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Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral descrever o método de ensaio SPT, além de fazer 

uma análise comparativa e estatística dos níveis de água, solos e rochas registrados nos laudos realizados 

em diferentes setores no município. A pesquisa é um levantamento bibliográfico do tema proposto, 

referenciando-se em leituras de livros e normas brasileiras, buscando, assim, o respaldo teórico e 

científico para a elaboração deste. Analisar os laudos de sondagens realizados em vinte setores, e os 

dados encontrados fornecem dados técnicos para elaboração de gráficos com porcentagens e informações 

que viabilizam as comparações de: níveis de água dos lençóis freáticos variando de 2,18 a 13,80 m, os 

tipos de solos vão de argilas arenosas a solos siltes arenosos, além da compacidade e consistência dos 

solos de média a solos duros. As cores dos solos variando de marrons a cinza, e os tipos de rochas mais 

comuns são pedregulhos e rochas basálticas. As resistências médias à penetração variaram de 2 a 60/10 

impenetrável, algumas sondagens paralisadas por solicitação do contratante ou paralisadas a critérios de 

paralisações adotados pela equipe de sondagem.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Estratigrafias de solos; Laudos; SPT (Standard Penetration Test). 

 

 

Abstract: This article has the general objective of describing the SPT test method, in addition to making 

a comparative and statistical analysis of the water, soil and rock levels recorded in the reports carried out 

in different sectors in the municipality. The research is a bibliographical survey of the proposed theme, 

referring to readings of Brazilian books and standards, thus seeking the theoretical and scientific support 

for its elaboration. Analyze the survey reports carried out in twenty sectors, and the data found provide 

technical data for the elaboration of graphs with percentages and information that make possible the 

comparisons of: water levels of the water tables varying from 2.18 to 13.80 m, the types Soils range from 

sandy clays to sandy silt soils, in addition to the compactness and consistency of medium to hard soils. 

Soil colors varying from brown to gray, and the most common types of rocks are boulders and basaltic 

rocks. Average penetration resistances ranged from 2 to 60/10 impenetrable, some probes paralyzed at the 

request of the contractor or paralyzed by the criteria for interruptions adopted by the drilling team. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo explica a realização do ensaio de sondagem pelo simples 

reconhecimento, além de realizar análise comparativa e estatística dos tipos de solos e 

rochas encontrados em diferentes setores no município de Itumbiara-GO, assim como 

os níveis dos lençóis freáticos. Os processos de sondagens ocorreram em diferentes 

tipos e grupos, sendo vários os métodos empregados, tais como: retirada de amostras ou 

ensaios in loco. 

O processo de sondagem adotado foi o método de ensaio SPT (Standard 

Penetration Test) e a análise dos perfis de solos através de obras que contrataram 

empresas especializadas para executar laudos de sondagem. Nesta direção, é necessário 

definir qual o método que foi empregado, não esquecendo de levar em consideração o 

porte da obra. 

 Diante desse contexto, a importância da sondagem para garantir a vida útil do 

imóvel e segurança ao usuário pretende responder à seguinte questão: Quais os tipos de 

solos e rochas foram encontrados em setores da cidade de Itumbiara-GO, face aos 

diagnósticos do método de ensaio SPT, além dos níveis dos lençóis freáticos? 

Como hipótese, evidenciar a elaboração dos laudos, além de realizar análise 

comparativa e estatística dos tipos de solos e rochas encontrados em diferentes setores 

no município. Dentro deste raciocínio, faz-se necessária a busca por obras e laudos 

realizados na cidade, por meio de profissionais habilitados na área que se dispuseram a 

fornecê-los. Busca-se apresentar a relevância do serviço de sondagem, haja vista que, 

além de garantir a segurança ao cliente e à obra, o custo é pequeno, uma vez que "o 

valor representa 0,1 a 2% do custo total da obra, assim, não há justificativa para reduzir 

o escopo de uma investigação de solos por dificuldades financeiras" (KNAPPETT, 

2015).  

