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SONDAGEM ROTATIVA 
 

RESUMO 

 
Neste breve artigo apresentamos os 
procedimentos executivos da sondagem 
rotativa. 

São abordadas as recomendações da 
ABGE (Associação Brasileira de Geologia 
de Engenharia), para procedimentos de 
campo e execução. 

Não existe normatização brasileira sobre o 
tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
 
Sondagem rotativa, amostras, prospecção, 
testemunhos de rocha, geotecnia, 
geologia, sondagem, sondagem spt, rqd. 
 
DEFINIÇÃO 

 
Sondagem rotativa é o método de 
investigação geológico geotécnico que 
consiste no uso de um conjunto 
motomecanizado projetado para a 
obtenção de amostras de materiais 
rochosos, contínuas e com formato 
cilíndrico, através de ação perfurante dada 
basicamente por forças de penetração e 
rotação que, conjugadas, atuam com 
poder cortante. A amostra de rocha obtida 
é chamada de testemunho. (WILSON, 
1999, p. 22). 
 
EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 

 
Os principais elementos para execução da 
sondagem rotativa são: tripé, sonda 
rotativa, conjunto moto-bomba d’água, 
hastes, barriletes, coroas, luvas 
alargadoras (calibradores), tubos de 

revestimento e demais acessórios à 
execução de sondagens rotativas, além dos 
equipamentos exigidos para as sondagens 
a percussão que como: Composição de 
perfuração, trado-concha ou cavadeira, 
trado helicoidal, amostrador-padrão, 
cabeças de bater, martelo padronizado, 
baldinho para esgotar água do furo, 
medidor de nível-d’água, metro de balcão, 
recipientes para amostras; bomba d’água 
centrífuga motorizada, caixa d’água ou 
tambor com divisória interna para 
decantação e ferramentas gerais 
necessárias à operação da aparelhagem. 
 

 
Figura 1 - Equipamentos e equipe de sondagem 
rotativa em obra da AP&L Geotecnia e 
Fundações. 
 
PADRONIZAÇÃO  
 
Existem dois sistemas de normatização 
das dimensões e nomenclaturas para 
sondagens rotativas, o DCDMA 
(Diamond Core Drill Manufacturers 
Association) e o padrão métrico que 
expõe o diâmetro do furo em milímetros. 
 
O sistema de medidas de maior aceitação e 
uso é o DCDMA. Este abrange a 
padronização de revestimentos, hastes, 
barriletes, calibradores e coroas que 
possuem os diâmetros caracterizados por 
letras sendo as mais usuais as, A, B, N e 
H, elas cobrem dimensões de furo de 1, ½ 
a 4 polegadas. 
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Figura 2 - Dimensões das coroas no padrão 
DCDMA também utilizado pela AP&L 
Geotecnia e Fundações. 
 

 
O DCDMA especificou por muito tempo 
o grupo X e mais recente adotou o grupo 
W. Os tubos do grupo X, são 
relativamente mais leves e possuem passos 
de rosca fina, já no grupo W são mais 
pesados com passos de rosca mais grossa. 
 
O grupo W é o mais utilizado atualmente e 
a padronização adotada pela AP&L 
Geotecnia e Fundações. 
 
BARRILETES 

 
São tubos vazios por dentro destinados a 
receber o testemunho de sondagem, 
presos à primeira haste a penetrar no solo. 
É constituído de molas em bisel de vários 
tipos para poder prender o testemunho. Os 
barriletes mais usuais são: 
 
 
Barrilete simples:  
 

É constituído apenas por um tubo, onde a 
passagem do fluido de circulação se dá 
entre a parede interna e o testemunho. O 
testemunho fica sujeito a ação abrasiva do 
fluido de circulação, que possui detritos da 
perfuração, e ao atrito com a parede 
interna do barrilete. É recomendado o uso 
em rochas de excelentes qualidades, sã, 
coerente e pouco fraturada. 
 
Barrilete duplo-rígido:  
 
É constituído por dois tubos. Não tem 
dispositivo que impeça a rotação do tubo 
em nenhum momento. A passagem do 
fluido de circulação é por meio das 
paredes dos dois tubos e sua saída ocorre 
antes da mola retentora. 
 
