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6. PROSPECÇÃO MECÂNICA 

 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Define-se prospecção geotécnica do local de uma futura obra o conjunto de operações visando a 

determinação da natureza e características do terreno, sua disposição e acidentes com interesse para 

essa obra. 

Com excepção para os casos em que se considera suficiente o reconhecimento superficial e existem 

afloramentos que o permitem, é necessário proceder a um reconhecimento em profundidade o qual 

se faz lançando mão das técnicas mais indicadas ou disponíveis de prospecção mecânica e (ou) de 

prospecção geofísica. 

Estas técnicas aplicar-se-ão de acordo com um plano de prospecção que deverá incluir, além da 

definição e localização dos trabalhos de prospecção, indicações quanto à colheita de amostras e à 

realização de ensaios ‘in situ’, tendo em vista que se pretende adquirir um conhecimento suficiente do 

maciço até a profundidades consideradas interessadas pelas respectivas obras. 

Um plano de prospecção não pode ser rígido, mas sim deverá poder adaptar-se às novas situações 

postas em evidência pelos trabalhos que se vão realizando. Convém pois iniciar a prospecção por 

uma malha larga que se vai apertando à medida das conveniências, de acordo com os resultados que 

se forem obtendo. Também as indicações sobre a profundidade a atingir com os trabalhos de 

prospecção devem ser entendidas como orientadoras devendo ser ajustadas de acordo com a 

evolução dos trabalhos e com o fim em vista. 

A conjugação dos elementos existentes sobre o local ou proximidades, com os elementos do estudo 

geológico de superfície (fotografias aéreas e observações de campo) e com os obtidos a partir dos 

trabalhos de prospecção e ensaios, deve permitir elaborar um relatório que informe sobre as 

características geológicas e características geotécnicas dos terrenos, em termos que respondam às 

questões do projecto. Na sua realização devem ter-se em conta as eventuais normas ou 

especificações existentes no que diz respeito à realização dos trabalhos, à nomenclatura e simbologia 

utilizadas. 

O responsável pelo programa de prospecção, a par dos indispensáveis conhecimentos geológicos 

deverá, por um lado, dominar as técnicas de prospecção geotécnica actualmente disponíveis e, por 
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outro, possuir o conhecimento do funcionamento das obras que irão ser implantadas no local. 

Nas notas que se seguem fazem-se algumas considerações relativas às técnicas de prospecção 

mecânica mais utilizadas para fins de engenharia civil e dão-se algumas indicações quanto à colheita 

de amostras para ensaios geotécnicos. 

6.2 TÉCNICAS DE PROSPECÇÃO MECÂNICA 

Chama-se prospecção mecânica pelo facto de na sua execução serem utilizados meios mecânicos. 

Pode incluir a realização de sondagens, poços, galerias, valas e trincheiras. Cada uma destas 

operações de prospecção tem as suas características próprias que definem a sua melhor 

aplicabilidade em dado problema. 

A razão da realização de trabalhos de prospecção mecânica é, em linhas gerais, a necessidade de 

penetrar nos maciços para esclarecer determinadas características, função, como é óbvio, do tipo de 

problema em causa. 

São várias as razões que conduzem à realização desses trabalhos. Citar-se-ão algumas a título 

exemplificativo. A determinação da possança e atitude dos estratos de uma formação sedimentar, da 

profundidade de alteração de um maciço eruptivo, da possança de depósitos de cobertura (aluviões, 

aterros, depósito de vertente, etc.) sobre determinado firme (“bed-rock”), das características da 

fracturação de um maciço e do seu regime hidrogeológico, a localização de contactos, falhas, filões ou 

outros elementos estruturais, a colheita de amostras para a realização de ensaios de laboratório, a 

observação de superfícies de deslizamento, a detecção de zonas de subsidência, a determinação “in 

situ” de certas características dos maciços tais como permeabilidade, injectabilidade, resistência e 

deformabilidade, a execução do tratamento de terrenos, a observação do interior de maciços com 

endoscópios, máquinas fotográficas e câmaras de televisão e a determinação do seu estado de 

tensão, são alguns dos problemas que justificam a realização de trabalhos de prospecção mecânica. 

