
Resumo 

A avaliação (estimativa) dos assentamentos das fundações (em particular superficiais) é ainda eivada 

de forte empirismo e muito condicionada pelos critérios de derivação dos parâmetros de rigidez e 

controlo do centro de assentamento. A posição deste é, por sua vez, fortemente dependente não só 

do tipo de solo, mas também do perfil de variação da rigidez em profundidade.  

A determinação dos módulos de cálculo ou a extrapolação dos assentamentos com recurso a ensaios 

de carga (em placa) é um meio experimental preferencial, mas está condicionado pela 

representatividade da escala de ensaio. É, assim, indispensável deter algum conhecimento dos meios 

a adoptar nestes ensaios - pressupondo a realização de mais do que um e em dimensões distintas, 

ou complementando este ensaio com outra informação - nomeadamente com um perfil de resultados 

de ensaios de penetração ou pressiométricos.  

Neste trabalho faz-se o ponto da situação (estado-de-arte) deste assunto ao nível da bibliografia mais 

acessível e de documentos normativos. Nessa revisão são enquadradas algumas das formulações 

semi-empíricas mais consagradas, que, tendo fundamento nos princípios da teoria de elasticidade, 

usam os resultados de ensaios de laboratório sobre amostras indeformadas e de ensaios in situ mais 

adaptados a este fim e aos solos em análise (SPT, CPT, PMT e PLT).  

No cerne deste trabalho e como epílogo, realizaram-se algumas campanhas experimentais, sobre 

maciços particulares e de preponderância regional (ex.: solos compactados - aterros - e solos 

residuais de granito da região Norte de Portugal). Os ensaios realizados são descritos, tanto na sua 

metodologia como na vertente dos critérios de derivação de parâmetros para o cálculo, sendo os 

ensaios de carga em placa (PLT) detalhadamente considerados, já que os seus resultados servem 

como base de aferição daquelas metodologias e critérios. Para a aplicação destes escolheram-se três 

campos experimentais em solos e condições bastantes distintas (Costeira, ETA de Crestuma-Lever e 

CICCOPN-Maia) onde foram cruzadas algumas informações disponíveis com resultados 

experimentais especificamente desenvolvidos para esta dissertação.  

As análises foram feitas com base naqueles critérios semi-empíricos e ensaios mais expeditos e 

incluíram a integração de critérios de sensibilidade a distintos perfis tipo de variação de rigidez 

(Gibson, Carrier & Christian e Romanel & Rocha Filho). Para além destas análises e por se ter 

conseguido um bom conjunto de resultados de ensaios de laboratório sobre amostras representativas 

dos maciços onde se desenvolveram os ensaios de carga, fizeram-se algumas análises numéricas 

desses ensaios em programas em MEF, que permitiram alguma sensibilização paramétrica.  

Como corolário, deste trabalho discutem-se algumas "leis" de escala (leis de extrapolação do tipo 

Bjerrum & Eggestad) para os casos estudados e apresentam-se critérios mais ajustados de 

correlacionamento paramétrico, para dimensionamento de fundações directas sobre solos de rigidez 

não homogénea.  



Abstract 

The evaluation (estimate) of the settlement of foundations (in particular superficial) still involves great 

empiricism and is highly influenced by the approaches that have been used to derive stiffness 

parameters and to control the settlement centre. Its position is, in fact, strongly dependent both on the 

soil type as well as on the in-depth stiffness profile.  

The determination of the design parameters or the extrapolation of the settlements by means of (plate) 

load tests is a preferential experimental way, but this method is constrained by the representativeness 

of the test scale. It is, therefore, fundamental to have some knowledge of the means required for these 

tests - assuming the accomplishment of more than one test, using different dimensions or 

complementing this test with other data, namely with profiles resulting of penetration and/or 

pressuremeter tests.  

This work presents a state-of-art on this subject, regarding the most accessible references and 

standards. Such revision brings together some of the classic semi-empirical formulations, which are 

based on the principIes of the theory of elasticity and make use of laboratory tests results on 

undisturbed samples and of in situ tests (SPT, CPT, PMT and PLT) more adequate to this purpose 

and to the analysed soils.  

The core part of this work comprises some experimental campaigns, on specific soil masses of 

regional preponderance (e.g. compacted soils - embankments - and residual soils from granite of the 

Northern part of Portugal). The performed tests are described, in terms of its methodology as well as 

the derivation criteria used to determine the design parameters. The plate load tests (PLT) are 

considered in full detail, since their results work as a checklist to those methodologies and 

approaches. For these tests, three experimental sites were chosen, which cover different soils and 

conditions (Costeira, ETA de Crestuma-Lever e CICCOPN-Maia) and the experimental results 

developed specifically for this dissertation were crossed with the available data on these sites.  

The analyses were conducted based on those semi-empirical approaches and on other simple test. 

These have considered some sensitivity criteria to different typical stiffness variation profiles (Gibson, 

Carrier & Christian and Romanel & Rocha Filho). In addition to these analyses and since a good set of 

results from laboratory tests on representative samples - from where the load tests were performed - 

was obtained, various finite elements (FEM) numerical analyses of these tests were carried out, 

allowing for some sensitivity towards the parameters.  

As corollary of this work, some "scale laws" are brought to discussion (Bjerrum & Eggestad type of 

extrapolation laws) based on the studied cases. Proposals of more adjusted criteria for the correlation 

of geotechnical parameters for the design of shallow foundations over non-homogeneous soils are 

presented.  


