-se apresentar apenas a resultante da utilização do martelo como fonte, pois os 

resultados da aquisição com o peso são muitíssimo semelhantes. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....20202020    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Processamento kf −  para a aquisição NE, 24 receptores, 

com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva 

de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 
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Os dados foram filtrados no domínio xt − , retirando os eventos que não correspondiam 

claramente às ondas superficiais, como a onda P que se propaga a uma velocidade superior. 

Seguiu-se a aplicação de um filtro aos dados no domínio xf − , extraindo toda a informação 

energeticamente pobre (ver Figura 3.38). Os sismogramas apresentados nas Figuras 4.20a, 4.21a e 

4.22a são os resultantes deste processo. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....21212121    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Processamento kf −  para a aquisição NE, 34 receptores 

com martelo, soma de duas aquisições com mudança da posição da fonte: a. a. a. a. Sismograma somado e filtrado; 

b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com 

pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

De seguida aplicou-se a transformada 2D FFT obtendo-se os espectros kf −  (Figuras 4.20b, 4.21b 

e 4.22b). Estes têm aproximadamente o mesmo conteúdo em frequências, com informação até 

cerca dos 150 Hz, mas a partir dos 80 Hz começa a observar-se a presença de aliasing espacial; 

como os eventos mais energéticos se concentram a frequências inferiores e como para a maioria 

dos objectivos, exceptuando a caracterização de pavimentos que terá que ter um outro tipo de 

abordagem, não se exige grande pormenor nas camadas mais superficiais, não se achou 

necessário efectuar a recuperação do aliasing. 
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Da pesquisa dos máximos absolutos (Figuras 4.20c, 4.21c e 4.22c) resulta a curva de dispersão 

experimental, observando-se apenas ligeiras diferenças entre as curvas resultantes das diversas 

aquisições. É de notar que, ao contrário do que seria de esperar, a soma dos sinais não representa 

nenhum acréscimo de informação relativamente às aquisições com 24 canais; neste caso verifica-se 

que os modos, que antes de se encontravam bem separados, aparecem aqui mais sobrepostos 

(Figura 4.21c). 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....22222222    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Processamento kf −  para a aquisição SW, 24 receptores, 

com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva 

de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

Este tipo de comportamento multimodal, tão evidente, é frequente em situações onde se 

encontram inversões de velocidade. Este facto é confirmado por parte da curva, que aparenta ser o 

modo fundamental, ter um ponto em que a velocidade é mais baixa, a uma frequência ≈18 Hz e 

aumentar de velocidade quer para as baixas frequências, indicando o aumento esperado de 

velocidade em profundidade, quer para as mais altas frequências, onde esse aumento apesar de 

mais suave está presente. 

Pela observação do resultado da pesquisa de máximos relativos (Figuras 4.20d, 4.21d e 4.22d), 

parecem ficar melhor descritas a continuação das restantes curvas, correspondentes aos diversos 

modos de propagação. Retomando o caso da linha com 34 canais, verifica-se que o ramo das 
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baixas frequências da curva de dispersão experimental, onde se dá o aumento rápido da 

velocidade de fase (Figura 4.21c e 4.21d), que inicialmente se poderia pensar pertencer ao modo 

fundamental, após a pesquisa dos máximos relativos, fica a dúvida se não pertencerá a um modo 

superior.  

Após verificar os resultados do processamento analisou-se a incerteza associada a cada valor de 

velocidade de fase. Assim, como os dados resultantes das aquisições directa e inversa com 24 

canais e martelo (10 tiros), efectuou-se o processamento individual de cada tiro e para cada 

frequência calculou-se o desvio padrão da velocidade de fase (Figuras 4.23 e 4.24). Aqui, a 

incerteza associada aos pontos de baixa frequência é muito grande e por vezes basta um ponto 

com um valor extremamente alto e pouco plausível, para alterar muito os resultados. No entanto, é 

necessário que durante a inversão a incerteza seja tida em consideração; não se deve forçar o 

ajuste de determinados pontos em maior profundidade, cujo valor pode não corresponder à 

realidade.  

Esta abordagem não permite calcular a incerteza real associada a cada ponto, pois esta análise é 

efectuada com base nos sismogramas individuais não filtrados e a presença de valores extremos, 

pouco plausíveis, influencia demasiado os resultados, mas permite analisar os dados mais 

criteriosamente. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....23232323    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 

NE, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual 

dos 10 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental 

com as barras de erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 



CAPÍTULO 4 

168 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....24242424    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 

SW, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual 

dos 10 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental 

com as barras de erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

Após o processamento dos dados passou-se à inversão, etapa que permite obter o resultado final 

(ver 3.2.2.3.). Optou-se inicialmente, devido ao carácter fortemente multimodal das curvas de 

dispersão experimentais, por efectuar a inversão por tentativa e erro, com baixa parametrização isto 

é, usando um pequeno número de camadas. Para tal recorreu-se à modelação multimodal directa 

usando o código POLISURF (STROBBIA, 2003a).  

O processo da inversão dos dados iniciou-se com a tentativa de ajustar a curva de dispersão 

experimental, usando os máximos absolutos e relativos, da aquisição SW. O nível freático foi 

considerado à superfície pois durante a aquisição observou-se que, com excepção de uma fina 

camada superficial, os solos estavam saturados. Esta curva de dispersão (Figura 4.22c), tem a 

particularidade de ter um salto para um modo superior nas baixas frequências; este salto é mais 

evidente nas aquisições efectuadas com a fonte deste lado (martelo e peso). Para ajustar esta parte 

da curva, cuja incerteza é baixa (Figura 4.24c), foi necessário introduzir para além da inversão de 

velocidade que já tinha sido identificada pelo comportamento geral da curva de dispersão 

experimental e particularmente pelo andamento do modo fundamental, uma outra ligeira inversão 

de velocidade, a maior profundidade (Figura 4.25). Esta segunda inversão de velocidade não é 

visível no comportamento do modo fundamental, notando-se apenas nos modos superiores e, 

aumentando a espessura desta camada torna, o segmento das baixas frequências do segundo 

modo de propagação, mais próximo do modo fundamental. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....25252525    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Inversão por tentativa e erro na aquisição SW: ajuste da curva 

de dispersão experimental (asteriscos pretos) às curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e respectivo 

modelo de interpretação (modelo 1). 

De seguida, partindo do modelo obtido para SW tentou-se ajustar a curva a NE. Aqui (Figura 4.26), 

verificou-se que a introdução de mais duas camadas com velocidade crescente melhora bastante o 

ajuste da parte da curva correspondente às baixas frequências. O aumento da velocidade e 

espessura de qualquer uma dessas duas camadas provoca um desajuste entre a curva 

experimental e a curva modal.  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....26262626    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Inversão por tentativa e erro na aquisição NE: ajuste da curva 

de dispersão experimental (asteriscos pretos) às curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e respectivo 

modelo de interpretação (modelo 2). 

Na parte da curva relativa à mais altas frequências, verifica-se que o ajuste é ainda melhor que na 

situação anterior. No entanto, usando o modelo determinado para NE e sobrepondo a curva SW, 
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observa-se que há um ligeiro desajuste, precisamente na porção da curva que se tentou ajustar 

usando a segunda inversão de velocidade. Uma vez que a segunda inversão de velocidade, se 

bem que possível não é expectável neste contexto geológico, o desajuste poderá ser indicativo de 

que é necessário abordar a questão com cuidado. 

Após esta primeira fase de tentativa e erro tentou-se obter um modelo usando os programas de 

inversão automática que têm como base o modo fundamental. Com o programa SURF (HERRMANN, 

1994) invertendo, quer para obter a velocidade, quer para obter a espessura, não se conseguiu 

reduzir o erro padrão abaixo dos 20%, e as iterações finais deram resultados pouco plausíveis para 

o local.  

Com o programa SWAMI (RIX & LAI, 2004), por sua vez, obtiveram-se resultados bastante 

interessantes. Como este programa apenas inverte para a velocidade, tentou-se o ajuste usando as 

espessuras obtidas por tentativa e erro, designando o modelo menos profundo por modelo 1 (SW) 

e o mais profundo por modelo 2 (SW+NE). Foram ajustadas as porções das curvas 

correspondentes ao modo fundamental (porção aproximadamente entre os 6 e os 40 Hz) para as 

4 curvas de dispersão obtidas nas aquisições para esta linha e os modelos apresentam, de uma 

forma geral, comportamentos semelhantes (Figuras 4.27 e 4.28). 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....27272727    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Inversão usando o programa SWAMI: ajuste das curvas 

teóricas para os modelos 1 e 2 à curva de dispersão experimental. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....28282828    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Modelos resultantes da inversão usando o SWAMI e por 

tentativa e erro.  

Apesar de não corresponder a um resultado real da incerteza na determinação da velocidade de 

fase para uma curva de dispersão, o efeito da “incerteza” é visível nos modelos obtidos (Figura 

4.28). Como se pode verificar, enquanto que nas camadas mais superficiais os modelos se 

apresentam quase sobrepostos, com o aumento da profundidade as diferenças na velocidade da 

onda de corte obtida para os diversos perfis vai aumentando.  

É de notar que considerando apenas o modelo 1 e para a aquisição de 24 canais com fonte a NE, 

o modelo de velocidade resultante apresenta uma segunda inversão de velocidade, se bem que 

aqui associada a um contraste de velocidade bastante elevado com substrato e pouco verosímil. 

No entanto, como a inversão de velocidade aos 8 m pelo método da tentativa e erro foi 

considerada devido a informação contida nos modos superiores é portanto natural que não seja 

identificada usando apenas o modo fundamental. 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....29292929    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Curvas modais (pontos cinzentos) obtidas por modelação 

directa e ajuste com as curvas de dispersão experimentais obtidas para 24 canais com o martelo, a partir de 

SW (asteriscos vermelhos) e de NE (asteriscos azuis), usando os modelos obtidos no SWAMI: a. a. a. a. Modelo 2 – 24 

SW martelo; b.b.b.b. Modelo 2 – 24 NE martelo. 
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É ainda necessário relembrar que como os algoritmos de modelação directa usados no caso da 

tentativa e erro e no programa SWAMI são diferentes, é possível que se observem ligeiras 

diferenças. 

Após verificar que existem algumas diferenças entre os modelos interpretativos obtidos por 

tentativa e erro e por inversão automática, decidiu-se tentar ajustar os modelos obtidos pelo SWAMI 

à curva multimodal usando a modelação directa (POLISURF); optou-se por ajustar a situação 

referente ao designado modelo 2 da tentativa e erro, obviamente por este atingir maior 

profundidade. Usaram-se os perfis da aquisição de 24 canais com o martelo nas direcções SW e NE 

(Tabela 4.4). 

Como se pode observar pela Figura 4.29, as curvas modais são muito semelhantes e o ajuste ao 

modo fundamental é, como seria de esperar, muito parecido. No entanto, o ajuste às partes da 

curva correspondentes a outros modos de propagação não é tão bom como se tinha conseguido 

no caso da tentativa e erro.  

Para ajustar as curva de forma a definir um modelo final, é necessário relembrar que a informação 

contida em cada ponto das baixas frequências é pequena e a incerteza que lhe está associada é 

grande. É também importante relembrar que do teste MOPA resultou que a fase apenas era linear 

até aos 20 Hz. Assim, optou-se por reajustar o perfil de velocidade (correspondente a um modelo 

do subsolo) tentando juntar a informação dada pelo processo de inversão automática e pelo da 

tentativa e erro. O perfil final    de    SV  (Figura 4.30 e Tabela 4.4), de 5 camadas + substrato, não 

necessita de recorrer à segunda inversão de velocidade (de existência duvidosa) que se tinha 

ponderado inicialmente. 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....30303030    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC1 – Ajuste das curvas modais (pontos cinzentos) às curvas de 

dispersão experimentais (24 canais com o martelo) de SW (asteriscos) e de NE (quadrados) e o respectivo 

perfil final de SV .... 
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TTTTabela 4.abela 4.abela 4.abela 4.4444    –––– Perfis de velocidade da onda de corte para a linha SWM-FC1 

Espessura Espessura Espessura Espessura (m)(m)(m)(m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
((((24 SW martelo24 SW martelo24 SW martelo24 SW martelo))))    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
((((24 NE martelo24 NE martelo24 NE martelo24 NE martelo))))    

Espessura Espessura Espessura Espessura (m)(m)(m)(m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

FINALFINALFINALFINAL    

1 180 200 1 200 
3 110 105 3 100 
4 180 200 4 200 
2 290 210 2 300 
4 400 380 8 400 
4 425 450 ∞ 450 (?) 
∞ 450 480 - 

 

4.1.2.1.3.2. SWM4.1.2.1.3.2. SWM4.1.2.1.3.2. SWM4.1.2.1.3.2. SWM----FC2FC2FC2FC2    

Nesta aquisição, a prévia observação dos sismogramas não filtrados identifica a presença de forte 

ruído que pode ser prejudicial no processamento dos dados (Figura 4.31). Para além do trem das 

ondas superficiais, que como já se referiu é o evento de maior energia, observa-se a refracção das 

ondas P (o nível freático estava junto à superfície na aquisição) e outros eventos de origem 

desconhecida, que provocam a contaminação do sinal. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....31313131    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Sismogramas da aquisição: a.a.a.a. Com a fonte a NE; b.b.b.b. Com a 

fonte a SW. 

Apesar de partes das curvas serem aproximadamente coincidentes, as curvas de dispersão obtidas 

são diferentes (Figura 4.32). Na curva obtida, accionando a fonte de NE, observam-se muitos saltos 
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de modo e alguma dificuldade em definir um comportamento geral. Por sua vez, a curva com a 

fonte a SW apresenta-se com um modo fundamental aparente bem definido. Apesar da curva NE 

corresponder ao sismograma mais ruidoso é necessário considerar a possível presença de variações 

laterais de fácies, que possam prejudicar a inversão destes dados. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....32323232    –––– Forte da Casa – Curvas de dispersão para a linha SWM-FC2 usando a aquisição directa e 

inversa. Fase de pré-processamento efectuada com base no campo de ondas completo. 

Pela aplicação do pré-processamento MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) verifica-se que, apesar das 

diferenças entre as curvas de dispersão aparentes, o teste estatístico à linearidade da fase permite 

validar os dados entre os 6.5-16.5 Hz para ambas as aquisições (Figura 4.33). Para frequências mais 

altas não se verifica a linearidade, o que pode ser resultante de sobreposição modal ou, muito 

provavelmente, de variações laterais de fácies. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....33333333    –––– Forte da Casa – Processamento MOPA para a linha SWM-FC2. Fase versus distância para as 

frequências 6.5, 10, 12.5, 15, 16.5 Hz: a. a. a. a. Aquisição NE; b.b.b.b. Aquisição SW. 
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Seguiu-se o processamento dos dados resultantes no domínio kf − usando o programa POLISURF 

(STROBBIA, 2003a) (Figuras 4.34 e 4.35). O processo de filtragem dos dados é particularmente 

importante neste caso pois, como já foi mostrado, o ruído presente nos sismogramas é elevado 

(Figura 4.31). Também para esta linha de aquisição se filtraram inicialmente os dados no domínio 

xt −  e depois no domínio xf − , seguindo o procedimento anteriormente descrito. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....34343434    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Processamento kf −  para a aquisição NE, 24 receptores, 

com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva 

de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

Dos espectros kf −  (Figuras 4.34b e 4.35b) observa-se que o conteúdo em frequências não 

chega a atingir os 100 Hz, verificando-se que acima dos 60 Hz já existem fenómenos de aliasing 

espacial. Comparando com os dados da linha SWM-FC1, o conteúdo em frequências da linha 

SWM-FC2 é superior, passando os 150 Hz. Outra diferença entre as duas linhas de aquisição é que 

a máxima energia em SWM-FC2 encontra-se a uma frequência ligeiramente mais baixa que para 

SWM-FC1, o que poderá indicar uma camada de baixa velocidade mais espessa e/ou com 

velocidade inferior. 

As curvas de dispersão experimentais (Figuras 4.34c e 4.35c), mesmo depois do processamento dos 

dados filtrados, mantêm bastantes diferenças e, enquanto a curva SW aparenta um modo 
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fundamental bem definido, no caso da curva NE, continuam a observar-se saltos de modo, 

mostrando uma curva muito irregular. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....35353535    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Processamento kf −  para a aquisição SW, 24 receptores, 

com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva 

de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

Após fazer a pesquisa dos máximos relativos (Figuras 4.34d e 4.35d), consegue-se definir o modo 

fundamental para o caso da aquisição efectuada a NE (Figura 4.34d), verificando-se mesmo que 

não há uma diferença, entre a aquisição directa e inversa, tão grande como inicialmente 

aparentava (Figura 4.36). Depois da sobreposição das curvas de dispersão obtidas pela pesquisa de 

máximos relativos verifica-se que os resultados são, na verdade, semelhantes e que as variações 

laterais de fácies são menos importantes do que se esperava inicialmente. 

A determinação da curva de dispersão para cada sismograma individual permite observar a 

dispersão dos pontos, calcular o desvio padrão da velocidade para cada frequência (Figuras 4.37 e 

4.38) e, assim, analisar a incerteza associada à determinação da velocidade de fase para cada 

ponto. Para além do normal aumento da incerteza com a diminuição da frequência, observa-se 

que o caso da aquisição NE (Figura 4.37), os máximos energéticos não estão associados, em todos 

os sismogramas, ao mesmo modo de propagação e, como consequência, as extremidades de cada 
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segmento de curva têm um desvio padrão bastante elevado. No entanto, no caso da aquisição SW, 

a incerteza associada à determinação da velocidade é baixa para a maioria das frequências, 

enquanto que para cima dos 50 Hz o cálculo da incerteza é contaminado pelos fenómenos de 

aliasing espacial.  

 
Figura Figura Figura Figura 4444....36363636    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Curva de dispersão experimental recorrendo à pesquisa de 

máximos relativos para NE (pontos pretos) e SW (pontos cinzentos). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....37373737    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 

NE: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos 

cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de 

erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....38383838    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 

SW: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos 

cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de 

erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

Pela análise das curvas de dispersão, verifica-se que deve existir uma inversão de velocidade muito 

suave, pois a curva de dispersão tem o seu mínimo aproximadamente aos 15 Hz e cresce em 

direcção às baixas frequências, representando o natural aumento da velocidade com a 

profundidade, mas também em direcção às altas frequências, onde se observa um aumento muito 

ligeiro da velocidade (Figura 4.36).  

Considerando as curvas de dispersão resultantes desta linha de aquisição optou-se por uma 

abordagem diferente da usada para a linha anterior e iniciou-se o processo pela inversão 

automática da curva de dispersão resultante da aquisição de SW. No entanto, existe uma pequena 

particularidade nesta curva, na parte relativa às baixas frequências, que deixa dúvidas quanto ao 

andamento real do aparente primeiro modo de propagação. Olhando atentamente para a Figura 

4.35c (ou até na Figura 4.38a), verifica-se que pode haver um salto para um modo superior, como 

na situação apresentada no capítulo anterior, na Figura 3.48. Apesar de a diferença de velocidades 

entre as duas hipóteses ponderadas, que são apresentadas na Figura 4.39, ser pequena, esta 

situação deve ser tida em conta. Observando atentamente a curva possível para a hipótese 2, 
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verifica-se que o ramo das baixas frequências se encontra muito verticalizado, prevendo um grande 

contraste de velocidade, que talvez possa não corresponder à realidade.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....39393939    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – duas hipóteses consideradas para o andamento do modo 

fundamental da curva de dispersão da aquisição com a fonte em SW. 

Ponderaram-se as duas situações e inverteram-se ambas usando o programa SWAMI (RIX & LAI, 

2004). Como o programa não inverte para a espessura das camadas, optou-se pela introdução de 

um modelo um pouco mais parametrizado, com camadas menos espessas junto à superfície e 

maiores em profundidade. O ajuste obtido entre as curvas de dispersão experimental e teórica e os 

respectivos modelos são apresentados na Figura 4.40. No caso do programa SURF (HERRMANN, 

1994), novamente o erro padrão não desceu dos 10%, e os modelos obtidos resultaram em 

velocidades improváveis; o programa parece ter alguma dificuldade em ajustar situações onde se 

verifiquem inversões de velocidade, mesmo que ligeiras, como é este caso. 

Pela observação dos modelos resultantes da aplicação do SWAMI (Figura 4.40, Tabela 4.5), verifica-

se que são praticamente iguais até aos 5 m de profundidade, onde na inversão da hipótese 2, em 

que se pondera que as baixas frequências possam corresponder a um salto para um modo 

superior, se observa o esperado contraste de velocidade (>100 m/s). A partir dos 13 m de 

profundidade, em qualquer dos modelos, os aumentos de velocidade são pouco significativos e 

aos 17 m os modelos aproximam-se novamente. Na realidade, as diferenças entre os modelos não 

são muito significativas e a partir dos 17 m eles perdem sensibilidade. Este facto que é confirmado 

pela introdução de mais camadas no modelo; até aos 17 m não há diferenças entre os modelos e 

nas camadas seguintes o aumento da velocidade é quase inexistente.  

À partida, a abordagem destas duas hipóteses é algo tendenciosa, pois pondera-se que a hipótese 

2 seja a menos provável e, depois de se observar os modelos, as diferenças entre eles são pequenas 

e poderão não ser muito significativas. Além disso, também é necessário recordar que enquanto a 
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incerteza associada aos valores das baixas frequências da hipótese 2 é anormalmente baixa para 

valores baixos de frequência, a incerteza associada às baixas frequências da hipótese 1 é bastante 

mais elevada (Figura 4.38c). No entanto, observando a Figura 4.40a e 4.40b, nota-se que, para 

tentar ajustar a velocidade mais elevada nas baixas frequências, o modelo 2 provoca um desajuste 

na curva nas altas frequências. Apesar de todas estas condicionantes e dificuldades, e como é 

necessário decidir por um dos modelos, optou-se por introduzi-los na modelação directa 

(POLISURF) e verificar o seu comportamento (Figura 4.41). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....40404040    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Ajuste entre a curva de dispersão experimental e a curva 

teórica obtida pelo programa SWAMI para: a. a. a. a. Hipótese 1; b. b. b. b. Hipótese 2; e c. c. c. c. Modelos resultantes da inversão. 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....41414141    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Ajuste entre a curva de dispersão experimental e as curvas 

modais obtidas por modelação directa para: a. a. a. a. Hipótese 1; b. b. b. b. Hipótese 2. 
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Da observação das curvas modais obtidas e comparação com a curva experimental, verifica-se que 

enquanto na hipótese 1 se consegue ajustar os pequenos saltos de modo da curva experimental, 

na hipótese 2 não. Assim, partindo do perfil de SV  da hipótese 1,    o modelo final é obtido por 

tentativa e erro ajustando pormenores (Figura 4.44, Tabela 4.8) 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....42424242    –––– Forte da Casa, linha SWM-FC2 – Ajuste das curvas modais (pontos cinzentos) à curva de 

dispersão experimental de SW (asteriscos pretos) e o respectivo perfil final de SV ....    

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.5555    –––– Perfis de velocidade da onda de corte para a linha SWM-FC2 

Espessura Espessura Espessura Espessura (m)(m)(m)(m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    ---- Hipótese 1 Hipótese 1 Hipótese 1 Hipótese 1    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI---- Hipótese 2 Hipótese 2 Hipótese 2 Hipótese 2    
Espessura Espessura Espessura Espessura (m)(m)(m)(m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

FINALFINALFINALFINAL    
1 120 130 1 120 
2 90 85 2 90 
2 130 130 2 130 
4 200 270 4 200 
4 260 320 8 300 
4 300 330 ∞ 350 (?) 
4 320 330 
∞ 335 330 

- 

 

 

4.1.2.1.4. Correlação dos Dados4.1.2.1.4. Correlação dos Dados4.1.2.1.4. Correlação dos Dados4.1.2.1.4. Correlação dos Dados    

Depois de determinados os dois modelos de subsolo, para as duas linhas de aquisição, que se 

encontram no mesmo alinhamento (Figura 4.20), o primeiro passo é comparar os dois perfis de 

velocidade (Figura 4.43). Os perfis resultantes atingem praticamente a mesma profundidade e, de 

uma forma geral, têm o mesmo andamento; a diferença mais significativa é a velocidade da última 
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camada, que é superior em 100 m/s no caso da linha SWM-FC1 que no caso de SWM-FC2. Este 

facto poderá resultar de a curva SWM-FC2 ter menos informação nas baixas frequências não tendo, 

por isso, permitido identificar esta camada. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....43434343    –––– Forte da Casa: Comparação entre os perfis de SV  obtidos para as linhas de aquisição SWM-FC1 

e SWM-FC2....    

Comparando em seguida os perfis de velocidade com a informação geológica em profundidade e 

com os resultados dos ensaios SPT  (Figuras 4.44 e 4.45), observam-se algumas diferenças. Nas 

Figuras 4.44 e 4.45 estão marcados a tracejado os limites entre velocidades que, após comparação 

com os limites geológicos, se verifica que são praticamente coincidentes na linha de aquisição 

SWM-FC2 com a sondagem 12. No caso da sondagem 16, é de notar que quer o limite entre 

Aterros e Aluviões, quer entre os Terraços e o Miocénico, estão muito próximos de limites 

detectados entre velocidades no modelo. Por sua vez a sondagem 14 não parece estar de acordo 

com os resultados obtidos em qualquer das linhas.  

A comparação do valor de 60N  com os limites de velocidades, mostra que parece verificar-se 

coincidência na evolução, sendo especialmente notório para valores de 60N >20.  

Neste local verifica-se que entre as sondagens existe uma variação lateral estratigráfica. 

Considerando o corte B-B’ (geológico e de 60N ), já apresentado, ao longo do qual se localizam 

aproximadamente as duas linhas de aquisição (Figura 4.46), observa-se que na sondagem 14 não 

foi identificada a unidade dos Terraços. Quando se faz uma aquisição de ondas superficiais estas 

variações laterais podem ser problemáticas porque a teoria na qual se baseia a interpretação é 

unidimensional (ver 3.1). No entanto, a variação da estratigrafia não implica obrigatoriamente 



LOCAIS ESTUDADOS (LISBOA) 

183 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....44 44 44 44 –––– Forte da Casa: Comparação entre o perfil de SV  obtido para a linha de aquisição SWM-FC1 e a 

informação geológica e o resultado dos ensaios SPT  nas sondagens mais próximas. . . . A tracejado estão 

identificados os limites entre as velocidades. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....45454545    –––– Forte da Casa: Comparação entre o perfil de SV  obtido para a linha de aquisição SWM-FC2 e a 

informação geológica e o resultado dos ensaios SPT  nas sondagens mais próximas.... A tracejado estão 

identificados os limites entre as velocidades. 
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variação lateral de propriedades, e, quando se comparam os dois cortes, geológico e de 60N , as 

Aluviões ficam bem individualizadas devido à baixa resistência à penetração, mas as diferenças 

entre os materiais dos Terraços e do Miocénico, onde se nota a maior variação lateral estratigráfica 

(correspondente à base do paleovale), não são tão evidentes. A diferença de comportamento 

esperada entre os Terraços e o Miocénico é esbatida pelos processos de diagénese que afectaram 

os Terraços, tornando-os mais compactados/consolidados, mas também devido à descompressão 

superficial sofrida pelos materiais do Miocénico, que formam o paleorelevo e terão estado à 

superfície durante a fase de escavação do vale do rio Tejo. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....46464646    –––– Forte da Casa: Corte geológico (em cima) de 60N (em baixo) B-B’ (localizados na Figura 4.10) 

com a localização aproximada das linhas de aquisição. 

Para comparar o modelo de subsolo construído com base na espessura das unidades 

litoestratigráficas e usando as velocidades obtidas para cada unidade (aproximadamente 100 m/s 

para as aluviões; 200 m/s para os Aterros e Terraços, 300-400 m/s para o Miocénico) usou-se a 

modelação directa para criar as curvas modais e comparou-se com a curva de dispersão 

experimental (Figuras 4.47 e 4.48). O modelo construído com base na sondagem 12 está muito 

próximo de ajustar a curva de dispersão (Figura 4.48b) e, nos restantes, verifica-se que, como era 

espectável pela análise feita anteriormente, para a linha SWM-FC1, a sondagem 16 aproxima-se 

mais do modelo do local. As características litoestratigráficas da sondagem 14 parecem não ter 

grande influência sobre o resultado final.  

Além do que já foi apresentado é interessante efectuar mais uma comparação. Como foi referido 

no Capítulo 2 existem diversas correlações empíricas que permitem calcular a velocidade com base 

no resultado do ensaio SPT (ver Quadro 2.7). Usando as fórmulas de FIALHO RODRIGUES (1979) 

obtida para solos portugueses e a de IMAI (1977 in: ANSAL et al., 2003), frequentemente referida na 

bibliografia, calcularam-se os valores de SV . A comparação dos valores obtidos (Figura 4.49) 

demonstra que acabam por ter o mesmo andamento aproximado, mas o valor de SV  obtido pelas 
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correlações empíricas é na maioria das situações superior ao obtido no ensaio, atingindo diferenças 

de mais de 100 m/s. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....47474747    –––– Forte da Casa: Comparação entre as curvas de dispersão experimentais obtidas para a linha de 

aquisição SWM-FC1e as curvas modais obtidas com base nas espessuras da estratigrafia da: a.a.a.a. S16; b.b.b.b. S14. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....48484848    –––– Forte da Casa: Comparação entre a curva de dispersão experimental obtida para a linha de 

aquisição SWM-FC2e as curvas modais obtidas com base nas espessuras da estratigrafia da: a.a.a.a. S14; b.b.b.b. S12. 

Após correlacionar os diversos resultados parece garantir-se que os perfis de SV  obtidos    através do 

ensaio das ondas superficiais estão de acordo com as características geológico-geotécnicas locais, 

representando de forma adequada o comportamento dinâmico dos materiais.  

O conhecimento de que se está sobre um depósito aluvionar é importante na interpretação dos 

resultados, pois permite compreender a baixa velocidade obtida pela aquisição. Este dado é 

conseguido pelo enquadramento geológico regional, e adquire grande importância no caso da 

ausência de outro tipo de informação geológica/geotécnica. 

 



CAPÍTULO 4 

186 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....49494949    –––– Forte da Casa - SV  obtida através do ensaio das ondas superficiais e pelo cálculo usando 

correlações empíricas com 60N (FR- FIALHO RODRIGUES (1979), I- IMAI (1977), ver Quadro 2.7) : a.a.a.a. SWM-FC1; b.b.b.b. 

SWM-FC2. 

 

4.1.2.2. Póvoa de Santa Iria 4.1.2.2. Póvoa de Santa Iria 4.1.2.2. Póvoa de Santa Iria 4.1.2.2. Póvoa de Santa Iria –––– Marinhas do Mulato  Marinhas do Mulato  Marinhas do Mulato  Marinhas do Mulato     

A área das Marinhas do Mulato, como a anterior, localiza-se no concelho de Vila Franca de Xira. 

Como o nome indica, esta área foi ocupada por salinas do Tejo. É um pouco mais extensa que a 

área anterior e encontra-se perto da povoação da Póvoa de Santa Iria, junto à estação dos 

comboios (Figura 4.50). É uma superfície aplanada (Figura 4.51), entre os 3-4 m de altitude, 

limitada a W pela linha do comboio, que se encontra paralelamente à EN10, e a E pelo rio Tejo. 

O enquadramento geológico regional foi efectuado em 4.1.1.. Localmente, verifica-se que a área 

estudada se encontra sobre o depósito aluvionar (Figura 4.6). As litologias do Miocénico neste local 

são as mesmas que foram descritas para o Forte da Casa (M4
VIIa e M

4
VIIb), compostas 

maioritariamente por materiais areno-carbonatados (ver 4.1.2.1.). 

Nesta área foi realizado em 2002 o reconhecimento geotécnico para um loteamento (TEIXEIRA 

DUARTE S.A., 2002b), cujos dados são aqui tratados e interpretados. Numa fase de reconhecimento, 

contemporânea dos ensaios de aquisição de ondas superficiais, foram colhidas amostras 

indeformadas de materiais aluvionares, que sofreram posterior tratamento laboratorial. 

Simultaneamente com a aquisição de ondas superficiais, que é objecto desta dissertação, foi ainda 
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efectuada nesta zona uma aquisição de reflexão sísmica de ondas S de elevado pormenor, cujos 

dados estão ainda em fase de processamento por G.P. DEIDDA. (ver 4.1.2.2.5). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.504.504.504.50    –––– Localização da área estudada: Marinhas do Mulato (adaptado de: IGEOE, 1993a). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.514.514.514.51    –––– Aspecto geral da área estudada: Marinhas do Mulato. 

 

4.1.2.2.1. Sondagens4.1.2.2.1. Sondagens4.1.2.2.1. Sondagens4.1.2.2.1. Sondagens    

Para o reconhecimento geotécnico foram executadas 18 sondagens (Figura 4.52), numeradas de 

50 a 67 (manteve-se a numeração usada no relatório), usando uma sonda hidráulica a rotary com 

coluna de 140 mm de diâmetro e/ou à rotação, com utilização de jogos duplos e coroas 

diamantadas de 116 mm de diâmetro (TEIXEIRA DUARTE S.A., 2002b). Além das sondagens 

efectuadas nesta fase, estão anexas neste relatório mais 4 sondagens (numeradas de 4 a 7), 

relativas a um estudo de 1997 da mesma empresa (Rel.4485), usando rotary com diâmetro de 

140 mm. 



CAPÍTULO 4 

188 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....52525252    –––– Marinhas do Mulato - Localização das sondagens (�): a. a. a. a. Carta topográfica (adaptado de: 

IGeoE, 1993a); b.b.b.b. Localização e identificação com coordenadas M e P. 