6.2.1 Sondagens 

Sob esta designação incluem-se os furos abertos com trado, as sondagens de penetração e as 

sondagens de furação. 

Os trados podem ser accionados manual ou mecanicamente e permitem a colheita de amostras 

remexidas. Utilizam-se com frequência, por exemplo, em estudos geotécnicos para estradas e de 

manchas de empréstimo para obras de terra. 

Os trados manuais (Figura 6.1) são geralmente usados até profundidades de cerca de 6 metros e em 

solos pouco consistentes. Os furos assim abertos podem requerer ou não tubagem de revestimento. 

O uso de trados accionados mecanicamente (Figura 6.2) é sobretudo vantajoso em terreno com seixo 

ou quando haja necessidade de realizar grande número de furos. Os furos realizados com trados 
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mecânicos podem atingir profundidades que ultrapassam os 30 metros.  

 

Figura 6.1 - Trados manuais 

 

Figura 6.2 - Trado mecânico montado sobre um camião 
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As sondagens de penetração utilizam-se para avaliação em profundidade das características de 

resistência de maciços terrosos e não permitem extracção de amostras. Atendendo à sua finalidade, 

far-se-á referência pormenorizada no capítulo referente aos ensaios “in situ” da disciplina de Mecânica 

dos Solos. 

As sondagens de furação permitem a extracção de material do terreno e podem ser de percussão ou 

rotação consoante o processo pelo qual se consegue o avanço. Na sondagem de percussão a 

ferramenta de furação avança por percussão (sondagem destrutiva) e na sondagem de rotação a 

ferramenta de furação avança por rotação (pode ser destrutiva ou com recuperação contínua de 

amostra). 

A ferramenta de percussão é, em geral, um trépano (Figura 6.3) suspenso de um cabo que vai 

desagregando o terreno conseguindo assim avançar. A limpeza do furo faz-se com uma limpadeira. 

Em regra, para facilitar o trabalho vai-se introduzindo água no furo e, para manter as suas paredes, 

utiliza-se tubagem de revestimento, ou eventualmente lamas bentoníticas, quando o terreno é brando. 

A sonda de percussão pode ser accionada manual ou mecanicamente. A sonda manual é geralmente 

usada para abrir furos verticais com diâmetros máximos de cerca de 20 cm e profundidades até cerca 

de 20 metros. Para furos mais profundos, os quais podem atingir valores da ordem de grandeza da 

centena de metros (embora para estas profundidades os rendimentos de furação já são relativamente 

baixos), deverão utilizar-se sondas mecânicas. 

 

 

Figura 6.3 - Trépanos: a) - recto; b) - bisel; c) - cruz. 

 

As sondagens de percussão são habitualmente utilizadas em solos ou rochas brandas, raramente 

ultrapassando comprimentos da ordem das poucas dezenas de metros. Nos furos abertos nestas 

formações podem colher-se amostras com um amostrador adequado, mas deve ter-se presente que o 

terreno sofre uma certa perturbação, obtendo-se amostras piores do que as conseguidas por meio de 

poços, valas ou galerias. 

As sondagens de percussão são também utilizadas na furação de rochas duras, sendo nestes casos 



  GEOLOGIA DE ENGENHARIA 

PROSPECÇÃO MECÂNICA  6.5 

o seu avanço relativamente lento. É frequente a utilização de furação destrutiva na pesquisa e 

captação de água subterrâneas e na execução de furos para tratamentos por injecções de cimento de 

fundações em maciços rochosos, apesar de neste caso ser também frequente a utilização de 

sondagens de rotação tipo “rotary” ou “circulação inversa” de avanço muito mais rápido (Figura 6.4). 

 

 

 

Figura 6.4 - Ferramenta para furação em maciços rochosos;  percutiva: (a), (b) e (c); rotativa (d) e (e) . 
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A evolução tecnológica permite que actualmente existam equipamentos para a realização deste tipo 

de sondagens destrutivas em que é possível, através de instrumentação de captura, registo e 

tratamento informático, obter diagrafias instantâneas de parâmetros de furação que podem ser 

correlacionados com as características geotécnicas das formações.  

