
Resumo 

Pretende-se, com o desenvolvimento desta investigação, testar a aplicabilidade de um conjunto de 

técnicas estatísticas ao tratamento de dados resultantes da realização de uma campanha de 

prospecção geotécnica numa área do território de Macau. Este estudo desenvolve -se essencialmente 

em torno dos parâmetros geotécnicos obtidos nos ensaios in situ de:  

- penetração dinâmica, SPT (Standart Penetration Test);  

- penetração estática, CPT; e,  

- corte Vane Test.  

e nos ensaios laboratoriais realizados em amostras de solo (análise granulométrica; teor em água, 

peso volúmico aparente total; limites de Atterberg; ensaios de consolidação e ensaios triaxiais).  

Não se afigurando viável tentar a aplicação estatística directa às propriedades dos solos da região em 

estudo, uma vez que as classificações geotécnicas e as propriedades físicas e mecânicas carecem 

de sentido se não forem inseridas num contexto geológico de base, houve a preocupação em 

combinar os métodos de Análise de Dados com o enquadramento geológico e geotécnico, 

apresentado nos capítulos 2, 3, 4 e 5, e com as considerações intrínsecas às normas que especificam 

os ensaios protagonizadores das variáveis geotécnicas. Partindo da valorização e da confluência dos 

conhecimentos exteriores aos dados, os métodos de Análise de Dados, nomeadamente a Análise 

Grupal e a Análise em Componentes Principais, permitiram obter uma metodologia que se pode 

traduzir numa optimização de resultados e de processos em campanhas de reconhecimento e de 

prospecção geotécnica.  

Abstract 

The purpose of the present work was to test the performance of a complete set of statistical analysis 

techniques applied over the geotechnical data arising from a site investigation survey. The chosen set 

of data came from a site investigation survey performed over an offshore area of around 2 sq Km 

located in Macau (South East China). The statistical analysis was mainly done over the geotechnical 

parameters coming from the following in situ sampling techniques:  

standard penetration test (SPT)  

cone penetration test (CPT)  

vane test  

as also from all usual laboratory tests done over soil samples (grain size analysis, water contents, 

specific gravity determinations, Atterberg limits, oedometric and triaxial tests)  



A direct statistic analysis performed over the properties of the soils was hampered by the fact that the 

geotechnical classifications and the mechanical and physical properties of the soils have no meaning if 

they are not taken over a geological basis. Hence the techniques of Data Analysis and those of the 

analysis of geological and geotechnical environment were used together. Data Analysis methods, 

namely Cluster Analysis and Factor Analysis were used, leading to a methodology that shows to be 

able to optimize site investigation surveys both in results and in processes.  