A cota da boca do furo foi medida e registada para todas as sondagens. Usando os dados relativos 

às coordenadas das sondagens (M, P e Z) desenharam-se as isolinhas de elevação topográfica 

(Figura 4.53). Constata-se que a área é bastante aplanada, estendendo-se entre os 2.5-4.5 m de 

altitude. 

Em 8 das sondagens foram instalados piezómetros e foi medida a posição do nível freático durante 

vários dias. Apesar da informação ser irregular e escassa para desenhar o mapa de isolinhas do 

nível freático, permite constatar que o nível freático na área ronda a cota 0 m.  

Durante um dia foram efectuadas leituras horárias (11 h) para verificar a influência das marés 

(Figura 4.54). Apesar de na maioria dos furos não se verificarem oscilações, em 3 dos piezómetros 

essa influência é detectada. Curiosamente são os furos que têm o nível freático mais profundo, e 

não aqueles que estão localizados mais próximo do rio. A localização dos drenos nos piezómetros 

afectou as leituras, já que os furos onde se detectou a influência das marés estão a drenar as 

Aluviões e um deles também o Quaternário. Os furos que drenam mais formações (Quaternário e 

Miocénico) apresentam o nível freático mais elevado. Na sondagem 64 regista-se um 

comportamento anormal pois, apesar de no relatório estar indicado como estando apenas a 
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drenar as aluviões, não evidencia a influência da maré e apresenta o nível freático 

aproximadamente à mesma profundidade que os piezómetros que drenam o Miocénico. 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....53535353    –––– Marinhas do Mulato - Mapa de isolinhas da superfície topográfica (cota em m), com 

coordenadas M e P (criados em SURFER com base na informação recolhida nas sondagens identificadas). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....54545454    –––– Marinhas do Mulato - observação da influência da maré no nível de água, localização e gráfico 

da variação da profundidade do nível de água durante11 horas. 

As descrições litológicas que constam dos perfis de sondagem foram interpretadas considerando o 

enquadramento geológico da região, tendo sido identificadas as mesmas unidades 

litoestratigráficas que para a área anterior. Novamente neste local, apesar de não se encontrarem 

cartografados (Figura 4.6), foram identificados nas sondagens materiais correspondentes a Terraços 

fluviais do Quaternário. De seguida descrevem-se, da base para o topo, as unidades encontradas 
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(os termos em itálico serão os utilizados para designar simplificadamente cada uma destas 

unidades): 

� Miocénico: arenitos e calcários margosos, margas, areias argilosas micáceas de granularidade 

variável, por vezes com núcleos carbonatados, argilas com núcleos carbonatados, frequentes 

vestígios de fósseis. No topo da unidade, quando em contacto directo com as aluviões, foram 

detectados vestígios de carsificação; 

� Quaternário (Plistocénico): Terraços fluviais; compostos por areias finas a grosseiras, 

frequentemente com areão e/ou seixos, e alguns depósitos de argilas; 

� Quaternário (Holocénico): Aluviões; essencialmente compostas por lodos, areias lodosas de 

granularidade variável e argilas lodosas, por vezes com conchas e em alguns níveis de base 

vestígios de vegetais, seixos e areão; 

� Quaternário (Holocénico – actual): Aterros; materiais muito heterogéneos, arenosos, argilosos e 

areno-argilosos com pedras e vestígios de cerâmica. 

Na análise das 22 sondagens, encontraram-se Aterros e Aluviões em todas as sondagens 

atravessadas, 17 atravessaram depósitos de Terraços e em 9 não foi atingido o substrato Miocénico. 

Sabe-se que parte dos materiais de aterro aqui presentes são provenientes dos terrenos da EXPO’98 

e foram depositados depois de 1997. Esse facto é confirmado pelas sondagens 4 a 7, que 

apresentam cotas com cerca de menos 1 m de altitude e espessura de aterros inferior. No 

tratamento dos dados, para permitir a homogeneização com as restantes sondagens, foi 

considerado o incremento de 1 m de aterro em cada uma destas sondagens. 

Efectuando os cortes geológicos interpretativos nas duas direcções principais, SW-NE e NW-SE 

(Figuras 4.55 e 4.56), verifica-se que o depósito aluvionar se encontra em toda a área, com uma 

espessura quase sempre homogénea, excepto na região NE onde é bastante mais espesso. No 

mapa geológico da Figura 4.6 encontra-se cartografado, nessa direcção mas um pouco mais a NE 

da área um depósito aluvionar, correspondente a uma ribeira (Rª dos Caniços). No extremo NE das 

Marinhas do Mulato está assinalada uma ribeira de menor dimensão, com direcção NW-SE (junto 

ao alinhamento de sondagens do corte geológico E-E’), que é a responsável pela maior espessura 

aluvionar neste local (Figura 4.50).  

A análise dos diversos perfis geológicos e do modelo da estrutura geológica para o local (Figura 

4.57) sugere que possa ter havido erosão do depósito dos Terraços para a implantação da ribeira. 

Tendo em conta que o depósito do Terraço é relativo a uma determinada posição do nível do mar 

e que, com a descida do nível do mar que se verificou durante o Plistocénico, os Terraços fluviais do 

Tejo foram entalhados a cotas sucessivamente mais baixas, constata-se que esta ribeira escavou o 

depósito do terraço num momento em que o mar se encontrava numa cota inferior à actual. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....55555555    –––– Marinhas do Mulato - cortes geológicos interpretativos com a direcção SW-NE e respectiva localização (factor de sobrelevação 2×). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....56565656    –––– Marinhas do Mulato - cortes geológicos interpretativos com a direcção NW-SE e respectiva localização (factor de sobrelevação 2×). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....57575757    –––– Marinhas do Mulato – modelo 3D da geologia (criado no ROCKWORKS – factor de sobrelevação 

2.5×): a.a.a.a. Modelo global; b. b. b. b. Base dos Aterros; c.c.c.c. Topo dos Terraços; d.d.d.d. Topo do Miocénico – paleomorfologia. 

Também nesta zona o paleovale foi essencialmente preenchido por materiais dos Terraços fluviais, 

que deixaram a área com uma morfologia praticamente plana (Figuras 4.55, 4.56 e 4.57), aos quais 

depois se sobrepuseram depósitos das Aluviões actuais do Tejo e os materiais de Aterro. 

Foi efectuada a análise estatística da espessura das formações de cobertura atravessadas pelas 

sondagens (Tabela 4.6). Os principais parâmetros estatísticos foram determinados considerando 

apenas as sondagens em que a formação foi identificada e completamente atravessada. Para os 

Terraços, como o número de amostras em que a formação é completamente atravessada é baixo 

(8) não se calcularam parâmetros estatísticos, sendo apenas apresentados os valores extremos, 

considerando que a sua espessura máxima é superior à máxima atravessada por todas as 

sondagens e, em algumas sondagens (9) a formação não é completamente atravessada. 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.6666    –––– Parâmetros estatísticos para a espessura das formações identificadas nas Marinhas do Mulato, 

considerando as sondagens em que as unidades são completamente atravessadas. 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    

AterrosAterrosAterrosAterros (n=22) (n=22) (n=22) (n=22)    AluviõesAluviõesAluviõesAluviões (n=22) (n=22) (n=22) (n=22)    TerraçosTerraçosTerraçosTerraços (n=17) (n=17) (n=17) (n=17)    
Média 3.4 11.9 - 

Desvio padrão 1.2 6.8 - 
Mediana 3.3 10.5 - 
Mínimo 1.0 5.2 5.5 
Máximo 6.0 29.0 >39.1 
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Como se pode verificar os Aterros apresentam, após a fase de deposição de 1997, uma espessura 

mais ou menos homogénea que ronda os 3.5 m. As aluviões também apresentam a média e a 

mediana próximas, mas o desvio padrão é relativamente grande; aqui as maiores espessuras (até 

29 m) correspondentes à região da referida ribeira influenciam os parâmetros estatísticos. Para os 

Terraços o intervalo de espessuras é grande, aumentando em direcção a SE, evidenciando o 

preenchimento do paleovale talhado em materiais do Miocénico (Figura 4.56).  

 

4.1.2.2.2. Ensaios Geotécnicos 4.1.2.2.2. Ensaios Geotécnicos 4.1.2.2.2. Ensaios Geotécnicos 4.1.2.2.2. Ensaios Geotécnicos in situin situin situin situ    

Como é habitual foram realizados ensaios SPT  ao longo dos furos de sondagem (TEIXEIRA DUARTE 

S.A., 2002b). Os procedimentos seguidos foram os da norma ASTM D1586-99, considerando um 

limite máximo de 60 pancadas (como está enraizado na prática portuguesa).  

Quando a penetração não foi atingida (na 1ª ou 2ª fase), procedeu-se à extrapolação linear do 

número de pancadas, para conseguir uma melhor representação da resistência. Os valores de 

SPT  foram corrigidos de acordo com os procedimentos descritos no EUROCÓDIGO 7 (ENV 1997-3) 

(ver 2.3.1.2.) para obter 60N  e também ( )601N  para as areias. 

Nas 22 sondagens foram executados 456 ensaios SPT , 9% em Aterros, 35% em Aluviões; 40% nos 

Terraços e 16%, nos materiais miocénicos.  

Com base nos valores do número de pancadas extrapolados e corrigidos 60N , criaram-se secções 

que representam a resistência do terreno (Figura 4.58). Para permitir a comparação, as secções de 

resistência têm a mesma localização e direcção dos cortes geológicos (Figuras 4.55 e 4.56). Estas 

secções permitem identificar comportamentos comuns para determinadas unidades, observando-

se as áreas de maior e menor resistência. À semelhança do Forte da Casa também nas Marinhas do 

Mulato se observa que os depósitos aluvionares apresentam uma resistência muito baixa ( 60N <10) 

e que, em alguns casos, os depósitos dos Terraços já apresentam resistência elevada ( 60N ≥60).  

Os valores de 60N  e ( )601N  foram usados para classificar os materiais das diferentes unidades 

geológicas, quanto à compacidade e consistência (Figuras 4.59 e 4.60; Tabelas 4.7 e 4.8). A 

classificação usada para as argilas foi a de TERZAGHI & PECK (1967) e para areias, a de SKEMPTON 

(1986), como recomendado pelo ENV 1997-3. Usou-se ainda a classificação de SANGLERAT (1972) 

para a compacidade (Figura 4.59a), para verificar as diferenças na classificação das areias com e 

sem correcção para a tensão efectiva vertical. Estes últimos intervalos de classe foram ainda 

aplicados aos arenitos miocénicos e, apesar de o ensaio SPT não ser muito adequado para a 

caracterização da resistência de materiais rochosos, a observação do histograma permite verificar 

que os materiais são bastante mais resistentes que os restantes (Figura 4.59). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....58585858    –––– Marinhas do Mulato - secções de 60N  (criados no ROCKWORKS): secções com direcção SW-NE 

(A a D) localizados na Figura 4.55, apresentam um factor de sobrelevação 2×; secções com direcção NW-SE 

(E a I) localizados na Figura 4.56, sem sobrelevação. 
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Ao contrário do que se passava para o Forte da Casa, em que os ensaios em determinadas 

litologias eram em número tão reduzido que não foi possível classificá-las quanto à compacidade e 

consistência, aqui, como o número de ensaios é maior, foi possível classificar os materiais arenosos e 

argilosos de todas as formações geológicas identificadas. 

Assim, cerca de 50% dos ensaios nos aterros foram efectuados em materiais predominantemente 

arenosos enquanto que os restantes 50% foram em materiais predominantemente argilosos. A 

classificação dos resultados permite verificar que são materiais essencialmente de média 

compacidade e consistência média a dura (Figuras 4.59 e 4.60; Tabelas 4.7 e 4.8). Por sua vez, 

cerca de 80% dos ensaios feitos nas Aluviões correspondem a litologias lodosas, essencialmente 

muito moles, moles e médias (Figura 4.60; Tabela 4.8). Os valores superiores a 8 são valores 

anómalos para estes materiais e são devidos à presença de conchas e/ou seixos ou pedras. Quanto 

às areias aluvionares, estas são mais resistentes e apresentam-se maioritariamente com 

compacidade média (Figura 4.59; Tabela 4.7).  

Os Terraços são compostos na sua maioria, por areias, interceptadas em cerca de 77% dos ensaios 

SPT . Os materiais, caracterizados por areias médias a muito densas e por argilas muito duras a 

rijas, são bastante mais resistentes que os referidos anteriormente (Figuras 4.59 e 4.60; Tabelas 4.7 e 

4.8). Os materiais do Miocénico têm globalmente maior resistência no entanto, ao contrário do que 

seria de esperar, além de areias densas e muito densas encontra-se uma percentagem importante 

de materiais de compacidade média, exprimindo o efeito da descompressão superficial destes 

materiais. 

Comparando as Figura 4.59a e 4.59b, onde são apresentados os histogramas dos materiais 

arenosos, com e sem a correcção da tensão efectiva vertical, verifica-se algumas diferenças entre as 

classificações obtidas. No caso dos Aterros, como os ensaios são todos de profundidades baixas (até 

5 m), com a aplicação da correcção, verifica-se um aumento dos valores da resistência, ficando os 

resultados homogeneizados em torno de uma única classificação (compacidade média).  

Para os Terraços, pelo contrário, observa-se uma evidente homogeneização dos valores e a classe 

dominante é transferida para uma classe de resistência inferior. Observando a Figura 4.61, onde 

são projectados os valores de 60N  e ( )601N  em função da profundidade é possível confirmar que 

o aumento dos valores de resistência em profundidade são em grande parte resultantes do efeito 

da tensão efectiva vertical.  

Por sua vez, para as Aluviões e para o Miocénico as alterações não são significativas o que pode 

estar relacionado com o menor número de ensaios, especialmente a maiores profundidades.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....59595959    –––– Marinhas do Mulato – Histogramas de frequência e curvas de frequência acumulada usando 

os intervalos da classificação de compacidade: a. a. a. a. 60N  (SANGLERAT, 1972) para areias dos Aterros, Aluviões 

Terraços e areias e arenitos miocénicos; b.b.b.b. ( )601N  (SKEMPTON, 1986) apenas para areias. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....60606060    –––– Marinhas do Mulato - Histogramas de frequência e curvas de frequência acumulada usando os 

intervalos da classificação de consistência, 60N  (TERZAGHI & PECK, 1967) para os materiais argilosos dos 

Aterros, Aluviões, Terraços e Miocénico. 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.7777    –––– Marinhas do Mulato: classificação das areias quanto à compacidade ( ( )601N ) (SKEMPTON, 1986). 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
Compacidade Compacidade Compacidade Compacidade ( )601N     

AterrosAterrosAterrosAterros (%) (%) (%) (%)    Aluviões (%)Aluviões (%)Aluviões (%)Aluviões (%)    Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)    Miocénico (%)Miocénico (%)Miocénico (%)Miocénico (%)    
Muito solta (< 3) 5 - - - 
Solta (3 – 8) 15 15 - - 
Média (8 – 25) 75 73 15 35 
Densa (25 – 42) 5 9 58 36 

Muito densa (> 42) - 3 27 29 

    

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.8888    –––– Marinhas do Mulato: classificação das argilas quanto à consistência ( 60N ) (TERZAGHI & PECK, 

1967). 

FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
Consistência Consistência Consistência Consistência 60N     

AterrosAterrosAterrosAterros (%) (%) (%) (%)    Aluviões (%)Aluviões (%)Aluviões (%)Aluviões (%)    Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)Terraços (%)    Miocénico (%)Miocénico (%)Miocénico (%)Miocénico (%)    
Muito mole (< 2) 9 50 - - 
Mole (2 – 4) 8 22 - - 
Média (4 – 8) 44 18 2 - 
Dura (8 – 15) 39 7 8 - 

Muito dura (15 – 30) - 1 24 9 
Rija (> 30) - 2 66 91 
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Figura Figura Figura Figura 4444....61616161    –––– Marinhas do Mulato - 60N  e ( )601N  em função da profundidade para as areias dos Terraços. 

 

4.1.2.2.3. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.2.3. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.2.3. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.2.3. Ensaio das Ondas Superficiais    

Neste local foram efectuadas três linhas de aquisição (Figura 4.62), em três dias diferentes, duas 

aproximadamente paralelas à linha do comboio (N60ºE) e uma terceira perpendicular (N35ºW):  

� SWM-MM1 – com espaçamento entre geofones de 2 m, usando um martelo de 5 kg, 

procedeu-se à aquisição directa e inversa com a fonte a 2 m (10 tiros de cada lado), do lado NE 

aumentou-se a distância da fonte para 50 m e efectuou-se nova aquisição (10 tiros) para 

possibilitar a soma de mais 24 geofones aos 24 anteriores, e ainda do lado NE efectuou-se uma 

aquisição com um peso de 20 kg a uma distância de 2 m (5 tiros); 

� SWM-MM2 – com espaçamento entre geofones de 2 m, efectuou-se a uma aquisição a 2 m do 

primeiro geofone (15 tiros), do lado SW, do lado NE efectuou-se também com o martelo a 2 m 

do primeiro geofone, mas em que a soma dos sinais foi efectuada automaticamente pelo 

sismógrafo (30 tiros);  

� SWM-MM3 – com espaçamento entre geofones de 1 m, efectuou-se uma aquisição directa (T1) 

e inversa (T2) com o martelo de 5 kg a 1 m (10 tiros) e depois usando a mesma fonte a 24 m 

para SE do último geofone e efectuou-se nova aquisição (10 tiros) (T3). De seguida 

movimentaram-se os geofones para SE, mantendo o mesmo alinhamento, de forma a permitir 
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efectuar a soma de aquisições e prolongar o tamanho da linha, e efectuou-se nova aquisição 

directa (T4) e inversa (T5) com a fonte a 1 m (10 tiros), e mudando a fonte para NW uma nova 

aquisição (10 tiros) (T6). Esta aquisição encontra-se esquematizada na Figura 4.63. 

Adquiriram-se registos com duração de 2 s e com uma taxa de amostragem de 1 ms. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....62626262    –––– Marinhas do Mulato – Localização aproximada dos perfis de SWM realizados. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....63636363    –––– Marinhas do Mulato – Esquema da aquisição na linha SWM-MM3 mostrando as diversas 

posições dos tiros (T1 a T6). 
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4.1.2.2.3.1. SWM4.1.2.2.3.1. SWM4.1.2.2.3.1. SWM4.1.2.2.3.1. SWM----MM1MM1MM1MM1    

Analisando as curvas de dispersão obtidas pelo processamento do trem de ondas completo (Figura 

4.64) observa-se que as curvas de dispersão são multimodais e que são muito semelhantes, 

independentemente do lado da linha de aquisição em que a fonte foi accionada. Perante a 

comparação das curvas não se esperam grandes variações laterais de fácies, as diferenças parecem 

resultar de uma melhor definição dos saltos de modo na aquisição de SW. Nas aquisições de NE 

não parece haver grandes diferenças entre usar como fonte o martelo ou o peso pois as curvas 

apresentam-se completamente sobrepostas.  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....64646464    –––– Marinhas do Mulato – Curvas de dispersão para a linha SWM-MM1 usando a aquisição directa 

e inversa obtidas com o martelo e a aquisição obtida com o peso. Fase de pré-processamento efectuada com 

base no campo de ondas completo. 

Pela aplicação do teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) constata-se que o teste à linearidade da fase 

valida os dados para frequências entre os 4.5-15 Hz (Figura 4.65). Pela observação da curva de 

dispersão é possível verificar que os saltos de modo se iniciam aproximadamente a essa frequência.  

De seguida efectuou-se o processamento kf −  usando o programa POLISURF (STROBBIA, 2003a). 

Como já se tinha observado, as diferenças entre a aquisição NE com o martelo ou com o peso são 

muito pequenas pelo que se apresenta aqui apenas o processamento resultante da aquisição com 

o martelo (Figura 4.66).  

A aquisição efectuada afastando a fonte da linha resultou num sismograma muito ruidoso; optou-

se por, na soma das linhas de aquisição, não usar o sismograma total pois a partir do 12º geofone, 
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deixava de se conseguir identificar claramente a propagação do sinal. Assim, o sinal somado tem 

apenas 36 canais (Figura 4.67).  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....65656565    –––– Marinhas do Mulato – Processamento MOPA para a linha SWM-MM1. Fase versus distância 

para as frequências 4.5, 5.5, 7.5, 10, 12.5, 15 Hz: a. a. a. a. Aquisição com martelo NE; b.b.b.b. Aquisição com peso NE; c.c.c.c. 

Aquisição com martelo SW. 

Os sismogramas totais foram filtrados no domínio xt −  e no domínio xf − , de onde resultam os 

sismogramas apresentados nas Figuras 4.66a, 4.67a e 4.69a. De seguida foi-lhe aplicada uma 

transformada 2D de FOURIER, de onde obtêm os espectros kf −  das Figuras 4.66b, 4.67b e 4.69b. 

Observando os espectros para a situação com fonte a NE (Figuras 4.66b e 4.67b) verifica-se que a 

introdução de mais 12 canais mantêm o espectro com uma forma muito semelhante mas faz 

diminuir a espessura da ondulação correspondente aos máximos energéticos. Também se observa 

que a energia do máximo energético do espectro de 36 canais é maior nas baixas frequências, 

como seria espectável. No entanto, observando as curvas de dispersão resultantes da pesquisa dos 

máximos energéticos (Figuras 4.66c e 4.67c), verifica-se que são muito semelhantes e, pela sua 

sobreposição (Figura 4.68), constata-se que, apesar das diferenças no espectro, para este caso não 

se observa um melhoramento significativo na adição de mais canais. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....66666666    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Processamento kf −  para a aquisição NE, 24 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com 

asteriscos a cinzento). 

Por sua vez, observando o espectro resultante da aquisição de SW (Figura 4.69b), verifica-se que 

este apresenta algumas diferenças. O primeiro detalhe está no mais evidente aliasing espacial 

presente acima dos 80 Hz, depois pela máxima energia concentrada nas baixas frequências, abaixo 

dos 10 Hz e, por fim, as diversas ondulações com máximos energéticos que se separam muito bem, 

correspondentes aos saltos de modo, que ficam bastante evidentes na curva de dispersão (Figura 

4.69c). 

Pela pesquisa dos máximos relativos é possível desenhar o comportamento generalizado das 

restantes curvas modais (Figuras 4.66d, 4.67d e 4.69d). No entanto, mesmo após a pesquisa dos 

diversos máximos é, em qualquer das situações, difícil definir o comportamento do modo 

fundamental. As curvas apresentam saltos de modo bem definidos, características de uma situação 

de inversão de velocidade.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....67676767    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Processamento kf −  para a aquisição NE, 36 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com 

asteriscos a cinzento). 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....68686868    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – sobreposição das curvas de dispersão experimentais 

resultantes do processamento da aquisição de NE apenas com 24 canais ou adicionando mais 12 resultantes 

da aquisição com a fonte longínqua (36 canais). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....69696969    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Processamento kf −  para a aquisição SW, 24 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com 

asteriscos a cinzento). 

A curva de dispersão experimental de SW aparenta estar melhor definida em profundidade, até 

porque a energia no espectro, que tinha o seu máximo nas baixas frequências mas, quando se 

observa a incerteza associada a cada frequência (Figuras 4.70 e 4.71), verifica-se que de uma forma 

geral o desvio padrão para cada valor de velocidade é maior no caso da aquisição de SW. No 

entanto, como se pode verificar na Figura 4.71a, esses valores do desvio padrão são fortemente 

alterados por um ponto anómalo, que pode resultar apenas de um dos sismogramas mais ruidoso. 

A propósito, é importante relembrar que a curva de dispersão experimental é resultante da soma 

dos sismogramas e do processo de filtragem, enquanto que o tratamento dos sismogramas 

individuais é feito sobre o sinal total, e por sua vez, fortemente influenciados pelo ruído incoerente 

nas baixas frequências.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....70707070    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da 

aquisição NE, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento 

individual dos 10 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão 

experimental com as barras de erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. 

Detalhe de (b). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....71717171    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da 

aquisição SW, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento 

individual dos 10 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão 

experimental com as barras de erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. 

Detalhe de (b). 
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Sendo, no programa POLISURF, os filtros aplicados graficamente, seria muito difícil aplicar 

exactamente o mesmo filtro em todos os sinais, assim, é preferível não aplicar nenhum e averiguar 

a incerteza com base no trem de ondas completo. 

Com base nos resultados do processamento, a inversão foi efectuada inicialmente usando a 

modelação directa por tentativa e erro. O modelo inicial foi obtido pelo ajuste da curva resultante 

da aquisição com a fonte de NE, mas depois foi verificado o ajuste com a aquisição de SW (Figura 

4.72). O nível freático foi colocado a 3 m de profundidade devido às indicações dadas pela 

refracção das ondas P.  

 
Figura Figura Figura Figura 4444....72727272    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de 

dispersão experimental NE (quadrados) e da SW (asteriscos) ás curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e 

respectivo modelo. 

As espessuras do modelo conseguido por tentativa e erro foram introduzidas no código SWAMI 

(RIX & LAI, 2004) juntamente com o segmento da curva, que corresponde provavelmente ao modo 

fundamental, até um máximo de 17 Hz. Da inversão automática resultaram os modelos 

apresentados na Figura 4.73. 

Como se pode verificar, os modelos coincidem entre os 2 e os 10 m de profundidade; como as 

curvas introduzidas no SWAMI só atingem os 17 Hz as camadas mais superficiais poderão não ser 

bem definidas pelo modelo (para ter uma ideia aproximada, usando a regra do 3/λ , aos 17 Hz 

está-se a ≈2.5 m de profundidade). No entanto, a maior diferença entre os modelos encontra-se 

abaixo dos 10 m de profundidade, onde o modelo por tentativa e erro aparentemente sobrestima 

as velocidades. Deve referir-se que, quando se tentou ajustar as curvas de dispersão usando o 

programa SWAMI, foi necessário retirar para todas as curvas o ponto de menor frequência e maior 

velocidade, pois o programa não conseguia convergir para uma solução.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....73737373    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Modelos resultantes da inversão usando o SWAMI e 

comparação com o modelo obtido por tentativa e erro. 

Também para esta linha se tentou inverter usando o programa SURF (HERRMANN, 1994) mas não se 

conseguiu fazer descer o erro padrão abaixo dos 15%; os modelos obtidos são muito pouco 

plausíveis, sobrestimando as velocidades superficiais ( SV entre 300-1000 m/s) e subestimando as 

velocidades em profundidade ( SV  inferior a 100 m/s abaixo dos 20 m de profundidade). 

 
Figura Figura Figura Figura 4444....74747474    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM1 – Ajuste das curvas de dispersão experimentais obtidas 

pela procura dos máximos absolutos (NE – pontos azuis; SW – pontos vermelhos) e relativos às curvas modais 

(pontos cinzentos) resultantes de: a. a. a. a. Um modelo em que foi introduzida uma camada com 200 m/s abaixo 

dos 10 m de profundidade, como sugerido pelos resultados da inversão com SWAMI; b. b. b. b. Do modelo inicial de 

tentativa e erro. 
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Em função da incerteza associada às baixas frequências, que poderão levar a sobrestimar a 

velocidade em profundidade, e às indicações dadas pelos modelos de inversão automática, tentou-

se refazer-se a modelação directa. Baixaram-se as velocidades das camadas abaixo dos 10 m de 

profundidade no modelo (para 200 m/s e 300 m/s, respectivamente) e tentou-se um novo ajuste 

variando a velocidade e/ou a espessura. No entanto, depois de algumas tentativas verificou-se, 

ajustando não só os máximos absolutos como também os relativos, que as curvas modais que 

melhor se adequavam aos resultados eram na realidade as resultantes do modelo inicial (Figura 

4.74).  

Verifica-se que a introdução de uma camada com 200 m/s, independentemente da espessura, faz 

variar a inclinação geral do ramo mais vertical das curvas modais e isso faz com que, como se vê na 

Figura 4.74a, as curvas modais e os resultados experimentais se cruzem. Para a situação presente 

na Figura 4.74b, onde foi usado o modelo inicial da tentativa e erro, as curvas modais e as 

experimentais apresentam o mesmo alinhamento, com quase total sobreposição. Assim, conclui-se 

que o perfil da velocidade da onda de corte que melhor se ajusta aos dados experimentais, para 

esta linha de aquisição, é o que foi obtido inicialmente por tentativa e erro (Figura 4.72; Tabela 4.9). 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.9999    –––– Perfis de velocidade da onda de corte para a linha SWM-MM1 

Espessura Espessura Espessura Espessura (m)(m)(m)(m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
((((24 24 24 24 NENENENE martelo martelo martelo martelo))))    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
((((24 24 24 24 SWSWSWSW martelo martelo martelo martelo))))    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

FINALFINALFINALFINAL    
(tentativa e erro)(tentativa e erro)(tentativa e erro)(tentativa e erro)    

1 140 130 200 
2 150 160 150 
7 115 110 110 
8 200 220 300 
10 230 280 400 
∞ 230 340 450 (?) 

 

4.1.2.2.3.2. SWM4.1.2.2.3.2. SWM4.1.2.2.3.2. SWM4.1.2.2.3.2. SWM----MM2MM2MM2MM2    

Os sismogramas resultantes da aquisição SWM-MM2 apresentam-se muito ruidosos, facto que foi 

verificado imediatamente no campo aquando da aquisição. Por isso, foi necessário adquirir mais 

sinais de cada lado para melhorar a razão sinal/ruído e optou-se por fazer, no lado NE, a sua soma 

directamente no sismógrafo, reduzindo o tempo de aquisição. Como esta aquisição não foi 

efectuada no mesmo dia que a anterior e sim alguns dias mais tarde, as condições, apesar de 

serem semelhantes, não eram as mesmas e como o dia estava um pouco ventoso, é o suficiente 

para tornar os sismogramas mais ruidosos. Da análise dos sismogramas verifica-se ainda que, depois 

de aumentar a razão sinal/ruído, as ondas P são a forma de ruído mais importante, estando muito 

evidentes (ver sismograma apresentado na Figura 3.38a). 
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A comparação das curvas de dispersão experimentais obtidas com base no trem de ondas 

completo, pela utilização da fonte de ambos os lados da linha de aquisição, dá novamente 

resultados semelhantes (Figura 4.75). Tendo em conta que o enquadramento geológico é o 

mesmo, e apenas se modificou a localização do perfil para mais próximo do rio, verifica-se que as 

curvas de dispersão são novamente multimodais e aparentemente semelhantes às da linha SWM-

MM1. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....75757575    –––– Marinhas do Mulato – Curvas de dispersão para a linha SWM-MM2 usando a aquisição directa 

e inversa obtidas com o martelo. Fase de pré-processamento efectuada com base no campo de ondas 

completo. 

Neste caso, como só a aquisição com a fonte a SW foi feita adquirindo os sinais separadamente, 

apenas a ela é possível aplicar o teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004). O teste à linearidade da fase 

valida as frequências entre os 3.5 e os 18.5 Hz (Figura 4.76). Apesar de neste caso só ser possível 

identificar o intervalo de frequências válidas, num dos lados da linha de aquisição, como nos 

restantes casos se verificou que este teste validava aproximadamente o mesmo intervalo em todas 

as aquisições realizadas na mesma linha, é possível assumir que para este caso o comportamento 

seria idêntico. Também para esta linha se observou que a aquisição passa o teste na parte mais 

critica e importante da curva, que é a que permite retirar a informação em profundidade. É de 

realçar que se obtiveram bons resultados a 3.5 Hz, valor que se encontra um pouco abaixo da 

frequência mínima dos geofones (4.5 Hz), comprovando que as características próprias do sítio 

condicionam muito os resultados. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....76767676    –––– Marinhas do Mulato – Processamento MOPA para a linha SWM-MM2. Fase versus distância 

para as frequências 3.5,4.5,7.5, 10, 15 e 18.5 Hz para a aquisição com martelo SW. 

No processamento kf −  dos dados para esta linha, e porque a razão sinal/ruído foi aumentada 

devido ao adição de mais sinais, filtrou-se essencialmente a propagação das ondas P (Figuras 4.77a 

e 4.78a). Sobre os dados filtrados foi aplicada a transformada 2D de FOURIER, e obteve-se o 

espectro kf − . No caso da aquisição SW, onde foram somados15 sinais, verifica-se que o espectro 

apresenta energia até acima dos 150 Hz, concentrando-se a sua maioria até aos 100 Hz (Figura 

4.77b). Observa-se ainda um fenómeno de aliasing espacial particularmente energético acima dos 

80 Hz, frequência que tem sido suficientemente alta para caracterizar as camadas mais superficiais 

com o detalhe desejado. Apresenta dois máximos energéticos importantes, um aproximadamente 

aos 60 Hz e outro mais intenso abaixo dos 10 Hz. Por sua vez, no caso da aquisição de NE (onde 

foram somados automaticamente 30 sinais), o aliasing é menos importante e a maior energia 

encontra-se entre os 40-50 Hz (Figura 4.78b). 

Ao observar as curvas de dispersão experimentais obtidas pela pesquisa de máximos absolutos 

(Figuras 4.77c e 4.78c) nota-se que, apesar de a maior parte da energia estar concentrada em 

partes diferentes do espectro, a parte relativa às baixas frequências é muito semelhante em ambos 

os casos. No entanto, para as altas frequências as curvas apresentam-se com algumas diferenças, 

parecendo que a sobreposição modal é mais relevante no caso da curva de dispersão resultante da 

aquisição de SW. É ainda de notar que, pela pesquisa dos máximos relativos, as curvas modais 

aparecem muito melhor definidas para a aquisição NE que para a SW (Figuras 4.77d e 4.78d). 