Os principais parâmetros de furação que objecto de registo e tratamento são: 

VA - velocidade instantânea de avanço; 

VR - velocidade de rotação da broca; 

PO - pressão sobre a coluna de varas; 

PI - pressão do fluido de circulação; 

BR - binário de rotação; 

VO - percussão reflectida; 

GP - ganho ou perda do fluido de circulação;  

e a partir destes podem ser definidos índices que informam sobre as variações das características 

geotécnicas do maciço, como por exemplo (PI)2  relativo à permeabilidade, (PO)/(VA) relativo á 

resistência do material à perfuração, (BR)x(VR)/(VA) ou (BR)x(VR)xt relativos à dureza ou 

consistência do terreno (t = tempo para furar 5 mm).  

Nas sondagens de rotação com recuperação contínua de amostra a ferramenta de furação é uma 

coroa (Figura 6.5), vulgarmente de metais duros (por exemplo tungsténio) ou com diamantes (nestas, 

conforme os tipos e finalidade, variam a densidade de diamantes impregnados e a sua granulometria 

de acordo com o tipo de terreno a furar). Para rochas menos duras, como calcários, ou para solos 

duros, consegue-se um bom avanço com uma coroa de prismas de tungsténio enquanto para rochas 

duras, como quartzitos e até granitos sãos, mesmo com coroas diamantadas, o desgaste é muito 

grande e o avanço lento. 
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Figura 6.5 - Coroas para sondagens de rotação. 

 

A ferramenta de furação vai no extremo das varas que são hastes metálicas que se ligam umas às 

outras e que permitem no seu interior a circulação de fluídos cuja finalidade é simultaneamente 

arrefecer as peças de furação e trazer à superfície os respectivos detritos. Em trabalhos de geotecnia 

o fluído de circulação é, geralmente, água. 
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Figura 6.6 - Vara e amostrador de parede dupla para furação em maciços rochosos  

 

As sondagens de rotação permitem amostragem contínua com elevada percentagem de recuperação 

em terreno rochoso de boa qualidade a razoável. Para se obterem boas amostras deve utilizar-se 

amostrador de parede dupla, no qual o tubo que retém a amostra está desligado do movimento de 

rotação da coroa, o que minimiza os efeitos por desgaste devido à rotação e a fracturação das 

amostras (Figura 6.7). Para formações de fraca qualidade podem ainda ser utilizados amostradores 

triplos, assim designados por terem uma terceira parede que é uma camisa interior que acondiciona a 

amostra. 
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Figura 6.7 - Esquema dos amostradores com indicação da circulação de água: (a) - simples; (b) – duplo. 

 

Os comprimentos mais comuns dos amostradores são 2 m e 3 m utilizando-se comprimentos 

maiores, por exemplo, em sondagens de prospecção de petróleo. Os diâmetros das coroas são 

normalizados, de acordo com o indicado nos quadros seguintes. 

 

AMOSTRADORES DA SÉRIE 

EUROPEIA 

 AMOSTRADORES DA SÉRIE AMERICANA 

Referência Diâmetros   Diâmetros 

Diâmetro nominal Furo Amostra  Referência Furo Amostra 

mm mm mm   mm in mm in 

45 46 24       

55 56 34  EX 38 1 1/2 22 7/8 

65 66 38  AX 49 1 15/16 29 1 1/8 

75 76 48  BX 60 2 3/8 41 1 5/8 

85 86 58  NX 76 3 54 2 1/8 

100 101 72  2 3/4 x 3 7/8 98 3 7/8 68 2 11/16 

115 116 86  4 x 5 1/2 140 5 1/2 100 3 15/16 

130 131 101  6 x 7 3/4 197 7 3/4 151 5 15/16 

145 146 116       

 

O diâmetro escolhido para a furação deve ter em consideração o estado de alteração e fracturação ou 
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o tipo de terreno. Para terrenos rochosos muito alterados ou muito fracturados e para solos duros 

torna-se necessário utilizar diâmetros superiores a 76 mm (NX) para se conseguir obter amostra de 

qualidade. 

A percentagem de recuperação de amostra é função do diâmetro do furo e da perícia do respectivo 

operador (que, entre outras coisas, se faz sentir na velocidade de rotação, pressão da coroa, 

quantidade de água usada na furação, etc.). Em granitos de aspecto são, embora fracturados, por 

exemplo, conseguem-se recuperações totais mesmo para diâmetros de furação de 38 mm (EX). Em 

furos muito compridos, a furação com bom rendimento exige que se vá procedendo, á medida que o 

furo avança, à redução progressiva dos diâmetros respectivos. 

