
 

                                                                                                                                                                       
Barra Mansa, 04 de junho de 2018. 
 
 
Ao 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO – 
SAAE DE ANGRA DOS REIS 
Praça Guarda Marinha Greenhalg, nº 59 B - Centro 
Angra dos Reis – RJ. 
 
 
At: Sr. Paulo Cezar de Souza. 
 
 
Ref.: Sondagem a Percussão (SPT) – SP/SAAE/7281. 
 
          
Prezado(s) Senhor(es): 
 

Conforme solicitação de V(s). Sa(s)., estamos apresentando o relatório do serviço de 
sondagem a  percussão (SPT), efetuado em terreno sito na Rua Surubim, s/nº - Santa Rita 
do Bracuí – Angra dos Reis – RJ. 

       
Foram executados 06 (seis) furos de sondagem a percussão (SPT) com circulação de 

água e protegidos por revestimento de 2 1/2” (NBR- 6484/2001), perfazendo um total de 
36,13 (trinta e seis vírgula treze) metros perfurados. 

 
A extração de amostras procedeu-se com a cravação do amostrador de solos tipo SPT. 
 
Anotou-se o no de golpes de um peso de 65 kg caindo em queda livre de uma altura de    

75 cm, necessários para a penetração de 30 cm de profundidade. Os nos obtidos nos 
fornecem a indicação da consistência ou capacidade de carga do terreno sondado. 

 
A anotação impenetrável à percussão, porventura citada nos perfis, não indica 

necessariamente que se tenha atingido rocha, mas apenas que foi encontrado um 
obstáculo não perfurável pela ferramenta normal de sondagem a percussão. 

 
O presente relatório resume-se a uma sondagem de simples reconhecimento do 

subsolo. 
O limite de profundidade da “sondagem de simples reconhecimento de subsolo”, 

poderá ser ultrapassado em alguns tipos de fundações indiretas, principalmente estacas 
metálicas, raiz e hélice continua. 

A interpretação dos dados obtidos caberá aos responsáveis técnicos pela obra. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo a seguir: 
 
a) Croqui de locação dos furos de sondagem. 
 
b) Perfil de cada furo, contendo os seguintes elementos: 
 - Número de camadas; 
 - Classificação do solo de acordo com a nomenclatura ABNT; 

   - Índice de resistência à penetração (no de golpes); 
 - Gráfico de resistência à penetração; 
 - Aferição do nível d’água subterrâneo das sondagens. 

 
 
OBS.: 
  
01) Locação planialtimétrica é de responsabilidade do contratante. 

 
02) Foi elaborado um croqui de locação dos furos de sondagem, juntamente com um 
nível de referência (RN) arbitrado em 10,00 metros. 
 
03) Durante a execução das sondagens a percussão, não foi observado a presença de 
água subterrânea nos furos, conforme explicitado nos respectivos boletins. 
 
04) O número de furos é de responsabilidade do contratante. 
 
 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, 
 

Atenciosamente, 
 

 
_____________________________________ 

PROGEO GEOTECNIA LTDA. 
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