
Resumo 

O ensaio de penetração dinâmica (SPT), é um dos métodos mais expeditos e económicos, que 

acompanha quase por sistema qualquer campanha de reconhecimento geotécnico. Assim, partiu-se 

de um conjunto de campanhas de prospecção efectuadas na área do POLO II da Universidade do 

Porto, que constaram da realização de sondagens acompanhadas por ensaios SPT, para testar e 

validar a aplicabilidade de uma técnica da estatística multivariada, a taxonomia numérica como 

ferramenta na definição de zonas de distinto comportamento geológico e geotécnico, passíveis de 

representação cartográfica.  

Uma vez que o conhecimento geotécnico exige um suporte geológico capaz de explicar e prever o 

comportamento geotécnico dos materiais, bem como as suas propriedades físicas e mecânicas, foi 

necessário efectuar um reconhecimento geológico da área, a partir da recolha bibliográfica de 

elementos sobre a área e zona envolvente e realização de uma campanha de poços de prospecção 

com colheita de amostras para ensaios de laboratório.  

A consideração das características geológicas e geotécnicas, obrigou à codificação dos dados de 

partida (Nspt e litologia), segundo uma combinação entre as unidades geotécnicas (definidas com 

base nas classificações da IRSM) e unidades litológicas definidas previamente.  

A técnica usada permitiu a obtenção de uma metodologia de cartografia geotécnica, com aplicação 

directa à aptidão a fundações, testada nos terrenos do POLO II da UP, essencialmente constituídos 

por rochas graníticas alteradas, subjacente a espessuras irregulares de solos residuais e depósitos 

aluvionares de idade recente.  

Abstract 

The standard penetration test (SPT) by being the fastest and the most economic "in situ" geotechnical 

investigation method is used currently in almost all exploration work. Thus it was decided to base this 

Data Analysis work over a full set of SPT data and drilling logs coming from various exploration, 

performed over an area of more than 2 squared Km surveys (and spanned for a period of more than 

10 years), located inside the city of Porto (Portugal). The tested area has a very irregular depth of 

residual soils and Holocene alluvium overlying a bedrock of altered granitic rocks and metasediments.  

Since the geotechnical investigation always needs the support of a geology study, a previous 

exploration work, done on purpose, was performed over the entire area, using a set of superficial 

excavation works and sampling.  

A multivariate technique of Data Analysis, namely Cluster Analysis was chosen as the basic tool to 

define coherent zones showing both related geological characteristics and geotechnical behaviour. An 



ordinal re-classification of the NSPT data, based both over the geological-lithological and geotechnical 

information, was used and made possible a good classificatory result.  

The used set of Data Analysis techniques lead to a new methodology able to produce a geotechnical 

cartography intended for the direct usage of the project engineer. Charts of the entire area showing 

different geotechnical-lithological horizons based on this methodology were produced.  