Para se obter amostragem contínua em terrenos menos bons, como por exemplo rochas alteradas, e 

amostragem total de terrenos rijos e sãos com fracturas preenchidas por materiais brandos ou com 

zonas de esmagamento, torna-se necessário recorrer a uma técnica de amostragem integral. Só 

assim se poderá esperar que os materiais dessas zonas mais brandas serão amostrados de forma a 

evidenciar-se a sua posição relativa ao longo do furo e a sua natureza e atitude. Nos processos 

correntes de furação por rotação não é possível, em geral, obter amostra dessas zonas, que são 

muitas vezes as mais importantes dos maciços, por condicionarem o seu comportamento mecânico. 

A técnica de amostragem integral desenvolvida no LNEC, associada a sondagens de rotação, 

consiste em esquema no seguinte (Figura 6.8): na primeira fase procede-se à furação  de  um  trecho  

de 2 a 3 m (b) com coroa de pequeno diâmetro (38 mm ou inferior); na segunda fase, coloca-se um 

varão metálico de diâmetro inferior no interior do furo realizado (c) e procede-se à introdução de uma 

calda de presa rápida (d) ou resina de forma a soldar o varão ao maciço rochoso e a permitir a 

penetração da calda em fracturas ou zonas esmagadas do trecho em questão; na terceira fase, após 

presa da calda, procede-se à reperfuração com coroa de maior diâmetro de forma a que a vara 

introduzida fique centrada neste furo (e). A amostra que se obtém (f) é, em princípio, uma amostra 

integral, isto é, representativa de todos os tipos de terreno perfurados ainda que estes sejam de má 

qualidade (caso de zonas de alteração, enchimentos de falhas, filões fragmentados, etc.), e orientada 

(permitindo determinar a atitude das descontinuidades que nela ocorrem). 
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Figura 6.8 - Técnica da amostragem integral (LNEC). 

A utilização da amostragem integral reveste-se de limitações para certos tipos de terrenos e 

especialmente quando os furos são inclinados. Uma das dificuldades que ocorrem com frequência 

regista-se em terrenos de forte anisotropia, principalmente quando a furação é inclinada em relação à 

superfície de descontinuidade que lhe confere essa anisotropia. Tal dificuldade resulta da 

descentragem do furo interior pelo que, quando da reperfuração, o varão de fixação é com frequência 

atingido, não sendo possível retirar amostra de boa qualidade. A sua grande vantagem resulta de 

permitir colher amostras orientadas e estudar outras características geométricas e físicas de 

fracturação, fundamental para a definição da compartimentação do maciço em profundidade; em 

certos casos, permite ainda amostrar zonas de preenchimento de fracturas, ou de esmagamento do 

maciço rochoso ou, ainda, de litologia mais branda, que são aquelas zonas que em regra se revestem 

do maior interesse geotécnico. 

As sondagens à rotação com recuperação contínua de amostra são utilizadas especialmente em 

maciços rochosos podendo também ser utilizadas em solos. Em maciços constituídos por 

intercalações de solos e rochas a formação preponderante define o tipo de sondagem a realizar e os 

diâmetros mais convenientes. 

Podem atingir profundidades de centenas e até milhares de metros (prospecção de águas, de petróleo 

e mineira). Nos trabalhos de Engenharia Civil não se necessita com muita frequência de atingir 

profundidades superiores à centena de metros. Casos há, no entanto, como no estudo de grandes 

centrais subterrâneas, túneis profundos ou barragens de grande altura, em que aquela profundidade é 

bastante ultrapassada.  
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À medida que é maior a profundidade a atingir com a sondagem, mais se corre o risco, especialmente 

no caso de sondagens inclinadas, de haver desvio apreciável da orientação inicialmente prevista. 