Quanto à verificação da incerteza, aqui também apenas possível para a aquisição SW, observa-se 

que existem alguns pontos que apesar de não influenciarem a determinação da curva de dispersão 

experimental obtida com base nos dados filtrados, influenciam o cálculo do desvio padrão e por 

sua vez a análise da incerteza (Figura 4.79). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....77777777    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM2 – Processamento kf −  para a aquisição SW, 24 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com 

asteriscos a cinzento). 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....78787878    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM2 – Processamento kf −  para a aquisição NE, 24 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a azul) e máximos absolutos (com asteriscos 

a vermelho). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....79797979    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM2 – Incerteza na determinação da velocidade de fase da 

aquisição SW, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento 

individual dos 15 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 15 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão 

experimental com as barras de erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. 

Detalhe de (b). 

Tendo em conta as curvas de dispersão multimodais optou-se, para esta linha de aquisição, por 

inverter inicialmente por tentativa e erro usando a modelação directa POLISURF (STROBBIA, 2003a) e 

ajustando para ambas as curvas experimentais. Tendo em conta o que foi verificado para a linha 

SWM-MM1, para além de se ajustar às curvas de dispersão com os máximos absolutos, ajustou-se o 

modelo também às curvas dos máximos relativos na aquisição NE. A posição do nível freático foi 

considerada a 3 m de profundidade pela refracção das ondas P. 

O modelo obtido por tentativa e erro (Figura 4.80) foi usado como base para tentar ajustar o modo 

fundamental (apenas até 13 Hz) usando os códigos de inversão automática. Novamente com o 

SURF (HERRMANN, 1994), o ajuste não foi obtido e com o SWAMI (RIX & LAI, 2004) obtiveram-se 

modelos muito semelhantes (Figura 4.81). No entanto, para conseguir ajustar a curva NE, foi 

necessário retirar o ponto de frequência mais baixa, com velocidade de fase acima dos 400 m/s, 

dado que não se conseguia convergir para uma solução; este pormenor é o suficiente para o 

modelo resultar em velocidades mais baixas. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....80808080    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM2 – Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de 

dispersão experimental NE (quadrados) e da SW (asteriscos) ás curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e 

respectivo modelo. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....81818181    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM2 – Modelos resultantes da inversão usando o SWAMI e 

comparação com o modelo obtido por tentativa e erro. 

Como já foi abordado no capítulo anterior, com o aumento da profundidade a quantidade de 

informação diminui isto é, a sensibilidade dos modelos nas baixas frequências é diminuta e 

associada a uma incerteza mais elevada. Apesar de os modelos de inversão automática permitirem 

obter bons resultados, em situações de curvas multimodais é necessário reduzir-se muito a 
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informação introduzida no código, limitando o modelo que pode ser obtido. A inversão por 

tentativa e erro, em situações deste tipo, permite usar uma maior quantidade de informação, 

relativa aos diversos modos de propagação, sendo necessário considerar que quando há um salto 

de modo nas altas frequências este pode ser também portador de informação em maior 

profundidade, uma vez que os modos superiores, apesar de estarem em frequências mais elevadas, 

contêm também informação sobre outras camadas mais profundas.  

Tal como para a linha anterior, neste caso também foi importante usar a informação dos máximos 

relativos, pois considerando apenas os máximos absolutos, a sensibilidade às diferenças nos 

modelos apresentados não era suficiente para permitir tomar uma decisão. Assim, e após a 

constatação, por tentativa e erro, que os modelos SWAMI desajustam as curvas obtidas pela 

pesquisa de máximos relativos, foi considerado que o perfil de SV  obtido inicialmente é o mais 

adequado para modelar esta linha de aquisição (Figura 4.80; Tabela 4.10).  

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.10101010    –––– Perfis de velocidade da onda de corte para a linha SWM-MM2 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
(24 NE martelo)(24 NE martelo)(24 NE martelo)(24 NE martelo)    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
(24 SW martelo)(24 SW martelo)(24 SW martelo)(24 SW martelo)    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

FINALFINALFINALFINAL    
(tentativa e erro)(tentativa e erro)(tentativa e erro)(tentativa e erro)    

1 150 180 200 
2 145 160 140 
7 95 90 85 
2 140 150 200 
8 210 240 300 
10 260 320 400 
∞ 270 380 450 (?) 

 

4.1.2.2.3.3. SWM4.1.2.2.3.3. SWM4.1.2.2.3.3. SWM4.1.2.2.3.3. SWM----MM3MM3MM3MM3    

Esta linha de aquisição foi efectuada perpendicularmente à direcção do rio Tejo, sendo por isso 

mais provável detectar variações laterais de fácies. Neste caso, tentou-se melhorar a resolução em 

termos do número de onda, fazendo uma aquisição diminuindo o espaçamento entre geofones 

mas mantendo o mesmo comprimento total da linha. Tendo em conta que poderia ser mais difícil 

obter bons resultados, desenhou-se uma aquisição cuidadosa que permitisse aumentar o número 

de canais reduzindo os possíveis erros; por isso não se movimentou a posição da fonte para 

aumentar o comprimento da linha mas sim a posição dos geofones. O esquema da aquisição, 

apresentado anteriormente (Figura 4.63), permite analisar 3 situações: duas linhas com 24 m/24 

geofones, tiro directo e inverso e uma linha de 48 m/48 geofones também com tiro directo e 

inverso. Esta aquisição foi feita no mesmo alinhamento e no mesmo dia que a aquisição para a 

reflexão sísmica de elevada resolução com base nas ondas S, cujos resultados preliminares serão 

apresentados mais à frente (ver 4.1.2.2.5). 
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Assim, a construção das curvas de dispersão com base no campo de ondas completo das 3 

situações previstas (Figura 4.82) permite verificar que as curvas são semelhantes, em particular até 

aos 40 Hz, frequência a partir da qual começam a ser identificados saltos de modos. As curvas 

aparentam todas alguma sobreposição modal, e como seria de esperar, em função dos resultados 

anteriores, também por estas curvas se espera a presença de uma inversão de velocidade. Uma 

particularidade, também previsível, é o aumento da definição em profundidade com o aumento de 

comprimento da linha. Apesar de se esperar que a presença de variações laterais de fácies fosse 

notada, pela observação das curvas de dispersão não parece haver evidências imediatas. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....82828282    –––– Marinhas do Mulato – Curvas de dispersão para a linha SWM-MM3 usando as 3 aquisições 

directas e inversas possíveis, para as linhas de 24 e 48 m. Fase de pré-processamento efectuada com base no 

campo de ondas completo. 

Em função da análise das curvas de dispersão decidiu-se efectuar o processamento apenas das 

aquisições de 48 canais. No entanto, como o código MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) só é aplicável 

aos sinais individuais e não aos sismogramas que juntam as duas partes da linha, o teste da 

linearidade da fase foi efectuado para as duas linhas de 24 m/24 geofones no tiro directo e inverso. 

Verificou-se que a fase é linear, de uma forma geral, entre os 4.5 e os 25-30 Hz (Figura 4.83).  

Para efectuar o processamento kf −  os sismogramas foram filtrados no domínio xt −  retirando 

essencialmente o evento relativo à propagação das ondas P (Figuras 4.84a e 4.85a). A este 

sismograma resultante foi então aplicada a transformada 2D de FOURIER de onde se obtiveram os 

espectros das Figuras 4.84b e 4.85b.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....83838383    –––– Marinhas do Mulato – Processamento MOPA para a linha SWM-MM3. Fase versus distância: a. a. a. a. 

T1, para as frequências 4.5, 5.5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5 e 29 Hz; b.b.b.b. T2, para as frequências 

4.5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25 Hz; c.c.c.c. T4, para as frequências 4.5, 5.5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 

25, 27.5 e 30 Hz; d.d.d.d. T5, para as frequências 4.5, 5.5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5 e 30 Hz. 

Pela análise do espectro verifica-se que se conseguiu aumentar a resolução em função do número 

de onda e, enquanto que nos casos das linhas anteriores se ia até os 3 rad/m, aqui atingem-se os 

6 rad/m. Como consequência desse melhoramento, verifica-se que o aliasing espacial que tem sido 

encontrado em algumas das aquisições perto do 80 Hz, no alinhamento do evento mais 

energético, não se encontra transposto. Assim, os espectros são muito semelhantes e apresentam 

energia até perto dos 150 Hz, estando a sua maior parte concentrada até aos 100 Hz. É ainda de 

notar alguma semelhança com o espectro da linha SWM-MM1/NE (Figura 4.66b). 

Devido também ao aumento da resolução em função do número de onda, é possível, sem 

nenhum outro trabalho adicional, estender a curva de dispersão até uma frequência mais alta. A 

pesquisa dos máximos foi efectuada na gama de frequências em que se concentrava o evento de 

maior energia, obtendo-se curvas de dispersão até aos 100 Hz (Figuras 4.84c e 4.85c). Apesar de se 

identificarem alguns saltos de modo, as curvas têm uma forte sobreposição modal, particularmente 

nas altas frequências, sendo que, a partir dos 60-70 Hz, as curvas de dispersão já não trazem muito 
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mais informação relevante para a interpretação. Quanto ao modo fundamental, este estende-se no 

máximo até aos 15 Hz. Pela pesquisa dos máximos relativos obtêm-se mais alguma informação 

quanto ao comportamento dos diversos modos de propagação, particularmente na aquisição de 

NW (Figuras 4.84d e 4.85d). 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....84848484    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM3 – Processamento kf −  para a aquisição NW, 48 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a azul) e máximos absolutos (com asteriscos 

a vermelho). 

Para analisar a incerteza é necessário recorrer aos sinais individuais, para se calcular o desvio padrão 

de cada valor de velocidade determinado para cada frequência. Neste caso, como para os dados 

processados, foi efectuada a soma de dois trechos de uma linha, a análise individual de cada 

segmento da linha não representa a incerteza associada à soma das duas, particularmente nas 

baixas frequências onde a incerteza é superior. O aumento do comprimento da linha irá diminuir a 

incerteza nas baixas frequências e assim melhorar a qualidade da informação. Assim, não foi 

efectuada para este caso a análise da incerteza, assumindo-se que esta ronda a mesma ordem de 

grandeza das restantes linhas para este local. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....85858585    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM3 – Processamento kf −  para a aquisição SE, 48 

receptores, com martelo: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos 

absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com 

asteriscos a cinzento). 

Neste caso, onde a sobreposição modal é muito importante, é necessário recorrer a uma inversão 

por tentativa e erro, usando a modelação directa multimodal POLISURF (STROBBIA, 2003a), 

particularmente cuidadosa. A posição do nível freático foi considerada a 3 m de profundidade, tal 

como para as restantes linhas de aquisição neste local. 

As espessuras obtidas, para o perfil de velocidade da onda de corte, por tentativa e erro (Figura 

4.86), foram introduzidas no código SWAMI (RIX & LAI, 2004), juntamente com parte da curva de 

dispersão experimental (até ≈15 Hz) onde se procedeu à inversão para a velocidade. Os modelos 

resultantes são muito semelhantes ao obtido por tentativa e erro (Figura 4.87), variando as 

velocidades nas camadas mais profundas de cerca de 50 m/s. Como a inversão por tentativa e erro 

teve em conta também os máximos relativos e, neste caso assumindo que as diferenças são 

pequenas, considera-se que o perfil de tentativa e erro é o que melhor ajusta os dados (Figura 4.86, 

Tabela 4.11). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....86868686    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM3 – Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de 

dispersão experimental NW (asteriscos) e da SE (quadrados) ás curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e 

respectivo modelo. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....87878787    –––– Marinhas do Mulato, linha SWM-MM3 – Modelos resultantes da inversão usando o SWAMI e 

comparação com o modelo obtido por tentativa e erro. 

Novamente o programa SURF (HERRMAN, 1994) não consegue fazer descer o erro padrão do ajuste 

abaixo dos 20%. A introdução de um modo fundamental curto, com pouca informação nas mais 

altas frequências, associado a uma inversão de velocidade, não permite que se obtenham bons 

resultados usando este código.  
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Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.11111111    –––– Perfis de velocidade da onda de corte para a linha SWM-MM3 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
((((48484848 N N N NWWWW martelo) martelo) martelo) martelo)    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
((((48484848 S S S SEEEE martelo) martelo) martelo) martelo)    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

FINALFINALFINALFINAL    
(tentativa e erro)(tentativa e erro)(tentativa e erro)(tentativa e erro)    

3 130 150 150 
10 110 100 100 
10 305 360 300 
10 345 390 400 
∞ 350 390 450 (?) 

 

4.1.2.2.4. Ensaios de Laboratório4.1.2.2.4. Ensaios de Laboratório4.1.2.2.4. Ensaios de Laboratório4.1.2.2.4. Ensaios de Laboratório    

Nas Marinhas do Mulato foram recolhidas algumas amostras indeformadas das Aluviões, 

recorrendo a amostradores SHELBY. Dessas amostras foram retirados alguns provetes que foram 

submetidos a ensaios laboratoriais (Tabela 4.12).  

TabelaTabelaTabelaTabela 4. 4. 4. 4.12121212    –––– Provetes: descrição litológica e identificação dos ensaios realizados. 

EnsaiosEnsaiosEnsaiosEnsaios    
ProveteProveteProveteProvete    Descrição litológicaDescrição litológicaDescrição litológicaDescrição litológica    

IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação    TriaxialTriaxialTriaxialTriaxial    
Coluna Coluna Coluna Coluna 
RessonanteRessonanteRessonanteRessonante    

ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    

P1P1P1P1    
Lodo cinzento-escuro 
com muitas conchas ××××    ----    ××××    - 

P2P2P2P2    
Lodo cinzento-escuro 
com conchas ××××    ----    ××××    - 

P3P3P3P3    

Lodo cinzento-escuro 
com muitas conchas 
essencialmente na base 
do provete 

××××    ××××    ----    - 

P4P4P4P4    
Lodo cinzento-escuro 
com conchas ××××    ××××    ----    - 

P5P5P5P5    Lodo cinzento-escuro ××××    ----    ----    
preparado para ensaio triaxial, 
deformou durante a colocação 

P6P6P6P6    Lodo cinzento-escuro ××××    ----    ××××    - 

P7P7P7P7    
Lodo cinzento-escuro 
com algumas conchas ××××    ----    ----    

para coluna ressonante, 
deformou durante a extracção. 

P8P8P8P8    

Lodo cinzento-escuro 
com algumas conchas, 
na base tem uma 
lentícula de areia 

××××    ----    ××××    - 

P9P9P9P9    Lodo cinzento-escuro ××××    ----    ××××    - 

P10P10P10P10    
Lodo cinzento-escuro, 
com laivos amarelados, 
ligeiramente arenoso 

××××    ----    ××××    - 

P11P11P11P11    
Lodo cinzento muito 
escuro ××××    ××××    ----    - 
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Para determinar as propriedades do solo sob solicitações cíclicas no domínio das pequenas 

deformações, algumas amostras foram submetidas ao ensaio de Coluna Ressonante segundo o 

procedimento descrito anteriormente (ver 2.3.2.1.1.1.). Foi também determinado o ângulo de atrito 

interno destes materiais através da realização de ensaios triaxiais para 3 patamares de tensão (ASTM 

D 4767-95). Os parâmetros iniciais dos provetes ensaiados são apresentados na Tabela 4.13. 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.13131313    –––– Parâmetros iniciais dos provetes ensaiados 

ProveteProveteProveteProvete    Profundidade (m)Profundidade (m)Profundidade (m)Profundidade (m)    H (cm)H (cm)H (cm)H (cm)    ∅∅∅∅ (cm) (cm) (cm) (cm)    γ     (kN/m(kN/m(kN/m(kN/m3333))))    w     (%)(%)(%)(%)    
0e     SSSS    

P1P1P1P1    10.5 10.20 7.75 15.3 54 1.65 0.89 
P2P2P2P2    10.3 10.74 7.65 16.7 41 0.98 1.00 
P3P3P3P3    8.0 14.60 7.70 16.2 57 1.43 1.01 
P4P4P4P4    8.2 14.53 7.61 16.5 62 1.47 1.08 
P6P6P6P6    4.5 9.87 7.63 16.2 64 1.54 1.06 
P8P8P8P8    12.3 10.49 7.60 16.2 65 1.59 1.06 
P9P9P9P9    4.3 10.02 7.63 16.3 63 1.52 1.06 
P10P10P10P10    3.3 9.98 7.44 17.6 45 1.13 1.04 
P11P11P11P11    3.5 13.54 7.52 16.7 58 1.38 1.08 

 

Todos os provetes ensaiados foram posteriormente submetidos a ensaios de identificação para 

melhor caracterizar os materiais; estes ensaios de identificação foram ainda efectuados em mais 

duas amostras, cujos provetes se deformaram durante a preparação, não permitindo a realização 

dos restantes ensaios. Os ensaios de identificação efectuados foram: 

� Teor em água natural w , segundo a    norma NP-84 (1965); 

� Densidade das partículas sólidas SG , segundo a norma NP-83 (1965); 

� Distribuição granulométrica; efectuada adaptando a especificação do LNEC E196-1966, 

separação das fracções grosseiras e finas por via húmida, a fracção grosseira é separada por 

peneiração a seco e a fracção fina é analisada num analisador de partículas por difracção laser 

MALVERN modelo MS200E, associado a uma unidade de dispersão manual de volume variável, 

modelo HYDRO2000MU; 

� Limites de Consistência, apenas o Limite de Liquidez Lw     e o Limite de Plasticidade Pw , 

segundo a norma NP-143 (1969); 

� Teor em Matéria Orgânica, segundo a especificação do LNEC E201-1967; 

� pH, segundo a especificação do LNEC E203–1967; 

� Teor em Carbonatos, determinado usando um calcímetro EIJKELKAMP 08.53 e as suas 

recomendações normativas; 

� Estudo da composição mineralógica das argilas por difractometria de raios X. Os difractogramas 

foram realizados com um aparelho PHILIPS PW 1830, utilizando radiação KαCu (λ=1.542) com 
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filtro de níquel, sob 40 kV e 30000 A, usando agregados orientados da fracção argilosa e 

explorando uma área de 2θ de 0º a 35º. 

A maioria destes procedimentos encontra-se descrita em pormenor em LOPES (2001).  

As principais características dos solos estudados são apresentadas na Tabela 4.14. São 

essencialmente solos siltosos, sempre com mais de 50% de fracção siltosa e a maioria com mais de 

70% (Figura 4.91), muito semelhantes, com excepção das amostras do provete P1 e P2, cujas 

características serão discutidas mais adiante. Projectando os parâmetros texturais no diagrama 

triangular da especificação do LNEC E219-1968, verifica-se que são essencialmente siltes e siltes 

arenosos (Figura 4.92, Tabela 4.14). 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.14141414    –––– Parâmetros índex das amostras de solo. 

Dist. Granulométrica (%)Dist. Granulométrica (%)Dist. Granulométrica (%)Dist. Granulométrica (%)    
ProveteProveteProveteProvete    SG     Lw     

(%)(%)(%)(%)    
Pw     

(%)(%)(%)(%)    
IP     
(%)(%)(%)(%)    

MatériaMatériaMatériaMatéria    
OrgânicaOrgânicaOrgânicaOrgânica    

(%)(%)(%)(%)    

CarbonatosCarbonatosCarbonatosCarbonatos    
(%)(%)(%)(%)    

pHpHpHpH    
<2<2<2<2µµµµmmmm    2222----60606060µµµµmmmm    >60>60>60>60µµµµmmmm    

P1P1P1P1    2.68 61 34 27 2.0 58 7.7 8 52 40 
P2P2P2P2    2.40 58 32 26 2.8 40 8.1 8 51 41 
P3P3P3P3    2.57 57 32 25 3.0 19 7.7 9 71 20 
P4P4P4P4    2.57 54 29 25 3.0 26 7.9 11 77 12 
P5P5P5P5    2.53 64 30 35 3.1 12 8.0 12 78 10 
P6P6P6P6    2.56 60 35 25 4.9 6 7.3 12 87 1 
P7P7P7P7    2.55 63 30 33 2.3 7 7.3 10 81 9 
P8P8P8P8    2.59 62 29 33 2.5 3 7.2 10 88 2 
P9P9P9P9    2.56 50 28 22 3.5 5 7.3 12 88 0 
P10P10P10P10    2.64 65 32 33 1.9 9 7.7 11 77 12 
P11P11P11P11    2.56 63 33 30 3.0 9 7.6 13 87 0 
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Figura Figura Figura Figura 4444....88888888    –––– Marinhas do Mulato – Distribuição granulométrica dos solos estudados, as classes 

granulométricas apresentadas são as recomendadas pela ASTM (ASTM D 653-01, ASTM D 2487-00). 
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% argila

% areia % silte  

Figura Figura Figura Figura 4444....89898989    –––– Marinhas do Mulato – Classificação textural dos solos ensaiados segundo o diagrama triangular 

proposto na especificação do LNEC E219-1968. 

São materiais inorgânicos de plasticidade elevada, classificados como siltes elásticos MH e argilas 

gordas CH (Figura 4.90a) (ASTM D 2487-00). Calculando a actividade das argilas (SKEMPTON, 1953) 

verifica-se que estas têm valores de 1.9≤ Ac ≤3.4 (Figura 4.90b) e são na sua maioria argilas muito 

activas (Ac >2) e apenas uma amostra é classificada como activa (Ac <2).  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....90909090    –––– Marinhas do Mulato – a.a.a.a. Gráfico de plasticidade de CASAGRANDE: projecção dos resultados da 

plasticidade; b.b.b.b. Actividade das argilas: IP versus percentagem de argila. 

A relação entre o teor em água natural w  e os Limites de liquidez Lw e plasticidade Pw  de um 

solo reflecte o seu estado de consistência, e pode ser dada pelo Índice de Liquidez LI  (TERZAGHI, 

1955) ou pelo Índice de Consistência CI  (BOWLES, 1979). Os valores de LI  variam entre 0.35-1.57, 

classificando 55% dos solos ensaiados como líquidos viscosos ( LI ≥1) e os restantes como solos com 

comportamento moldável (0< LI <1). No caso do CI , os valores variam entre -0.57 e 0.65, 
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classificando 82% dos solos como argilas muito moles e as restantes como argilas de consistência 

média. 

Como se pode constatar (Tabela 4.14) são materiais com baixos teores de matéria orgânica 

(variando entre 1.9-4.9%), sendo a sua plasticidade função essencialmente dos minerais argilosos 

presentes; esmectites, ilites e caulinites (Figura 4.91). Os índices pv /  das esmectites dão valores 

entre os 0.38 e 0.69, indicando essencialmente minerais com cristalinidade média (THOREZ, 1976).  
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Figura Figura Figura Figura 4444....91919191    –––– Marinhas do Mulato – mineralogia da fracção argilosa. 

Observando a Tabela 4.14 verifica-se que as maiores quantidades de carbonatos coincidem com as 

maiores percentagens de material de maiores dimensões. Este facto é explicado pela observação 

macroscópica das fracções granulométricas das areias, já que estas são maioritariamente, senão 

quase exclusivamente, compostas por conchas e seus fragmentos. Este pormenor é 

particularmente importante nas amostras resultantes dos provetes 1 e 2 (Figuras 4.88 e 4.89), 

retiradas do mesmo amostrador, que são as que mais se afastam do ponto de vista textural. Na 

realidade, a fracção fina é muito semelhante às restantes amostras, tendo apenas sido atravessado 

por esse amostrador um aglomerado de conchas, frequente no contexto geológico da deposição 

destes materiais. 

Quanto aos valores de pH, os solos são classificados como ligeiramente a moderadamente 

alcalinos; os valores obtidos estão de acordo com os determinados por A. CRUCES (2005, com. 

pessoal) para lodos lagunares actuais que tenham um baixo teor em matéria orgânica. 

Os ensaios triaxiais, do tipo consolidado não drenado CU, foram efectuados para 3 patamares de 

tensão (40,100 e 200 kPa), permitiram determinar um valor de 12º para o ângulo de atrito interno 

(tensões totais). 
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4.1.2.2.4.1. Ensaio 4.1.2.2.4.1. Ensaio 4.1.2.2.4.1. Ensaio 4.1.2.2.4.1. Ensaio de Coluna Ressonantede Coluna Ressonantede Coluna Ressonantede Coluna Ressonante    

Os ensaios de coluna ressonante foram efectuados em alguns dos provetes, no seu estado 

hidrométrico natural, para diferentes tensões efectivas de confinamento. Os procedimentos gerais 

das determinações efectuadas neste equipamento já foram descritos no Capítulo 2 (ver 2.3.2.1.1.1.). 

Para a maioria das determinações, tendo em conta o tipo de solo, considerou-se que o valor de 0K  

in situ era próximo da unidade e portanto consolidaram-se os provetes isotropicamente. No 

entanto, num dos provetes foram ainda efectuados ensaios anisotrópicos considerando um valor 

de 0K =0.5. Inicialmente estavam previstos mais patamares de tensão para este provete, mas devido 

à diminuição de volume, não foi possível cumprir este objectivo. As determinações efectuadas 

encontram-se esquematizadas na Tabela 4.15. Foi estudado o efeito do tempo, através da 

construção das curvas tG −0  e te −  e verificado o comportamento do solo em função da 

distorção (curva de degradação do módulo e amortecimento em função da distorção). 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.15151515    –––– Determinações efectuadas nos provetes ensaiados na Coluna Ressonante. 

ProveteProveteProveteProvete    

Tensão efectiva de Tensão efectiva de Tensão efectiva de Tensão efectiva de 
confinamentoconfinamentoconfinamentoconfinamento    

'p (kPa)(kPa)(kPa)(kPa)    

Curvas:Curvas:Curvas:Curvas:    

tG −0     

te −     

Curvas:Curvas:Curvas:Curvas:    

γ−G     

γξ −     

0-70 ××××    ----    
P1P1P1P1    

70-100 ××××    ××××    
0-70 ××××    ----    
70-90 ××××    ××××    P2P2P2P2    

90-300 ××××    ××××    
P6P6P6P6    0-45 ××××    ××××    
P8P8P8P8    0-100 ××××    ××××    

0-27**** ××××    ××××    P9P9P9P9    
27-67**** ××××    ××××    
0-40 ××××    ××××    
40-100 ××××    ××××    P10P10P10P10    

100-300 ××××    ××××    

****ensaio anisotrópico considerando um 0K =0.5. 

Os provetes foram ensaiados inicialmente para a tensão vertical in situ sendo depois, em alguns dos 

casos, ensaiados para níveis de tensão mais elevados. As Figuras 4.92, 4.93, 4.94, 4.95 e 4.96 

apresentam a evolução de 0G  para os diferentes níveis de tensão aplicados em cada provete. A 

evolução individual das curvas tG −0  e te −  para cada provete e para cada nível de tensão são 

apresentadas no Anexo 1.  

Pela observação das referidas figuras verifica-se que o final da consolidação primária não é 

identificado em todas as situações analisadas, em alguns dos casos há apenas um ramo ascendente 

sem a mudança de declive que dá origem à compressão secundária (ver Figura 2.32). Além disso, a 
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alteração de comportamento é, em alguns casos, mais facilmente identificável na curva te −  que 

na tG −0  (Anexo 1).  
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Figura Figura Figura Figura 4444....92929292    –––– Marinhas do Mulato – Evolução do 0G  ao longo do tempo para o provete P1 nos dois níveis 

de tensão aplicados, 0-70 kPa e 70-100 kPa. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....93939393    –––– Marinhas do Mulato – Evolução do 0G  ao longo do tempo para o provete P2 nos três níveis 

de tensão aplicados, 0-70 kPa, 70-90 kPa e 90-300 kPa. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....94949494    –––– Marinhas do Mulato – Evolução do 0G  ao longo do tempo para os provetes P6 (0-45 kPa) e P8 

(0-100 kPa). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....95959595    –––– Marinhas do Mulato – Evolução do 0G  ao longo do tempo para o provete P9 (ensaio 

anisotrópico, com 0K =0.5) para 'p  de 0-27 kPa e de 27-67 kPa). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....96969696    –––– Marinhas do Mulato – Evolução do 0G  ao longo do tempo para o provete P10 nos três níveis 

de tensão aplicados, 0-40 kPa, 40-100 kPa e 100-300 kPa. 

O final da consolidação primária ocorre entre os 500 e os 5000 min, dependendo da amostra e do 

patamar de tensão (Tabela 4.16), sendo mais rápida para os materiais mais grosseiros que para os 

mais finos.  

Considerando a classificação de LUNNE et al. (1997) para a qualidade das amostras, tendo em conta 

o comportamento durante a fase de consolidação para a tensão de confinamento in situ, verifica-se 

que os provetes P1 e P2, que têm uma textura mais grosseira devido à presença de conchas, 

apresentam uma qualidade muito boa (em que 0/ee∆ <0.04) enquanto que as amostras mais 

finas apresentam maior deformação, mas são ainda classificadas como amostras de qualidade boa 

a média (0.04< 0/ee∆ <0.07). 

Quanto à compressão secundária, nem sempre se apresenta com um crescimento menos 

acentuado que a consolidação primária. Os valores de GN  variam entre 10.5 e 35.3% (Tabela 4.16) 

tendo sido necessário, em algumas das situações, determinar o valor de 0G  para t=10000 min 

extrapolando do andamento geral da curva. Estes valores não são muito diferentes dos 

encontrados por SANTOS (1999) para o mesmo tipo de solos, numa região próxima, em Santa Iria 

da Azóia, junto ao local do caso de estudo da BP, que será apresentado a seguir, onde o autor 

obteve valores de GN  entre 15.9-31.6%.  



CAPÍTULO 4 

230 

Encontrou-se uma excepção aos valores de GN , correspondente a um valor anómalo de 91.5% 

calculado para o provete P8, que apresenta a partir dos 3000 min um crescimento tão elevado 

como a consolidação primária (Anexo 1). Na realidade, foi extremamente complexo definir o limite 

entre comportamentos neste provete, verificando-se que a partir dos 2000 min se dá uma 

diminuição ligeira do declive da curva de consolidação de 0G ,    para depois, a partir dos 3000 min, 

voltar a crescer com maior intensidade. Usando o intervalo entre 2000 e 3000 min como ramo 

significativo da compressão secundária verifica-se que o valor de GN  desce para 42.7%, sendo 

ainda assim um valor bastante elevado. Como este provete apresenta o valor mais elevado de 

0/ee∆ , o comportamento anómalo poderá ser resultado da tensão in situ  ter sido sobrestimada. 

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.16161616    –––– Ensaio de Coluna Ressonante: Resultados principais. 

Consolidação PrimáriaConsolidação PrimáriaConsolidação PrimáriaConsolidação Primária Compressão secundáriaCompressão secundáriaCompressão secundáriaCompressão secundária    

ProveteProveteProveteProvete    

Tensão Tensão Tensão Tensão 
efectiva de efectiva de efectiva de efectiva de 

confinamentoconfinamentoconfinamentoconfinamento    

'p (kPa)(kPa)(kPa)(kPa)    

0G     

(MPa)(MPa)(MPa)(MPa)    
e     

Tempo Tempo Tempo Tempo 
finalfinalfinalfinal    
(min)(min)(min)(min)    

0/ee∆     

(Lunne et (Lunne et (Lunne et (Lunne et 
al., 1997)al., 1997)al., 1997)al., 1997) 

0G  (MPa)  (MPa)  (MPa)  (MPa) 

t=10000t=10000t=10000t=10000    minminminmin    
GN  (%) (%) (%) (%)    

0-70 37.4 1.513 500 0.034 42.6 10.7 
P1P1P1P1    

70-100 51.8 1.407 500 - 60.5 12.9 
0-70 38.3 0.91 1000 0.039 42.3 10.5 
70-90 48.1 0.893 1000 54.9 14.1 P2P2P2P2    

90-300 145.3 0.771 2000 
- 

159.2 13.7 
P6P6P6P6    0-45 17.0 1.413 3000 0.051 20.0 33.8 
P8P8P8P8    0-100 18.6 1.446 2000 0.057 30.5 91.5 

0-27 9.2 1.422 2000 0.041 11.4 34.2 
P9P9P9P9    

27-67 28.8 1.205 2000 - 35.9 35.3 
0-40 23.4 1.014 3000 0.042 25.2 14.7 
40-100 50.0 0.958 5000 55.1 33.9 P10P10P10P10    

100-300 120.0 0.868 5000 
- 

129.3 25.7 

 

Normalizando os dados de 0G  com a função do índice de vazios )(eF , usando as equações de 

base apresentadas no Capítulo 2 (eq. (2.52) e (2.53)), e as constantes A , B e n  determinadas por 

SANTOS (1999) para material aluvionar lodoso do rio Tejo: 

( ) ( )
( )

( )kPa'
1

5
520kPa 5.0

0

2

0 σ
e
e

G
+

−
=        (4.1) 

com ''0 p=σ . As constantes foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados para 0G  

determinado no tempo 1000 min, ao fim do qual o autor considerou terminada a consolidação 

primária dos provetes.  

Projectando os dados com base nos valores de 0G  e do índice de vazios apresentados na Tabela 

4.16, observa-se que a curva de ajustamento parece de acordo com a maioria dos resultados 
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(Figura 4.97). No entanto, os valores para o provete P1, assim como os valores de 0G  normalizados 

calculados para 300 kPa de tensão de confinamento, estão acima da curva. No caso do provete P1 

deve-se provavelmente à forte componente conchífera presente no material. É importante referir 

que a obtenção das constantes usadas na formulação (SANTOS, 1999), apenas considerou ensaios 

realizados para tensões de confinamento até 200 kPa. Verifica-se ainda que o provete P8 e o 

primeiro patamar de tensão do ensaio anisotrópico no provete P9, estão um pouco abaixo da 

curva.  
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FFFFigura igura igura igura 4444....97979797    –––– Marinhas do Mulato – 0G  normalizado versus 'p ; a linha apresentada é a curva de 

ajustamento obtida por SANTOS (1999) para o mesmo tipo de material. 

