


 As sondagens rotativas são utilizadas para obtenção de 

amostras (ou testemunhos) para os ensaios de 

laboratório e fornece indicações sobre a natureza e 

estrutura do maciço. 



 A sondagem rotativa é feita com um tubo, denominado 

barrilete, dotado de uma peça cortante, feita com 

material de alta dureza(coroa) em sua ponta, que 

perfura o terreno através de um movimento de rotação. 

O barrilete tem uma camisa livre em seu interior pra 

preservar o testemunho da rocha. 





 Em função da dureza da rocha determina-se o tipo de 

coroa a ser utilizado. Rocha branda utiliza-se coroas 

com pastilhas de vídia, rochas média ou duras 

emprega-se coroas com diamantes industriais. 



















 Para a sondagem rotativa são utilizados amostradores 

de aço, com parte cortante de diamante, carbureto de 

tungstênio ou aço especial, que retiram amostras com 

diâmetro designados por EX (7/8”), AX (11/8”), BX (1 

5/8”) e NX (2 1/8”). 



 É preciso ter em mente que uma indicação da 

qualidade da rocha é a percentagem de recuperação de 

amostra na sondagem, que é definido pela razão entre 

o comprimento do testemunho recuperado e o 

comprimento da perfuração. 





 O quadro da figura mostra a classificação das rochas, 

em função do índice de qualidade das rochas, RQD 

(“Rock Quality Designation”) 



 Na Mecânica das Rochas os problemas básico a serem 

verificados são: o da deformação e o da ruptura do 

maciço rochoso. 

 

 Um exemplo de deformação em um maciço rochoso é 

quando ocorrem recalques em obras que são 

assentadas em rochas. 



 No caso da ruptura é necessário ficar atento à 

resistência ao cisalhamento dos maciços, 

principalmente onde ocorrer as descontinuidades. Um 

exemplo a ser dado é a possibilidade de deslizamento 

de encostas rochosas. As características físicas e 

mecânicas dos materiais são determinadas através de 

ensaios “in situ” com as amostras obtidas pela 

sondagem. 



 A determinação das propriedades tecnológicas da 

rochas é de difícil realização devido aos vários fatores 

que as afetam, tais como: os minerais que as 

constituem, a textura (grossa, fina) e a estrutura 

(densa ou porosa) da rocha, as falhas (devido aos 

movimentos tectônicos), as juntas (abertas ou visíveis 

e fechadas ou não visíveis) existentes no maciço, as 

condições de intemperismo (químico ou físico). 