A relevância social ocorre devido a geração de empregos, uma vez que é 

necessária mão de obra qualificada para operar os equipamentos durante o processo de 

execução dos ensaios, além de oferecer dados para mapeamento e identificação dos 

tipos de solos e rochas encontrados nos locais visitados.  A relevância científica é 

evidenciada através das informações acentuadas aos profissionais da área da engenharia, 

e à sociedade que buscam informações técnicas acerca do assunto.  

Objetivo geral é descrever o método de ensaio SPT, além de fazer uma análise 

comparativa e estatística de níveis de água, solos e rochas registrados nos laudos 



realizados em diferentes setores no município. 

Objetivos específicos desse artigo são: analisar e comparar os laudos fornecidos 

para ter embasamentos técnicos; elaborar e comparar os resultados que constam nos 

laudos através de gráficos comparativos que facilitaram o entendimento pelo leitor; 

apresentar conclusões baseadas nos gráficos e dadas técnicos com a elaboração do 

artigo. 

Justifica-se a elaboração do artigo para se terem dados que viabilizam a análise 

comparativa e estatística dos tipos de solos e rochas encontrados em diferentes setores 

no município, com gráficos comparativos que facilitaram o entendimento pelo leitor e 

assim ter dados técnicos para os profissionais ou quem necessitar. 

 

1.1. Metodologia 

Para desenvolvermos esta pesquisa utilizamos o método hipotético-dedutivo, 

com abordagem quantitativa e qualitativa. Definido o objeto desta pesquisa, segundo 

Castilho; Borges; Pereira (2017, p. 66) “sujeito ou objeto de pesquisa é o que será 

estudado, que pode ser um determinado grupo de pessoas, fatos, ou mesmo leis 

inseridas na sociedade nos seus diversos âmbitos", inicialmente, fizemos uma varredura 

em meios eletrônicos e físicos à procura de livros e publicações em periódicos 

científicos e domínios públicos oficiais à procura de literatura pertinente ao tema desta 

pesquisa e que nos serviriam de base para a abrangência de nossas hipóteses, 

garantindo, assim, o respaldo teórico científico para a elaboração deste. A seleção, 

organização e análise dos dados foram de nossa responsabilidade. 

Em seguida, procedeu-se a busca por laudos e dados técnicos resultantes de 

análises executadas em diversos setores do município. Analisados os dados, efetuou-se 

a compilação e dos mesmos bem como a redação do presente texto. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Planejamento para realização do ensaio SPT 

A execução de uma sondagem se inicia em uma área ou terreno no qual se 

pretende construir um empreendimento, sendo necessário contratar uma empresa 

especializada em sondagens. Assim, Caputo (2015), explica que a mesma deve possuir 

equipamentos especificados pelas normas brasileiras. 



Para a realização esse estudo, abordou-se o processo de sondagem pelo simples 

reconhecimento usando o método de ensaio SPT, além de analisar os perfis de 

sondagens em diferentes setores do Município de Itumbiara-GO, mediante a consulta de 

laudos de obras executadas.  Portanto, cabe aos proprietários das obras fazer os "exames 

de seus terrenos" e aos profissionais cabem elaborar os projetos e executar as obras, 

orientando seus clientes a seguir as normas e procedimentos, pois, caso as estruturas e 

fundações não sejam dimensionadas ou adequadas aos tipos de substratos do terreno, as 

mesmas poderão não resistir às cargas produzidas pelas construções ao descarregar 

sobre os solos (CAPUTO, 2015). Na prática do dia a dia, as construções residenciais de 

pequeno porte (térreas) ou médio porte (até dois pavimentos) não costumam realizar os 

ensaios de sondagens, haja vista que os clientes, visando economia de custos, optam por 

não acatar as orientações de um profissional de engenharia (RODRIGUES, 2015). 

Assim, pode ocorrer superdimensionamento nos projetos estruturais, pois os 

engenheiros calculistas para se precaverem de que não haja problemas estruturais no 

futuro, aumentam as taxas de armações nas fundações e estruturas, haja visto que 

puderam ter acesso aos laudos de sondagens das obras.  