Projectando os resultados para diferentes tempos durante a evolução da consolidação para uma 

determinada tensão (ao fim de 1000, 2000, 5000 e 10000 min) verifica-se no gráfico bi-logarítmico 

(Figura 4.98a) que o aumento de 0G  com o tempo é mais significativo quando é aplicada uma 

tensão de confinamento mais elevada, incluindo o caso do provete P8 que demonstra um 

comportamento anómalo.  

Separando as amostras em função da sua textura (Figuras 4.98b e 4.98c) observa-se que, apesar da 

forte componente conchífera das amostras, os valores normalizados de 0G  para o provete P2, nos 

níveis de tensão mais baixos, se encontram pouco acima da curva de ajustamento mas as 

diferenças entre as diversas leituras não são muito significativas. O mesmo não se passa no caso dos 

solos mais finos em que a evolução ao longo do tempo é tanto mais importante quanto maior for a 

tensão de confinamento. Em qualquer das situações os valores para 'p =300 kPa estão acima do 

andamento geral da curva, sendo esse desvio maior no caso dos solos mais grosseiros. 

Quanto à análise do comportamento do solo com o aumento da distorção (Figuras 4.99 e 4.100) 

verifica-se que a degradação do solo com o aumento da distorção não é afectada 

significativamente pelo índice de vazios, grau de sobreconsolidação, história de tensões e tensão de 

confinamento aplicada, tal como já tinha sido antes observado por SANTOS (1999) para o mesmo 

tipo de material. Nota-se, no entanto, que os solos mais grosseiros, nas tensões mais baixas, se 

degradam mais rapidamente. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....98989898    –––– Marinhas do Mulato – 0G  normalizado versus 'p  para diferentes tempos (1000, 2000, 5000 e 

10000 min); a linha apresentada é a curva de ajustamento obtida por SANTOS (1999); a.a.a.a. Todos os provetes (bi-

log); b. b. b. b. Provetes com muitas conchas (semi-log); c.c.c.c. Material essencialmente silto-argiloso (semi-log). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....99999999    –––– Marinhas do Mulato – 0/GG versus γ  para todos os provetes ensaiados.  

O amortecimento do solo varia pouco entre os diversos provetes e tensões aplicadas (Figura 

4.100); para distorções da ordem dos 5×10-6, as diferenças entre o amortecimento dos vários 

provetes é no máximo de 1%, e para distorções da ordem dos 2×10-4, varia entre curvas extremas 

cerca de 3%, nunca ultrapassando os 7,5%. Também neste caso, os solos mais grosseiros 
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apresentam um amortecimento mais elevado, quando estão sob tensões de confinamento mais 

baixas, e para qualquer nível de distorção. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....100100100100    –––– Marinhas do Mulato –ξ versus γ  para todos os provetes ensaiados.  

Sobrepondo as curvas de 0/GG  em função da distorção obtidas com as curvas da degradação 

em função do IP  apresentadas por VUCETIC (1994), e tendo em consideração que o IP  destes 

materiais varia entre 22 e 35 (com um valor médio de 29), observa-se que o fuso de valores se 

encontra entre as curvas de VUCETIC para IP de 15 a 50 mas, de uma forma geral, a degradação 

dá-se mais rapidamente que a das curvas propostas pelo autor (Figura 4.101). O mesmo foi 

verificado por SANTOS (1999) nos ensaios nas argilas aluvionares de Santa Iria da Azóia.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....101101101101    –––– Marinhas do Mulato – Comparação de 0/GG versus γ , para todos os provetes ensaiados, 

com as curvas propostas por VUCETIC (1994) em função do IP .  
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Figura Figura Figura Figura 4444....102102102102    –––– Marinhas do Mulato – Comparação de ξ versus γ , para todos os provetes ensaiados, com as 

curvas propostas por VUCETIC (1994) em função do IP .  

No caso do amortecimento o fuso de valores também varia principalmente entre as curvas 

propostas pelo mesmo autor para IP =15 e 50 apresentando o mesmo andamento para as 

distorções mais elevadas (Figura 4.102). Para as distorções mais baixas, o valor do amortecimento 

parece ligeiramente superior ao que indicam as curvas de VUCETIC (1994). Esta constatação é 

contrária à verificada por SANTOS (1999) para o mesmo tipo de materiais. 

 

4.1.2.2.5. Correlação dos Dados4.1.2.2.5. Correlação dos Dados4.1.2.2.5. Correlação dos Dados4.1.2.2.5. Correlação dos Dados    

Neste caso a comparação entre os 3 perfis realizados poderia não ser tão evidente como para o 

caso do Forte da Casa. No caso anterior, as linhas de aquisição realizadas encontravam-se no 

mesmo alinhamento (ver Figuras 4.17 e 4.46) enquanto que neste caso elas foram efectuadas em 

alinhamentos e direcções diferentes (Figura 4.62); a sua posição relativamente ao vale do rio Tejo é 

diferente e portanto era desde o início provável que pelo menos se encontrassem diferentes 

espessuras de depósitos aluvionares. Na realidade, quando se sobrepõem os 3 perfis de velocidade 

obtidos (Figura 4.103), verifica-se que as velocidades são homogéneas e que as diferenças se 

prendem essencialmente com a espessura e número de camadas. 

Comparando os resultados obtidos para cada uma das linhas de aquisição com os dados da 

litoestratigrafia e com os resultados do ensaio SPT  das sondagens mais próximas (Figuras 4.104, 

4.105 e 4.106) verifica-se que os limites entre velocidades coincidem quase totalmente com limites 

entre unidades estratigráficas e com a variação dos valores de 60N .  
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Figura Figura Figura Figura 4444....103103103103    –––– Marinhas do Mulato: Comparação entre os perfis de SV  obtidos para as linhas de aquisição 

SWM-MM1, SWM-MM2 e SWM-MM3.... 

Em função desta quase perfeita coincidência nos resultados não se achou necessário mostrar qual 

o resultado do ajuste com as curvas de dispersão efectuando a modelação directa usando as 

espessuras das sondagens. Como seria de esperar estas apresentam um ajuste muito semelhante 

ao encontrado no teste “cego” mostrando apenas ligeiros desajustamentos. 

Existem alguns pormenores que foram detectados durante o processamento e interpretação das 

linhas de aquisição, que não são imediatamente justificados considerando a litoestratigrafia ou os 

valores de 60N .  

A primeira observação prende-se com a existência nos perfis SWM-MM1 e SWM-MM2 (Figuras 

4.104 e 4.105), de uma camada superficial de cerca de 1 m de espessura, na unidade dos Aterros, 

que apresenta uma velocidade superior à restante unidade. Este facto pode ser devido a diversas 

situações: primeiro porque a camada superficial está sujeita a diversos períodos de saturação e 

secagem, que podem originar a compactação do material; também porque no local onde foi 

efectuada a aquisição SWM-MM1, existia uma cobertura vegetal muito densa que poderá 

igualmente provocar esse efeito; mas acima de tudo é de ter em conta que durante a deposição 

dos materiais de aterro mais superficiais neste local, na fase de construção da Expo’98, possa ter 

havido alguma compactação mecânica do material, já que toda a área parece ter sofrido uma 

homogeneização da superfície. Na realidade, esta camada superficial, de pequena espessura e 

maior velocidade, deverá existir igualmente na região da linha SWM-MM3 mas não foi identificada.  



CAPÍTULO 4 

236 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....104104104104    –––– Marinhas do Mulato: Comparação entre o perfil de SV  obtido para a linha de aquisição SWM-

MM1 e a informação geológica e o resultado dos ensaios SPT  nas sondagens mais próximas. . . . A tracejado 

estão identificados os limites entre as velocidades. 

 

Figura Figura Figura Figura 4444....105105105105    –––– Marinhas do Mulato: Comparação entre o perfil de SV  obtido para a linha de aquisição SWM-

MM2 e a informação geológica e o resultado dos ensaios SPT  nas sondagens mais próximas. . . . A tracejado 

estão identificados os limites entre as velocidades. 
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Figura Figura Figura Figura 4444....106106106106    –––– Marinhas do Mulato: Comparação entre o perfil de SV  obtido para a linha de aquisição SWM-

MM3 e a informação geológica e o resultado dos ensaios SPT  nas sondagens mais próximas. . . . A tracejado 

estão identificados os limites entre as velocidades. 

Outra situação é a presença, na linha SWM-MM2, de uma camada (Figura 4.105), correspondente 

provavelmente à base das Aluviões, com 2 m de espessura, onde se verifica um aumento da 

velocidade, mas que não corresponde ainda ao maior contraste observado entre as Aluviões e os 

Terraços neste local. Consultando as descrições da litologia atravessada verifica-se que na 

sondagem 67 foi identificada na base das Aluviões uma camada com cerca de 1.5 m de um lodo 

com intercalação de uma areia grosseira com pequenos seixos. Apesar de a linha de aquisição não 

se encontrar exactamente por cima do local onde foi efectuada a sondagem, o carácter lenticular 

das unidades aluvionares permite extrapolar que esta camada poderá ser suficiente para explicar 

localmente este aumento de velocidade.  

Os Terraços, apesar de serem uma unidade relativamente recente, pois pertencem ao Quaternário 

(Plistocénico), também apresentam neste local uma velocidade superior à das Aluviões devido, 

entre outras razões, à grande diferença litológica pois as últimas são predominantemente lodosas e 

os Terraços são essencialmente arenosos. É também difícil definir o limite com o substrato 
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Miocénico, não só devido a fenómenos de compactação e diagénese já sofridos pelos Terraços, 

que associados ao aumento da tensão efectiva vertical in situ levam a um aumento de velocidade 

com a profundidade, como também porque o Miocénico está descomprimido na sua zona 

superficial, já que esteve exposto aos agentes erosivos durante a fase de escavação do vale do Tejo.  

Esta dificuldade de identificação, através das velocidades, dos materiais Miocénicos e dos Terraços é 

também visível quando se compara a litoestratigrafia com os resultados do ensaio SPT  (Figura 

4.107). A camada de baixa resistência, correspondendo essencialmente aos materiais aluvionares, 

fica muito bem representada quando se criam os perfis de 60N , e dá-se um aumento de resistência 

progressivo na passagem das Aluviões para os Terraços. Por sua vez, as diferenças entre os Terraços 

e o Miocénico não são tão notórias, comportando-se as duas unidades estratigráficas como uma só 

unidade de resistência, em que as variações de resistência locais se ficarão a dever essencialmente 

às litologias atravessadas. 

Comparando as velocidades obtidas pelo método das ondas superficiais com os valores de SV  

calculados com base no resultado do ensaio SPT  (ver Tabela 2.7), pela utilização das correlações 

empíricas de FIALHO RODRIGUES (1979) e IMAI (1977 in: ANSAL et al., 2003), verifica-se que nalguns 

casos as velocidades estão próximas dos valores determinados (Figura 4.108). No entanto, apesar 

do andamento geral parecer adequar-se ao perfil de velocidade pois, como já se tinha mostrado 

anteriormente os limites entre velocidades correspondem aproximadamente aos limites de 

resistência, o valor de SV  obtido pelas correlações empíricas sobrevaloriza a velocidade das 

camadas de velocidade mais baixa e subvaloriza a de velocidade mais alta, atingindo diferenças 

superiores a 100 m/s. 

Além destes dados geológico-geotécnicos, foi efectuada lateralmente à linha de aquisição SWM-

MM3, um perfil de reflexão sísmica de ondas S de elevada resolução. A aquisição foi efectuada 

recorrendo ao mesmo sismógrafo (RAS-24) mas usando receptores horizontais – SWYPHONES®, 

(SAMBUELLI et al., 2001) de 20 Hz, com espaçamento de 0.5 m, e usando a fonte a 1.5 m do 

primeiro geofone.  

Dos resultados preliminares (DEIDDA, G. P., 2005, Com. Pessoal), pode observar-se a presença do 

mesmo número de estratos principais (Figura 4.109), não sendo também perceptível a forma do 

paleovale, comprovando a dificuldade em separar, através das velocidades, os materiais dos 

Terraços dos do Miocénico. Quanto às velocidades das camadas, as superficiais rondam a mesma 

ordem de grandeza no entanto, a partir dos 10 m de profundidade as velocidade são inferiores às 

obtidas recorrendo às ondas superficiais.  
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Figura Figura Figura Figura 4444....107107107107    –––– Marinhas do Mulato - Corte geológico (em cima) de 60N (em baixo) com a localização 

aproximada das linhas de aquisição: a. a. a. a. B-B’ (localizado na Figura 4.55); b.b.b.b. C-C’ (localizado na Figura 4.55), este 

perfil não é exactamente no alinhamento da linha de aquisição mas é o que se encontra mais próximo 

(Figura 4.62); c.c.c.c. F-F’ (localizado na Figura 4.56). 
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Figura Figura Figura Figura 4444....108108108108    –––– Marinhas do Mulato – SV  obtida através do ensaio das ondas superficiais e pelo cálculo 

usando correlações empíricas com 60N (FR- FIALHO RODRIGUES (1979), I- IMAI (1977), ver Tabela 2.7): a.a.a.a. SWM-

MM1; b.b.b.b. SWM-MM2; c. c. c. c. SWM-MM3.  

 

Figura Figura Figura Figura 4444....109109109109    –––– Marinhas do Mulato – Resultados preliminares da Reflexão sísmica de ondas S de elevada 

resolução (DEIDDA, G. P., 2005, Com. Pessoal) efectuada na direcção do corte geológico F-F’: a. a. a. a. CMP; b.b.b.b. 

Campo de velocidade interna.  

    



LOCAIS ESTUDADOS (LISBOA) 

241 

Com os valores de 0G  obtidos para a estimativa da tensão in situ calcularam-se os valores de SV  

recorrendo à equação (2.40) e obtiveram-se os valores apresentados na Tabela 4.17. Verifica-se 

que, com excepção dos resultados obtidos para os provetes P1 e P2, os restantes valores estão de 

acordo com os valores obtidos para os materiais lodosos aluvionares neste local: 110 m/s na linha 

SWM-MM1; 85 m/s na linha SWM-MM2 e 100 m/s na linha SWM-MM3.  

Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.Tabela 4.17171717    –––– SV calculada com base no valor de 0G  obtido no ensaio de Coluna Ressonante. 

ProveteProveteProveteProvete    Profundidade (m)Profundidade (m)Profundidade (m)Profundidade (m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

P1P1P1P1    10.5 150 

P2P2P2P2    10.3 149 

P6P6P6P6    4.5 102 

P8P8P8P8    12.3 110 

P9P9P9P9    4.3 75 

P10P10P10P10    3.3 115 

 

Os provetes P1 e P2 apresentam velocidade superior, provavelmente devido à elevada quantidade 

de conchas presente nas amostras, que faz aumentar o valor de 0G  e por consequência da 

velocidade calculada para o material.  

Correlacionando os diversos resultados verifica-se que os perfis de SV  obtidos    através do ensaio das 

ondas superficiais estão de acordo com as características geológico-geotécnicas locais, e que os 

valores de velocidade nas camadas superficiais estão muito próximos dos obtidos pela reflexão 

sísmica. Em função da informação geológica e geotécnica da zona parece que as camadas mais 

profundas são subvalorizadas pelos resultados da reflexão sísmica. 

Do ponto de vista do comportamento dinâmico dos materiais, as velocidades obtidas para os 

materiais lodosos aluvionares parecem coincidir com os resultados obtidos na coluna ressonante 

para a matriz lodosa que compõem este material.  

Novamente para este caso, o facto de se saber, através do enquadramento geológico, que se está 

sobre um depósito aluvionar é muito importante na interpretação dos resultados, pois permite 

compreender a inversão de velocidade obtida na aquisição das ondas superficiais. Apesar de neste 

caso se ter tido acesso a outros tipo de informação geológica e geotécnica, que permitiu conferir a 

interpretação obtida, como se optou por interpretar todos os dados sísmicos recorrendo apenas ao 

conhecimento da geologia local, o enquadramento geológico assume um papel preponderante 

pois, não só permite compreender a inversão, como permite prevê-la. 
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4.1.2.3. 4.1.2.3. 4.1.2.3. 4.1.2.3. BP BP BP BP –––– Santa Iria da Azóia Santa Iria da Azóia Santa Iria da Azóia Santa Iria da Azóia    

A área estudada é uma zona aplanada, junto ao rio Tejo, localizada no Concelho de Loures, perto 

do limite com o Concelho de Vila Franca de Xira, entre a BP Portuguesa e o viaduto do IC 2 perto 

de Santa Iria da Azóia (Figuras 4.110 e 4.111).  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1104.1104.1104.110    –––– Localização da área estudada: BP (adaptado de: IGEOE, 1993c). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1114.1114.1114.111    –––– Aspecto geral da área estudada: BP. 

O enquadramento geológico regional foi efectuado anteriormente (ver 4.1.1.). Localmente verifica-

se que a área se encontra sobre o depósito aluvionar (Figura 4.6) mas ao contrário do que 

acontecia na zona do Forte da Casa e das Marinhas do Mulato, os Terraços do Quaternário estão 

cartografados, e sobre a unidade M4VIIa (já descrita em 4.1.2.1).  
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4.1.2.3.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.3.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.3.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.3.1. Ensaio das Ondas Superficiais    

Neste local foi apenas efectuada uma linha de aquisição com a direcção N 30ºE, aproximadamente 

paralela à direcção do trecho do viaduto do IC 2 e ao alinhamento do rio Tejo. A linha, designada 

por SWM-BP, foi realizada com espaçamento entre geofones de 2 m, tendo-se efectuado a 

aquisição directa e inversa com um martelo de 5 kg accionado a 2 m do primeiro geofone. O local 

era muito “ruidoso”, principalmente devido ao tráfego no viaduto, tendo sido necessário efectuar os 

tiros em momentos sem tráfego próximo, para evitar as possíveis contaminações do sinal que daí 

resultassem. No total foram registados 13 sinais do lado NE e 10 do lado SW, com tempos de 

registo de 2 s e com uma taxa de amostragem de 1 ms. 

 

4.1.2.3.1.1. SWM4.1.2.3.1.1. SWM4.1.2.3.1.1. SWM4.1.2.3.1.1. SWM----BPBPBPBP    

A análise do trem de ondas completo permite verificar que não existem diferenças significativas 

entre as curvas de dispersão obtidas de um ou do outro lado da linha de aquisição (Figura 4.112), 

não se esperando estar na presença de variações laterais de fácies. No entanto, observando as 

curvas verifica-se que estas apresentam sobreposição modal muito importante e que os modos 

praticamente não são separáveis. Este facto pode resultar da aquisição ter sido efectuada sobre o 

aterro de fundação do viaduto que, por ser muito compactado, se comporta como um pavimento, 

resultando num grande contraste com as camadas aluvionares que estão por baixo. 

 

FigurFigurFigurFigura a a a 4.1124.1124.1124.112    –––– BP – Curvas de dispersão para a linha SWM-BP usando a aquisição directa e inversa. Fase de 

pré-processamento efectuada com base no campo de ondas completo. 
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A aplicação do teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) permite verificar que o teste à linearidade da 

fase valida as frequências entre os 4.5-15 Hz (Figura 4.113). Tendo em conta que a sobreposição 

modal é muito evidente, seria expectável que não se conseguissem obter resultados favoráveis no 

teste mas o MOPA mostrou que para as baixas frequências os resultados são de boa qualidade. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1134.1134.1134.113    –––– BP – Processamento MOPA para a linha SWM-BP. Fase versus distância para a aquisição: a. a. a. a. NE 

para as frequências 5.5, 7.5, 10, 12.5 e 15 Hz; b.b.b.b. SW para as frequências 4.5, 5.5, 7.5, 10 e12.5 Hz 

Os sismogramas registados, mesmo depois de filtrados no domínio xt −  e no domínio xf − , 

apresentam algumas características diferentes dos obtidos para as linhas de aquisição já tratadas 

(Figuras 4.114a e 4.115a). O trem de ondas resultante parece composto por mais do que um 

evento, e poder-se-á estar na presença de algum tipo de contaminação do sinal. 

Os espectros kf −  (Figuras 4.114b e 4.115b) são semelhantes, apresentam a mesma forma e 

andamento, mas o evento de maior energia é mais importante na aquisição NE e o espectro 

parece mais bem definido. As curvas de dispersão, recorrendo à pesquisa dos máximos absolutos, 

são também muito semelhantes (Figuras 4.114c e 4.115c), se bem que nas altas frequências (a 

partir dos 40-50 Hz) a curva de NE evidencia melhor os saltos de modo. A pesquisa de máximos 

relativos não traz qualquer tipo de informação adicional (Figuras 4.114d e 4.115d). 

Foi efectuada a análise da incerteza associada a cada valor de velocidade (Figuras 4.116 e 4.117) e 

verifica-se que, apesar de existirem alguns pontos nas baixas frequências que aumentam o 

tamanho das barras de erro, de uma forma geral a incerteza é bastante baixa. Apesar disso, estes 

dados são tipicamente uma sobreposição modal, tendo os resultados do processamento que ser 

interpretados com bastante prudência. 

Devido à sobreposição modal, para efectuar a inversão, iniciou-se por tentativa e erro, usando o 

código POLISURF (STROBBIA, 2003a), que só por si se mostrou bastante complicado devido às 

características particulares da curva de dispersão. Dada a dificuldade em utilizar este processo, 

tentou-se obter, usando a tentativa e erro, as espessuras e velocidades superficiais aproximadas que 
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Figura Figura Figura Figura 4.1144.1144.1144.114 – SWM-BP – Processamento kf −  para a aquisição NE, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. 

Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão 

máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1154.1154.1154.115 – SWM-BP – Processamento kf −  para a aquisição SW, 24 receptores, com martelo: a. a. a. a. 

Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão 

máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1164.1164.1164.116 – SWM-BP – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição NE, 24 receptores, 

com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 13 tiros (pontos 

cinzentos) e da soma dos 13 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de 

erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

 
Figura Figura Figura Figura 4.4.4.4.117117117117 – SWM-BP – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição SW, 24 receptores, 

com martelo: a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos 

cinzentos) e da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de 

erro, associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 
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controlam a posição do ponto de velocidade mais baixa da curva de dispersão. De seguida a curva 

de dispersão até frequências de cerca de13 Hz foram introduzidas no código SWAMI (RIX & LAI, 

2004), que as inverteu de forma automática, usando diferentes hipóteses para espessuras e 

profundidades atingidas. Considerou-se que o nível freático se encontrava a ≈3 m de profundidade, 

pelas indicações dadas pela refracção das ondas P. 

Os resultados obtidos pela inversão automática, usando as diversas possibilidades criadas (Figura 

4.118a) mostraram que, independentemente da profundidade atingida, as velocidades obtidas 

para cada camada são semelhantes, encontrando-se a maior variabilidade de resultados entre os 

20-25 m de profundidade, onde se observa cerca de 100 m/s de diferença.  

 
Figura Figura Figura Figura 4.1184.1184.1184.118 – SWM-BP – Inversão usando o programa SWAMI: a. a. a. a. Perfis de velocidade obtidos para os tiros 

directo e inverso usando 4 modelos diferentes para a espessura e número de camadas; b.b.b.b. Ajuste da curva de 

dispersão experimental NE às curva teóricas obtidas para os 4 modelos testados; c.c.c.c. Ajuste da curva de 

dispersão experimental SW às curva teóricas obtidas para os 4 modelos testados. 

Analisando os diversos perfis e o ajuste entre o segmento da curva de dispersão experimental e a 

curva teórica obtida pela inversão, optou-se por considerar que as situações em que se atingia 

maior profundidade (≈50 m) poderiam já não corresponder à informação real dada pela curva 

experimental, devido à maior incerteza associada a esses pontos. Assim, escolheu-se como 

referência o modelo com profundidade intermédia (BP-NE 4 e BP-SW 4) e voltaram a introduzir-se 

os dados na tentativa e erro, para verificar o ajuste aos diversos modos de propagação. 
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O perfil de velocidade da onda de corte final (Figura 4.119) é muito semelhante aos modelos 

obtidos com a inversão automática SWAMI (Tabela 4.18), variando principalmente na velocidade 

da camada superficial, sobre a qual o excerto da curva inserida no SWAMI não tem informação 

suficiente No perfil final, ajustado por tentativa e erro, a velocidade da camada superficial é 

ligeiramente superior. 

Tabela 4.18Tabela 4.18Tabela 4.18Tabela 4.18    –––– Perfis de velocidade da onda de corte para a linha SWM-BP 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    ((((NENENENE))))    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI (SW) (SW) (SW) (SW)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

FINALFINALFINALFINAL    
3 196 189 220 
6 106 105 100 
5 132 134 130 
5 148 155 150 
5 184 224 200 
5 251 289 250 
10 326 337 330 
∞ 384 360 400 (?) 

 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1194.1194.1194.119 – SWM-BP – Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de dispersão experimental NE 

(quadrados) e da SW (asteriscos) ás curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e respectivo modelo. São 

ainda apresentados os dois perfis de SV  obtidos com o SWAMI (BP-SE e BP-NW) que foram usados como 

referência para o ajuste final por tentativa e erro.  
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4.1.2.3.2. Comparação com Outros Dados 

A linha de aquisição SWM-BP (Figura 4.120) está próxima do local onde foram colhidas as amostras 

indeformadas usadas por SANTOS (1999) para efectuar os ensaios dinâmicos de laboratório (Coluna 

Ressonante e Torção Cíclica). Este autor teve acesso a alguns relatórios geológico-geotécnicos da 

zona onde foram colhidas as amostras, cujos dados foram cedidos para serem processados e 

apresentados. Estão ainda presentes no seu trabalho os resultados de ensaios sísmicos de Crosshole 

e Downhole.  

Com base na descrição geológica, contida no registo das sondagens dos relatórios geológico-

geotécnicos (TEIXEIRA DUARTE, 1997a, 1997b e 1997c), foi criado o modelo da estrutura geológica 

do local (Figura 4.121) e efectuados os cortes geológicos e de 60N  dos quais se apresentam 

apenas o corte geológico/ 60N  que se encontra aproximadamente na mesma direcção da linha de 

aquisição (Figura 4.122).  

Nesta região encontram-se as mesmas unidades litoestratigráficas que foram anteriormente 

identificadas no Forte da Casa e nas Marinhas do Mulato (Aterros, Aluviões e Terraços). No entanto, 

dada a maior espessura da cobertura, as camadas do Miocénico não foram interceptadas nas 

sondagens (Figuras 4.121 e 4.122). A principal diferença do ponto de vista das características 

litológicas, relativamente aos outros locais, é que a unidade aluvionar é francamente mais arenosa e 

essencialmente caracterizada por lodos com intercalações de areias lodosas. 

Os depósitos aluvionares têm neste local espessura superior à dos locais anteriormente analisados e 

na base estes materiais já se encontram mais densificados/consolidados, com valores de 60N  

superiores aos normalmente observados nesta unidade. É também de notar que em grande parte 

das sondagens, a base das aluviões é constituída por uma camada de areia lodosa por vezes com 

conchas, o que também influi no aumento da resistência. 

Comparando os resultados da aquisição de ondas superficiais e dos ensaios de Crosshole (CH) e 

Downhole (DH), efectuados na zona onde foram realizadas as sondagens (Figura 4.120), verifica-se 

que, apesar de não serem exactamente no mesmo local, o ajuste é bastante razoável (Figura 

4.123).  

Nesta análise deve-se ainda ter em consideração é que os resultados relativos aos ensaios CH e DH 

são anteriores à construção do viaduto do IC2 enquanto que o ensaio das ondas superficiais foi 

posterior. Para a construção do viaduto deverá ter sido aumentada a espessura de aterros, com 

alteração da cota, o que poderá explicar o ligeiro desfasamento. 

Comparando os resultados do perfil de velocidade com os dados da estratigrafia (Figuras 4.122 e 

4.123) observa-se que as aluviões coincidem aproximadamente com a espessura de camadas de 

baixa velocidade (100-150 m/s). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1204.1204.1204.120 – BP- Localização das sondagens (�) e localização aproximada da linha SWM-BP (------). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1214.1214.1214.121 – BP – modelo 3D da geologia (criado no ROCKWORKS – factor de sobrelevação 2.5×). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1224.1224.1224.122 – BP – Corte geológico (em cima) de 60N (em baixo) efectuados no alinhamento da linha de 

aquisição SWM-BP (sem sobrelevação). 

SANTOS (1999) efectuou alguns ensaios de Coluna Ressonante sobre amostras de argila aluvionar 

recolhidas neste local e, com base nos seus resultados, foi aqui calculada a SV  correspondente 

(Tabela 4.19), recorrendo à equação (2.40). Observa-se que os valores de velocidade obtidos (90-

130 m/s) têm a mesma ordem de grandeza dos valores obtidos através da aquisição de ondas 

superficiais. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1234.1234.1234.123 – BP – Comparação entre o perfil de velocidade obtido efectuando a aquisição de ondas 

superficiais SWM-BP e os resultados do ensaio de Crosshole e Downhole apresentados em SANTOS (1999). 

Tabela 4.19Tabela 4.19Tabela 4.19Tabela 4.19    –––– SV calculada com base no valor de 0G  obtido para a estimativa da tensão in situ no ensaio de 

Coluna Ressonante, calculado com base nos resultados de SANTOS (1999). 

ProveteProveteProveteProvete    Profundidade (m)Profundidade (m)Profundidade (m)Profundidade (m)    0G  (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

P1P1P1P1----JASJASJASJAS    4.00-4.55 13.4 90 
P2P2P2P2----JASJASJASJAS    4.00-4.55 13.8 93 
PPPP3333----JASJASJASJAS    11.00-11.55 21.6 113 
PPPP4444----JASJASJASJAS    4.00-5.00 17.5 102 
PPPP5555----JASJASJASJAS    13.00-14.00 29.3 130 

 

No caso do ensaio da BP, apesar da aquisição das ondas superficiais ter resultado numa curva de 

dispersão menos clara e de interpretação/inversão difícil, a inversão cuidadosa, recorrendo à 

utilização conjunta da modelação directa por tentativa e erro e ao código de inversão automática 

SWAMI, permitiu obter um perfil de velocidade da onda de corte representativo do local. 
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4.1.2.4. Parque do Trancão4.1.2.4. Parque do Trancão4.1.2.4. Parque do Trancão4.1.2.4. Parque do Trancão    

A área onde foi efectuado o ensaio das ondas superficiais localiza-se na zona aplanada que se situa 

na margem sul da foz do rio Trancão (Figuras 4.124 e 4.125), junto ao final da ciclovia e do 

caminho pedonal do Parque do Tejo e do Trancão. Esta zona, pertencente ao concelho de Loures, 

foi intensamente intervencionada durante as obras da Ponte Vasco da Gama e da Expo’98, tendo 

esses trabalhos incluído o tratamento dos lodos contaminados e a requalificação de toda a área 

ribeirinha.  

Apesar de se encontrar localizada alguns quilómetros a sul das áreas anteriores (Figura 4.4), este 

local tem o mesmo enquadramento geológico regional (Figura 4.3), cuja evolução foi 

condicionada, desde o início do Cenozóico, pela implantação e evolução da Bacia do Tejo. Os 

depósitos aluvionares que se encontram neste local (Figura 4.126), estão neste caso não só 

associados ao rio Tejo, como principalmente ao rio Trancão, que é o afluente mais importante da 

margem direita do estuário do Tejo. As unidades do Miocénico de Lisboa que contactam com as 

aluviões são as mesmas que foram descritas para os locais anteriores (M4
VIIa e M

4
VIIb). Os Terraços 

não se encontram cartografados nesta margem do rio Tejo, para sul do rio Trancão. 

 

4.1.2.4.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.4.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.4.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.4.1. Ensaio das Ondas Superficiais    

Neste caso foi apenas efectuada uma linha de aquisição, com direcção N 10ºE, designada por 

SWM-PT. A linha, com 48 m de comprimento foi efectuada com um espaçamento de 2 m entre 

geofones, e com aquisição directa e inversa (10 sinais de cada lado) com o martelo de 5 kg a 2 m 

do primeiro geofone. O tempo de registo foi de 2 s com uma taxa de amostragem de 1 ms. 

4.1.2.4.1.1. SWM4.1.2.4.1.1. SWM4.1.2.4.1.1. SWM4.1.2.4.1.1. SWM----PTPTPTPT    

Na análise inicial deste dados verifica-se que nos sismogramas, além dos eventos normais 

(propagação das ondas P e RAYLEIGH), se encontra claramente um outro evento, estranho mas 

coerente, identificado quer nos sismogramas com a fonte a N quer nos com a fonte a S (Figura 

4.127). Este evento poderá ser interpretado como o resultado de uma reflexão das ondas, que 

deve ser filtrado pois é evidentemente uma fonte de ruído coerente. 

As curvas de dispersão obtidas com base no processamento do trem de ondas completo (Figura 

4.128), ainda sem qualquer processo de filtragem, mostram uma forte sobreposição modal, onde 

não é possível separar qualquer modo de propagação, correspondendo essencialmente a um 

ramo de velocidade descendente em direcção às baixas frequências. No entanto, as curvas são 

semelhantes não sendo de esperar variações laterais de fácies.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1244.1244.1244.124 – Localização aproximada da área estudada: Parque do Trancão (adaptado de: IGEOE, 1993c). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1254.1254.1254.125 – Aspecto geral da área estudada: Parque do Trancão. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1264.1264.1264.126    –––– Mapa geológico simplificado da zona onde se localiza o Parque do Trancão (adaptado de: 

SGP, 1981).  
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Figura Figura Figura Figura 4.1274.1274.1274.127    ––––SWM-PT – Sismogramas da aquisição: a.a.a.a. Com a fonte a N; b.b.b.b. Com a fonte a S. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1284.1284.1284.128    –––– SWM-PT – Curvas de dispersão usando a aquisição directa e inversa. Fase de pré-

processamento efectuada com base no campo de ondas completo. 

