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Salvador, 18 de maio de 2017.                                                                         À  SAEB - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA  At.:Eng.º Arnaldo Neto Obra/n° do Contrato: Centro de Canoagem de Ubaitaba - BA / 070/2014 Serviço: Sondagem a Percussão   Prezados Senhores,  Estamos apresentando a V.Sas. o relatório final dos serviços de sondagem a percussão, executados na obra em referência, no período de 12/04 a 19/04/17.  1. SERVIÇOS As sondagens de simples reconhecimento foram executadas utilizando os equipamentos e seguindo os métodos de execução prescritos pela ABNT NBR-6484/2001 “SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - MÉTODO DE ENSAIO”.   2. EXECUÇÃO DO ENSAIO 2.1 Processo de Perfuração O processo de perfuração foi iniciado com o emprego de trado até o nível de água do subsolo ou inviabilidade de avanço com sua utilização, ou seja, avanços inferiores a 50 mm após 10 min de operação, ou a partir de 1,00 m de profundidade, caso não haja orientação contrária. A partir desse ponto a perfuração prosseguiu por lavagem com emprego do trépano. 2.2 Coleta de Amostras As amostras foram colhidas a cada 1,00 m de avanço através do amostrador padrão e posteriormente acondicionadas em sacos plásticos fechados e encaminhadas para identificação táctil-visual no laboratório da CONCRETA. 2.3 Ensaio de Penetração e Amostragem Os índices de resistência à penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de quedas sucessivas de 0,75 m do peso de bater padronizado com massa de 65 kg, até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, ou conforme orientações da ABNT NBR-6484/2001.  3. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA Foram realizadas conforme orientações da ABNT NBR-6484/2001. Os resultados dessas determinações estão apresentados nos perfis de sondagem em anexo.  4. PROFUNDIDADE DOS FUROS DE SONDAGEM A profundidade das perfurações alcançou o impenetrável na peça de lavagem em 01 furo e encontrou impossibilidade em prosseguir em 04 furos.  5. NIVELAMENTO DE FUROS Deixamos de apresentar as cotas de boca dos furos nos perfis de sondagem.  6. PLANTA DE LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM Deixamos de apresentar uma planta de situação de sondagem contendo a locação dos respectivos furos. 



  GE-0422/17 

Rua Prof. Fernando Rocha, nº 291 ● Paralela ● Salvador ● BA ● CEP: 41730-100 ● Tel.: 71- 3372-3000 ● Fax: 71- 3372-3001● www.concreta.com.br 

   7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS Foram executados 05 (cinco) furos de sondagem a percussão, perfazendo um total de 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros) perfurados em solo. Os resultados obtidos nas sondagens encontram-se apresentados anexos em perfis individuais. As amostras de solos colhidas nas sondagens ficarão à disposição de V.Sas., por um período de 60 (sessenta) dias. Após esse prazo, essas amostras serão descartadas.  8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA Para quaisquer esclarecimentos e/ou reclamações favor contatar o setor de Geotecnia, através do telefone (71)3372-3012/3372-3014.  Atenciosamente,  _________________________________________________ CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA  












