
Resumo 

Para ser executada eficientemente, com segurança e economia, qualquer obra de Engenharia Civil 

necessita da caracterização do terreno em que vai ser implantada.  

Nas áreas mais desenvolvidas é pois gerada grande quantidade de informação geotécnica, a qual, no 

entanto, se encontra dispersa. A concentração, armazenamento e posterior tratamento da mesma 

poderá contribuir para a fiabilidade dos projectos e obras naquelas áreas.  

O presente trabalho visou a elaboração de um programa de base de dados que possibilitasse o 

armazenamento dessa informação, em particular da que resulta das sondagens convencionais de 

furação com realização de ensaios SPT.  

No Capítulo 1 é salientada a necessidade de concentrar a informação geotécnica, sendo também 

apontados os benefícios que poderão advir do seu armazenamento através de programas de 

computador, o que tornará aquela informação acessível para subsequentes consultas ou tratamento.  

No Capítulo 2 apresenta-se o programa BDSPT, sendo descritas as suas características e ilustrando-

se o seu funcionamento com organigramas e fotografias do écran.  

Finalmente, no Capítulo 3 tecem-se algumas considerações finais, indicando-se algumas sugestões 

para futuros desenvolvimentos do programa de bases de dados neste trabalho apresentado.  

Abstract 

In order to be carried out with eficiency, safety and economy, any activity in Civil Engineering requires 

a characterization of the soil involved.  

Although there is a lot of research leading to a large amout of geotechnical information in most 

developed areas, it is, however, scattered and not easily available. The concentration, storing and 

further treatment of geotechnical data might contribute to the feasibility of the projects and works in 

those areas.  

This work intended to develop a data base computer program which might enable the storing of that 

information, particularly the one that derives from conventional drilling tests whit SPT.  

In Chapter 1 is stressed the need to concentrate geotechnical information, pointing out the benefits 

that may result from its storing in computer programs, thus making it available for further consulting or 

treatment.  

Chapter 2 introduces the BDSPT program by describing its characteristics and illustrating its 

functioning by means of organigrams and screen pictures.  



Finally, in Chapter 3 some final considerations are put forward, along with suggestions for further 

development of the data base program.  