 

2.2. Execução do ensaio SPT 

A locação dos furos e quantidades de sondagens deve seguir a ABNT NBR 8036 

(1983), sendo necessário serem marcados com  piquete e areia os pontos a serem 

perfurados para sinalizar e visualizar melhor ao manusear equipamentos de perfurações 

na obra.  

Conforme a ABNT NBR 8036 (1983), tal procedimento tem como objetivo 

programar o número (quantidade), a localização e a profundidade de sondagens no 

terreno em razão de metros quadrados (m²) que cada terreno possui, sendo no mínimo 

uma sondagem um (1) furo para cada 200 m² de área de projeção em planta de edifício 

com até 1200 m² de área. Caso a área varie entre 1200 m² a 2400 m², a quantidade de 

furos de sondagens vária em função do plano particular de construção. Assim, de toda 

forma, o número mínimo de sondagens deve ser: dois (2) furos para área de projeção de 

edificação de até 200 m²; e três (3) furos para área entre 200 m² a 400 m² (ABNT NBR 

(8036, 1983, p. 1 e 2)). A quantidade de perfurações está diretamente relacionada com a 

área analisada. Caso não haja disposição em planta de edifícios (estudo de viabilidade 

ou escolha de local) recomenda-se que o número de sondagem deve ser fixado a no 



máximo distante um do outro em 100 (cem) metros, sendo no mínimo 3(três) furos de 

sondagens (BRASIL,1983, p. 1 e 2).   

Após o processo de Sondagem à Percussão é necessário documentar os perfis de 

sondagem através de relatório de sondagem, no qual constará os dados dos ensaios de 

campo e laboratório. O processo de Sondagem à Percussão (Figura 1), "consiste em uma 

torre de elevação (tripé), uma unidade de força e um guincho com um leve cabo de aço 

que passa por uma roldana no topo da torre de elevação". Várias ferramentas de 

perfuração podem ser conectadas ao cabo (Figura1.1a). "A perfuração avança pela ação 

percussiva da ferramenta que, alternadamente, é içada e solta por intermédio da unidade 

do guincho" (KNAPPETT; CRAIG, 2015, p. 157). O ensaio pelo método de SPT inicia-

se pelo "barrilete amostrador que possui diâmetros variando de 2" a 1 3/8" (sendo 

externo e interno) o qual abre longitudinalmente para retirar amostras de solo, e assim é 

fixado as hastes de cravação na extremidade que faz com que seja cravado 45 cm no 

solo dentro do tubo de sondagem".  Realiza-se a cravação por um peso de 65 kg o qual 

cai em uma queda livre de "75 cm de altura" (CAPUTO; RODRIGUES, 2015, p. 208). 

As ferramentas mais usadas são: o barrilete amostrador (empactador ou shell: 

Figura 1.1b), além do cortador de argila (claycutter; Figura 1.1c). Para alcançar o nível 

abaixo do lençol freático, é necessário o uso de processo de lavagem que, ao introduzir 

o amostrador no solo, em conjunto com a água, produz uma lama que sai pelo furo da 

válvula de controle devido à ocorrência de movimentos descendentes do amostrador. 

Após isso, é retido ao movimento ascendente.   

Figura 1 - Equipamento de sondagem à percussão. 

 

Fonte: Knappett e Craig (2015, p. 157) 

 

 



Durante o processo de sondagem à percussão, o amostrador-padrão pode atingir 

camadas de solos profundos com camadas de rochas; as camadas as quais a ponteira 

(cinzel) não conseguir romper sem o uso de água, é recomendado o uso de outros 

equipamentos para fazer o avanço, sendo o método de circulação de água (trépano) mais 

conhecido. Logo, a água é bombeada por uma série de hastes de perfuração ocas e 

injetada por pressão para que atravessem os furos estreitos em seu interior em forma de 

talhadeira ou cinzel na ponteira que é adaptada na parte inferior das hastes. 

 

Figuras 2 e 3 - Equipamento de sondagem à percussão e detalhe do amostrador-padrão. 