Torna-se, assim, necessário confirmar a inclinação, de preferência a diversas profundidades, mas 

pelo menos no fim do furo. Com essa finalidade existem clinómetros no mercado, embora ainda se 

utilize com o mesmo fim um sistema um pouco elementar que consiste em introduzir no furo um 

frasco transparente com ácido fluorídrico que, numa dada posição e ao fim de algum tempo, marca a 

parede do frasco permitindo a medição da orientação do furo. 

A utilização de sondagens é particularmente recomendada nos casos em que a profundidade de 

investigação é grande (em regra, superior à dezena de metros) ou quando a natureza do terreno torna 

muito demorada qualquer outra operação de prospecção. Têm o inconveniente de não permitir a 

observação local, a menos que se recorra a micro-câmaras de filmar, pelo que se não forem bem 

executadas poderão estabelecer grande confusão e dificultar a sua interpretação. Por essa razão é de 

grande utilidade a consulta de todos os elementos de furação como velocidades de avanço, 

percentagens de recuperação do material atravessado, aparecimento de níveis de água ou perdas de 

água e outras observações, em regra de posse das firmas encarregadas dos trabalhos. As sondagens 

de rotação têm ainda a vantagem de permitirem, utilizando-se técnicas adequadas, obter amostras 

orientadas e de poderem, em princípio, ter qualquer inclinação o que é em certos casos de grande 

utilidade, como por exemplo quando se suspeita da existência de qualquer acidente tectónico vertical 

ou sub-vertical onde a realização de sondagens inclinadas é particularmente recomendada, ou 

quando a estrutura geológica do local é caracterizada por descontinuidades aproximadamente 

verticais. 

Refere-se, finalmente, o seu interesse no estudo hidrogeológico de terrenos, por permitirem a 

introdução de piezómetros e a realização de ensaios de bombeamento de água ou de injecção, bem 

como meio para permitirem a realização de ensaios de caracterização mecânica (por ex.: 

deformabilidade com o dilatómetro), determinação do estado de tensão (defórmetro), caracterização 

geofísica (tomografias) e outros ensaios “in situ”. 

6.2.2 Poços 

Os poços apresentam a grande vantagem de permitirem o acesso directo a determinada formação 

tornando possível a sua observação e a colheita de amostras intactas ou remexidas. As suas 

limitações são, em linhas gerais, a impossibilidade de ultrapassar relativamente pequenas 

profundidades  (da  ordem  das  duas  dezenas  de metros) em condições de segurança e 

rentabilidade e de ser muito difícil, se não impossível, o seu avanço abaixo do nível freático, 

especialmente em terrenos brandos. São de grande utilidade, por exemplo, em problemas que 

envolvem escorregamentos, por permitirem pesquisar directamente a superfície de escorregamento, 

em problemas em que se pretende determinar a profundidade de um firme rochoso que se suspeite 
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se encontre a pouca profundidade, no reconhecimento de formações com características de solos, em 

que o avanço é, em regra, satisfatório e quando se pretende colher amostras remexidas em 

quantidade apreciável (da ordem das dezenas de quilos), ou realizar ensaios “in situ”. 

É conveniente chamar aqui a atenção para as normas de segurança no trabalho, em especial no que 

se refere à entivação ou à renovação do ar em poços profundos quando estes são abertos com 

homens a trabalhar no seu interior. As firmas de prospecção utilizam na maior parte dos casos aros 

de ferro que colocam, geralmente, de metro a metro, a travar a entivação de tábuas de madeira para 

evitarem a queda de material das paredes. A entivação em poços abertos em solo deverá ser sempre 

exigida para profundidades superiores a 3 metros. 

Os  poços  de  prospecção  são,  geralmente,  elípticos,  com  dimensões de 1,80 m (eixo maior) por 

0,80 m (eixo menor). São também utilizados poços quadrados, rectangulares, ou circulares mas com 

menor frequência. 

Para poços até 4 ou 5 m de profundidade, em solos brandos, utilizam-se frequentemente abre-valas 

que permitem a realização do trabalho em boas condições de segurança e rendimentos muito bons. 

Para profundidades maiores, a escavação dos terrenos é feita manualmente com enxadas ou 

picaretas, utilizando-se martelos pneumáticos em casos de terrenos muito rijos.  

Os poços são especialmente utilizados em solos ou rochas brandas para pequenas profundidades de 

prospecção. 