Ao contrário do que se poderia prever pela forma das curvas de dispersão, também neste caso o 

teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) mostra que o teste da linearidade da fase valida os dados para 

frequências aproximadamente entre os 3-25 Hz, atingindo boa qualidade para frequências abaixo 

da frequência mínima de detecção dos geofones (Figura 4.129). Contudo, observando 

atentamente a Figura 4.129b nota-se que para algumas das frequências apresentadas entre os dois 

primeiros receptores, se encontra um declive diferente, o que poderá ser indicador da presença de 

efeitos de proximidade da fonte.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1294.1294.1294.129    –––– SWM-PT – Processamento MOPA. Fase versus distância para a aquisição: a. a. a. a. N para as 

frequências 4.5, 6, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 e 25 Hz; b.b.b.b. S para as frequências 3, 4.5, 6, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 

20 e 22.5 Hz. 

Devido à falta de informação no ramo de velocidade ascendente (correspondente ao aumento da 

velocidade em profundidade), foram efectuadas várias tentativas para o processo de filtragem, de 

modo a que se retirasse o mais possível de eventos contaminantes, sem perder a escassa 

quantidade de informação nessa zona da curva. Assim, os sismogramas foram filtrados no domínio 

xt −  para retirar o evento contaminante coerente (Figuras 4.130a e 4.131a), optando-se por não 

filtrar as ondas P, pois é difícil separá-las do trem das ondas superficiais. Verificou-se que, ao tentar 

retirar a onda P, se perdia informação nas baixas frequências (é importante relembrar que as ondas 

P são essencialmente um evento de frequências mais elevadas).  

Depois de aplicar a transformada 2D kf − , verifica-se que os espectros apresentam, em ambos os 

casos, dois eventos de energéticos principais (Figuras 4.130b e 4.131b), mas que, na aquisição feita 

accionando a fonte a N, o evento a frequências mais elevadas, é muito mais importante que na 

aquisição a S. A presença deste segundo evento, deverá corresponder a um modo superior, já que 

não desaparece quando se tentam filtrar os possíveis eventos contaminantes. 

As curvas de dispersão resultantes correspondem à sobreposição modal (Figuras 4.130c e 4.131c) e 

denotam a presença de uma camada de baixa velocidade com espessura considerável. Uma 

particularidade destas curvas é que é possível obter resultados até frequências muito baixas (≈2 Hz), 

contendo a pouca informação relativa às camadas que se encontram abaixo da espessa camada 

de baixa velocidade. A pesquisa de máximos absolutos não acrescenta qualquer tipo de 

informação útil (Figuras 4.130d e 4.131d). 

A análise da incerteza (Figuras 4.132 e 4.133) permite constatar que esta é geralmente baixa, 

inclusive nos pontos de baixa frequência, onde é inferior ao encontrado habitualmente. Apesar de 

este método não permitir quantificar com exactidão o valor da incerteza, neste caso permite 

adquirir maior confiança na utilização de informação contida abaixo da frequência mínima dos 

geofones. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1304.1304.1304.130    –––– SWM-PT – Processamento kf −  para a aquisição N: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro 

kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a 

preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1314.1314.1314.131    –––– SWM-PT – Processamento kf −  para a aquisição S: a. a. a. a. Sismograma filtrado; b.b.b.b. Espectro 

kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a 

preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1324.1324.1324.132    –––– SWM-PT – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição N: a. a. a. a. Curva de 

dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 

10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de erro, associadas à 

determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1334.1334.1334.133    –––– SWM-PT – Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição S: a. a. a. a. Curva de 

dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 

10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de erro, associadas à 

determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 
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A inversão deste tipo de situações, em que as curvas são o resultado de uma forte sobreposição 

modal, tem que ser efectuada com cuidado especial, particularmente quando é evidente a 

presença de uma camada muito espessa de baixa velocidade, perfeitamente previsível na zona da 

foz de um rio, para um estuário importante. Como já foi referido, a informação sobre o momento 

em que se dá o aumento de velocidade em profundidade é escassa e encontra-se pouco definida. 

Optou-se pela inversão por tentativa e erro usando o código POLISURF (STROBBIA, 2003a).  

Durante a inversão foi considerado que o nível freático estava próximo da superfície (entre 1-2 m 

de profundidade), tendo em conta a proximidade do estuário do Tejo. Para melhorar o ajuste das 

curvas de dispersão foi necessário considerar uma camada mais veloz, de espessura um pouco 

superior à dos restantes casos, e que poderá corresponder à camada remexida/compactada 

durante as obras de requalificação da zona. O perfil de velocidade obtido (Figura 4.134 e Tabela 

4.20) é relativamente simples, abarcando essencialmente cerca de 30 m de espessura de uma 

unidade de baixa velocidade, que corresponderá a materiais aluvionares. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1344.1344.1344.134    –––– SWM-PT – Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de dispersão experimental N 

(quadrados) e da S (asteriscos), às curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e respectivo modelo. 

Foi ainda tentada a inversão automática de parte da curva de dispersão experimental, usando o 

código SWAMI (RIX & LAI, 2004). Na maioria das tentativas efectuadas, com diversas espessuras e 

profundidades e para diferentes excertos da curva de dispersão experimental, o código não 

conseguiu convergir para uma solução. Apenas com a curva de dispersão obtida a S, usando um 

intervalo de frequências muito curto, se conseguiu chegar a uma solução plausível com um ajuste 

melhor (Tabela 4.20, Figura 4.135. Nas restantes raras situações em que se convergiu para uma 

solução, obteve-se apenas uma recta de velocidade única próxima dos 120 m/s. No entanto, 

apesar de relativamente próximo do perfil obtido por tentativa e erro, a introdução deste perfil de 
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velocidade no POLISURF (STROBBIA, 2003a) provoca um desajuste das curvas experimentais às 

modais e as tentativas de ajuste com base neste perfil não levam a nenhum melhoramento 

relativamente ao obtido por tentativa e erro. Assim, o perfil de SV  obtido inicialmente é 

considerado o mais adequado para ajustar as curvas de dispersão obtidas neste local. 

Tabela 4.20Tabela 4.20Tabela 4.20Tabela 4.20    –––– Perfil de velocidade da onda de corte para a linha SWM-PT 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    ((((SSSS))))    
Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL    

5 144 5 200 
10 125 30 100 
10 117 10 200 
10 170 ∞ 400 (?) 
10 203 
∞ 215 

- 

 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1354.1354.1354.135    –––– SWM-PT – Inversão usando o programa SWAMI: a. a. a. a. Perfil de velocidade obtido para a 

aquisição efectuada com a fonte a S e comparação com o perfil obtido por tentativa e erro; b.b.b.b. Ajuste da curva 

de dispersão experimental S à curva teórica obtida para o perfil conseguido. 
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4.1.2.5. Belém4.1.2.5. Belém4.1.2.5. Belém4.1.2.5. Belém    

Esta é a única zona estudada que se encontra na área do Concelho de Lisboa. O ensaio foi 

realizado na zona de Belém, junto ao rio Tejo, no relvado W, entre a linha do comboio (estação de 

Belém) e o cais dos barcos para a Trafaria (Figuras 4.136 e 4.137). 

Do ponto de vista geológico esta zona enquadra-se igualmente na evolução geológica descrita 

anteriormente (ver 4.1.1.) mas do ponto de vista litológico é bastante diferente das restantes zonas 

estudadas na região da Lisboa (Figura 4.138). Assim, embora se encontre junto ao rio Tejo e de 

existirem depósitos aluvionares, esta parte da zona ribeirinha de Lisboa foi conquistada ao rio, com 

a construção de um importante aterro marginal. E por outro lado, o substrato é muito diferente dos 

casos anteriores. Na base dos depósitos recentes (aterros e aluviões) encontra-se o Complexo 

Vulcânico de Lisboa (CVL), caracterizado por rochas predominantemente de fácies basáltica, por 

vezes com intercalações piroclásticas, habitualmente muito alteradas à superfície. 

 

4.1.2.5.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.5.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.5.1. Ensaio das Ondas Superficiais4.1.2.5.1. Ensaio das Ondas Superficiais    

Neste local foi realizada uma linha de aquisição, designada por SWM-BL, com direcção N 10ºW. A 

linha com 48 m de comprimento e espaçamento de 2 m entre geofones, só foi energizada do lado 

S com um martelo de 5 kg, a 2 m do primeiro geofone. Adquiriram-se 15 sinais com um intervalo 

de registo de 2 s e uma taxa de amostragem de 1 ms. 

 

4.1.2.5.1.1. SWM4.1.2.5.1.1. SWM4.1.2.5.1.1. SWM4.1.2.5.1.1. SWM----BLBLBLBL    

Como para esta linha de aquisição apenas se energizou de um dos lados, não é possível comparar 

as curvas de dispersão de forma a averiguar a possível presença de variações laterais de fácies. 

Assim, o primeiro passo de processamento passou pela aplicação do teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 

2004).  

Na aplicação do teste MOPA verifica-se o teste da linearidade da fase apenas valida os dados para 

intervalos curtos de frequências, entre os 6.5 e os 10 Hz e os 20-22.5 Hz (Figura 4.139), deixando 

algumas dúvidas quanto à qualidade dos dados.  

Apesar dos resultados menos favoráveis obtidos pelo teste MOPA, o sismograma somado, 

resultante da aquisição, sem a aplicação de qualquer tipo de filtro, é bastante limpo (Figura 4.140a), 

observando-se aparentemente poucas evidências de ruído, coerente ou incoerente. 
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Figura Figura Figura Figura 4.4.4.4.136136136136    –––– Localização aproximada da área estudada: Belém (adaptado de: IGEOE, 1993d) 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1374.1374.1374.137    –––– Aspecto geral da área estudada: Belém. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1384.1384.1384.138    –––– Mapa geológico simplificado da zona de Belém (adaptado de: ALMEIDA, 1986). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1394.1394.1394.139    –––– SWM-BL – Processamento MOPA. Fase versus distância para as frequências 6.5, 7.5, 10, 20 e 

22.5 Hz. 

O espectro kf −  obtido é composto por um evento principal, estreito, bem definido que forma 

uma linha praticamente recta que atravessa todas as frequências (Figura 4.140b). Apresenta 

algumas evidências de aliasing espacial mas só a partir dos 80 Hz.  

A pesquisa dos máximos energéticos absolutos resulta, como seria de esperar pelo espectro kf −  

obtido, numa curva de dispersão sem saltos de modo e sem evidências de sobreposição modal 

(Figura 4.140c). A pesquisa de máximos relativos parece dar indicações sobre modos de 

propagação superiores (Figura 4.140d). 

Perante a curva de dispersão obtida (sem evidências de sobreposição modal), o resultado do teste 

MOPA e na ausência da possibilidade de comparação entre os dois lados da linha de aquisição, é 

necessário processar estes dados com prudência, pois é possível que se esteja na presença de 

variação lateral de fácies. No entanto, é também importante notar que a última frequência útil da 

curva de dispersão se encontra aos 5.5 Hz e que o teste da linearidade da fase foi passado para o 

trecho da curva de dispersão das baixas frequências, que representa o seu maior andamento em 

profundidade.  

Para verificar a hipótese de haver variação lateral de fácies optou-se por efectuar o tratamento 

separando o sismograma resultante em duas partes (Figura 4.141) e constatou-se que as curvas se 

encontram sobrepostas até cerca dos 25 Hz, frequência a partir da qual se verifica que a curva de 

dispersão com os 24 receptores parece representar a média das duas curvas obtidas usando os 12 

receptores a N (onde a velocidade de fase aumenta mais rapidamente) e os 12 receptores S (onde 

parece haver uma ligeira inversão de velocidade). Constata-se, assim, a presença de variações 

laterais de fácies, ainda que possam não ser muito significativas.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1404.1404.1404.140    –––– SWM-BL – Processamento kf − : a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão 

(máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos 

(com asteriscos a cinzento). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1414.1414.1414.141    –––– SWM-BL – Comparação entre as curvas de dispersão experimentais obtidas para a linha de 

aquisição total (24 receptores) e para o processamento de apenas metade da linha (12 receptores S e 12 

receptores N).  
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A análise do erro associado à determinação da curva de dispersão mostra que é precisamente a 

partir dos 25 Hz que se começa a observar o aumento da incerteza do valor da velocidade de fase 

para cada frequência (Figura 4.142)  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1424.1424.1424.142    –––– SWM-BL – Incerteza na determinação da velocidade de fase: a. a. a. a. Curva de dispersão 

experimental resultante do processamento individual dos 15 tiros (pontos cinzentos) e da soma dos 15 sinais 

(asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de erro, associadas à determinação da 

velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

Para inverter estes dados, cuja curva de dispersão representa o modo fundamental, optou-se por 

introduzir parte da curva experimental nos programas de inversão automática. Primeiro, usando o 

programa SWAMI (RIX & LAI, 2004), testaram-se diferentes excertos da curva de dispersão, tendo-se 

verificado que, com a introdução de uma curva de dispersão muito longa, o código tende a 

sobrevalorizar as velocidades das camadas mais profundas. Assim, usou-se um excerto da curva de 

dispersão mais curto, até 30 Hz, que se achou representativo da curva total. Esta diminuição do 

intervalo da curva pode ser facilmente justificada pois, como foi discutido no capítulo anterior (ver 

3.2.2.3.3.), existe um excesso de informação nas altas frequências, estando à superfície, o problema 

da inversão das ondas superficiais, sobre-determinado. Além disso, como se tem verificado, o 

código tende a dar bons resultados mesmo com porções curtas de curva de dispersão. Devido à 

proximidade ao rio Tejo, considerou-se que o nível freático estava próximo da superfície (≈ 2 m). 

Os perfis de velocidade obtidos, SWAMI 1 a 4, independentemente do número de camadas e da 

profundidade atingida, diferem muito pouco, verificando-se apenas que o algoritmo de OCCAM, 

com a introdução de mais camadas e menos espessas tende, como é o seu objectivo, a suavizar o 
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perfil obtido (Figura 4.143a). Verifica-se ainda que a partir dos 45 m já não se observam diferenças 

entre as velocidades das camadas, sugerindo que seja aproximadamente a profundidade a partir 

da qual os dados já contenham pouca informação.  

Em seguida, testou-se a inversão usando o programa SURF (HERRMANN, 1994), mas neste caso 

usou-se uma curva longa (até 80 Hz). Com este programa efectuou-se primeiro uma inversão 

apenas para a velocidade (vel), usando as espessuras predeterminadas do modelo SWAMI 1, e 

depois para a velocidade e espessura (vel+esp) (Figura 4.143b). Observa-se que os perfis de 

velocidade obtidos são bastante semelhantes entre si, exceptuando uma camada mais veloz que a 

inversão para a velocidade e espessura identifica à superfície. As espessuras obtidas nesta inversão 

usando o programa SURF foram introduzidas no programa SWAMI (SWAMI 5) e verifica-se que 

este mantêm praticamente o mesmo andamento que os restantes modelos obtidos, exceptuando a 

partir dos 27 m onde a velocidade é acrescida em cerca de 100 m/s. 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1434.1434.1434.143    –––– SWM-BL – Modelos resultantes da inversão automática usando os programas: a.a.a.a. SWAMI (RIX & 

LAI, 2004); b. b. b. b. SURF (HERRMANN, 1994). 

Para confirmar os resultados obtidos, o modelo SWAMI 1 foi introduzido no programa POLISURF 

(STROBBIA, 2003a) e aferiu-se o ajuste, obtendo-se um perfil de velocidade ligeiramente diferente 

(Figura 4.144). A comparação entre os modelos SWAMI 1 e SURF (vel) (Figura 4.145a) e SURF 

(vel+esp) com SWAMI 5 (Figura 4.145b), e de ambas as situações com o modelo ajustado por 

tentativa e erro, permitem verificar que os resultados obtidos usando uma espessura 

predeterminada são mais semelhantes (Tabela 4.21).  
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Figura Figura Figura Figura 4.1444.1444.1444.144    –––– SWM-BL – Ajuste das curvas modais (pontos cinzentos) à curva de dispersão experimental 

(asteriscos pretos) e o respectivo perfil final de SV .... 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1454.1454.1454.145    –––– SWM-BL – Comparação entre o modelo obtido por tentativa e erro com os obtidos pela 

inversão automática usando: a.a.a.a. uma espessura estimada; b. b. b. b. as espessuras obtidas pela inversão no programa 

SURF. 

Como para os casos anteriores, optou-se por considerar que o perfil de velocidade ajustado por 

tentativa e erro corresponde ao resultado que melhor se adequa aos dados (Figura 4.144, Tabela 

4.21). 
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Tabela 4.21Tabela 4.21Tabela 4.21Tabela 4.21    –––– Perfil de velocidade da onda de corte para a linha SWM-BL 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI    
SV  (m/s (m/s (m/s (m/s))))    

SSSSURFURFURFURF    
Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL    

2 157 175 7 180 
5 188 187 5 200 
5 198 183 10 350 
10 413 359 10 450  
10 482 410 10 550 
10 520 447 ∞ 600 (?) 
∞ 588 561 - 

 

Para confirmar as possíveis variações laterais de fácies decidiu-se inverter com o programa SWAMI 

(RIX & LAI, 2004), as curvas de dispersão obtidas em cada metade do sismograma. Como se pode 

verificar (Figura 4.146), as velocidades obtidas para a curva a S, mais próximo do rio Tejo, são mais 

baixas, enquanto que as obtidas para a curva a N são mais elevadas. É ainda importante notar que 

a partir dos 12 m para a curva a S, a velocidade obtida é constante, podendo resultar de uma falta 

de informação nas frequências mais baixas. No entanto, o ajuste conseguido introduzindo os 

modelos obtidos no programa SWAMI para o tratamento separado das duas partes do 

sismograma, no programa POLISURF é bastante razoável, especialmente para a curva a S que é de 

uma forma geral mais bem definida. Para a curva a N, mais irregular, o modelo não ajusta cada 

salto da curva mas apresenta-se como se fosse uma curva média.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1464.1464.1464.146    –––– SWM-BL – Modelos obtidos com o SWAMI para a inversão das curvas de dispersão obtidas 

para as duas metades da linha de aquisição e comparação com os modelos obtidos para os 24 receptores 

com o SWAMI e seu ajuste por tentativa e erro. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.    PPPPORTO ORTO ORTO ORTO ––––    CCCCAMPO AMPO AMPO AMPO EEEEXPERIMENTAL DA XPERIMENTAL DA XPERIMENTAL DA XPERIMENTAL DA FEUPFEUPFEUPFEUP    

Por ocasião do Congresso ISC’2 (International Site Characterization 2), que decorreu em Setembro 

de 2004 na FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), a comissão organizadora 

do Congresso criou um campo experimental dentro da área da faculdade onde foram efectuados 

extensos trabalhos de prospecção e caracterização.  

O Campus universitário da FEUP localiza-se na zona NE da cidade do Porto, em Paranhos, próximo 

do Hospital de São João e junto ao limite do Concelho (Figura 4.147). A Norte passa a estrada da 

Circunvalação e a Este a Autoestrada A3. 

O campo experimental da FEUP (Figuras 4.147 e 4.148) é uma área na zona Norte do campus da 

Faculdade, arborizada mas que se encontrava já pavimentada, e na qual foi aberta uma vala, com 

cerca de 50×1.5×0.5 m, para a execução dos ensaios geofísicos de superfície. A Sul da vala 

encontrava-se uma espessa placa de betão e a W um edifício (não representado nos mapas do 

campus).  

 
Figura Figura Figura Figura 4.1474.1474.1474.147    –––– Porto: Localização aproximada da FEUP e do seu campo experimental. 

No campo experimental foram efectuadas sondagens, ensaios geotécnicos in situ (SPT, CPT, PMT e 

DMT) e colhidas amostras indeformadas que sofreram posterior tratamento laboratorial (ensaios de 

caracterização, ensaios triaxiais em extensão e compressão, edómetro, coluna ressonante e bender 

elements) (VIANA DA FONSECA et al., 2004).  

Além destes ensaios foram ainda efectuados ensaios geofísicos: Crosshole e geofísica de superfície. 

A execução das diversas técnicas geofísicas de superfície (Refracção sísmica P e S, Reflexão sísmica S 

de elevada resolução, Método das ondas superficiais, Georadar, e Resistividade eléctrica) foi 

organizada de forma a tentar verificar qual das técnicas obtinha melhores resultados perante as 

condições apresentadas. Dos vários ensaios geofísicos realizados resultaram 3 artigos que foram 

publicados nas actas da conferência (LOPES et al., 2004; CARVALHO et al., 2004, ALMEIDA et al., 2004). 
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4.2.1. Enquadramento Geológico4.2.1. Enquadramento Geológico4.2.1. Enquadramento Geológico4.2.1. Enquadramento Geológico    

A região do Porto enquadra-se na Zona Centro-Ibérica do continente português. Esta zona faz 

parte do Maciço Hespérico que constitui o fragmento mais contínuo do soco hercínico na Europa 

(RIBEIRO et al., 1979). 

Os materiais geológicos presentes na região do Porto são essencialmente (Figura 4.149) 

caracterizados pela presença de rochas Paleozóicas de origem metamórfica e ígnea, sobre os quais 

se depositam alguns materiais de cobertura Plistocénicos, correspondentes a antigas praias e 

terraços do Douro, e Holocénicos, caracterizados pelas aluviões do Rio Douro e de algumas 

ribeiras, e depósitos de dunas e praias actuais (COSTA & TEIXEIRA, 1957). 

Nesta zona as rochas metamórficas presentes pertencem ao Complexo xisto-grauváquico ante-

Ordovícico, e encontram-se profundamente metamorfizadas pela intrusão dos maciços graníticos. 

São compostas por xistos, micaxistos e gneisses e, nas zonas de contacto com o granito, formaram-

se migmatitos que dificultam a cartografia dos limites entre as unidades (COSTA & TEIXEIRA, 1957). 

O magmatismo da Zona Centro-Ibérica é essencialmente sin-orogénico e composto por rochas 

granitóides alcalinas e calco-alcalinas que se instalaram entre o Devónico superior e o início do 

Pérmico (RIBEIRO et al., 1979). Na região do Porto (Figura 4.149) encontram-se (COSTA & TEIXEIRA, 

1957):  

� Granitos biotíticos em geral porfiróides ou de grão grosseiro, oligoclásicos com tendência calco-

alcalina;  

� Granitos alcalinos, de grão médio a grosseiro, leucocratas, com duas micas (biotite e 

moscovite), designados vulgarmente por Granito do Porto, pois foi sobre eles que se 

desenvolveu grande parte da área da cidade. Apresentam uma cor mais clara e uma 

granularidade menos grosseira que os granitos anteriores e em algumas zonas encontra-se 

intensamente caulinitizado. Este granito foi explorado como pedra de construção;  

� Granitos alcalinos, de grão fino a médio, mesocratas, com duas micas (biotite e moscovite). 

Estes granitos apresentam cor cinzenta clara e frequentes concentrações biotíticas. Este granito 

é anterior ao Granito do Porto mas, também ele metamorfizou o Complexo xisto-grauváquico; 

� Granitos gneissicos alcalinos com muita moscovite e por vezes de grandes dimensões.  

O campo experimental da FEUP (Figura 4.150) está localizado numa zona de contacto entre o 

Complexo xisto-grauváquico e uma variedade de Granito do Porto , localmente designada por 

Granito de Contumil, descrito como um granito de grão médio a grosseiro com fenocristais de 

feldspato. Como já foi referido, as zonas de contacto entre as unidades metamórficas e as ígneas 

são caracterizadas por uma auréola migmatítica que dificulta o estabelecimento de um limite 

cartográfico.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1484.1484.1484.148    –––– Aspecto geral do campo experimental da FEUP. 

 
FiFiFiFigura gura gura gura 4.1494.1494.1494.149    –––– Geologia do Porto e área envolvente; carta simplificada (adaptado de: SGP, 1992). 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1504.1504.1504.150    –––– Carta geológico-geotécnica da área envolvente da FEUP com localização do campo 

experimental (OOOO) (adaptado de: CARTA GEOTÉCNICA DO PORTO, 1994). 
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Os granitos encontram-se em algumas zonas intensamente alterados, as fases de alteração passam 

pela arenização dos materiais e pela caulinização dos feldspatos, o que em algumas zonas levou à 

formação de jazidas de caulino. Independentemente do grau de alteração do granito, à superfície 

encontra-se sempre uma espessura variável de solos residuais (saprolíticos). 

 

4.2.2. Ensaio das Ondas Superficiais4.2.2. Ensaio das Ondas Superficiais4.2.2. Ensaio das Ondas Superficiais4.2.2. Ensaio das Ondas Superficiais    

Os ensaios das ondas superficiais efectuados no campo experimental da FEUP foram promovidos 

como ensaios “cegos” pela comissão organizadora. Apesar de já haver alguma informação de 

carácter geológico-geotécnico e até geofísico, pois na altura em que foram efectuadas as 

aquisições de SWM já tinham sido feitos os ensaios de Crosshole, no momento de execução dos 

ensaios apenas foi referida pela comissão organizadora do ISC’2, a título indicativo, uma espessura 

aproximada para a camada de alteração (15 m). A restante informação sobre o local só foi dada 

posteriormente à entrega do resultado final da interpretação do SWM. 

O SWM foi efectuado no primeiro grupo de ensaios sísmicos de superfície efectuados no campo 

experimental. As condições eram adversas, não só pelo estado irregular do fundo da vala, como 

pela presença de raízes das árvores, de edifícios muito próximos, da placa espessa de betão, pela 

proximidade da auto-estrada, de tráfego elevado, e, por fim, pela presença de uma máquina 

pesada a efectuar trabalhos, para E da vala, fora do Campus da FEUP mas junto à cerca limítrofe,. 

No entanto, tentou-se tirar partido da situação adversa e efectuar alguns testes à robustez do 

ensaio. 

Assim, foram efectuados ensaios em três alinhamentos principais (Figura 4.151), usando como 

fonte um martelo de 10 kg, normalmente accionado a uma distância ao primeiro geofone igual à 

do espaçamento entre geofones utilizado para cada situação: 

� SWM-FEUP1 – linha efectuada na vala, com diferentes configurações, uma primeira aquisição 

com 48 m de comprimento (2 m de espaçamento entre geofones) e outra com 24 m (1 m de 

espaçamento entre geofones), ambas com aquisição directa e inversa (em que se adquiriram10 

sinais). E uma terceira aquisição um pouco mais complexa, movendo os geofones, com 36 m de 

comprimento total e usando um espaçamento de 1 m entre geofones. Esta aquisição encontra-

se esquematizada na Figura 4.152. Para cada posição de energização (T1 a T8) foram 

adquiridos 5 sinais; 

� SWM-FEUP2 – linha efectuada por cima da placa de betão, com 12 m de comprimento e 

espaçamento entre geofones de 0.5 m. Os geofones foram implantados recorrendo à chapa 

metálica (ver Figura 3.35b). Foram adquiridos 5 sinais de cada lado da linha de aquisição;  
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� SWM-FEUP3 – linha com direcção N 68ºW, de 12 m de comprimento e 0.5 m de espaçamento 

entre geofones, efectuada com metade da linha em cima da placa de betão e metade por cima 

da área pavimentada. Também neste caso se utilizaram os geofones sobre chapa metálica. Para 

esta linha foi apenas efectuada a aquisição do lado SE (10 sinais).  

Os sinais adquiridos têm 2 s de tempo de registo na linha FEUP1 e 1 s nas restantes, todos com 

uma taxa de amostragem de 1 ms. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1514.1514.1514.151    –––– Representação esquemática do campo experimental da FEUP com a localização dos 

alinhamentos onde foram efectuadas as aquisições de ondas superficiais.  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1524.1524.1524.152    –––– FEUP – Esquema da aquisição de 36 m na linha SWM-FEUP1 mostrando as diversas posições 

dos tiros (T1 a T8). 

 

4.2.2.1. SWM4.2.2.1. SWM4.2.2.1. SWM4.2.2.1. SWM----FEUP1FEUP1FEUP1FEUP1    

 

Na vala foram efectuadas 3 linhas com comprimentos diferentes (24, 36 e 48 m) com aquisição 

directa e inversa, cujas curvas de dispersão, sem qualquer tipo de pré-processamento, se encontram 

sobrepostas na Figura 4.153. Apesar de se verificar que, para algumas das aquisições, acima dos 

40 Hz se dá uma alteração das curvas, é identificável que estas são principalmente devidas a saltos 

para modos superiores. As curvas têm aproximadamente o mesmo andamento e portanto não se 

esperam grandes variações laterais de fácies.  
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A aplicação do teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) mostra que o teste à linearidade da fase valida 

os dados, nas aquisições de 24 m de comprimento (isto é a de 24 m, directa e inversa, e os tiros T1, 

T4, T5 e T8), aproximadamente entre os 10 e os 60-65 Hz, enquanto que para a aquisição de 48 m, 

apenas entre os 5 e os 25 Hz (Figura 4.154). Destas indicações, e pela análise das frequências úteis 

da curva, verifica-se que para as aquisições de 24 m não se esperam grandes variações laterais, mas 

é possível que nas aquisições mais compridas estas estejam presentes. Neste caso é necessário 

lembrar que é nas aquisições mais longas que se regista a presença de saltos de modo e que 

situações deste tipo não são validadas pelo teste MOPA. Ainda assim, é a parte mais importante, 

correspondente às frequências mais baixas, que é validada pelo teste. 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1534.1534.1534.153    –––– FEUP – Curvas de dispersão para a linha SWM-FEUP1 usando as 3 aquisições directas e 

inversas para as linhas de 24, 36 e 48 m. Fase de pré-processamento efectuada com base no campo de 

ondas completo. 

As curvas de dispersão são todas muito semelhantes e pode-se claramente identificar, pela sua 

sobreposição (Figura 4.153), que as aquisições com um espaçamento mais curto definem melhor a 

região das altas frequências, enquanto que as mais longas têm mais informação nas baixas 

frequências. A curva de dispersão de 36 m, em que a energização foi efectuada a W (T1+T8), 

parece ser a mais equilibrada, conseguindo reunir informação sobre toda a gama de frequências 

de interesse. Na realidade, o processo de inversão inicial centrou-se nessa curva de dispersão (LOPES 

et al., 2004) sendo, no entanto, aqui também apresentado o processamento e os resultados 

obtidos para as melhores curvas das duas outras configurações. 

Da análise dos sismogramas constata-se que o nível freático não está muito superficial pois, quando 

isso acontece, é sempre bem visível refracção das ondas P acima do trem das ondas superficiais, o 
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que não se verifica neste caso (Figuras 4.155a, 4.156a e 4.157a). Considerando o sinal registado, 

optou-se por efectuar a análise do trem de ondas completo, já que não é visualmente identificável 

qualquer possível evento contaminante.  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1544.1544.1544.154    –––– FEUP – Processamento MOPA para a linha SWM-FEUP1. Fase versus distância: a. a. a. a. 24 m E, para 

as frequências 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 Hz; b.b.b.b. T8, para as frequências 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55 Hz; c.c.c.c. 48 m W, para as frequências 5, 10, 15, 20 e 25 Hz. 

Os espectros kf −  obtidos para as aquisições de 24 e 36 m (Figuras 4.155b e 4.156b), devido ao 

espaçamento curto entre os geofones, apresentam uma boa resolução em função do número de 

onda. Essa resolução é diminuída no caso da aquisição de 48 m, com espaçamento entre geofones 

superior (Figura 4.157b), verificando-se que acima dos 80 Hz, para números de onda mais baixos, a 

presença de aliasing espacial. Também para este caso não há necessidade de efectuar a 

recuperação dessa informação já que, como não se pretende caracterizar em grande detalhe as 

formações mais superficiais, não é muito relevante para o objectivo. 

Da comparação entre os diversos espectros (Figuras 4.155b, 4.156b e 4.157b) verifica-se que os de 

24 e 36 m são praticamente iguais enquanto que a aquisição de 48 m tem uma forma diferente. 

Os dois primeiros apresentam apenas um evento energético principal, em que as maiores 

diferenças consistem num espectro, de uma forma geral mais estreito na aquisição de 36 m, em 
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que o ponto de maior energia ocorre a uma frequência mais baixa. Na aquisição de 48 m a 

inclinação geral do alinhamento do espectro é a mesma (muda apenas visualmente pois a 

resolução em função do nº de onda é diferente) mas verifica-se a presença de dois alinhamentos 

energéticos, correspondendo provavelmente a sobreposição modal/saltos de modo. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1554.1554.1554.155    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1. Processamento kf −  para a aquisição 24E: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. 

Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com 

pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

Estas semelhanças e diferenças entre os espectros são, obviamente, reflectidas na curva de 

dispersão obtida pela pesquisa dos máximos absolutos (Figuras 4.155c, 4.156c e 4.157c). Enquanto 

que as duas curvas de 24 e 36 m são praticamente iguais, a de 48 m evidencia uma mudança de 

modo de propagação a partir aproximadamente dos 40 Hz. Esta situação fica ainda mais evidente 

quando se faz a pesquisa dos máximos relativos (Figura 4.157d), onde se consegue identificar 

claramente o andamento do modo fundamental. Nas restantes curvas (Figuras 4.155d e 4.156d) 

esta pesquisa, apesar de parecer identificar modos de propagação superiores, adiciona pouca 

informação, dado o carácter normalmente dispersivo do meio. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1564.1564.1564.156    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1. Processamento kf −  para a aquisição 36W (T1+T8): a. a. a. a. 

Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos 

relativos (com pontos a preto) e máximos absolutos (com asteriscos a cinzento). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1574.1574.1574.157    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1. Processamento kf −  para a aquisição 48W: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. 

Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão (máximos absolutos); d.d.d.d. Curva de dispersão máximos relativos (com 

pontos a azul) e máximos absolutos (com asteriscos a vermelho). 
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Figura Figura Figura Figura 4.154.154.154.158888    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1. Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 24E: 

a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos cinzentos) e 

da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de erro, 

associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1594.1594.1594.159    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1. Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 48W: 

a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 10 tiros (pontos cinzentos) e 

da soma dos 10 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de erro, 

associadas à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 
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A análise da incerteza na determinação da velocidade de fase para cada ponto foi efectuada 

apenas para as aquisições de 24 e 48 m e verifica-se que de uma forma geral não é muito elevada 

(Figuras 4.158 e 4.159). Existem apenas alguns pontos anómalos extremos que aumentam o 

cálculo da incerteza mas que não são significativos para o resultado final. 

A inversão destes dados, apesar de se tratar de um perfil de solo com comportamento 

normalmente dispersivo, foi efectuada durante o processamento para o ISC’2 por tentativa e erro 

para a aquisição de 36 m W (T1+T8) (LOPES et al., 2004), usando o programa POLISURF (STROBBIA, 

2003a). Os resultados obtidos, caracterizados por um perfil simples de 3 camadas mais substrato 

(Figura 4.160), foram muito positivos como se mostrará mais à frente (ver 4.2.3.). Apesar disso, 

decidiu-se, nesta abordagem, inverter de forma automática as 3 curvas de dispersão apresentadas 

anteriormente para verificar os resultados. Na curva experimental de 48 m, como apenas se tem 

primeiro modo até cerca dos 40 Hz e se verifica um aumento progressivo da velocidade com a 

profundidade, provavelmente a falta de informação sobre as camadas mais superficiais, não 

permitiu chegar a um resultado plausível nem com o SURF (HERRMANN, 1994) nem com o SWAMI 

(RIX & LAI, 2004). Também as inversões com o SURF para a curva de dispersão experimental de 

24 m E não obtiveram resultados verosímeis, originando inclusivamente uma inversão de 

velocidade, que é muito pouco expectável.  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1604.1604.1604.160    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1 – Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de dispersão 

experimental 36 m W (asteriscos pretos) ás curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e respectivo modelo. 

As espessuras usadas para as camadas, durante a inversão automática, foram as obtidas com a 

inversão por tentativa e erro. Foram ainda testadas algumas situações em que se aumentava a 

profundidade de investigação obtida pelo ensaio e verificou-se que, em qualquer das situações e 
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com qualquer dos programas, a inversão resulta em valores muito semelhantes para as três 

camadas do perfil de solo, com diferenças sempre inferiores a 25 m/s (Figura 4.161). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1614.1614.1614.161    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1 – Modelos resultantes da utilização da inversão automática com os 

programas SWAMI (RIX & LAI, 2004) e SURF (HERRMANN, 1994) e comparação com o obtido por tentativa e 

erro. 

Com o aumento da profundidade de investigação verifica-se que os códigos de inversão resultam 

em modelos com velocidades diferentes para as camadas mais profundas, apresentando mais de 

100 m/s de diferença. A partir dos 30 m os modelos deixam de ser sensíveis, verificando-se apenas 

pequenas variações entre as velocidades das camadas inferiores.  

A tentativa de introduzir os modelos intermédios de 40 m (SWAMI 36 mW-2 e SURF 2) no 

POLISURF (STROBBIA, 2003a) desajusta a sobreposição das curvas modais à experimental. Com base 

no perfil de tentativa e erro, e partindo das velocidades das camadas mais profundas dos modelos 

anteriores, efectuaram-se novas tentativas de ajustar um perfil mais profundo, variando velocidade e 

espessura, mas os resultados obtidos não são credíveis. Tendo em conta a incerteza associada aos 

pontos de frequência mais baixa, e os resultados obtidos por tentativa e erro, considera-se que os 

dados não permitem atingir maior profundidade.  

No perfil de tentativa e erro, apesar de existir sempre alguma dúvida quanto à velocidade do 

substrato, a análise dos resultados parecem indicar valores no mínimo de 700 m/s.  
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Novamente conclui-se que o perfil obtido inicialmente por tentativa e erro é o que melhor ajusta os 

resultados (Figura 4.160 e Tabela 4.22). Sobrepondo as curvas de dispersão de 24 e 48 m, nas 

curvas modais obtidas para o modelo final (Figura 4.162), verifica-se que o ajuste é também 

bastante bom, exceptuando a parte da curva de 48 m que corresponde a um possível salto para 

um modo superior (ou que talvez possa corresponder a algum evento contaminante). Para verificar 

o ajuste ao modelo usando a curva de 48 m têm que se usar os máximos relativos pois é aí que de 

identifica a continuação do primeiro modo de propagação. 

Tabela 4.22Tabela 4.22Tabela 4.22Tabela 4.22    –––– Perfil de velocidade da onda de corte para a linha SWM-FEUP1 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

36363636    m Wm Wm Wm W    
SWAMISWAMISWAMISWAMI    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

36363636    m Wm Wm Wm W    
SSSSURFURFURFURF    

SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINAL (m)FINAL (m)FINAL (m)FINAL (m)    

1 171 173 170 
4 257 257 260 
14 295 283 310 
∞ 404 601 700 (?) 

 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1624.1624.1624.162    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1 – Sobreposição das curvas de dispersão experimentais obtidas para 

24 m E (círculos), 36 m W (asteriscos) e 48 m W (quadrados) às curvas modais calculadas para o modelo 

final. 

Devido aos resultados obtidos no processamento MOPA para a aquisição de 48 m, foi de novo 

verificada a possibilidade de existência de variações laterais de fácies. Usando a aquisição de 36 m 

(Figura 4.152), da qual é possível extrair diversos fragmentos de linha de 12 m, constata-se que 

existe um aumento da velocidade para E (Figura 4.163). Como se pode observar nos espectros 
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kf − , há uma verticalização progressiva do alinhamento do espectro dos canais 1-12 (extraídos do 

T1) para os canais 25-36 (extraídos do T6), que significa um aumento da velocidade de fase pelo 

menos nos materiais mais superficiais. A continuação do processamento destes dados permitiu 

verificar que a diferença era pouco significativa e que os resultados obtidos eram representativos do 

local estudado. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1634.1634.1634.163    –––– FEUP, linha SWM-FEUP1 – Processamento de excertos de 12 m da aquisição de 36 m para os 

canais 1-12 (T1), 13-24 (T2) e 25-36 (T6): Sismograma e espectro kf − .  

 

4.2.2.2. SWM4.2.2.2. SWM4.2.2.2. SWM4.2.2.2. SWM----FEUP2FEUP2FEUP2FEUP2    

 

A aquisição efectuada em cima da placa de betão (Figura 4.164) tem características diferentes de 

todas as outras apresentadas até agora porque o impacto na placa de betão introduz um 

conteúdo elevado de altas frequências no sinal e, apesar de estas normalmente se atenuarem mais 

rapidamente que as baixas frequências, a sua atenuação no betão é inferior à que se verifica nos 

solos. A presença das altas frequências é visível no sismograma e particularmente no espectro 

kf −  onde, neste caso, se encontra energia até acima dos 500 Hz (Figuras 4.165 e 4.166). 

O processamento dos dados com base no trem de ondas completo origina duas curvas de 

dispersão que apresentam algumas diferenças nas baixas frequências (Figura 4.167), levando a 

suspeitar da presença de variações laterais de fácies, particularmente em profundidade. Para a linha 

SWM-FEUP1 as variações observadas são ligeiras, e não influenciam tanto as curvas de dispersão 

como neste caso, não sendo evidentes variações nas baixas frequências (Figura 4.153).  
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Figura Figura Figura Figura 4.1644.1644.1644.164    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Aspecto geral da aquisição efectuada sobre a placa de betão.  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1654.1654.1654.165    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Sismograma não filtrado da aquisição com: a.a.a.a. W; b.b.b.b. E.  

 

Figura Figura Figura Figura 4.1664.1664.1664.166    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Espectro kf −  (dados não filtrados) da aquisição: a.a.a.a. W; b.b.b.b. E.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1674.1674.1674.167    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Curvas de dispersão para a aquisição directa e inversa. Fase de pré-

processamento efectuada com base no campo de ondas completo. 

No entanto, observando atentamente os sismogramas (Figura 4.165) verifica-se que além dos 

eventos de altas frequências existem alguns eventos ascendentes provavelmente devidos a alguma 

reflexão em num dos reflectores que se encontram à volta, entre os quais a parede da vala que está 

muito próxima. Ainda, no sismograma da aquisição efectuada a W (Figura 4.165a) verifica-se que 

há a saturação dos primeiros sinais. Assim, filtraram-se os eventos contaminantes ascendentes e, no 

caso na aquisição W, retiraram-se os primeiros sinais francamente saturados (Figura 4.168a) e a 

sobreposição das curvas de dispersão resultantes mostra duas curvas praticamente iguais (Figura 

4.168b), evidenciando a importância da análise cuidadosa dos dados geofísicos. 

Da aplicação do teste MOPA (STROBBIA & FOTI, 2004) resulta que a linearidade da fase só é 

verificada para frequências acima dos 60 Hz, o que novamente é indicador de variações laterais de 

fácies. Outro fenómeno, verificado anteriormente ao retirar os sinais dos primeiros geofones, é a 

presença de efeitos de proximidade da fonte, mais evidentes na aquisição W.  

Como se viu, as curvas de dispersão resultantes do processamento dos dados filtrados são muito 

semelhantes (Figura 4.168b), observando-se inclusivamente que os saltos de modo se dão 

praticamente às mesmas frequências. A Figura 4.169 mostra a curva de dispersão experimental 

resultante da pesquisa de máximos absolutos e as resultantes da pesquisa de máximos relativos 

para a aquisição E, onde se nota que esta não fornece qualquer informação adicional, constatação 

que é igualmente válida para a aquisição W. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1684.1684.1684.168    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Filtragem dos eventos contaminantes: a. a. a. a. Sismograma W filtrado; b.b.b.b. 

Curvas de dispersão para a aquisição directa e inversa resultantes dos sismogramas filtrados. 

 

FiFiFiFigura gura gura gura 4.1694.1694.1694.169    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Curvas de dispersão resultantes da aquisição E: a. a. a. a. Resultante da 

pesquisa de máximos absolutos; b.b.b.b. Resultante da pesquisa de máximos relativos (pontos cinzentos) e máximos 

absolutos (asteriscos pretos). 

Por sua vez a análise do erro associado à determinação da velocidade de fase para cada frequência 

(Figura 4.170) mostra que este não é excessivamente grande, mesmo para as baixas frequências e 

tendo em conta a curta dimensão da linha. 

Também neste caso a inversão inicial foi efectuada por tentativa e erro para o ISC’2 com base na 

curva de dispersão de E (LOPES et al., 2004) e o modelo resultante é apresentado na Figura 4.171. 

Verifica-se que para ajustar o ponto de velocidade de fase mais elevada (frequência útil mais baixa) 

é necessário introduzir um substrato muito veloz (1000 m/s). No entanto, a informação contida nos 

dados à profundidade que se está a considerar é já muito escassa pois já se ultrapassou a 

profundidade equivalente ao comprimento total da linha de aquisição e o erro para esses pontos é 
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também já razoavelmente grande (Figura 4.170c). Como tem sido comum apresentar, existe 

sempre alguma dúvida quanto à velocidade obtida para o substrato, que poderá não corresponder 

à velocidade real da camada que se encontra abaixo dessa profundidade. 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1704.1704.1704.170    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2. Incerteza na determinação da velocidade de fase da aquisição 24E: 

a. a. a. a. Curva de dispersão experimental resultante do processamento individual dos 5 tiros (pontos cinzentos) e 

da soma dos 5 sinais (asteriscos pretos); b.b.b.b. Curva de dispersão experimental com as barras de erro, associadas 

à determinação da velocidade de fase em cada ponto; c.c.c.c. Detalhe de (b). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1714.1714.1714.171    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 - Inversão por tentativa e erro: ajuste da curva de dispersão 

experimental 12 m E (asteriscos pretos) ás curvas modais sintéticas (pontos cinzentos) e respectivo modelo. 
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Na realidade, a necessidade de introduzir uma camada muito veloz para ajustar estes dados em 

profundidade já tinha sido mostrada no capítulo anterior (ver Figuras 3.49 e 3.50). O programa 

SURF (HERRMANN, 1994), independentemente do número de camadas introduzido e invertendo 

para a velocidade e/ou para a velocidade e espessura, cria esse grande contraste. Além disso, 

verificou-se também que, independentemente do número de camadas introduzido, quando se 

inverte apenas para a velocidade, o programa SURF criava uma inversão de velocidade, não 

conseguindo ajustar a parte da curva que corresponde à zona onde ser dá o maior incremento de 

velocidade com a profundidade. 

Introduzindo as espessuras do modelo obtido por tentativa e erro no código SWAMI (RIX & LAI, 

2004) até aos 8 m obtêm-se modelos semelhantes ao da tentativa e erro (Figura 4.172 e Tabela 

4.23). Como já foi referido, é possível que abaixo dessa profundidade os dados já não contenham 

muita informação e os pontos da curva de dispersão estão associados a erros elevados. Além disso, 

a camada rígida de pavimento influencia as velocidades de todas as camadas e tende a aumentá-

las. Para considerar a sua influência teria que se ajustar uma curva de dispersão muito longa o que 

teria alguns problemas de computação associados. No entanto, apesar de não se considerarem os 

efeitos da camada de pavimento rígida, que terá cerca de 30 cm, os perfis de SV  obtidos são 

perfeitamente razoáveis para o local.  

Novamente como a introdução dos modelos SWAMI no programa POLISURF desajusta as curvas 

modais à experimental, considera-se que o modelo obtido inicialmente por tentativa e erro é o que 

melhor ajusta os resultados experimentais. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1724.1724.1724.172    –––– FEUP, linha SWM-FEUP2 – Perfis de velocidade da onda de corte obtidos com o código 

SWAMI (RIX & LAI, 2004) e comparação com o obtido por tentativa e erro. 
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Tabela 4.23Tabela 4.23Tabela 4.23Tabela 4.23    –––– Perfil de velocidade da onda de corte para a linha SWM-FEUP2 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI---- 12 12 12 12    m E m E m E m E     
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

SWAMISWAMISWAMISWAMI---- 12 12 12 12    m Wm Wm Wm W    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro----    FINAL (m)FINAL (m)FINAL (m)FINAL (m)    
1 175 171 180 
3 208 211 210 
4 333 355 310 
5 435 530 360 
∞ 745 708 1000 (?) 

 

4.2.2.3. SWM4.2.2.3. SWM4.2.2.3. SWM4.2.2.3. SWM----FEUP3FEUP3FEUP3FEUP3    

 

Esta linha de aquisição foi efectuada para testar a capacidade do método de resistir a condições de 

aquisição adversas. Tendo em conta este objectivo, analisar-se-á o processamento e a inversão 

destes dados, tentando apenas salientar os pormenores mais importantes e os resultados gerais. 

Na Figura 4.173 são apresentados os sismogramas não filtrado e filtrado desta linha de aquisição. 

Quando se observa atentamente o sismograma não filtrado (Figura 4.173a) verifica-se que também 

existem, neste caso, alguns eventos ascendentes, é importante que estes eventos sejam filtrados 

pois apresentam baixa frequência e contaminam a parte mais importante da curva de dispersão.   

 

Figura Figura Figura Figura 4.1734.1734.1734.173    –––– FEUP, linha SWM-FEUP3 – Sismograma: aaaa:::: Não filtrado; b.b.b.b. Filtrado. 

A comparação entre as curvas de dispersão processadas, usando o sismograma não filtrado e o 

filtrado, é apresentada na Figura 4.174. Como se pode verificar, os eventos contaminantes fazem 

alterar a forma da curva de dispersão entre os 15-30 Hz, correspondendo precisamente à região 

em que se inicia o ramo ascendente da curva de dispersão. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1744.1744.1744.174    –––– FEUP, linha SWM-FEUP3 – Comparação entre as curvas de dispersão experimentais 

resultantes do processamento dos dados não filtrados e filtrados. 

Neste caso, apesar de os geofones se encontrarem em cima do pavimento e da placa de betão, 

como a pancada foi dada no pavimento, o conteúdo em frequências é inferior ao da linha SWM-

FEUP2 mas superior ao da linha SWM-FEUP1, atingido cerca dos 200 Hz.  

Um pormenor da curva de dispersão final obtida (resultante dos dados filtrados) é que o ramo 

ascendente é excessivamente verticalizado, dando a indicação de um possível salto para um modo 

superior. Além disso, os dois últimos pontos apresentados (Figura 4.174) estão associados a desvios 

padrão da velocidade elevados (>200 m/s). 

A inversão foi efectuada recorrendo aos métodos disponíveis (Figura 4.175) verificando-se que, até 

aproximadamente aos 5 m de profundidade, com excepção da camada inicial mais rija 

apresentada pelo modelo SURF, os modelos apresentam velocidades muito semelhantes. Esta 

camada mais rija, se bem que não estando de acordo com os restantes resultados, pode resultar da 

presença da camada de pavimento/betão. No entanto, o contraste encontrado aos 5 m parece ser 

excessivo. 

Os modelos obtidos com o programa SWAMI, para diferentes extractos da curva de dispersão 

experimental, apenas apresentam diferenças significativas a partir dos 10 m de profundidade. Até 

esta profundidade as velocidades obtidas parecem ser perfeitamente plausíveis no contexto 

geológico-geotécnico local. Neste caso, o modelo obtido por tentativa e erro, que ajusta a curva de 

dispersão experimental, parece ser o menos sensível à informação obtida. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1754.1754.1754.175    –––– FEUP, linha SWM-FEUP3 – Modelos resultantes da utilização da inversão automática com os 

programas SWAMI (RIX & LAI, 2004) e SURF (HERRMANN, 1994) e por tentativa e erro com o POLISURF 

(STROBBIA, 2003a). 

Constata-se que, apesar de se estar perante uma situação em que as condições de aquisição eram 

adversas, com “variação lateral de fácies” à superfície, caracterizada pela presença de dois meios 

diferentes que influenciam toda a curva de dispersão obtida, ainda se consegue obter informação 

válida sobre as velocidades.  

 

4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. 4.2.3. ComparaçãoComparaçãoComparaçãoComparação com Outros Dados com Outros Dados com Outros Dados com Outros Dados    

Como já foi anteriormente referido, foram efectuados extensos trabalhos de caracterização no 

campo experimental da FEUP, que envolveram ensaios geológico-geotécnicos e geofísicos (VIANA 

DA FONSECA et al., 2004; LOPES et al., 2004, CARVALHO et al., 2004, ALMEIDA et al., 2004). Neste ponto 

irão ser referidos os resultados mais importantes e, comparados com os resultados dos ensaios das 

ondas superficiais. 

Começando por comparar os resultados obtidos pelas duas linhas de aquisição (Figura 4.176) 

verifica-se que, apesar de a linha efectuada sobre a placa de betão (SWM-FEUP2) ser 

provavelmente afectada pela sua presença, os valores de velocidade obtidos são próximos dos 

valores obtidos para a linha efectuada na vala. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1764.1764.1764.176    –––– FEUP: Comparação entre os perfis de SV  obtidos para as linhas de aquisição SWM-FEUP1 e 

SWM-FEUP2....    

Observando o perfil de uma das sondagens efectuadas no campo experimental (Figura 4.177a) 

verifica-se que se encontram exactamente 15 m de espessura de solo residual na zona (como tinha 

sido referido pela comissão organizadora) mas que até cerca dos 20.5 m de profundidade se 

regista a presença de material granítico muito alterado. No entanto, analisando os resultados do 

ensaio SPT (Figura 4.177b), constata-se que se dá um maior aumento dos valores de 60N  a partir 

dos 15 m.  

Comparando com o perfil de SV , obtido    para a vala (SWM-FEUP1) (Figura 4.160 e Tabela 4.22), 

onde se atinge maior profundidade e que é considerado o perfil geral para este local, o contraste 

que foi verificado, coincidente com a profundidade limite do ensaio, está aos 19 m, portanto 

próximo do limite com o substrato.  

Por sua vez, comparando os resultados do SWM com os do ensaio Crosshole (CARVALHO et al., 

2004), verifica-se que o ensaio das ondas superficiais consegue não só caracterizar as velocidades 

do local estudado, como também está perfeitamente adequado à sua evolução em profundidade 

(Figura 4.178). Os resultados são praticamente coincidentes e provam que o ensaio das ondas 

superficiais permite obter bons resultados, mesmo na falta de informação sobre o local e perante 

condições de aquisição adversas. O enquadramento geológico do local estudado é obviamente 

importante, pois facilita a interpretação em termos das velocidades espectáveis. 
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Figura Figura Figura Figura 4.1774.1774.1774.177    –––– FEUP: a.a.a.a. Descrição geológica da sondagem S3; b.b.b.b. Resultados dos ensaios SPT , 60N  vs 

profundidade para as sondagens realizadas no campo experimental (adaptado de: VIANA DA FONSECA et al., 

2004). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1784.1784.1784.178    –––– FEUP: Comparação entre os resultados do método das ondas superficiais (SWM-FEUP1) com 

os do Crosshole (VS-CH) 
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Um outro pormenor que é interessante referir na comparação dos resultados é que, apesar de as 

ondas superficiais resultarem de uma interpretação unidimensional, permitiram identificar um 

aumento geral da velocidade para E, à semelhança do que foi identificado por outras técnicas 

geofísicas, como é visível no modelo obtido pela tomografia de refracção das ondas S (Figura 

4.179) obtida por CARVALHO et al. (2004). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1794.1794.1794.179    –––– FEUP: Tomografia de refracção de ondas S (in: CARVALHO et al., 2004).  

Do processamento dos dados da Reflexão sísmica SH de elevada resolução (Figura 4.180) não foi 

possível retirar muita informação, pois a quantidade de ruído presente no local e a própria 

configuração da vala, dificultaram a obtenção de dados de boa qualidade. No entanto, o 

tratamento das primeiras chegadas permitiu obter duas velocidades e um reflector (Figura 4.180b), 

que estão de acordo com os resultados obtidos pelos restantes métodos apresentados. 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1804.1804.1804.180    –––– FEUP - Resultados da Reflexão Sísmica de alta resolução (LOPES et al., 2004): a.a.a.a. SH walkaway 

noise test; b. b. b. b. Perfil de SV  obtido da análise das primeiras chegadas. 
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A comparação dos resultados das velocidades, obtidas em laboratório, com o perfil de velocidade 

da onda de corte, obtido com o método das ondas superficiais, mostra que as velocidades obtidas 

em laboratório são inferiores às velocidades obtidas in situ (Figura 4.181). Este mesmo resultado 

tinha sido constatado por VIANA DA FONSECA et al. (2004) na comparação com os resultados do 

Crosshole. Segundo estes autores, verifica-se a mesma tendência evolutiva em profundidade mas as 

diferenças ficam-se a dever essencialmente ao processo de amostragem, particularmente difícil em 

solos deste tipo. 

Devido à semelhança entre os resultados do SWM e do Crosshole (Figura 4.178) esta constatação 

era evidente. No entanto, permite reafirmar a importância da utilização de ensaios in situ, 

particularmente quando se trata de maciços em que a qualidade de amostragem pode ser 

imprevisível.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1814.1814.1814.181    –––– FEUP – Comparação entre os resultados das SV  obtidas em laboratório através de ensaios de 

Bender Elements (BE) e Coluna Ressonante (CR) (VIANA DA FONSECA et al., 2004), com o perfil de SV  obtido 

para a linha SWM-FEUP1. 
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4.3.4.3.4.3.4.3.    AAAAÇORES ÇORES ÇORES ÇORES ––––    IIIILHA LHA LHA LHA TTTTERERERERCEIRA CEIRA CEIRA CEIRA ––––    SSSSÃO ÃO ÃO ÃO SSSSEBASTIÃOEBASTIÃOEBASTIÃOEBASTIÃO    

A zona estudada no arquipélago dos Açores foi a cratera vulcânica de São Sebastião, localizada na 

região SE da Ilha Terceira, do grupo central do arquipélago (Figura 4.182). 

 
Figura Figura Figura Figura 4.1824.1824.1824.182    –––– Açores: Localização da Ilha Terceira no grupo central e localização aproximada da cratera 

vulcânica de São Sebastião na Ilha Terceira. 

A Ilha Terceira tem sido afectada ao longo dos tempos por diversos sismos fortes, como os sismos 

de 1614 e de 1841 (MADEIRA & BRUM DA SILVEIRA, 2003; MONTESINOS et al., 2003). O sismo mais forte 

do século passado foi o de 1 de Janeiro de 1980, que atingiu uma magnitude de 7.2 (HIRN et al., 

1980). Os sismos que atingem o grupo central dos Açores são sentidos com maior intensidade na 

zona W da ilha e na cratera de São Sebastião (Figura 4.183), estando esta, sujeita a vibrações mais 

intensas do que a área envolvente. O “anómalo” comportamento sísmico de São Sebastião deve-se 

não só à presença de solos moles no interior da cratera, como também a efeitos topográficos 

devidos à forma da cratera e ao aprisionamento das ondas no seu interior. Tendo em vista a 

necessidade de esclarecer as razões deste comportamento têm sido efectuados esforços no sentido 

definir a estrutura da cratera e esclarecer as diferenças evidenciadas na distribuição dos danos 

dentro da área da vila (Figura 4.184).  

 
Figura Figura Figura Figura 4.1834.1834.1834.183    –––– Ilha Terceira: Mapa de Isossistas para o sismo de 1 de Janeiro de 1980 (in: MONTESINOS et al., 

2003). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1844.1844.1844.184    –––– São Sebastião: Mapa dos danos sofridos pelas estruturas para o sismo de 1 de Janeiro de 1980 

(in: MONTESINOS et al., 2003). As cores dadas às edificações identificam o estado em que ficaram após o sismo: 

azul escuro – construção em ruínas; vermelho – muito danificado; cor de laranja – danificado; amarelo – sem 

danos. Encontram-se localizadas as principais estruturas da vila: a Escola; a Junta de freguesia, a Misericórdia e 

a Igreja. 

Na sequência dos trabalhos que têm vindo a ser realizados para caracterizar a cratera de São 

Sebastião (MALHEIRO, 1998; NUNES, 2000a; SENOS et al., 2000; MONTESINOS et al., 2003) foi realizada 

uma campanha de aquisição do método das ondas superficiais, bem como de refracção sísmica 

recorrendo a ondas P e a ondas S, que visou principalmente obter as velocidades das ondas 

sísmicas dos diversos materiais da região e determinar a espessura de solo que preenche a cratera. 

Serão aqui descritos os trabalhos efectuados na campanha sísmica mas serão apenas apresentados 

os resultados das linhas de aquisição do método das ondas superficiais.  

Como até aqui a maioria das situações e abordagens necessárias e possíveis ao processamento e 

interpretação dos dados foram descritas pormenorizadamente, neste caso de estudo irá dar-se 

maior relevo aos resultados e não à forma de os obter. Assim, em vez de se optar por uma 

apresentação sequencial dos trabalhos, pretendendo justificar os resultados obtidos com o ensaio, 

parte-se do pressuposto, que se considera demonstrado que com este ensaio se obtêm bons 

resultados e opta-se por uma abordagem que visa demonstrar a aplicação do método a um 

determinado objectivo. 
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4.3.1. Enquadramento Geológico4.3.1. Enquadramento Geológico4.3.1. Enquadramento Geológico4.3.1. Enquadramento Geológico    

O arquipélago dos Açores está localizado na junção tripla entre as placas Norte Americana (NA), 

Euroasiática (EU) e Africana (AF) (Figura 4.185). A placa Norte Americana é separada das outras 

duas pela Crista Média Atlântica enquanto que a placa Euroasiática e Africana estão separadas por 

uma estrutura mais complexa que é a Zona de Falha Açores-Gibraltar. O Grupo Central, onde se 

localiza a Ilha Terceira, e o Grupo Oriental, estão sobre uma área dessa grande e complexa 

estrutura, que absorve a deformação induzida pelo movimento diferencial entre as placas EU e AF, 

representado pela presença de diversas falhas activas nas ilhas e nos fundos oceânicos 

circundantes (MADEIRA & BRUM DA SILVEIRA, 2003). 

 

Figura Figura Figura Figura 4.1854.1854.1854.185    ––––    Enquadramento tectónico do arquipélago dos Açores (in: MADEIRA & BRUM DA SILVEIRA, 2003).  

A Ilha Terceira é constituída por quatro grandes maciços vulcânicos (Figura 4.186): a estrutura mais 

antiga é a do Vulcão da Serra do Cume-5 Picos, que se formou na região leste da ilha; em posição 

central na ilha encontra-se o vulcão de Guilherme Moniz, na literatura mais antiga designado por 

maciço da serra do Morião; a sul e a norte deste localiza-se o centro eruptivo do Pico Alto; a oeste 

encontra-se o vulcão de Santa Bárbara (RIBEIRO et al., 1979; TEIXEIRA & GONÇALVES, 1980; LLOYD & 

COLLIS, 1981; MADEIRA, 2000; MONTESINOS et al., 2003).  

Segundo LLOYD & COLLIS (1981) o crescimento da ilha Terceira deu-se de E para W, começando por 

volta do início-meio do Plistocénico e estando já completamente estabelecida no final do 

Plistocénico. Ao longo dos tempos verificaram-se diversas fases vulcânicas alternadamente, tendo as 

últimas ocorrido em 1761, 1841 (ambas localizadas na Figura 4.186 com uma estrela) e entre 1998 

e 2000, a erupção da Serreta, que aconteceu ao largo, a W da ilha, próximo da ocorrida em 1867.  

Os produtos vulcânicos expelidos por estes vulcões foram muito variados e incluíram ignimbritos, 

depósitos piroclásticos e pomíticos, fluxos de lava basálticos, andesíticos e traquíticos, escórias, tufos, 

etc. (RIBEIRO et al., 1979; TEIXEIRA & GONÇALVES, 1980; LLOYD & COLLIS, 1981; MONTESINOS et al., 2003). 
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Figura Figura Figura Figura 4.1864.1864.1864.186    ––––    Esquema tectono-vulcânico da Ilha Terceira: 1- Vulcão de Cinco Picos-Serra do Cume; 2- 

Vulcão de Guilherme Moniz; 3- Vulcão de Santa Bárbara; 4- Vulcão do Pico Alto; 5- Dispositivos vulcânicos 

fissurais; a- cratera; b- caldeira; c- lineamentos tectónicos e vulcânicos; d- centros eruptivos (in: MONTESINOS et 

al., 2003). Com um quadrado vermelho está localizada a área de São Sebastião. 

Foi efectuado um estudo geológico detalhado da região de São Sebastião e área envolvente que 

resultou no mapa vulcanológico, do qual é apresentado um excerto na Figura 4.187 (NUNES, 

2000a). NUNES (2000a) verificou que as formações geológicas da região envolvente à cratera são 

essencialmente de composição basáltica.  

A cratera de São Sebastião tem diâmetro médio de 1100 m e profundidade de cerca de 50 m 

(Figura 4.188). A Norte da cratera encontram-se escoadas lávicas de composição basáltica 

enquanto que a região a S é caracterizada pela presença de um depósito de lahar, que pode se 

simplificadamente descrito como um depósito resultante da movimentação de água e pedaços de 

rocha que frequentemente se formam nas paredes do vulcão. No interior da cratera a SE encontra-

se uma área em que os basaltos se encontram aflorantes (Figura 4.187). No entanto, apesar de não 

se ter efectuado trabalho de campo dedicado à caracterização geológica, as observações de 

campo permitiram verificar que estes basaltos apresentam características ligeiramente diferentes dos 

que afloram na região NW da cratera. Assim, enquanto os basaltos que estão a Sul são vesiculares 

e apresentam-se muito diaclasados, os que se encontraram a NW são basaltos compactos, 

formando grandes blocos de rocha sã.  

Na região NE da cratera existe um cone piroclástico, o Monte das Cruzes, que segundo o mapa de 

NUNES (2000a) é posterior à formação da cratera.  
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Figura Figura Figura Figura 4.1874.1874.1874.187    ––––    Mapa Vulcanológico de São Sebastião e área envolvente (NUNES, 2000a).  

 

Figura 4.188Figura 4.188Figura 4.188Figura 4.188    ––––    Aspecto geral da cratera e Vila de São Sebastião. 

O interior da cratera encontra-se preenchido com uma mistura de depósitos piroclásticos, depósitos 

de vertente e material aluvionar. Apesar de actualmente não se verificar a presença de nenhuma 
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linha de água que escoe para o interior da caldeira, na região N da vila existe um moinho de água 

que é indicativo da sua possível existência no passado. 

LLOYD & COLLIS (1981) efectuaram uma sondagem profunda de 182 m no interior na cratera, a SE, 

na zona da vila, e encontraram cerca de 34 m de depósitos que designam por depósito fluvio-

piroclástico e descrevem como uma mistura de cristais de feldspatos angulares a sub-rolados, 

fragmentos alterados de escória e basaltos afíricos, pedaços de vidro vulcânico e cinza vulcânica 

fina. Abaixo desta unidade, descrevem alternâncias de basaltos, alguns com alteração, e depósitos 

de escória basáltica alterada. Segundo MONTESINOS et al. (2003) os basaltos encontrados a Norte da 

cratera assemelham-se aos descritos por LLOYD & COLLIS (1981) a 34 m de profundidade, que 

identificam a presença de um basalto muito vesicular alterado e cuja descrição, pelo que foi 

constatado no campo, parece mais próxima da do basalto encontrado a Sul da cratera. 