  

Fonte: Almeida (2020) 

 

3.1 Resultados e Discussão 

3.1.1 Resultados: 

Faz-se necessário apresentar um estudo de caso no qual se constataram vários 

laudos de sondagens realizados em obras da cidade de Itumbiara-GO usando o método 

SPT, sendo fornecidos, por profissionais, laudos de sondagens dos seguintes setores: 

Beira Rio 2; Centro; Condomínio Paraíso; Condomínio Shimorira; Conjunto 

Habitacional Juca Arantes; Conjunto Habitacional Messias Luiza de Faria; 

Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos; Diagri (Distrito AgroIndustrial); 

Dona Marolina; Ferreira da Costa; Jardim América; Jardim Primavera; Nossa 

Senhora da Saúde; Santa Rita; Parque Imperial;Parque Vale dos Buritys 1 a 3; 

Residencial Ana Cardoso; Residencial Viena (próxima a ETA). 

Os setores com pontos vermelhos dentro dos polígonos também na cor vermelha 



servem para demarcar áreas ou regiões, conforme na figura 4, que infelizmente não se 

foi possível ter acesso aos laudos de sondagens em razão de não terem sido fornecidos 

pelos profissionais aos quais os autores tiveram contato, o que justifica a sua ausência 

neste artigo. 

 

Figura 4 - Localização dos pontos de sondagens  em setores do município. 

 

Fonte: Google Maps (2020).  Elaborado por: SILVA (2020). 

 

 Sobre o setor onde se localiza o Conjunto Habitacional Juca Arantes foi 

fornecido apenas o Laudo Técnico Geológico, o qual descreve as informações 

necessárias com a experiência do profissional Geólogo que elaborou o mesmo, não 

sendo realizados furos de sondagens. Com  relação ao setor Conjunto Habitacional 

Messias Luiza de Faria, foi fornecido o Laudo Técnico Geológioco-Geotécnico, o qual 

descreve as informações necessárias com a experiência do profissional Geólogo que 

elaborou o mesmo, sendo realizados três furos de sondagens. Em relação ao setor 

Condomínio Shimorira, foi fornecido o Laudo Técnico Geológioco-Geotécnico, 

descrevendo as informações necessárias com a experiência do profissional Geólogo que 

elaborou o mesmo, sendo realizados dois furos de sondagens. O setor Residencial 

Viena, próximo à ETA, está projetado, porém ainda não executado ou implantado; os 



estudos foram realizados, conforme solicitados pelos órgãos competentes, para 

analisarem sua viabilidade e autorizar a sua execução. Pana análise e apresentação de 

resultados neste artigo, limitamos solicitar apenas acesso aos laudos de sondagens, 

sendo disponibilizados laudos referentes à execução de quatro furos de sondagens. 

 

3.1.2 Discussão: 

Será analisado, através de gráficos, as estratigrafias de solos e rochas nos bairros 

que foram possíveis ter acesso aos laudos. 

 

3.1.2.1 Diferentes níveis de água (lençol freático) 

 

Figura 5 - Gráfico com diferentes níveis de água (lençol freático) em 

setores do município. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Analisando os resultados apresentados no gráfico da figura acima, constatou-se 

que existe uma variação de profundidade do lençol freático nos setores (bairros) 

mencionados.  Variação possível de se vislumbrar através dos furos. Alguns 

demonstraram ausência de água (furos secos), em outros furos, a água se fez presente 



com profundidade variada entre 2,18 m (Setor Parque Vale dos Buritys 2) a 13,80 m de 

profundidade (setor Nossa Senhora da Saúde). Após a realização dos ensaios de 

sondagens, conforme procedimento de verificação repetido após 24 horas notou-se que 

em alguns laudos houve rebaixamento de nível de lençol freático; a título de exemplos: 

no setor Nossa Senhora da Saúde, a variação se apresentou entre 13,50 m para 13,40 m 

e de 13,80 m para 13,60 m).   

Apesar de o profissional que elaborou os laudos de sondagens do setor Nossa 

Senhora da Saúde ter adotado a de verificação após 24 horas da realização dos ensaios, 

na ABNT NBR 6484 (2001) no item 6.5.6, recomenda-se que, após o encerramento da 

sondagem e a retirada do tubo de revestimento, decorridas no mínimo 12 h, e estando o 

furo não obstruído, deve ser medida a posição do nível d’água, bem como a 

profundidade até onde o furo permanece aberto’. 

