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SONDAGEM A TRADO
RESUMO

Neste breve artigo apresentamos os
procedimentos executivos da sondagem a
trado.
São abordadas as condições exigíveis
normativas para a sondagem a trado em
investigações geológico-geotécnica, os
equipamentos para sua execução e a
materialização da mesma em campo.

Figura 1 – Equipamentos e equipe de sondagem
a trado em obra da AP&L Geotecnia e
Fundações.
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DEFINIÇÃO

Sondagem a trado é um método de
investigação geológico-geotécnica de
solos que utiliza como instrumento o
trado: um tipo de amostrador de solo
constituído por lâminas cortantes, que
podem ser espiraladas (trado helicoidal ou
espiral) ou convexas (trado concha ou
cavadeira). (ABGE, 1999)
A sondagem a trado tem por
finalidade a coleta de amostras
deformadas,
determinação
de
profundidade do nível d’água e
identificação dos horizontes do terreno.
(ABNT NBR 9603, 1986).



APARELHAGEM

A sondagem a trado é uma das
prospecções
semidiretas
mais
rudimentares, embora utilizada desde os
primórdios da investigação do subsolo.
(COSTA, 2012).
O trado, instrumento para perfurar
e amostrar o solo de baixa a média
resistência, é constituído por três partes:
cruzeta, haste e trado. O trado
propriamente dito pode ser do tipo concha
ou helicoidal. (Figura 1).
A cruzeta e as hastes são
geralmente de ferro galvanizado, com
diâmetro mínimo de 1” (2,5cm). (ABNT
NBR 9603, 1986).
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Figura 2 – Tipos de trado. Modificado de
ABGE (1980).



CONDIÇÕES GERAIS

As hastes devem ser retilíneas e
dotadas de roscas em bom estado. Quando
acopladas por luvas, devem formar um
conjunto retilíneo. A composição das
hastes deve ser utilizada tanto acoplada ao
trado quanto na ponteira. (ABNT NBR
9603, 1986).

material a escavar, poderá ultrapassar
facilmente os 15 metros de profundidade
(acima do lençol freático). (COSTA,
2012).
Sempre que forem encontradas
concreções de seixos ou de laterita, devese substituir a concha por uma ponteira
constituída por uma peça de aço terminada
em biesel, que poderá desagregar ou
reduzir as concreções, de sorte a propiciar
a continuidade da escavação com o trado
concha. (COSTA, 2012).
Ao atingir horizontes de argila mais
rija, ou argila abaixo do nível freático, a
concha deve ser substituída pelo trado
helicoidal. (COSTA, 2012).
O controle das profundidades dos
furos deve ser feita pela diferença entre o
comprimento total das hastes com o trado
e a sobra das hastes em relação à boca do
furo. (ABNT NBR 9603, 1986).

As sondagens devem ser iniciadas
após a limpeza de uma área
aproximadamente circular com cerca de 2
metros de diâmetro, concêntrica ao furo a
ser executado e abertura de um sulco ao
seu redor que desvie as águas pluviais.
(ABNT NBR 9603, 1986).

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS



EXECUÇÃO DA SONDAGEM

A sondagem deverá iniciar-se com o
trado concha, que, dependendo do tipo de

Figura 3 – Execução sondagem a trado. Obra
da AP&L Geotecnia e Fundações.



AMOSTRAGEM
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As amostras devem ser coletadas a
cada metro perfurado e dispostas em
pilhas sobre uma lona, para impedir seu
contato com o solo de superfície. As
pilhas serão separadas a cada mudança de
material. (COSTA, 2012).

devidamente protegida, e outra externa.
Em ambas as etiquetas devem constar:
nome da obra e do cliente; nome do local;
número do furo; data de coleta; intervalo
de profundidade da amostra; e nome do
coletor. (ABNT NBR 9603, 1986).

Figura 5 - Amostras recuperadas sondagem.
Obra AP&L Geotecnia e Fundações.
TÉRMINO DA SONDAGEM

A sondagem a trado será encerrada
nos seguintes casos :
 Quando atingir a profundidade que
interessa ao projeto;
Figura 4 – Amostragem de uma tradagem.
Modificado por USBR (1973).