Barrilete duplo-livre:  
 
Também é constituído por dois tubos. No 
entanto entre as partes da cabeça do 
barrilete os tubos são rosqueados, tem-se 
um sistema de rolamento. Proporcionando 
o tubo externo girar com a coluna de 
perfuração, enquanto o tubo interno 
permanece estacionário ou gira 
lentamente. No barrilete duplo-livre o 
testemunho fica protegido do atrito com a 
parede do barrilete, o contato entre o 
testemunho e o fluido de circulação é por 
meio da extremidade do tubo interno e a 
face da coroa. Pode ser utilizado quando a 
necessidade recuperar materiais de 
preenchimento de fraturas 
 
Barrilete de tubo interno removível:  
 
É um barrilete de grande capacidade de 
recuperação, onde é dotado de 
dispositivos especiais que permitem a 
retirada do tubo interno, portador do 
testemunho. Este tipo de barrilete é muito 
utilizado em sondagens profundas, é 

Padrão 
DCDMA 

Furo 
(mm) 

Testemunho 
(mm) 

Ew 37,31 21,46 
Aw 48,00 30,10 
Bw 59,94 42,04 
Nw 75,64 54,73 
Hw 99,23 76,20 



 

www.apl.eng.br 
AP&L Geotecnia e Fundações 

Av. Américo Martins, 70 – Bairro Jaraguá – Montes Claros/MG – CEP. 39.404-845 – Fone: 0800-033-0119 

R.T. Eng. Geotécnico Prof. Edgar Pereira Filho 

empregada normalmente em investigação 
de mineração subterrâneas, exploração 
petrolíferas e várias outras. 
 
COROA 

 
A coroa é a ferramenta final do barrilete, 
responsável por realizar o furo 
propriamente dito, pois é a ferramenta 
cortante por rotação.  
 
Basicamente há duas famílias de coroas: as 
Coroas Diamantadas (Diamond Bit) e as 
Coroas de Widia (Tungsten Carbide Bit). 
Ambas se diferenciam pelo material 
cortante (diamante ou widia), e por isso, 
possuem o mesmo “corpo” (rosca, 
diâmetro externo e diâmetro interno). 

 
Elas seguem o padrão de medidas da 
DCDMA e dessa forma possuem o 
princípio telescópico, assim como as 
sapatas e os revestimentos, o que permite 
a qualquer diâmetro passar por dentro de 
outro de tamanho superior a ele. 
 

 
Figura 3- Demonstração do princípio 
telescópico onde uma padrão pode entrar por 
dentro do anterior. 
 

 
Figura 4 – Coroa da sondagem 
rotativa. 
 
EXECUÇÃO DA SONDAGEM 

A sondagem rotativa quando feita em 
terreno seco, deverá ser iniciada só após a 
limpeza de uma área que permita o 
desenvolvimento de todas as operações 
sem que haja nenhum obstáculo. É 
necessário se fazer uma abertura de um 
sulco ao redor, desviando as águas de 
enxurradas no caso de chuvas. O 
equipamento de sondagem deverá ser 
firmemente ancorado no terreno, de modo 
a minimizar as vibrações e a consequente 
transmissão para a composição da 
sondagem.  
 
Na presença de terreno alagado, a 
sondagem deverá ser feita a partir de 
plataforma fixa ou flutuante, sempre 
estando firmemente ancorada. 
 
No local da execução da sondagem, deve-
se cravar um piquete portando a 
identificação da sondagem, que servirá de 
ponto de referência para medidas de 
profundidades e de armação topográfica. 
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Deverão ser adotados, com a anuência da 
fiscalização todos os recursos das 
sondagens rotativas, a fim de assegurar a 
perfeita recuperação de todos os materiais 
atravessados. Os principais recursos são a, 
escolha de acessórios apropriados as 
condições geológicas e de equipamentos, 
emprego de lamas bentoníticas como 
fluido de perfuração, adequação da 
velocidade de perfuração e características 
geológicas da rocha perfurada. 
 
Sondas com avanço hidráulico são mais 
apropriadas para avaliar a resistência da 
rocha, através da velocidade de 
perfuração, onde a pressão do hidráulico 
pode ser mantida constante durante a 
execução da sondagem. No horizonte de 
solo, a sondagem deverá ser feita com 
medidas de SPT metro por metro. 
 
Os elementos de interesse são, o registro 
das características da sonda rotativa e da 
coluna de perfuração utilizadas, o tempo 
de realização das manobras, as 
características da coroa (quilatagem, 
pedras por quilates, tipo, tempo de uso, e 
vários outros.), avaliação da pressão 
aplicada sobre a composição, sua 
velocidade de rotação, velocidade de 
avanço, pressão e vazão da água de 
circulação. 
 