 

3.1.2.2 Tipos de solos  

 

Figura 6 - Gráfico com tipos de solos em setores do município. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 



Ao realizar análises no gráfico da figura acima e comparando os dados de 20 

setores (bairros) com informações dos laudos, observou-se uma predominância de  22% 

de solos argila arenosas, presença de 14% de solos silte arenoso, presença de 11% de 

solos argila siltosa e pouco siltosa. 

Ainda analisando os outros setores do gráfico da figura 7, podemos destacar as 

presenças de: 5% de solo argila; 3% silte areno argiloso; 8% silte argiloso; 1% argila 

muito arenosa; 8% argila pouca arenosa; 6% argila silto arenosa; 6% silte pouco 

argiloso; 3% silte pouco arenoso. 

 

3.1.2.3 Estados de compacidade e de consistência de solos 

 

Figura 7 - Gráfico com estados de compacidade e de consistência de solos 

em setores do município. 

 

       Fonte: Autor (2020). 



 

Analisando o gráfico da figura acima e comparando os dados de 20 setores 

(bairros) os quais foram possíveis acessos aos laudos, podemos observar a 

predominância de 13% de solos com compacidade e de consistência média; 12% de 

solos, com compacidade e de consistência duro;  11% de solos mole e muito mole. 

Continuando a análise dos outros setores do gráfico da figura 8, fica evidenciado 

que a compacidade e consistência dos solos são: 2% mole à rija; 2% fofo; 4% 

compacto; 7% pouco compacto; 2% muito compacto; 7% medianamente compacto; 3% 

mole a média; 1% mole a rija; 4% rija a dura; 1% muito mole à média; 2% média a rija; 

1% média a dura; 1% rija a média no setor: Jardim América; 1% médio a duro; 1% 

pouco; 1% média a mole. 

 

3.1.2.4 Cor de solos 

 

Figura 8 - Gráfico com cor de solos em setores do município. 

 

Fonte: Autor (2020). 



 

Interpretando o gráfico da figura acima e comparando os dados de 20 setores 

(bairros) os quais foram possíveis analisarem os laudos, há uma predominância de 23% 

de solos cor marrons nos setores: Beira Rio 2, Centro (Edifício Executivo, Avenida 

Trindade), Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos, Diagri (Distrito Agroindustrial), 

Dona Marolina, Jardim América, Santa Rita, Parque Imperial, Parque Vale dos Buritys 

3 e Residencial Ana Cardoso. 

14% de solos cor cinza nos setores: Centro (Avenida Trindade), Dona Marolina, 

Santa Rita, Parque Imperial, Parque Vale dos Buritys 1 e Parque Vale dos Buritys 2. 

14%  de solos cor variegada, nos setores: Condomínio Paraíso (Caixa D'água, 

Etc; Rua dos Girassois), Dona Marolina, Nossa Senhora da Saúde, Parque Imperial, 

Parque Vale dos Buritys 2 e Parque Vale dos Buritys 3. 

12% de solos cor marrom escuro nos setores: Centro (Avenida Afonso Pena), 

Condomínio Paraíso (Caixa D'água, etc), Dona Marolina, Nossa Senhora da Saúde e 

Residencial Viena (Próxima a ETA). 

12% de solos cor vermelha nos setores: Condomínio Paraíso (Rua dos 

Girassois), Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos, Ferreira da Costa, Santa Rita e 

Parque Vale dos Buritys 1. 

Analisando os outros setores do gráfico da figura 10, em relação cores de solos 

do município, podemos destacar:  

• 3% de solos cor marrom com veios roxos no setor: Beira Rio 2;  

• 2% de solos cor cinza escuro no setor: Centro (Edifício Executivo); 

• 2% de solos cor vermelho escuro no setor: Condomínio Shimorira;  

• 2% de solos cor roxo no setor: Conjunto Habitacional Juca Arantes; 

• 5% de solos cor marrom avermelhada nos setores: Conjunto Habitacional 

Messias Luiza de Faria e Parque Vale dos Buritys 2; 

• 2% de solos cor variegada no setor: Dona Marolina; 

• 5% de solos cor marrom claro nos setores: Nossa Senhora da Saúde, Parque 

Imperial, Residencial Viena (próximo à ETA); 

• 2% de solos cor amarela no setor: Santa Rita; 

• 2% marrom com variegados no setor: Parque Imperial. 