O acondicionamento da amostra
varia com o objetivo da sua coleta.
Quando se destina a ensaios geotécnicos,
devem ser coletadas duas amostras: uma
com 100 gramas e acondicionada em um
frasco, parafinizado ou selado com fita
colante, para determinação da umidade
natural. (ABNT NBR 9603, 1986).
Outra com cerca de 14 quilos, em
saco de lona ou plástico transparente, para
determinação
dos
demais
ensaios
geotécnicos. (ABNT NBR 9603, 1986).
Toda amostra coletada deverá
receber duas etiquetas: uma interna,



Quando ocorrer desmoronamentos
sucessivos das paredes do furo;



Quando o avanço da escavação for
inferior a 5 cm em 10 minutos de
operação contínua;



Quando se atingir o impenetrável à
perfuração, pela ocorrência de
cascalho, matacão ou rocha (neste
caso, o furo poderá ser deslocado
num raio de 3 metros e tentada nova
perfuração); (ABNT NBR 9603,
1986).

Não
havendo
interesse
na
manutenção do furo aberto, após a
conclusão dos serviços, o mesmo deve ser
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totalmente
preenchido
com
solo,
deixando-se cravada no local uma estaca
com sua identificação. (ABNT NBR 9603,
1986).


OBSERVAÇÃO
D’ÁGUA

DO

NÍVEL

Caso seja encontrado o nível freático,
interrompe-se a operação, anotando-se a
profundidade, o que também deve ser feito
se houver artesianismo não surgente.
(COSTA, 2012).
Passa-se a observar a elevação do
nível dágua no furo, efetuando-se leituras
a cada 5 minutos, durante 30 minutos, e os
resultados devem ser apresentados em
perfis apropriados. (ABNT NBR 9603,
1986).
UTILIZAÇÃO

Em barragens, pode-se utilizar a
sondagem a trado na pesquisa de materiais
terrosos e na caracterização das fundações
da barragem. (COSTA, 2012).
Para as fundações, esse tipo de
sondagem é muito empregado em
complementação aos outros tipos de
investigação mecânica ou para aferição da
geofísica. (COSTA, 2012).
Utilização também em amostras
amolgadas em pesquisa de jazidas,
determinação do nível d’água, mudança de
camadas e avanço da perfuração para
ensaio de penetração.(LIMA, 1979).

Figura 6 – Perfil longitudinal do subsolo,
segundo alinhamento de sondagens a trado, em
estudos de jazidas. (LIMA, 1979).

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

A sondagem a trado apresenta
como vantagens a rapidez da prospecção e
o seu baixo custo, além de ser um
processo mais simples, rápido e
econômico
para
as
investigações
preliminares das condições geológicas
superficiais. (COSTA, 2012).
A sondagem a trado estão sujeitas
a limitações que restringem o seu uso. O
trado não consegue atravessar as camadas
de pedregulhos mesmo de pequena
espessura (5 cm). Um matacão com
diâmetro de 10 cm é suficiente para
paralisar a sondagem. Esse tipo de
sondagem permite, ainda, a escavação
abaixo do nível d’água, exceto tratando-se
de material bem consolidado. No caso se
areias inconsolidadas, mesmo acima do
nível d’água, a progressão pode tornar-se
difícil ou impossível, pela não recuperação
do material escavado.
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Essas limitações porem, não
impedem o seu uso intenso em pesquisas
de áreas de empréstimo de solos.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados de cada sondagem
são apresentados sob forma de perfis
individuais, de boletins descritivos ou de
tabelas, onde devem ser numerados,
datados, com planta da localização das
sondagens cotadas, os números das
sondagens, posição do(s) nível (eis)
d’água encontrado(s) e o total perfurado
em metros.

Planta de locação das sondagens,
com indicação da escala utilizada,
amarradas a um RN determinado
Levantamento plani-altimétrico e
implantação da obra, para aquelas de
maior vulto.
NORMAS COMPLEMENTARES
ABNT NBR 6502:1995. Rochas e Solos;
ABNT NBR 7250:1982. Identificação e
Descrição de amostras de solos obtidas em
sondagens de simples reconhecimento Procedimento;
REFERÊNCIAS

ABGE. Manual de Sondagens. 4.ed. São
Paulo, boletim nº 3, 1999.
ABNT NBR 6484:2001. Execução de
sondagens de simples reconhecimento dos
solos – Métodos de ensaio;

ABNT NBR 8036:1983 – Programação
de sondagem de simples
reconhecimento dos solos para
fundações de edifícios - Procedimento;
ABNT NBR 9603:1986 - Sondagem a
Trado - Procedimento;
Figura 7 – Detalhe do perfil individual
sondagem a trado. Relatório realizado pela
AP&L Geotecnia e Fundações.
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