
Resumo 

O presente trabalho trata da caracterização geotécnica de um solo residual do granito do Porto, com 

um grau de alteração representativo de muitos dos horizontes envolvidos frequentemente por obras 

de fundações directas das construções que vêm sendo realizadas na região. É dada ênfase especial 

às metodologias de ensaios in situ e de laboratório mais adaptadas à definição das propriedades 

físicas e mecânicas de um solo deste tipo, analisando criteriosamente os métodos correntes de 

dimensionamento de fundações directas à luz das particularidades deste material, tanto na vertente 

da deformabilidade como na da resistência.  

Faz-se (Capítulo 1) uma breve descrição das características gerais dos solos residuais, salientando-

se as implicações que as suas macroestruturas e microestruturas têm no comportamento físico e 

mecânico e são analisadas as exigências específicas da caracterização geológica nos métodos 

convencionais de identificação física e classificação destes solos. Apresenta-se uma súmula das 

características geotécnicas dos solos residuais do granito da Região Norte de Portugal, fruto da 

experiência regional.  

São descritas (Capítulo 2) as metodologias correntes de avaliação das características mecânicas de 

maciços terrosos, com base em ensaios in situ e de laboratório e à luz das propostas da bibliografia, 

sendo discutida a sua adaptabilidade aos solos residuais do granito.  

Descreve-se (Capítulo 3) o vasto trabalho experimental realizado nos terrenos do novo Hospital de 

Matosinhos, onde se apresentam níveis superficiais de solo residual (saprólito, W5) com possança e 

características mecânicas susceptíveis de, em estruturas correntes, viabilizarem a adopção de 

fundações directas. Este estudo que incluiu um ensaio de carga até à rotura de uma sapata de 1,20 m 

de diâmetro, cuidadosamente instrumentado (cuja descrição e interpretação preliminar se faz no 

Capítulo 4), foi acompanhado de um profundo e diversificado trabalho de caracterização geológica e 

geotécnica que envolveu ensaios in situ de carga em placa, ensaios de penetração dinâmica (SPT, 

DPL e DPSH) e estática (CPT), ensaios pressiométricos (de Ménard, PMT, e autoperfurador, SBPT), 

ensaios tipo "cross-hole" (CH) e com o dilatómetro de Marchetti (DMT). Complementarmente, 

procedeu-se à recolha de amostras, nomeadamente de alguns blocos talhados em poços, para 

caracterização física e mecânica em laboratório. Sendo a identificação geológica e física feita mais 

em pormenor no Capítulo 3, a apresentação e interpretação dos resultados dos ensaios in situ é 

desenvolvida ao longo do Capítulo 5. A caracterização mecânica em laboratório (Capítulo 6) incluiu 

ensaios edométricos, de consolidação isotrópica, de determinação de K0, de corte directo e corte 

simples e em câmara triaxial (convencional e sob distintas trajectórias de tensão). Neste âmbito foi 

dada atenção muito especial ao tipo de instrumentação adoptada nos provetes ensaiados, tendo sido 

usados processos de medição particularmente rigorosos das deformações, o que se prova ser 

fundamental para uma adequada definição dos parâmetros de deformabilidade do solo estudado, com 

vista à convergência dos resultados obtidos no ensaio de carga da sapata e com os obtidos por vários 

métodos de previsão.  



Nesta perspectiva são consideradas metodologias de previsão do comportamento de fundações 

directas de cariz semi-empírico (Capítulo 7) ou baseadas em análises numéricas pelo método dos 

elementos finitos, com recurso a modelos elástico linear com e sem variação das propriedades do 

solo em profundidade, elástico-pseudo-plástico do tipo hiperbólico e elasto-plástico de Lade (Capítulo 

8). Discute-se a importância da qualidade da amostragem e do recurso aos meios mais potentes de 

controlo e instrumentação, utilizados (e desenvolvidos) na FEUP, na boa definição paramétrica do 

solo residual estudado.  

Finalmente, extraem-se algumas conclusões do trabalho realizado e indicam-se sugestões para 

desenvolvimentos futuros desta temática de caracterização geomecânica e modelação de solos 

residuais com vista ao dimensionamento de fundações.  

Abstract 

The present work deals with the characterisation of a residual soil from Porto granite, which has a 

weathering degree representative of the profiles frequently encountered in the direct foundation of 

buildings in this region.  

Special emphasis is given to the in situ and laboratory procedures more adequate to the evaluation of 

physical and mechanical characteristics of this type of soil, by comprehensively analysing the common 

methods for shallow foundation design taking into account the singularities of this material, concerning 

both deformability and strength.  

A brief description of the general characteristics of residual soils is made (Chapter 1), emphasising the 

implications of both macro and micro-structure on their physical and mechanical behaviour. The 

specific demands of a geological characterisation required to complement the conventional methods 

for physical identification and classification of such soils are analysed. An overview of the geotechnical 

characteristics of residual soils from granite of North Portugal is presented.  

A general description is made (Chapter 2) of the methods currently proposed for the evaluation of soil 

mechanical properties taking into account in situ and laboratory test results, discussing their 

applicability to residual soils from granite.  

The extensive experimental work carried out in the new Matosinhos Hospital grounds is described 

(Chapter 3). In this site surface profiles (saprolite, W5) are dominant, with thickness and mechanical 

characteristics that allow the use of shallow foundations for current building structures. This study, 

which has included carefully instrumented loading test of a 1,20 m diameter footing (described 

preliminary in Chapter 4), was complemented by a very comprehensive geological and geotechnical 

characterisation which involved in situ testing such as loading tests, dynamic probing (DPL and DPSH) 

and SPT, static cone testing (CPT), pressuremeter testing (Ménard, DMT, and self-boring, SBPT), 

"cross-hole" testing (CH) and Marchetti dilatometer testing (DMT). Besides those tests, careful 

sampling was undertaken, namely by block trimming, in order to carry out a very complete physical 



and mechanical laboratory characterisation. The geological and physical identification is described in 

detail in Chapter 3, while the presentation and interpretation of the in situ test results is developed in 

Chapter 5. Laboratory Mechanical Characterised (presented in Chapter 6) has included oedometer, 

isotropic consolidation, K0 evaluation, direct and simple shear and triaxial tests (classical and under 

various stress paths). Special attention was given to the sample instrumentation technique adopted for 

triaxial tests. Very precise, strain measurement equipment was used, which proved to be essential for 

an adequate definition of the soil deformability parameter in order to match the results obtained in the 

footing test with those from several predictive methods.  

The behaviour of shallow foundations is analysed both by semi-empirical methods (Chapter 7) and by 

finite element models (Chapter 8) using several constitutive laws (linear elastic with in depth variation 

of soil properties; elasto-pseudo-plastic of the hyperbolic type; elasto-plastic Lade models).  

The importance of the sampling technique and of the use of powerful control and instrumentation tools 

is discussed as a fundamental requisite for the accurate parametric definition of residual soils from 

granite.  

Finally, some conclusions are extracted from this work and suggestions are made for future 

developments concerning the geomechanical characterisation and modelling of residual soil for the 

purpose of foundation design.  