Foram efectuadas mais 3 sondagens dentro da área da cratera mas que não ultrapassaram os 

30 m de profundidade (MALHEIRO, 1998). Nestas sondagens é descrita a presença de alternâncias 

de solos silto-argilosos, silto-arenosos e areias, acastanhados a pretos, normalmente com 

fragmentos líticos e/ou de pedra-pomes. As sondagens foram efectuadas à rotação na tentativa de 

efectuar a recuperação de toda a coluna de solo mas, devido à dificuldade de amostragem deste 

tipo de solos, existem longos excertos em que não se conseguiu recuperar a amostra e não se tem 

qualquer informação sobre o material presente. No entanto, é de registar que para qualquer das 3 

sondagens não se conseguiu atingir o substrato basáltico. 

Para a génese da cratera MONTESINOS et al. (2003) sugerem que esta se tenha formado por um 

colapso do centro da cratera de cerca de 80 m (pit crater ou cratera de colapso), excluindo a 

hipótese freato-magmática por ausência de evidências de materiais explosivos nos bordos da 

cratera. As crateras de colapso são normalmente formadas não por uma erupção, mas sim pela 

ascensão lenta de um magma, como que numa conduta do tipo filoneano, que faz colapsar e 

destruir as rochas pré-existentes (NUNES, 2000b). No entanto, LLOYD & COLLIS (1981) tinham 

sugerido anteriormente a génese freato-magmática, pois devido às suas grandes dimensões a 

cratera teria que ter sido formada por uma erupção muito explosiva. Esta última hipótese é apoiada 

por J. MADEIRA (2004, Com. Pessoal), que defende que São Sebastião seja uma cratera do tipo 

maar.  

Um maar, por sua vez, é uma cratera formada pela interacção do magma com o nível freático ou 

com um nível aquífero, produzindo uma erupção fortemente explosiva. As suas crateras são 

simples, aproximadamente circulares que, enquanto jovens, se apresentam circundadas por um 

anel baixo de depósitos de fragmentos líticos e piroclásticos, com vertentes muito inclinadas para o 

interior da cratera, mas que, com a evolução do tempo, acabam por se erodir e suavizar. Têm 

dimensões que variam entre as centenas de metros até cerca de 3 km e normalmente enchem-se 

de água, desenvolvendo-se lagos (CAS & WRIGHT, 1987; FRANCIS, 1993). Segundo J. MADEIRA (2004, 
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Com. Pessoal) este terá sido o caso de São Sebastião, cujo antigo lago se encontra já 

completamente assoreado.  

Um pormenor importante relativamente aos maars é que, quando se formam, se dá normalmente 

o colapso para o interior de um anel de rochas pré-existentes que fica junto ao bordo da cratera 

(Figura 4.189) e que, com a evolução da erosão e assoreamento da cratera, acaba por ficar 

coberto pelos materiais de enchimento (CAS & WRIGHT, 1987). No caso de São Sebastião, este 

pormenor poderá justificar a presença em profundidade de rochas semelhantes às que se 

encontram à superfície. 

 

Figura 4.189Figura 4.189Figura 4.189Figura 4.189    –––– Representação esquemática de um maar típico (in: CAS & WRIGHT, 1987). 

 

4.3.2. Descrição dos Ensaios Sísmicos Realizados4.3.2. Descrição dos Ensaios Sísmicos Realizados4.3.2. Descrição dos Ensaios Sísmicos Realizados4.3.2. Descrição dos Ensaios Sísmicos Realizados    

Na área da cratera de São Sebastião foi efectuada uma campanha de aquisição de dados sísmicos, 

em que foram adquiridos dados de ondas superficiais (14 linhas de aquisição) mas também de 

refracção sísmica SH e P (6 linhas de aquisição de cada). Tentou-se obter informação sobre os 

diversos materiais geológicos que se encontram no interior da cratera e junto aos seus limites.  

A Tabela 4.24 descreve simplificadamente os trabalhos realizados, localizados na Figura 4.190. Não 

foram efectuadas mais linhas de aquisição no interior da vila por falta de locais adequados à 

realização de aquisição de sísmica de superfície. As aquisições 11 e 12 localizam-se próximo, 

respectivamente da Misericórdia e da Escola. Estes dois locais contêm estações sísmicas que fazem 

parte da rede acelerométrica regional, e já foi constatado que os eventos registados na Escola 

atingem praticamente o dobro da amplitude dos registados na Misericórdia (OLIVEIRA et al., 1997).  

As linhas de aquisição 3 e 9, respectivamente de refracção P e SH, foram efectuadas em locais onde 

se pensa estar junto ao bordo da cratera, para tentar obter alguma informação sobre a sua 

geometria. Estes resultados não serão apresentados no decorrer desta dissertação pois estão ainda 

em fase de processamento. 
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As aquisições foram efectuadas recorrendo ao equipamento previamente descrito (ver 3.2.2.1.4.1.) 

com um martelo de 10 kg. Para as aquisições de refracção sísmica SH utilizaram-se SWYPHONES® 

(SAMBUELLI et al., 2001) e uma fonte horizontal (ver Figura 2.17). Os sinais sísmicos registados duram 

para o SWM 2 s, com uma taxa de amostragem de 1 ms, para a refracção sísmica P 0.2 s, com uma 

taxa de amostragem de 0.125 ms, e para a refracção sísmica SH 0.6-1 s, com taxa de amostragem 

de 0.125 ms. 

Tabela 4.24Tabela 4.24Tabela 4.24Tabela 4.24    –––– Descrição dos ensaios sísmicos realizados em São Sebastião 

Ensaios realizadosEnsaios realizadosEnsaios realizadosEnsaios realizados    Linha de Linha de Linha de Linha de 
aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição    SWMSWMSWMSWM    Refracção SHRefracção SHRefracção SHRefracção SH    Refracção PRefracção PRefracção PRefracção P    

DirecçãoDirecçãoDirecçãoDirecção    
Espaçamento Espaçamento Espaçamento Espaçamento     
geofogeofogeofogeofones (m)nes (m)nes (m)nes (m)    

1111    xxxx    ----    xxxx    N55ºW 2 
2222    xxxx    xxxx    xxxx    N40ºW 2 
3333    ----    ----    xxxx    N60ºW 5 
4444    xxxx    xxxx    ----    N80ºE 2 
5555    xxxx    xxxx    ----    N44ºE 2 
6666    xxxx    ----    ----    N35ºE 2 
7777    xxxx    xxxx    xxxx    N78ºE 2 
8888    xxxx        ----    N5ºW 2 
9999    ----    xxxx    ----    N80ºE 2 
10101010    xxxx    ----    xxxx    N25ºW 2 
11111111    xxxx    ----    ----    N15ºE 1 
12121212    xxxx    ----    ----    N70ºW 2 
13131313    xxxx    xxxx    ----    N60ºW 2 
14141414    xxxx    ----    ----    N60ºE 2 
15151515    xxxx    ----    ----    N18ºE 2 

16161616    xxxx    ----    xxxx    N-S 2 

 

 
Figura 4.190Figura 4.190Figura 4.190Figura 4.190    ––––    Localização aproximada das diversas linhas de aquisição efectuadas na cratera de São 

Sebastião (adaptado de: IGEOE, 2002). 
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4.3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados Obtidos4.3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados Obtidos4.3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados Obtidos4.3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados Obtidos com o SWM com o SWM com o SWM com o SWM    

O processamento e inversão dos dados, resultantes da aquisição para o método das ondas 

superficiais em São Sebastião, foi efectuado seguindo os procedimentos descritos para os casos 

anteriores e os resultados encontram-se resumidos no Anexo 2. O nível freático foi considerado 

entre 0 e 1 m profundidade. Os 14 perfis de velocidade resultantes, que atingem profundidades 

diferentes (entre 12 e 35 m), são função das características do próprio sítio e da aquisição.  

Com base nesses resultados tentou-se definir as velocidades dos materiais geológicos que 

constituem esta área e verificar a distribuição espacial das diferenças entre os diversos perfis de 

velocidade obtidos. Como se pode constatar, pela observação do mapa apresentado na Figura 

4.191, a 2 m de profundidade, com excepção dos locais 1 e 7, registam-se velocidades muito 

baixas, que rondam os 100-120 m/s, sempre inferiores a 150 m/s. Estas velocidades parecem ser 

representativas dos materiais de cobertura encontrados na cratera até profundidades de cerca de 

10 a15 m. 

 

Figura 4.191Figura 4.191Figura 4.191Figura 4.191    ––––    Distribuição espacial da SV  (m/s) a 2 m de profundidade.  

Na realidade, as linhas de aquisição 1 e 7, foram efectuadas em zonas mais elevadas 

topograficamente e sabia-se, à partida, que se estava sobre materiais que não os depósitos fluvio-
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piroclásticos da base da cratera. A linha de aquisição 1 foi efectuada na região elevada a Norte da 

cratera, onde se obteve uma velocidade característica para os materiais basálticos da região 

( SV ≥1000 m/s), que poderá corresponder generalizadamente à velocidade do substrato basáltico. 

Por sua vez a linha de aquisição 7 foi efectuada no Monte das Cruzes, numa área sem qualquer 

tipo de depósito superficial, directamente sob as acumulações piroclásticas, registando-se valores de 

SV ≥370 m/s. 

Verificou-se novamente a distribuição espacial das velocidades mas desta vez a maior profundidade 

(Figura 4.192), neste caso escolheu-se 15 m, por ser uma profundidade que é atingida em todos os 

perfis de velocidade obtidos (com excepção da linha de aquisição 11 que, devido a limitações de 

espaço, foi efectuada num estendimento mais curto). Aqui, além dos pontos anteriormente 

referidos, constata-se que entre as linhas de aquisição 14, 5 e 11, se está na presença de uma 

velocidade maior que nos locais envolventes. 

 

Figura 4.192Figura 4.192Figura 4.192Figura 4.192    ––––    Distribuição espacial de SV  (m/s) a 15 m de profundidade. 

A presença de uma anomalia na zona onde se localizam estas linhas de aquisição é ainda melhor 

evidenciada quando se observa a espessura dos materiais que têm velocidades inferiores a 300 m/s 

e 200 m/s (respectivamente, Figuras 4.193 e 4.194), onde se torna evidente que o aumento da 
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velocidade se dá naqueles locais a menor profundidade. Considera-se que estas velocidades são 

representativas dos materiais de cobertura, normalmente a pouco consolidados.  

 

Figura 4.193Figura 4.193Figura 4.193Figura 4.193    ––––    Distribuição espacial das espessuras dos materiais com SV <300 m/s.  

 

Figura 4.194Figura 4.194Figura 4.194Figura 4.194    ––––    Distribuição espacial das espessuras dos materiais com SV <200 m/s.  
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No mapa das espessuras dos materiais com velocidades inferiores a 200 m/s consegue 

aparentemente identificar-se espacialmente a forma aproximada da cratera (Figura 4.194).  

Observando o mapa de distribuição de danos do sismo de 1980 (Figura 4.184) verifica-se que é 

aproximadamente no alinhamento entre a linha de aquisição 5 e 11, que se encontram as 

estruturas com menos danos (a amarelo). Quer a SE quer a NE desta zona encontram-se áreas com 

maior espessura de materiais menos velozes e onde foram evidenciados maiores danos nas 

estruturas. É ainda importante referir que a Norte da linha de aquisição 10 (exactamente na 

direcção da linha de aquisição 11) se encontrou o afloramento de basalto vesicular, identificado na 

carta vulcanológica (Figura 4.187). 

Na zona onde foi efectuada a linha de aquisição 14, tendo em conta o mapa geológico e o 

formato da cratera, esperar-se-ia encontrar maior espessura de material de cobertura. Além disso, 

apesar de não se ter informação suficiente para dizer que o que se ajustou não foi o primeiro modo 

(Anexo 2 - Figura A2.23), a forma da curva experimental (máximos absolutos e relativos) suscita 

algumas dúvidas. Assim sendo, para esclarecer esta situação, julga-se aconselhável efectuar uma 

nova aquisição naquele local, alterando um pouco o esquema da aquisição.  

Na região NW da cratera, um pouco a Norte da zona onde foi efectuada a linha de aquisição 16, 

foi identificado outro afloramento de basaltos, mais compactos. Este afloramento é bastante 

escarpado, podendo corresponder à zona onde se encontra o limite W da cratera, já que na linha 

de aquisição 16 foram encontradas ainda espessuras consideráveis de materiais com velocidades 

baixas. 

Os resultados obtidos com o método das ondas superficiais não permitiram identificar, com rigor a 

forma da cratera nem a profundidade a que se encontra o substrato nas zonas mais profundas. No 

entanto, apesar de ser uma análise unidimensional, permitiu efectuar diversas aquisições, num 

relativamente curto intervalo de tempo, e obter as velocidades da onda de corte típicas para os 

diversos materiais geológicos encontrados na cratera e nos seus limites. Além disso, a distribuição 

das espessuras obtidas para os materiais de cobertura poderão contribuir para a justificação dos 

danos observados no sismo de 1980.  

Do mesmo modo, as diferenças observadas entre as velocidades e espessuras dos materiais 

superficiais nas linhas de aquisição 11 (Misericórdia) e 12 (Escola) poderão ser suficientes para 

justificar as diferenças nos efeitos locais, registadas pela rede acelerométrica aquando da crise 

sísmica 1997-1998. 
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5. CONSIDERAÇÕES FIN5. CONSIDERAÇÕES FIN5. CONSIDERAÇÕES FIN5. CONSIDERAÇÕES FINAISAISAISAIS    

Na fase final deste trabalho tecem-se algumas considerações sobre as matérias apresentadas ao 

longo desta dissertação e faz-se uma síntese dos aspectos que se consideram mais relevantes.  

O trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação teve como principal objectivo a caracterização 

dinâmica de solos no domínio das pequenas deformações e, tendo em conta que foram realizados 

muitos ensaios na região de Lisboa, permitiu ainda contribuir para o aumento do conhecimento 

geotécnico sobre algumas das formações geológicas da região.  

Neste sentido, foi implementado um método sísmico de superfície, com base na aquisição de 

ondas superficiais. Durante esse processo foram efectuadas diversas campanhas de aquisição na 

região de Lisboa e no Porto que, com o apoio de informação geológica e geotécnica, permitiram 

confirmar as potencialidades do método das ondas superficiais em diferentes enquadramentos 

geológicos.  

Além dos ensaios onde se conseguiu efectuar comparações com outra informação de carácter 

geológico e geotécnico, foram ainda efectuadas outras campanhas na região de Lisboa e na Ilha 

Terceira (Açores). Estas campanhas permitiram aumentar o conhecimento das características 

dinâmicas dos materiais atravessados nessas regiões assim como mostrar a importância do correcto 

conhecimento da geologia local na interpretação dos resultados e as potencialidades de utilização 

do ensaio.  

De seguida, resumem-se os principais ensinamentos relativos ao método das ondas superficiais e 

uma contribuição para o aumento do conhecimento geotécnico da formação geológica das 

Aluviões do Tejo. Para terminar apresentam-se algumas conclusões gerais e linhas de investigação 

futuras. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1.    MMMMÉTODO DAS ÉTODO DAS ÉTODO DAS ÉTODO DAS OOOONDAS NDAS NDAS NDAS SSSSUPERFICIAISUPERFICIAISUPERFICIAISUPERFICIAIS    

Como se verificou, pelo exposto no decorrer desta dissertação, apesar das vantagens e bons 

resultados da aplicação do método das ondas superficiais com múltiplos canais, este não é de 

aplicação imediata e simples e necessita de alguns cuidados. Neste trabalho tentou-se, recorrendo 

aos ensaios reais realizados e a algumas simulações teóricas, mostrar a importância da escolha de 

alguns dos parâmetros e da análise critica dos dados e resultados, constatando-se a importância da 

execução e interpretação deste método por um técnico/operador experiente, com sensibilidade e 

prática suficiente para ultrapassar as dificuldades. 
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Aqui pretende-se esquematizar, no essencial, a forma que se julga ser mais adequada para 

organizar a execução do ensaio e de, durante a fase interpretativa, identificar os possíveis erros, 

tendo em vista a minimização da sua importância.  

Depois de definida a necessidade de execução do ensaio, conhecendo o objectivo, a profundidade 

de investigação desejada e a resolução necessária para as camadas superficiais, o primeiro passo 

deve ser realizar o enquadramento geológico do local a ser ensaiado. Este ponto é de grande 

importância para conceber adequadamente a aquisição a efectuar uma vez que, dependendo do 

tipo de material geológico, poder-se-á abordar a aquisição de forma diferente.  

Para obter um bom resultado na aquisição é necessário conseguir uma boa razão sinal/ruído na 

gama de frequências desejada, se bem que a gama de frequências obtida é fortemente 

condicionada pelas características específicas do local, nomeadamente o tipo de materiais 

geológicos. 

A exemplificação do procedimento para a escolha dos parâmetros de aquisição vai ser efectuada 

considerando que o equipamento de base disponível é semelhante ao usado durante a parte 

prática desta dissertação, isto é, que genericamente se recorre ao uso de um sismógrafo de 24 

canais e 24 geofones de 4.5 Hz e um martelo de 5 ou 10 kg.  

Assim, os parâmetros necessários para delinear uma aquisição são essencialmente o comprimento 

da linha de aquisição e o espaçamento entre receptores, o tipo de fonte e a sua distância ao 

primeiro receptor e os parâmetros de amostragem temporal. Estes parâmetros serão mais 

facilmente escolhidos se houver um prévio conhecimento sobre o tipo de materiais geológicos 

expectáveis naquele local.  

Por exemplo, caso se espere encontrar uma grande espessura de um material de baixa velocidade, 

deve ponderar-se a utilização de mais do que uma linha de aquisição com espaçamentos 

diferentes, efectuar duas aquisições ao longo da mesma linha com a movimentação dos geofones 

ou da fonte, ou ainda a realização de uma aquisição em que os geofones não estão equidistantes. 

Deve escolher-se uma fonte de maior massa para aumentar o conteúdo em baixas frequências 

e/ou efectuar bastantes “tiros” para melhorar a razão sinal/ruído. Deve seleccionar-se um tempo de 

registo suficientemente longo, para conseguir registar as ondas superficiais ao longo do 

comprimento total da linha de aquisição, o que pode ser feito ponderando a velocidade que se 

pensa próxima da que os materiais possam ter. A distância da fonte ao primeiro geofone depende 

essencialmente do tipo de fonte (martelo ou “peso”) e do tipo de linha escolhida. Normalmente 

usa-se uma distância igual à distância entre geofones mas, em função da massa da fonte escolhida, 

na estimativa deste factor deve tentar-se minimizar os efeitos de proximidade da fonte e a saturação 

dos canais iniciais. 
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O enquadramento geológico poderá ainda auxiliar no planeamento da aquisição, pela 

interpretação da estrutura geológica. Como a teoria em que se baseia o ensaio apenas prevê 

heterogeneidade vertical, deve escolher-se um alinhamento para a linha de aquisição que minimize 

a possibilidade de encontrar variações laterais. 

O registo dos sinais deve, assim, ser feito de ambos os lados da linha de aquisição, para servir de 

auxílio na identificação de variações laterais de propriedades e, independentemente da fonte 

usada, deve executar-se mais do que uma aquisição para cada extremidade de forma a poder 

aumentar a razão sinal/ruído e permitir analisar a incerteza dos dados.  

Depois de efectuada a aquisição o passo seguinte é obter a curva de dispersão, recorrendo a 

qualquer um dos métodos possíveis mas dando preferência a métodos que permitam obter 

informação sobre os diversos modos de propagação das ondas superficiais.  

Em função do sismograma obtido e do método de inversão a ser utilizado, poder-se-á necessitar de 

aplicar filtros aos dados que retirem os eventos contaminantes (ondas P, reflexões, etc.). Como a 

propagação das ondas superficiais é um evento muito energético, de mais baixas frequências, é 

muito fácil de identificar devido à sua importância no sinal sísmico registado. Na maioria dos casos 

os dados podem facilmente ser filtrados no domínio xt − , retirando visualmente os eventos que 

não pertencem ao trem das ondas superficiais. 

Uma vez conseguida a curva de dispersão deverá ser efectuado o confronto entre as curvas de 

dispersão resultantes dos tiros directo e inverso. Caso as curvas apresentem grandes diferenças está-

se na presença de variações laterais de propriedades e os dados devem ser interpretados com 

bastante prudência.  

Utilizando a análise da fase no espaço (MOPA), com base em diversos sinais para uma mesma linha 

de aquisição, é possível verificar se existem efeitos de variabilidade de propriedades ou efeitos de 

proximidade da fonte, dado que estes erros do modelo provocam um desvio à linearidade da fase, 

permitindo a sua identificação. É necessário lembrar que este método não é tão eficiente em dados 

fortemente multimodais. 

No caso de se identificarem efeitos da proximidade da fonte, verificando-se que o gráfico da fase vs 

distância apresenta um declive diferente apenas nos canais que se encontram mais próximo da 

fonte, pode-se simplesmente retirar os canais contaminados e proceder à obtenção da curva de 

dispersão sem estes canais.  

Para tentar superar a dificuldade causada pela existência de variação lateral de propriedades deverá 

dividir-se o registo em parcelas com menos geofones e efectuar as curvas de dispersão de cada 

extracto da linha inicial. Com este procedimento diminui-se a quantidade de informação mas 

também se diminui a variabilidade das propriedades. 
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A inversão da curva de dispersão é um ponto crítico na interpretação dos resultados, sendo que 

permite obter o resultado final. Aqui a abordagem inicial deve ser decidida em função do tipo de 

curva de dispersão obtido: 

� caso a curva seja predominantemente composta pelo modo fundamental poder-se-á fazer a 

inversão recorrendo a um algoritmo de inversão automática;  

� caso a curva seja multimodal ou apresente sobreposição modal deverá optar-se por um 

abordagem por tentativa e erro, recorrendo a uma modelação directa multimodal. Como 

apenas o modo fundamental atravessa toda a gama de frequências, normalmente é possível 

retirar um excerto da curva de dispersão que corresponda apenas ao modo fundamental. 

Nesses casos, dever-se-á utilizar esse excerto para testar a sensibilidade do modelo, 

particularmente quanto à definição das velocidades em profundidade. 

Caso exista algum tipo de informação prévia sobre o local, como a existência de sondagens 

geotécnicas que forneçam a informação sobre as espessuras esperadas, esta deve ser introduzida 

no modelo, para minimizar as incógnitas e melhorar a definição das velocidades. No entanto, 

mesmo tendo esta informação, é importante lembrar que uma variação lateral de fácies, do ponto 

de vista geológico, não corresponde obrigatoriamente a uma variação lateral de propriedades, 

podendo apresentar velocidades sísmicas semelhantes. Do mesmo modo, pode verificar-se a 

presença de uma variação lateral de propriedades dentro mesma camada geológica. 

A maioria dos algoritmos de inversão automática apenas fazem a inversão para obter a velocidade, 

tendo as espessuras que ser introduzidas pelo operador na iteração inicial. Caso não se tenha 

informação prévia poderão ser efectuadas diversas tentativas de inversão, com diferente número 

de camadas e espessuras. A introdução de muitas camadas de pequena espessura não é, na 

generalidade, representativa da realidade geológica. Em caso de dúvida entre diversos perfis 

obtidos dever-se-á introduzir os resultados na modelação directa multimodal, para aferir qual o que 

melhor se ajusta. Nesta situação, pequenos saltos de modo, mesmo nas altas frequências, podem 

ser bastante importantes para definir mais correctamente o perfil de velocidades do local do ensaio. 

O processo de tentativa e erro, apesar de permitir aferir manualmente velocidades e espessuras, é 

muito mais dependente da prática e do sentido crítico do operador. 

Algumas dificuldades, que se põem com a decisão da abordagem a tomar, prendem-se com a 

identificação da sobreposição modal, de saltos para modos superiores, ou, na situação extrema, 

poder-se encontrar uma curva de dispersão que aparenta ser o modo fundamental e na realidade, 

corresponde a um qualquer modo superior. A incorrecta identificação da curva de dispersão levará 

à definição de um perfil de solo que não corresponde à realidade. Novamente nesta situação um 

correcto enquadramento geológico poderá ser fundamental para identificar o erro. 
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5.2.5.2.5.2.5.2.    CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOTÉCNICA DAS EOTÉCNICA DAS EOTÉCNICA DAS EOTÉCNICA DAS AAAALUVIÕES DO LUVIÕES DO LUVIÕES DO LUVIÕES DO TTTTEJOEJOEJOEJO    

Neste trabalho foi possível reunir um conjunto razoável de resultados de ensaios geotécnicos in 

situ, nomeadamente ensaios de corte com molinete e ensaios SPT, efectuados na formação 

geológica das Aluviões do rio Tejo, no Forte da Casa (TEIXEIRA DUARTE S.A., 2002a), na Póvoa de 

Santa Iria – Marinhas do Mulato (TEIXEIRA DUARTE S.A., 2002b) e em Santa Iria da Azóia (próximo da 

BP) (TEIXEIRA DUARTE S.A., 1997a; 1997b; 1997c). Destes ensaios obteve-se informação 

essencialmente sobre a resistência ao corte não drenada e sobre a resistência à penetração 

dinâmica dos materiais lodosos. Os dados relativos a cada parâmetro, obtidos nos vários locais, 

foram tratados em conjunto, tendo como objectivo melhorar o conhecimento sobre as 

propriedades mecânicas desta formação. 

Além de resultados de ensaios geotécnicos in situ, obtiveram-se valores de velocidade da onda de 

corte por intermédio de ensaios de laboratório (Coluna Ressonante), resultantes de amostras 

indeformadas recolhidas na Póvoa de Santa Iria – Marinhas do Mulato e em Santa Iria da Azóia 

(SANTOS, 1999), próximo da BP, e ensaios sísmicos in situ (Método das ondas superficiais) para os 3 

locais referidos e ainda para o Parque do Trancão. 

 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.    Resistência ao corte não drenadaResistência ao corte não drenadaResistência ao corte não drenadaResistência ao corte não drenada    

Dos dados recolhidos na unidade aluvionar, obteve-se um total de 210 ensaios de corte in situ 

(ensaio de corte com molinete com auto-penetração – Vane Shear Test), efectuados em solos 

lodosos aluvionares, até profundidades de 22 m. Simplificadamente, este ensaio consiste na 

introdução de lâminas no solo, às quais é aplicada uma rotação. Está normalizado pela ASTM D 

2573-94 e a sua descrição encontra-se em vários livros de texto de geotecnia entre os quais BOWLES 

(1979), DUNN et al. (1980) e AL-KHAFAJI & ANDERSLAND (1992).  

Os ensaios foram realizados a uma velocidade constante de 12º/min e os valores registados a cada 

30 s. Segundo ARULRAJAH et al. (2005) esta velocidade garante que não são introduzidos no solo 

efeitos de viscosidade e de drenagem. 

A resistência ao corte não drenada máxima e residual de todos estes ensaios é apresentada na 

Figura 5.1. Pela observação da Figura 5.1a verifica-se que, de uma forma geral, os valores de maxuS  apresentam uma tendência de aumento linear com a profundidade. No entanto, existem 

alguns valores excepcionalmente elevados a pequenas profundidades, que podem resultar da 

sobreconsolidação das camadas mais superficiais.  
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A influência do grau de sobreconsolidação OCR  na resistência ao corte não drenada, como 

função da tensão efectiva vertical, tem sido identificada por vários autores. No entanto, o valor de 

uS  depende de factores como as condições de drenagem e do próprio método de teste. 

Consequentemente, os resultados obtidos pelo ensaio de molinete podem ser diferentes dos 

obtidos por outros ensaios (BURTON et al., 1998; NAGARAJ & MIURA, 2001). 

Assim, para verificar e calcular o grau de sobreconsolidação dos materiais recorreu-se às equações 

propostas por MAYNE & MITCHELL (1988) para a resistência ao corte não drenada obtida através do 

ensaio de corte in situ (Field Vane) FVuS : 









=

v

FVu
FV

SOCR 'σ
α          (5.1) 

em que o parâmetro FVα  depende do valor de IP  e pode ser obtido por: 

( ) 48,022 −
= IPFVα           (5.2) 

 

Figura 5.1 Figura 5.1 Figura 5.1 Figura 5.1 –––– Resultados dos ensaios de corte in situ efectuados nas Aluviões do Tejo: a. a. a. a. Resistência ao corte 

não drenada máxima; b.b.b.b. Resistência ao corte não drenada residual. 

Os dados foram então separados em função do seu grau de sobreconsolidação (Figura 5.2), 

usando as equações anteriores e considerando um IP =30, tendo em conta os valores de IP  

obtidos para as Aluviões do Tejo neste trabalho e em trabalhos anteriores (NASCIMENTO, 1957; 

ALMEIDA, 1991; OLIVEIRA et al., 1997; SANTOS, 1999; LOPES, 2001; LOPES et al., 2005). Como se pode 
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verificar, os materiais encontram-se na sua maioria levemente sobreconsolidados apresentando 

cerca de 75% dos ensaios 2<OCR  e apenas 25% 2≥OCR . 
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Figura 5.2 Figura 5.2 Figura 5.2 Figura 5.2 –––– Grau de sobreconsolidação (MAYNE & MITCHELL, 1988) dos lodos das Aluviões do Tejo com base 

nos valores da resistência ao corte não drenada normalizada. 

Os valores de 2≥OCR , em particular os valores superiores a 3, concentram-se em profundidades 

até 5 m, demonstrando o efeito da sobreconsolidação dos materiais mais superficiais, que pode 

ocorrer devido a vários fenómenos, entre os quais, os ciclos de saturação-secagem que ocorrem 

sazonalmente à superfície. No entanto, se separarmos os resultados, em função do local onde 

foram efectuados os ensaios, verificamos que este fenómeno de sobreconsolidação superficial se 

encontra na sua maioria nos materiais do Forte da Casa (Figura 5.3), que apresentam um 

comportamento invulgarmente resistente.  

Segundo BURTON et al. (1998), em solos finos saturados, os valores medidos representam realmente 

a resistência ao corte não drenado mas, se o solo se encontrar parcialmente saturado ou for 

granular, o valor obtido não corresponde à resistência não drenada e é sobrestimado. Também 

NAGARAJ & MIURA (2001) referem que, para argilas moles apresentarem resistências elevadas, sem 

terem cimentação, como é o caso, significa que os seus teores em água estão abaixo do seu limite 
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de liquidez. Assim, os valores muito altos obtidos em algumas das sondagens poderão ser 

justificados por qualquer uma destas situações. 
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Figura 5.3 Figura 5.3 Figura 5.3 Figura 5.3 –––– Resistência ao corte não drenada normalizada em função da profundidade separando 

resultados por local de ensaio. 

Como existem diferenças no comportamento destes solos em função do seu OCR , determinaram-

se os parâmetros estatísticos principais para 4 intervalos de OCR  (Tabela 5.1). Apesar da amostra 

correspondente a valores de 1<OCR , isto é, relativa aos solos normalmente consolidados, ser 

demasiado pequena para obter resultados com validade estatística, apresentam-se os parâmetros 

da distribuição da resistência obtidos, pois permitem, apesar de tudo, verificar o aumento dos 

valores de resistência de pico e residual para os intervalos de maior OCR .  

As diferenças entre os parâmetros estatísticos obtidos para as classes de 21 <≤ OCR  e 

32 <≤ OCR  não são muito significativas, particularmente quanto aos valores de resistência ao 

corte máximo. Isto pode também ser constatado na Figura 5.4, relativa à distribuição acumulada da 

resistência à compressão simples ( uq 2×= uS ), em função das classes de consistência propostas 

por TERZAGHI & PECK (1967), onde se verifica que curvas acumuladas para estas duas classes estão 

praticamente sobrepostas. 
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Tabela 5.1 Tabela 5.1 Tabela 5.1 Tabela 5.1 –––– Parâmetros estatísticos da resistência ao corte não drenada em função do grau de 

sobreconsolidação para os lodos das Aluviões do Tejo. 

Grau de Grau de Grau de Grau de 
SobreconsolidaçãoSobreconsolidaçãoSobreconsolidaçãoSobreconsolidação    

ResistênciaResistênciaResistênciaResistência    Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Máximo Mínimo n maxuS (kPa) 18.08 19.43 6.03 27.21 4.04 

residualuS (kPa) 2.48 2.46 0.67 3.79 1.64 

vuS '/σ  0.19 0.21 0.06 0.23 0.04 
1<OCR  

uq  (kPa) 36.16 38.86 12.06 54.42 8.08 

13 maxuS (kPa) 28.12 27.21 9.57 57.40 7.62 

residualuS (kPa) 3.41 3.28 1.67 9.22 0.82 

vuS '/σ  0.34 0.34 0.06 0.46 0.25 
21 <≤ OCR  

uq  (kPa) 56.25 54.42 19.14 114.80 15.24 

144 maxuS (kPa) 30.47 27.66 12.19 57.40 14.13 

residualuS (kPa) 3.40 2.50 3.84 21.77 0.76 

vuS '/σ  0.55 0.54 0.06 0.69 0.47 
32 <≤ OCR  

uq  (kPa) 60.95 55.31 24.39 114.80 28.26 

28 maxuS (kPa) 36.85 38.93 12.03 62.39 18.54 

residualuS (kPa) 3.85 3.28 2.56 11.48 1.01 

vuS '/σ  1.34 1.05 0.77 3.40 0.72 
3≥OCR  

uq  (kPa) 73.70 77.86 24.07 124.78 37.08 

25 
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Figura 5.4 Figura 5.4 Figura 5.4 Figura 5.4 –––– Curvas de frequência acumulada usando os intervalos de classificação de consistência uq  em 

kPa (TERZAGHI & PECK, 1967) para os lodos das Aluviões do Tejo, em função do OCR . 