6.2.3 Galerias 

Do mesmo modo que os poços, as galerias permitem o acesso ao interior dos maciços  e  a  sua  

observação directa. Utilizam-se correntemente no estudo de taludes (solos ou rochas) de maciços de 

encontro e fundação de barragens e de túneis. Oferecem a vantagem de poderem ser inclinadas, de 

poderem facilmente mudar de direcção, de poderem ser utilizadas posteriormente como obras de 

drenagem dos maciços e permitirem a realização de ensaios no seu interior. 

A sua escavação reveste-se das mesmas dificuldades e cuidados que os poços, mas, em geral, a 

remoção dos materiais é muito mais fácil. Em rochas, o revestimento só se faz em zonas em que se 

suspeite de instabilidade como zonas de descompressão, esmagamento ou grande alteração (Figura 

6.9). 
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Figura 6.9 - Galeria de reconhecimento com entivação de madeira no atravessamento de uma falha. 

 

A sua grande utilização em problemas de fundações rochosas de barragens ou de pontes de grandes 

dimensões, casos em que a sua abertura é conseguida com recurso a ferramenta pneumática e 

explosivos, resulta da necessidade de observação local das formações do interior dos maciços e de 

permitir a realização de ensaios mecânicos ‘in situ’ envolvendo grandes volumes de maciço. 

As dimensões mais correntes são cerca de 1,80 m de altura por 1,20 m de largura para galerias com 

profundidades até poucas dezenas de metros. Com o aumento da profundidade, aumentam em regra 

as dimensões para ser possível a instalação de equipamento de remoção e arejamento adequados. 

Nas zonas onde se prevê a realização de ensaios “in situ” procede-se em regra à abertura de 

câmaras pelo alargamento da galeria para dimensões frequentemente de 2 m x 2 m. Dada, 

normalmente, a necessidade de atravessar as zonas conturbadas dos maciços rochosos e de 

penetrar significativamente nos maciços de boa qualidade e com razoável cobertura, é frequente as 

galerias de prospecção atingirem dezenas de metro de comprimento. 
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6.2.4 Valas e Trincheiras 

Referem-se finalmente as valas e trincheiras como mais um tipo de trabalhos de prospecção que 

permite a observação local das formações. As valas são utilizadas em solos ou rochas muito brandas 

para pequenas profundidades, em regra não ultrapassando os dois metros. São frequentes, por 

exemplo, em locais de barragem e canais, nas zonas onde se pretende observar o maciço rochoso 

são, sob cobertura de pequena espessura. 

São trabalhos expeditos que não exigem especialização e que, em certos problemas, podem fornecer 

óptimas informações. São frequentemente utilizadas associadas a outros tipos de trabalhos de 

prospecção,  em  especial  galerias. A sua abertura em formações brandas pode ser manual ou à 

custa de abre-valas, enquanto  para maciços de melhor qualidade haverá que recorrer à utilização de 

explosivos e de meios mecânicos bastante potentes. 

6.3 REGISTOS 

Em relação a cada operação de prospecção é necessário registar-se um certo número de 

informações que se mostram indispensáveis. As firmas e entidades especializadas utilizam, 

normalmente, impressos estudados com essa finalidade, sob a forma de gráficos. 

Além das informações de ordem geral como a identificação do trabalho, o nome da firma ou entidade 

executante e da firma ou entidade interessada, a localização, orientação e referência numérica de 

cada sondagem, poço, galeria ou vala, a cota da boca de cada furo, as datas de início e conclusão 

dos trabalhos, os diâmetros de furação (ou dimensões de furação), figuram as informações 

geotécnicas, como a descrição dos terrenos atravessados e respectivas profundidades, a indicação 

de contactos, diaclases, falhas, superfícies de escorregamento ou outras observações idênticas, 

indicações de níveis aquíferos e de perdas de água, a localização em profundidade das amostras 

colhidas e suas referências, e a indicação das zonas onde foram realizados ensaios ‘in situ’. Como 

observação devem ainda figurar todas as indicações que o sondador tenha referido nas partes diárias 

tais como velocidades de avanço, quedas bruscas do material de furação, etc.. 