Quando no avanço da sondagem rotativa, 
ocorrer mais de 50 cm de material mole ou 
incoerente, salvo especificação em 
contrário, deverá ser executado um ensaio 
de penetração SPT, seguido de outros a 
intervalos de 1 m. (WILSON, 1999, p. 
24). 
 
Na sondagem se for atingido o nível do 
lençol freático, a profundidade é anotada. 
Quando ocorrer artesianismo não-
surgente, deve-se registrar o nível estático, 

a vazão e o respectivo nível dinâmico. 
Deve-se medir os níveis d’água 
(estático/dinâmico), todos os dias antes de 
se iniciar os trabalhos. 
 
Quando houver nível d’água, após a 
sondagem o furo deve ser preenchido 
totalmente, pode ser feito com calda de 
cimento ou argamassa vertida a partir do 
fundo do furo com auxílio de tubo, que 
serão levantados à medida de seu 
preenchimento. 
 
A perfuração com diamante utiliza-se da 
circulação de um fluido, normalmente a 
água, para assegurar simultaneamente a 
refrigeração da coroa, a expulsão de 
fragmentos, a diminuição de fricção da 
coluna contra paredes, e quando 
necessário uma pressão hidrostática que 
contribua para manter firmes as paredes 
do furo. 
 
A água sob pressão penetra por dentro das 
hastes e reflui em forma de lama entre a 
haste e as paredes da rocha perfurada. 
 

 
Figura 5 - Furo de sondagem rotativa realizado 
pela AP&L Geotecnia e Fundações. 
 
AMOSTRAGEM 

A amostragem deve ser contínua e total, 
mesmo onde haja materiais incoerentes ou 
muito fraturados. Isso permitirá ao 
geólogo buscar informações geológicas de 
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interesse à caracterização do maciço 
rochoso. 
Os testemunhos não deverão apresentar 
fraturas ou estarem roletados pela ação 
mecânica do equipamento de sondagem. 
 
A relação entre a extensão do trecho 
perfurado e o comprimento total do 
testemunho obtido, conhecido como 
recuperação, deve ser calculado e 
expressado em porcentagem, não podendo 
ser inferior a 95 % por manobra. A figura 
abaixo mostra caixa de acondicionamento 
do testemunho. 
 

 
Figura 6 – Caixa de acondicionamento 
de testemunho utilizada pela AP&L 
Geotecnia e Fundações. 
 
Para se fazer a medição da recuperação, as 
partes dos testemunhos devem ser 
justapostas, recompondo-se quando 
possível a situação natural anterior à 
perfuração. 
 
As amostras são acondicionadas em 
caixas, onde elas deverão permanecerem 

guardadas à sombra, fora da incidência 
direta dos raios solares, em local ventilado 
até o fim da sondagem de onde serão 
transportados para o laboratório. As 
mesmas deverão ser retiradas 
cuidadosamente, de maneira que elas 
sejam mantidas as posições relativas dos 
testemunhos coletados. 
 
Deve-se colocar os testemunhos obtidos, 
em caixas, após cada manobra, dando 
início pela caneleta adjacente as 
dobradiças. As amostras das manobras 
subsequentes devem ser sempre guardadas 
na sequência crescente da profundidade 
das amostras. 
 
As amostras de cada manobra deverão ser 
separadas por elemento de madeira, de 
modo a garantir a imobilidade dos 
testemunhos durante o manuseio.  
 
APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS  

 
Os resultados das sondagens rotativas são 
apresentados em relatórios com indicação 
dos pontos perfurados e  planta do local, 
contendo os perfis geológicos e 
geotécnicos de cada sondagem, data de 
início e término, inclinação e rumo da 
sondagem, cota do furo e nível d’água 
quando encontrado, profundidade e cotas 
na vertical, diâmetros de sondagem e 
profundidades dos revestimentos, 
comprimento de cada manobra, quando 
houver presença de solo constar o número 
de golpes SPT, RQD (Rock quality 
designation) expresso em porcentagem, 
recuperação dos testemunhos, alteração, 
coerência, fraturamento, classificação e 
interpretação geológica. 
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PERFIL DA SONDAGEM 
ROTATIVA 

 
Figura 7 – Relatório de perfil sondagem 
rotativa realizado pela AP&L 
Geotecnia e Fundações. 
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