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RESUMO

O ensaio de sondagem de simples reconhecimento, SPT, é o método de investigação geotécnica mais praticado, conhecido e economicamente 
viável no mundo inteiro. No Brasil possui orientações executivas prescritas pela norma da ABNT NBR 6484 e tem como produto principal o índice 
de penetração dinâmica, Nspt, que alimenta várias formulações de previsão de capacidade de cargas de fundações diretas e indiretas. A pesar de 
ser um ensaio padronizado é sabido que inúmeras formas de elevação e queda do peso são praticadas, conduzindo a valores nem sempre com 
acurácia necessária para subsidiar os cálculos de fundação, provocando, assim, incertezas de projeto. O objetivo desta pesquisa é a produção de 
um equipamento capaz de liberar o martelo a altura de queda estipulada por norma, contribuindo para a redução de incertezas provenientes da 
execução do ensaio. Para a idealização do equipamento foi realizada uma pesquisa bibliográfica para levantamento do conteúdo teórico acerca 
dos problemas em relação à altura de queda do martelo de ensaio SPT.  Após a verificação da problemática, foram esboçados os possíveis 
protótipos com o intuito de definir a forma que melhor se adeque ao trabalho. Definida sua concepção, parte-se para fase de projeto, onde são 
utilizados os softwares SketchUp e AutoCAD para modelagem, desenho e dimensionamento do protótipo. Para a fase de fabricação foram 
selecionados materiais em aço galvanizado, de acordo com o projeto, e chumbo para a confecção do martelo. Por fim, o seguinte procedimento 
metodológico foi a realização de teste do equipamento desenvolvido.Dessa forma, o equipamento de sondagem foi projetado para liberação em 
queda livre de um martelo vazado através de um acionamento mecânico. Este acionamento se dá pelo contato, na etapa de içamento do martelo, 
entre a haste guia e o gatilho automático. A haste guia, responsável pelo acionamento do gatilho, é fixada a cabeça de bater, elemento no qual é 
encarregado de transmitir os golpes do martelo a composição de hastes do furo de sondagem. Já na parte externa, o equipamento dispõe de uma 
tubulação no qual é fixado o gatilho automático. Este gatilho, em forma de garra, é responsável pela fixação do martelo para o içamento e por sua 
liberação. Sendo assim, o equipamento mecânico projetado é composto por haste externa, haste guia e gatilho e martelo. Durante a realização 
dos testes de funcionamento do protótipo foi possível observar seu desempenho e aspectos passíveis de melhorias, sendo de grande relevância o 
sistema de gatilho para liberação do martelo, que atendeu a contento as expectativas do projeto quanto à altura de queda prevista em norma. 
Apesar das dificuldades encontradas, o equipamento produzido atingiu seus objetivos demonstrando resultados bastantes satisfatórios, cabendo 
ressaltar o fato de liberar o martelo a uma altura pré-determinada, retirando assim a responsabilidade do operador nesse processo.

Engenharias

Engenharia Civil
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