Estas informações são utilizadas na elaboração de diagramas dos trabalhos de prospecção onde, em 

regra, figuram, além de uma legenda gráfica, os resultados de ensaios de penetração e de ensaios de 

permeabilidade e percentagens de recuperação. Na Figura 6.10 o diagrama um relativo a uma 

sondagem realizada à rotação com recuperação contínua de amostra. 
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Figura 6.10 - Diagrama de sondagem realizada à rotação com recuperação contínua de amostra. 
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6.4 COLHEITA DE AMOSTRAS 

Com raras excepções, os trabalhos de prospecção mecânica são acompanhados da colheita de 

amostras que permitem a observação e identificação das formações atravessadas e a realização de 

ensaios físicos em laboratórios. A frequência e tipo de amostragem são, evidentemente, função do 

problema em causa e, no caso das sondagens de furação, do tipo de furação. Quando de percussão, 

como regra geral, poderá dizer-se que pelo menos se deve colher uma amostra sempre que haja 

mudança de terreno e, quando tal não se verifique, deve limitar-se a cerca de dois metros o 

espaçamento máximo entre amostras. O acondicionamento das amostras obtidas deve fazer-se, logo 

após a furação de acordo com as indicações que figuram na especificação do LNEC E 218 relativa a 

colheita de amostras de terrenos. 

Designa-se por amostra intacta (ou indeformada) toda a amostra de terreno obtida de modo a que se 

pode considerar subsistindo nela todas as características que se verificam “in situ”, exceptuando-se 

naturalmente o estado de tensão. 

Em regra, a extracção de uma amostra intacta exige cuidados especiais que deverão estender-se à 

sua protecção e transporte para o laboratório. Para solos coerentes, como argilas, os amostradores 

mais simples usados em furos de sondagem consistem, em esquema, num tubo aberto numa das 

extremidades e fechado na outra, onde existe uma válvula que permite a saída do ar quanto a 

amostra entra no tubo, dependendo a escolha do amostrador mais adequado da resistência do 

terreno à sua penetração.  

Na Figura 6.11 estão representados esquematicamente dois tipos de amostrador de amostras intactas 

de solos coerentes que podem ser utilizados no fundo de furos efectuados com sonda, ligando-os à 

extremidade das varas. 

Quando o acesso à amostra é directo (caso de poços, galerias, valas ou simples escavações) o 

amostrador é, em regra, ainda mais simples, consistindo num cilindro de paredes finas que se crava 

no terreno, em regra, por processo dinâmico. No entanto, nestas condições, como consequência da 

perturbação que resulta desta cravação, torna-se bastante difícil obter uma boa amostra ainda que a 

operação se revista de cuidados e o operador seja experimentado. Assim, há tendência para se 

utilizar cada vez mais amostradores que penetram no terreno por pressão, como é o caso do 

amostrador de Osterberg (Figura 6.12), o que conduz a uma cravação muito mais suave e, 

consequentemente, à obtenção de amostras menos deformadas  
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Figura 6.11 - Amostradores de cravação para solos: (a) amostrador composto de parede espessa (solos 

argilosos duros); (b) amostrador Shelby de parede delgada (solos argilosos moles). 

 

No caso de formações onde ocorrem camadas alternadas de solos com consistência mole e com 

consistência dura deverá preferencialmente utilizar-se um amostrador do tipo Pitcher em que a 

penetração é realizada por pressão transmitida através de uma mola e em que o atravessamento de 

formações mais resistentes é feita com o auxílio de corte com coroa rotativa (Figura 6.13). 

No caso de solos duros a rijos a utilização dum amostrador do tipo Denison (Figura 6.14), também 

com cabeças cortantes independentes com avanço combinado com penetração no maciço por 

rotação, deve permitir a obtenção de amostragem adequada. 

Sempre que as amostras intactas se destinem a ensaios de determinação de resistência convém que 

os amostradores tenham dimensões tais que permitam a extracção das amostras com dimensões 

adequadas aos ensaios.  
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Figura 6.12 - Amostrador para solos com penetração por pressão contínua (Osterberg). 

 

Figura 6.13 - Amostrador Pitcher para solos com penetração por pressão e/ou rotação. 
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Figura 6.14 - Amostrador com retentor de amostra (Denison). 