 

 

 



3.1.2.5 Tipos de rochas 

Conforme o gráfico da figura 9 e comparando os dados de 20 setores 

(bairros) os quais foram possíveis analisarem os laudos, é possível verificar uma 

predominância de 52% de tipos de rochas identificados por pedregulhos 

encontrados nos setores tais como: Beira Rio 2, Centro (Edifício Executivo, 

Avenida Trindade, Avenida Afonso Pena), Condomínio Paraíso (Caixa D'água, etc; 

Rua dos Girassois), Condomínio Shimorira, Conjunto Habitacional Morada dos 

Sonhos, Dona Marolina, Jardim América, Nossa Senhora da Saúde, Santa Rita, 

Parque Imperial, Parque Vale dos Buritys 1, Parque Vale dos Buritys 2.    

 

Figura 9 - Gráfico com tipos de rochas em setores do município. 

Fonte: Autor (2020). 

 

Com predominância de 22% de rochas basálticas nos setores tais como: Centro 

(Edifício Executivo), Condomínio Paraíso (Caixa D'água, etc), Conjunto Habitacional 

Juca Arantes, Conjunto Habitacional Messias Luiza de Faria, Ferreira da Costa. 

Analisando os outros setores do gráfico da figura 11 em relação aos tipos de 

rochas do município, podemos destacar:  

4% de brita no setor: Centro (Edifício Executivo);  

4% pedrisco nos setores: Centro (Edifício Executivo), Condomínio Paraíso 



(Caixa D’Água, etc;), Conjunto Habitacional Messias Luiza de Faria, Ferreira da Costa; 

 9% cascalho fino nos setores: Jardim América, Parque Imperial; 

 9% arenito nos setores: Santa Rita, Parque Vale dos Buritys1. 

 

4.     CONCLUSÃO 

 

Fazendo uma análise e identificando os tipos de estratigrafias de solos e rochas 

encontrados (as) em determinados bairros do Município de Itumbiara-GO, faz se 

oportuno compreender a importância da contratação do serviço de sondagem mesmo em 

obras de pequeno porte, uma vez que se faz necessário para garantir informações 

técnicas para a segurança ao cliente e a obra, além de seu custo ser pequenos. É 

importante ressaltar que este artigo não dispensa a execução de sondagens nas obras, até 

porque de uma sondagem a outra pode haver alterações de informações nos laudos da 

obra ou em suas proximidades. Assim, não pode ser generalizado baseando apenas em 

laudos próximos da (s) obra (s) a ser (em) executada (s) ou baseada (s) neste artigo. 

Portanto, os resultados levantados  demonstram que em setores do município: os níveis 

de água dos lençóis freáticos dos setores que variou de 2,18 m de profundidade (Setor 

Parque Vale dos Buritys 2) a 13,80 de profundidade (setor Nossa Senhora da Saúde).   

Solos com predominância de 22% de solos argila arenosas. Predominância também de 

14% de solos silte arenoso.  

A compacidade e de consistência dos solos podemos constatar a predominância 

de 13% de solos com média e 12% de solos duro. Com relação às cores dos solos, há 

uma predominância de 23% cor marrom, 14% de solos cor cinza e 14% solos cor 

variegada. Os tipos de rochas são 52% pedregulhos, 22% de rochas basálticas. A 

resistência média à penetração (SPT) e números de golpes (N) nas segundas e terceiras 

colunas, para todas as profundidades nos laudos tiveram uma variação de 2 a 60/10 

impenetrável, alguns casos com sondagens não informadas valores de golpes, e alguns 

ensaios paralisados devido critério conforme recomendação da NBR 6484, item 6.4.1.  

Devido a grande variação de valores de resistência média à penetração (SPT) e números 

de golpes ficou inviável elaboração de gráfico. 
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