Na Tabela 5.2 pode verificar-se que os solos lodosos das Aluviões do Tejo são essencialmente de 

consistência mole a média, tendo em consideração que a maioria dos ensaios foi efectuada em 

materiais levemente sobreconsolidados.  
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Tabela 5.2 Tabela 5.2 Tabela 5.2 Tabela 5.2 –––– Classificação dos lodos das Aluviões do Tejo quanto à consistência uq  (TERZAGHI & PECK, 1967) 

em função do OCR . 

Frequência (%)Frequência (%)Frequência (%)Frequência (%)    
ConsistênConsistênConsistênConsistência cia cia cia uq  (kPa)    1<OCR  

(n=13)    
21 <≤ OCR  

(n=144)    
32 <≤ OCR  

(n=28)    
3≥OCR  

(n=25)    
Muito mole (< 25) 15 3 - - 

Mole (25 – 50) 77 42 46 20 
Média (50 – 100) 8 53 50 68 
Dura (100 – 200) - 2 4 12 

Muito dura (200 – 400) - - - - 
Rija (> 400) - - - - 

 

 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.    Resistência à Resistência à Resistência à Resistência à ppppenetração enetração enetração enetração ddddinâmicainâmicainâmicainâmica    

Dos dados recolhidos, nos locais considerados, foram coligidos para as Aluviões do Tejo, um total 

de 334 ensaios de penetração dinâmica SPT , em profundidades até 34 m, correspondendo cerca 

de 78% dos ensaios a solos lodosos e os restantes 22% a solos arenosos. Os valores de SPT  foram 

corrigidos de acordo com os procedimentos descritos no EUROCÓDIGO 7 (ENV 1997-3) (ver 2.3.1.2.) 

para obter 60N  e, no caso das areias, também ( )601N .  

Na Figura 5.5 pode observar-se a distribuição dos valores de 60N  com a profundidade. As areias 

apresentam uma resistência à penetração dinâmica em geral superior à dos materiais lodosos, 

como pode ser constatado nos histogramas de frequência obtidos em função das classes de 

consistência e compacidade dos materiais lodosos e arenosos, respectivamente (Figura 5.6). 

Verifica-se que a maioria dos ensaios nos lodos têm valores abaixo das 2 pancadas (solos muito 

moles), enquanto que nas areias a classe dominante se concentra entre as 10 e as 30 pancadas 

(areias de compacidade média). No entanto, existem alguns valores muito elevados, quer em areias 

(>50) quer em lodos (>30), que podem corresponder à presença de pedras ou acumulações de 

conchas. 

Nas areias, a normalização dos valores em função da tensão efectiva vertical tem alguma influência 

na resistência, apesar de não ser muito significativa, mantendo-se a classe de compacidade média 

como característica destes materiais (Figura 5.7).  

No caso da análise efectuada para a resistência ao corte não drenada (ver 5.1.), constatou-se a 

presença de efeitos de sobreconsolidação, particularmente importantes até aos 5 m de 

profundidade. Com uma normalização do mesmo tipo da usada para uS , isto é, dividindo o valor 
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de 60N  pela tensão efectiva vertical, verificou-se que este fenómeno também pode ser identificado 

na resistência à penetração (Figura 5.8).  
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Figura 5.5 Figura 5.5 Figura 5.5 Figura 5.5 –––– Distribuição dos valores de 60N  com a profundidade, nos solos das Aluviões do Tejo. 
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Figura 5.6 Figura 5.6 Figura 5.6 Figura 5.6 –––– Histogramas de frequência e curvas de frequência acumulada de 60N  para: a.a.a.a. lodos, usando os 

intervalos da classificação de consistência (TERZAGHI & PECK, 1967); b.b.b.b. areias, usando os intervalos da 

classificação de compacidade (SANGLERAT, 1972). 
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Figura 5.7 Figura 5.7 Figura 5.7 Figura 5.7 –––– Areias das Aluviões do Tejo: a.a.a.a.    distribuição dos valores de 60N  e ( )601N  em função da 

profundidade; b.b.b.b. histograma de frequência e curva de frequência acumulada usando os intervalos da 

classificação de compacidade para ( )601N  (SKEMPTON, 1986). 
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Figura 5.8 Figura 5.8 Figura 5.8 Figura 5.8 –––– Distribuição dos valores de vN '/60 σ  em função da profundidade mostrando o limite 

estabelecido para diferenciar os possíveis efeitos da sobreconsolidação.  
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Não se conhecendo nenhum estudo para determinar o grau de sobreconsolidação dos materiais, 

tendo como base a resistência à penetração, tentou-se verificar qual poderá ser, neste caso, o limite 

entre solos normalmente/levemente sobreconsolidados e solos sobreconsolidados. Para tal. 

efectuaram-se os histogramas de frequência de classes de vN '/60 σ  (Figura 5.9), verificando-se 

que a maioria dos resultados para os lodos estão abaixo de vN '/60 σ =0.1 (Figura 5.9a) e que para 

areias a maioria dos resultados estão abaixo de vN '/60 σ =0.2 (Figura 5.9b). Considerando que as 

areias são normalmente mais resistentes que os lodos e que os ensaios nos primeiros 5 m, onde 

tinha sido verificada a presença de efeitos de sobreconsolidação, correspondem principalmente a 

solos lodosos decidiu-se colocar o limite entre diferentes comportamentos quando vN '/60 σ =0.1. 
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Figura 5.9 Figura 5.9 Figura 5.9 Figura 5.9 –––– Histogramas de frequência de vN '/60 σ  para: a.a.a.a. lodos; b.b.b.b. areias. 

Considerando o local onde foram efectuados os ensaios (Figura 5.10), verifica-se que, também 

neste caso, a maior parte dos valores superficiais (até aos 5 m) que evidenciam efeitos de possível 

sobreconsolidação, correspondem a ensaios realizados no Forte da Casa. 

Tendo em consideração o valor interpretado como limite de entre comportamentos, optou-se por 

classificar separadamente os materiais em função da compacidade, com base no valor de ( )601N  

(SKEMPTON, 1986) e da consistência, com base no valor de 60N  (TERZAGHI & PECK, 1967).  

Como se pode verificar na Figura 5.11 e nas Tabelas 5.3 e 5.4, existe realmente uma diferença de 

comportamento entre os solos que se encontram acima e abaixo do limite vN '/60 σ =0.1. Para as 

areias, verifica-se que os ensaios que se encontram abaixo do limite permitem classificar os solos 

como areias muito soltas a medianamente compactas (Figura 5.11a e Tabela 5.3), enquanto acima 

desse limite se encontram essencialmente areias de compacidade média (Figura 5.11b e Tabela 

5.3). Nos solos lodosos, verifica-se que abaixo do limite vN '/60 σ =0.1, os lodos apresentam 

essencialmente consistência muito mole (Figura 5.11c e Tabela 5.4), enquanto que acima do limite 

são maioritariamente solos de consistência média (Figura 5.11d e Tabela 5.4).  
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FiguFiguFiguFigura 5.10 ra 5.10 ra 5.10 ra 5.10 –––– Resistência à penetração normalizada em função da tensão efectiva vertical separando 

resultados por local de ensaio. 
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Figura 5.11 Figura 5.11 Figura 5.11 Figura 5.11 –––– Histogramas de frequência e curvas de frequência acumulada de ( )601N  usando os intervalos 

da classificação de compacidade (SKEMPTON, 1986) e de 60N  usando os intervalos da classificação de 

consistência (TERZAGHI & PECK, 1967) para: a.a.a.a. areias vN '/60 σ <0.1; b.b.b.b. areias vN '/60 σ ≥0.1; c. c. c. c. lodos 

vN '/60 σ <0.1; d.d.d.d. lodos vN '/60 σ ≥0.1. 
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Tabela 5.3 Tabela 5.3 Tabela 5.3 Tabela 5.3 –––– Classificação das areias das Aluviões do Tejo quanto à compacidade ( )601N  (SKEMPTON, 1986), 

considerando o limite entre comportamentos estipulado por vN '/60 σ =0.1.  

Compacidade Compacidade Compacidade Compacidade ( )601N     vN '/60 σ <0.1 

(n=30)    
vN '/60 σ ≥0.1 

(n=45)    
Muito solta (< 3) 26,7 - 

Solta (3 – 8) 40,0 - 
Média (8 – 25) 33,3 62,2 
Densa (25 – 42) - 15,6 

Muito densa (> 42) - 22,2 

    

Tabela 5.4 Tabela 5.4 Tabela 5.4 Tabela 5.4 –––– Classificação dos lodos das Aluviões do Tejo quanto à consistência 60N  (TERZAGHI & PECK, 1967), 

considerando o limite entre comportamentos estipulado por vN '/60 σ =0.1.  

Consistência Consistência Consistência Consistência 60N     vN '/60 σ <0.1 

(n=209)    
vN '/60 σ ≥0.1 

(n=50)    
Muito mole (< 2) 65,0 2,0 

Mole (2 – 4) 18,2 18,0 
Média (4 – 8) 9,6 44,0 
Dura (8 – 15) 6,7 6,0 

Muito dura (15 – 30) 0,5 2,0 
Rija (> 30) - 28,0 

 

Acima do limite de vN '/60 σ =0.1, é possível notar que, quer para areias quer para argilas, as 

classes areias muito densas e lodos rijos apresentam percentagens significativas, 22,2% e 28% 

respectivamente, particularmente evidente no caso dos lodos. Estes valores podem, no entanto, 

corresponder a situações anómalas, como a presença de aglomerados de conchas e/ou pedras 

que fazem aumentar localmente a resistência à penetração. 

 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.    Velocidade da Velocidade da Velocidade da Velocidade da oooonda de nda de nda de nda de ccccorteorteorteorte    

As Aluviões do Tejo foram interceptadas nos quatro locais da região de Lisboa mencionados. Para 

todos eles foram obtidos os perfis da velocidade da onda de corte recorrendo ao método das 

ondas superficiais (ver 4.1.). Além deste método também se obtiveram valores de SV     através da 

realização de ensaios de coluna ressonante sobre amostras indeformadas, recolhidas na Póvoa de 

Santa Iria – Marinhas do Mulato (ver 4.1.2.2.5.). SANTOS (1999) efectuou ensaios de coluna 

ressonante em amostras indeformadas colhidas em Santa Iria da Azóia (próximo da BP), tendo-se 

também calculado, com base nos seus resultados, os valores de SV     (ver 4.1.2.3.2.). 
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A projecção dos todos os valores de SV  obtidos para as Aluviões do Tejo é apresentada na Figura 

5.12. Pode observar-se que, de uma forma geral, os valores obtidos pelos dois métodos estão de 

acordo, encontrando-se os resultados na mesma ordem de grandeza. Verifica-se que os valores 

variam entre os 75 e 150 m/s, estando a sua maioria entre os 90 e 130 m/s. No entanto, é 

necessário relembrar que os valores mais elevados obtidos pelo ensaio de coluna ressonante 

(≈150 m/s) correspondem a amostras lodosas com uma percentagem de conchas bastante 

elevada, que condiciona bastante os resultados, podendo estes não ser representativos da unidade. 

É ainda de referir que o valor mais baixo, de 75 m/s, corresponde ao ensaio de coluna ressonante 

anisotrópico, efectuado considerando um 0K =0.5, e que resultou na deformação do provete maior 

do que era expectável. 

Na linha SWM-BP obteve-se um valor de 150 m/s para profundidades superiores a 15 m. Neste 

local a percentagem de aluviões arenosas é superior à dos restantes, podendo essa ser a causa do 

aumento da velocidade.  

Em face do exposto, excluindo as situações pontuais que se consideram não representativas das 

aluviões, verifica-se que, quer os ensaios in situ quer os ensaios de laboratório, apontam para 

valores de SV  entre 90 e 130 m/s. 
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Figura 5.12 Figura 5.12 Figura 5.12 Figura 5.12 –––– Velocidades da Onda de Corte obtida para as Aluviões do Tejo, nos vários locais estudados, 

recorrendo ao método das ondas superficiais (SWM) e ao ensaio de Coluna Ressonante (CR) durante este 

trabalho - IL e por SANTOS (1999) - JAS. 
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Considerando os dados da resistência ao corte não drenada e da resistência à penetração 

dinâmica, seria de esperar, particularmente no caso do Forte da Casa, que se verificasse a presença 

de uma camada superficial mais veloz nas aluviões, resultante da sobreconsolidação superficial. No 

entanto, tendo em conta a informação geológica, a presença de uma camada mais veloz parece 

estar associada à unidade dos Aterros. No caso particular dos ensaios no Forte da Casa essa 

primeira camada sobreconsolidada pode não ter sido identificada, porque o material superficial se 

encontrava bastante remexido, em consequência dos preparativos para a construção.  

 

5.3.5.3.5.3.5.3.    CCCCONCLUSÕESONCLUSÕESONCLUSÕESONCLUSÕES    

A caracterização dos solos no domínio das pequenas deformações é actualmente reconhecida até 

como sendo a região com maior interesse para o dimensionamento de estruturas, inclusivamente 

no designado domínio estático. A correcta determinação do módulo de distorção inicial é 

fundamental para uma vasta gama de utilizações, sendo um dos parâmetros essenciais para 

qualquer modelo constitutivo, quer para modelos viscoelásticos lineares, quer para modelos 

avançados. 

A determinação deste parâmetro pode ser efectuada recorrendo a ensaios in situ ou a ensaios de 

laboratório. Os ensaios de laboratório têm como grande vantagem a possibilidade de controlar 

outros parâmetros para além daqueles que se querem determinar. No entanto, dependem muito 

da qualidade da amostragem e os resultados obtidos podem não ser representativos do maciço, 

sendo muito dependentes da variabilidade textural da amostra utilizada. Esta situação foi 

constatada nos ensaios de coluna ressonante efectuados durante esta dissertação, onde se registou 

uma diferença nos resultados obtidos em materiais com diferentes constituições e texturas, 

verificando-se, por exemplo, que a presença de uma grande quantidade de conchas nas amostras 

faz aumentar o valor do módulo de distorção.  

Os ensaios geotécnicos in situ são os ensaios mais vulgarmente utilizados para a caracterização 

geotécnica, particularmente o ensaio SPT que está amplamente difundido na prática portuguesa. 

No entanto, a utilização de correlações empíricas entre N  ou 60N  e SV  (ou 0G ), não permite ter a 

sensibilidade necessária para a caracterização dinâmica no domínio das pequenas deformações. 

Como se mostrou, pela aplicação prática dessas relações e comparação com os resultados obtidos 

in situ, apesar de conseguir obter uma evolução semelhante entre os valores de SV  obtidos pelo 

método das ondas superficiais e os calculados com base nos valores de 60N , as diferenças nos 

valores são normalmente superiores a 50 m/s. 
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A determinação directa das velocidades das ondas sísmicas, particularmente de SV , é muito 

vantajosa pela correlação directa com 0G . Para tal recorre-se normalmente, na prática portuguesa, 

aos ensaios de crosshole ou downhole que, como tem vindo a ser discutido, apesar de resultarem 

em valores da velocidade muito fiáveis, amostram um pequeno volume de solo, podendo não 

incorporar a variabilidade do maciço, e têm custos elevados associados à realização dos furos. 

A utilização de ensaios sísmicos de superfície de aquisição rápida é a resposta às necessidades da 

prática geotécnica quanto à caracterização das velocidades. No entanto, o ensaio mais conhecido 

e utilizado, de refracção sísmica, que permite uma aquisição rápida, tem algumas limitações, sendo 

particularmente relevante a impossibilidade de identificar camadas de baixa velocidade no seio de 

camadas de velocidade superior, mesmo quando se recorre à aquisição de ondas S. 

A utilização do método das ondas superficiais na prática geotécnica, particularmente para a 

caracterização dinâmica é, como se pode verificar pelo apresentado nos capítulos anteriores, 

bastante vantajosa. Este ensaio tem como principais vantagens: 

� ser não destrutivo; 

� caracterizar um grande volume de solo, isto é, os resultados incorporam a variabilidade dos 

materiais; 

� permitir a caracterização de perfis solos com inversões de velocidade; 

� ser versátil, permitindo a aplicação a diversos objectivos na caracterização geotécnica;  

� ter grande robustez, obtendo-se bons resultados mesmo em condições adversas à aquisição 

sísmica; 

� e a obtenção de resultados fiáveis a baixo custo. 

A sua versatilidade é dada pela possibilidade de utilização, entre outros objectivos, na 

caracterização dinâmica dos solos, na análise da susceptibilidade à liquefacção, na caracterização 

de lixeiras e aterros e na caracterização de pavimentos, e tem vindo a ser demonstrada por diversos 

autores.  

A aquisição para o método das ondas superficiais é rápida e, quando efectuada com os cuidados 

adequados, é frequentemente eficiente. A escolha de equipamento apropriado à aquisição de 

ondas de superfície e da configuração para a linha de aquisição, adequada ao objectivo do 

trabalho e função das características geológicas, são dois factores muito importantes para a 

obtenção de resultados de boa qualidade. A rapidez de execução permite efectuar diversas 

aquisições com configurações distintas, tentando obter o máximo de informação sobre a gama de 

frequências de interesse, para cada local de ensaio, e tentando caracterizar adequadamente a 

profundidade máxima desejada.  
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Os dados podem ser processados recorrendo ao trem de ondas completo ou podem ser filtrados, 

para retirar eventos contaminantes que alterem as características do sinal. O processamento pode 

ser efectuado usando diversas metodologias. No entanto, o método escolhido durante este 

trabalho, o domínio kf − , é bastante eficiente na obtenção da curva de dispersão, permitindo 

inclusivamente identificar diversos modos de propagação das ondas superficiais.  

A inversão é o último passo do método das ondas superficiais e aquele que permite obter o perfil 

da velocidade da onda de corte. A inversão de uma curva de dispersão não tem um resultado 

único, podendo haver vários perfis resultantes. No entanto, a execução do processo de inversão de 

forma cuidadosa é muito importante para a obtenção de um perfil ajustado às características locais. 

Em função da curva de dispersão obtida da aquisição deve escolher-se o método mais adequado 

para efectuar a inversão, automática e/ou por tentativa e erro. A existência de uma curva de 

dispersão multimodal, associada a um modelo directo de propagação multimodal, poderão ser um 

auxiliar indispensável na escolha do perfil de velocidades que melhor se adequa ao local em 

estudo.  

A teoria em que se baseia este ensaio envolve a propagação das ondas superficiais num meio 

verticalmente heterogéneo. A interpretação dos dados resultantes do ensaio é feita estabelecendo 

que as ondas atravessam um meio que é lateralmente homogéneo. A realidade mostra que 

poucas são as situações em que esta premissa teórica do ensaio é cumprida. No entanto, pela 

aplicação prática, verifica-se que a heterogeneidade lateral, isto é, a mudança de propriedades 

lateralmente, pode ser identificada na maioria das situações. A realização de uma aquisição 

adequada e de alguns métodos de processamento facilitam a sua identificação. A presença de 

variações laterais de propriedades exige um processamento e inversão mais cuidadoso.  

Outros são os eventos que podem condicionar a interpretação do sinal sísmico, como os efeitos de 

proximidade da fonte. No entanto, também para essas situações existem soluções de 

processamento que as identificam e permitem filtrar esses eventos contaminantes, melhorando a 

qualidade do sinal.  

A existência de outro tipo de dados geológico-geotécnicos ou geofísicos é um grande auxílio na 

interpretação dos dados; quando é necessário efectuar a inversão deve tentar-se minimizar o 

número de incógnitas. No entanto, como foi possível constatar nos trabalhos práticos efectuados 

no decorrer desta dissertação, mesmo na ausência de qualquer informação é possível obter 

resultados que caracterizem correctamente o local de estudo, quer em termos de velocidade quer 

de espessuras.  

Independentemente da inexistência de outros dados, o enquadramento geológico do local 

estudado é extremamente importante; em função das formações geológicas identificadas para um 

determinado local, espera-se encontrar materiais de maior ou menor velocidade. O facto de se 

saber qual o tipo de material geológico espectável, para um determinado local, ajuda a preparar 
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aquisição de forma mais adequada, diminuindo a possibilidade de obter dados que sejam 

inadequados à sua caracterização. Além disso, a informação geológica tem ainda uma função 

importante na interpretação dos dados, pois acaba por adicionar alguma informação a priori, ainda 

que vaga, sobre o local em estudo, ajudando a direccionar o processo de inversão. 

A utilização do método das ondas superficiais na caracterização de um determinado local foi 

mostrada pela aplicação em diversos contextos geológicos e, comparando com os resultados de 

outros ensaios geológico-geotécnicos, mostrou-se que se conseguem obter definições fiáveis para 

as velocidades e para as espessuras nas diversas unidades geotécnicas, seja na presença de solos 

moles ou de rochas, quer em perfis normalmente dispersivos ou inversamente dispersivos. 

Considerando o equipamento e a abordagem de aquisição utilizados e a incerteza obtida para as 

baixas frequências, verificou-se que se consegue obter resultados fiáveis até cerca de 20 m de 

profundidade.  

Este método mostrou-se ainda muito robusto, permitindo caracterizar adequadamente um 

determinado perfil, mesmo quando na presença de ruído sísmico abundante, permitindo a sua 

utilização em ambiente urbano. 

A possibilidade da utilização do método das ondas superficiais em estudos de microzonamento 

sísmico, efectuando medições com fontes activas ou passivas, é altamente vantajosa pois o ensaio 

permite obter, com bastante precisão, o perfil de velocidade da onda de corte que é um dos 

factores mais importantes para esta análise. A rapidez de execução deste ensaio é outra das 

vantagens para este tipo de trabalhos, em que é necessário uma grande quantidade de 

informação que, preferencialmente, esteja espacialmente bem distribuída e permita caracterizar 

bem a área a ser estudada. Este tipo de análise é normalmente efectuada recorrendo a correlações 

empíricas entre resultados de ensaios SPT e/ou CPT que, como se viu, em algumas situações 

podem não ter a precisão adequada. 

A possibilidade de utilização em trabalhos de microzonamento sísmico foi demonstrada pela 

aplicação do método das ondas superficiais à cratera de São Sebastião na Ilha Terceira (Açores). Os 

dados obtidos caracterizam as velocidades do local e podem ser utilizados na modelação dos 

efeitos de sítio. Os resultados permitiram verificar que existem diferenças entre as velocidades das 

colunas de solo, de dois locais, onde foram registadas diferentes amplificações em sismos anteriores.  

O método das ondas superficiais é bastante eficiente e permite obter resultados compatíveis com as 

velocidades dos locais estudados mas a aquisição o processamento e inversão dos dados têm que 

ser efectuados de forma cuidadosa, tentando minimizar e identificar as possíveis variáveis e fontes 

de erro. 

Desta forma, propos-se uma estratégia para, em função da enorme variabilidade dos diversos locais 

e contextos geológico-geotécnicos, facilitar a identificação de fontes de erro que afastem o 
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resultado da realidade do local. A experiência e sensibilidade do operador, para efectuar os registos 

e interpretar os resultados, é um factor de grande importância. 

Para terminar, os dados geotécnicos obtidos para as Aluviões do Tejo permitiram verificar que estes 

solos se apresentam normalmente consolidados a ligeiramente sobreconsolidados, podendo 

evidenciar alguma sobreconsolidação superficial nos primeiros 5 m. A consistência dos solos 

lodosos aluvionares normalmente a ligeiramente sobreconsolidados é muito mole a mole, 

enquanto que os solos que apresentam efeitos de sobreconsolidação são essencialmente de 

consistência média. Os solos aluvionares arenosos, onde não se registam grandes efeitos de 

sobreconsolidação, são essencialmente areias soltas, enquanto que aqueles que já se encontram 

sobreconsolidados apresentam-se, na sua maioria, com consistência média. 

 

5.4.5.4.5.4.5.4. DDDDESENVOLVIMENTOS ESENVOLVIMENTOS ESENVOLVIMENTOS ESENVOLVIMENTOS FFFFUTUROSUTUROSUTUROSUTUROS    

A caracterização dinâmica de solos no domínio das pequenas deformações é um assunto cuja 

relevância é cada vez mais reconhecida. Nessa perspectiva e considerando o trabalho desenvolvido 

nesta dissertação existem algumas linhas de investigação que se pretendem desenvolver. 

Considerando o método das ondas superficiais terá que se continuar a testar as suas 

potencialidades em ambientes menos adequados à aquisição de sísmica de superfície, 

particularmente a sua utilização na identificação das propriedades do solo sob uma espessa 

camada de pavimento.  

Apesar de a gama de frequências obtida ser muito dependente das características próprias do local 

ensaiado, é da frequência mínima conseguida na aquisição, que se consegue a profundidade 

máxima atingida. Assim, dos próximos objectivos consta o desenvolvimento de estratégias para 

aumentar o conteúdo em baixas frequências, diminuindo a incerteza associada, para conseguir 

uma melhor definição do perfil de solo em profundidade. 

Pretende-se verificar se existe uma profundidade máxima possível, tendo em conta os geofones 

disponíveis e considerando diferentes esquemas de aquisição, recorrendo, para isso, a aquisições 

conjuntas com ensaios sísmicos em furo. 

Ainda considerando este ensaio, é também interessante implementar o ensaio à determinação do 

amortecimento/atenuação dos solos e implementar/investigar os efeitos que a incerteza associada 

aos dados tem na incerteza do resultado.  

Quanto aos trabalhos desenvolvidos com o ensaio de coluna ressonante, pretende-se determinar a 

verdadeira influência/importância da presença de alguns elementos na textura do solo no 

comportamento cíclico dos materiais lodosos. Por exemplo, durante esta dissertação verificou-se 
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que a presença de uma grande quantidade de conchas na amostra lodosa faz alterar o valor do 

módulo de distorção assim, para verificar quando e qual a influência dessas particularidades, 

pretende-se efectuar diversos ensaios com amostras reconstruídas com diversas percentagens de 

conchas e lodo.  

Neste mesmo âmbito, pretende-se estudar a influência que a textura de um solo tem no 

comportamento cíclico e quais as consequências do ensaio de coluna ressonante na textura. Nesse 

sentido, foi já iniciada a tentativa de efectuar lâminas delgadas de amostras indeformadas de solo, 

antes e após a execução do ensaio, para efectuar uma análise micromorfológica e verificar se há ou 

não alterações na estrutura e, caso esta exista, que tipo de alteração e a partir de que níveis de 

distorção ela se verifica. Através desta linha de investigação pretende-se também verificar qual a 

influência de questões ligadas à textura do solo, como o tipo de contacto entre grãos ou a 

mineralogia dos componentes do solo, pode ter na determinação do módulo de distorção e do 

amortecimento. 

Num âmbito mais geral, pretende-se seguir linhas de investigação que permitam aplicar os 

conhecimentos geológico-geotécnicos, particularmente do ponto de vista da caracterização cíclica 

dos solos, à análise sísmica local e ao microzonamento sísmico.  
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Linha de Aquisição Linha de Aquisição Linha de Aquisição Linha de Aquisição 1111    

 

Figura A2.1 Figura A2.1 Figura A2.1 Figura A2.1 –––– Linha de Aquisição 1: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.2222    –––– Linha de Aquisição 1: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.1d. 

 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.1111    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 1 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s (m/s (m/s (m/s))))    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 150 
1 180 
2 250 
30 1000 
∞ 1500 (?) 
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Linha de Aquisição 2Linha de Aquisição 2Linha de Aquisição 2Linha de Aquisição 2    

 

Figura A2.3 Figura A2.3 Figura A2.3 Figura A2.3 –––– Linha de Aquisição 2: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.4444    –––– Linha de Aquisição 2: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.3d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.2222    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 2 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

5 90 
2 100 
16 150 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 4Linha de Aquisição 4Linha de Aquisição 4Linha de Aquisição 4    

 

Figura A2.5 Figura A2.5 Figura A2.5 Figura A2.5 –––– Linha de Aquisição 4: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.6666    –––– Linha de Aquisição 4: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.5d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.3333    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 4 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 90 
2 100 
14 150 
10 200 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 5Linha de Aquisição 5Linha de Aquisição 5Linha de Aquisição 5    

 

Figura A2.7 Figura A2.7 Figura A2.7 Figura A2.7 –––– Linha de Aquisição 5: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.8888    –––– Linha de Aquisição 5: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.7d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.4444    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 5 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 90 
1 100 
8 180 
10 250 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 6Linha de Aquisição 6Linha de Aquisição 6Linha de Aquisição 6    

 

Figura A2.9 Figura A2.9 Figura A2.9 Figura A2.9 –––– Linha de Aquisição 6: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.10101010    –––– Linha de Aquisição 6: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.9d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.5555    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 6 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 90 
2 110 
4 150 
18 180 
5 250 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 7Linha de Aquisição 7Linha de Aquisição 7Linha de Aquisição 7    

 
Figura A2.11 Figura A2.11 Figura A2.11 Figura A2.11 –––– Linha de Aquisição 7: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.12121212    –––– Linha de Aquisição 7: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.11d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.6666    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 7 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

2 250 
12 370 
10 450 
10 600 
∞ 1000 (?) 
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Linha de Aquisição 8Linha de Aquisição 8Linha de Aquisição 8Linha de Aquisição 8    

 
Figura A2.13 Figura A2.13 Figura A2.13 Figura A2.13 –––– Linha de Aquisição 8: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.14141414    –––– Linha de Aquisição 8: modelo obtido 

para o ajuste apresentado na Figura A2.13d. 

 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.7777    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 8 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 100 
6.5 90 
15 200 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 10Linha de Aquisição 10Linha de Aquisição 10Linha de Aquisição 10    

 
Figura A2.15 Figura A2.15 Figura A2.15 Figura A2.15 –––– Linha de Aquisição 10: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.16161616    –––– Linha de Aquisição 10: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.15d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.8888    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 10 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

2 110 
6 165 
10 200 
10 400 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 11Linha de Aquisição 11Linha de Aquisição 11Linha de Aquisição 11    

 
Figura A2.17 Figura A2.17 Figura A2.17 Figura A2.17 –––– Linha de Aquisição 11: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.18181818    –––– Linha de Aquisição 11: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.17d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.9999    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 11 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 110 
1 150 
2 250 
7 300 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 12Linha de Aquisição 12Linha de Aquisição 12Linha de Aquisição 12    

 
Figura A2.19 Figura A2.19 Figura A2.19 Figura A2.19 –––– Linha de Aquisição 12: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 150 300 450 600

VVVVSSSS  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

pr
of

u
n

d
id

a
d

e 
(m

)
pr

of
u

n
d

id
a

d
e 

(m
)

pr
of

u
n

d
id

a
d

e 
(m

)
pr

of
u

n
d

id
a

d
e 

(m
)

????

 
Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.20202020    –––– Linha de Aquisição 12: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.19d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.10101010    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 12 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 120 
12 125 
5 200 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 13Linha de Aquisição 13Linha de Aquisição 13Linha de Aquisição 13    

 
Figura A2.21 Figura A2.21 Figura A2.21 Figura A2.21 –––– Linha de Aquisição 13: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.22222222    –––– Linha de Aquisição 13: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.21d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.11111111    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 13 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

1 150 
9 100 
10 190 
5 300 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 14Linha de Aquisição 14Linha de Aquisição 14Linha de Aquisição 14    

 
Figura A2.23 Figura A2.23 Figura A2.23 Figura A2.23 –––– Linha de Aquisição 14: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.24242424    –––– Linha de Aquisição 14: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.23d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.12121212    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 14 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

2 130 
4 190 
4 300 
10 500 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 15Linha de Aquisição 15Linha de Aquisição 15Linha de Aquisição 15    

 
Figura A2.25 Figura A2.25 Figura A2.25 Figura A2.25 –––– Linha de Aquisição 15: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 150 300 450 600

VVVVSSSS  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

pr
of

u
n

d
id

a
d

e 
(m

)
pr

of
u

n
d

id
a

d
e 

(m
)

pr
of

u
n

d
id

a
d

e 
(m

)
pr

of
u

n
d

id
a

d
e 

(m
)

????

 
Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.26262626    –––– Linha de Aquisição 15: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.25d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.13131313    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 15 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

2 100 
7 120 
5 200 
5 300 
∞ 600 (?) 
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Linha de Aquisição 16Linha de Aquisição 16Linha de Aquisição 16Linha de Aquisição 16    

 
Figura A2.27 Figura A2.27 Figura A2.27 Figura A2.27 –––– Linha de Aquisição 16: a. a. a. a. Sismograma; b.b.b.b. Espectro kf − ; c.c.c.c. Curva de dispersão máximos 

relativos (pontos cinzentos) e máximos absolutos (com asteriscos pretos) d.d.d.d. Ajuste das curvas modais (pontos 

cinzentos) à curva de dispersão experimental (asteriscos pretos). 
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Figura A2.Figura A2.Figura A2.Figura A2.28282828    –––– Linha de Aquisição 16: modelo 

obtido para o ajuste apresentado na Figura A2.27d. 

 

 

TabelaTabelaTabelaTabela A2. A2. A2. A2.14141414    –––– Perfil de velocidade da onda de corte 

para a linha de aquisição 16 em São Sebastião 

Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)Espessura (m)    
SV  (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)    

Tentativa e erroTentativa e erroTentativa e erroTentativa e erro    
FINALFINALFINALFINAL 

4 130 
5 150 
7 170 
5 250 
∞ 600 (?) 

 

 