 

Por vezes, e ainda nos casos de acesso directo, a amostra intacta é obtida cortando-se com a 

espátula um bloco de terreno que se parafina imediatamente para se manter o teor em água e de 

onde se poderão, em laboratório, extrair vários provetes de ensaio. 

É de toda a vantagem que os próprios amostradores constituam o invólucro da amostra até ela ser 

ensaiada para se evitar o mais possível perturbações. 
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Em solos incoerentes é mais difícil obter amostras intactas, em especial abaixo do nível freático, pelo 

que sempre que possível deverão realizar-se ensaios “in situ” para caracterizar o material. Os 

amostradores para solos incoerentes são, em geral, providos de válvula retentora na extremidade 

para impedir a saída do material amostrado (Figura 6.14). 

Pela sua natureza é muito mais simples obter uma amostra intacta de rocha do que de solo. Do 

mesmo modo que para solos coerentes, pode obter-se uma amostra intacta de rocha quer utilizando 

um amostrador, geralmente integrado numa sonda de rotação, quer cortando um bloco de rocha 

(quando o acesso é directo) de onde se poderão, se necessário, extrair provetes para ensaio. Os 

amostradores utilizados, como se referiu já, estão providos de coroas de metais duros ou diamantes e 

os cuidados na extracção das amostras são os referidos para as sondagens de rotação. 

Como resumo da situação, no que se refere a amostradores para colheita de amostras intactas em 

solos, apresenta-se os critérios referidos na norma DIN 4021 “Amostragem de solos”. Quanto à 

qualidade das amostras, são consideradas 5 classes: 

1. Amostras que não sofrem distorções nem alterações de volume e que, portanto, apresentam 

compressibilidade e características de corte inalteradas (amostra intacta propriamente dita). 

2. Amostras em que o teor de humidade e a compacidade não sofreram alteração mas que 

foram distorcidas e em que, portanto, as características de resistência foram alteradas. 

3. Amostras em que a composição granulométrica e o teor de humidade não sofreram 

alterações, mas em que a densidade foi alterada. 

4. Amostras em que a composição granulométrica foi respeitada mas em que o teor de 

humidade e a densidade sofreram alteração. 

5. Amostras em que até a composição granulométrica sofreu alteração, por via de perda de 

partículas finas ou por esmagamento de partículas grosseiras. 

 

Designa-se por amostra remexida toda a amostra de terreno que não mantém todas as características 

que não se verificam “in situ”. Em princípio, as amostras das classes 2, 3, 4 e 5 atrás mencionadas 

pertencem a esta categoria. 

À medida que determinada escavação ou furação progride, os operadores vão retirando 

periodicamente material para observação, de preferência, pelo técnico responsável pela prospecção. 

Convém que esse material, embora remexido, seja preservado das intempéries e devidamente 

referenciado. A melhor maneira de o preservar é utilizar caixas de plástico, que poderão facilmente 

evitar a perda de água da amostra, caixas de madeira, ou mesmo sacos. Estes são muitas vezes 

utilizados quando as amostras se destinam a determinados tipos de observação e ensaios, como é o 

caso de amostras para classificação geológica, para análise granulométrica, ensaios de compactação, 

etc. 
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No caso de sondagens, por vezes, os próprios detritos e lamas de sondagens, embora não sejam 

representativas, dão uma razoável informação da constituição e natureza das formações. 

Nos quadros 1, 2 e 3, a seguir apresentados, são dadas indicações gerais para a colheita de diversos 

tipos de terreno, acima e abaixo do nível freático, acerca dos equipamentos de sondagens e 

amostragem mais adequados. Os símbolos adoptados são os seguintes: 

 

Equipamento de sondagem: rot. 1 - amostrador simples 

   rot. 2 - amostrador de parede dupla 

   rot. 3 - amostrador de parede dupla com prelonga 

   p1     - percussão com tubo; cortante com bisel interior 

   p2     - idem com bisel exterior 

   tr       - “grab” 

 

Amostradores:  Ab 1    - amostrador aberto de parede fina com válvula 

   Ab 2    - idem de parede grossa 

   Emb 1 - amostrador de êmbolo estacionário e parede fina 

   Emb 2 - idem de parede grossa 

   Ret      - amostrador com dispositivo de retenção na boca 
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