
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

-NBR 6118/2014  (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).
-NBR 6122/2010  (PROJETO E EXECUÇÃODE FUNDAÇÕES-PROCEDIMENTO).

-NBR 8036/1983  (PROGRAMA DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO 

-NBR 6484/2001  (SOLO -SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM 

-NBR 11682/1990 (ESTABILIDADE DE TALUDES).

      1- Normas Brasileiras:
DEMAIS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

DOS SOLOS PARA FUNDAÇÕES DE EDIFICIOS).

SPT-METODO DE ENSAIO).

1 - Projeto estrutural do ENG. PAULO SERGIO BATISTA PEREIRA,CIE-R40-45-ESC-PB-4000-R02_
Planta da Fundação  de 06/05/2014;

   2- Manual de especificações e procedimentos da ABEF - Associação brasileira de engenharia de fundações 

2 - Sondagens da LCL, relatório RS-40/01 de  05/2015, furos utilizados SP-01/SP-08, locação estimada seguindo  

OBSERVAÇÕES
1 - A locação da obra deverá ser feita pelo projeto estrutural de locação dos pilares CIE-R40-45-ESC-PB-4000-R02_

2 - Todas as estacas estão locadas a partir do centro de gravidade (CG) dos pilares do projeto  CIE-R40-45-ESC-PB-4000-R02_ 

3 - Os perfis deverão ser cravados com a alma paralela a maior dimensão do pilar ;
4 - Para as fundações profundas com cravação de estacas metálicas, a Norma Brasileira NBR 6122/10 em seu Anexo C, 
pág.41 a 44,  e o Manual de Especificações e Procedimentos da ABEF, recomendam:

6- Patamar de cravação estimado na cota = 0,0 (cotas não fornecidas). 
7 - Cota de ponta das estacas prevista = variável conforme sondagens ;

5 - Considerado Cota do patamar de cravação =  0,0 sondagem (cota boca dos furos não fornecida);

8 - Comprimento médio previsto para as estacas = variável conforme sondagens (média = 16,15m) 
9 - Cotas de implantação dos blocos seguir o projeto estrutural CIE-R40-45-ESC-PB-4000-R02_ Planta da Fundação  

11 - Seguindo o item 9.2.2.1 e 9.2.2.3 da NBR 6122/2010 devem ser executados 10 ensaios dinâmicos nas estacas. Os ensaios 

12 - Medidas em cm.

Planta da Fundação  de 06/05/2014, exceto P56+P57, seguir detalhe 1;

 4.1 - Cravação com Martelo de queda-livre:
a) peso do martelo não inferior a 1.000kg;
b) peso do martelo não inferior a 3.000kg para estacas com carga de trabalho entre 70tf a 130tf;
c) estacas com carga de trabalho supeiror a 130tf a escolha do sistema de cravação deve ser previamente analisada;
(nas estacas com carga de trabalho supeiror a 130tf utilizar martelo igual ou maior que 4.000kg -nota do projetista)
4.2 - Cravação com Martelo automáticos ou vibratórios, seguir as recomendações do fabricante.
4.3 - Suplemento deve ser limitado a 2,5m.
4.4 - Comprimento mínimo para aproveitamento - os segmentos devem ter um comprimento mínimo de 2,0m.
4.5 - Controle para verificação e avaliação dos serviços
a) A nega e repique devem ser medidos em todas as estacas;
b) Deve-se elaborar o diagrama de cravação em 100% das estacas;
c) Deve ser determinada a nega descansada - (recravar 30% das estacas após alguns dias- nota do projetista) ;
4.6 - Registro de execução:

a) Identificação da obra e local, nome do contratante e executor;
b) Data de cravação e/ou recravação, identificação da estaca, com as datas e horários de inicio e fim da cravação;
c) Comprimento cravado da estaca e comprimento útil das estacas, composição dos elementos;

Deve ser preenchida ficha de controle diariamente para cada estaca, devendo constar as seguintes informações:

d) Peso do martelo, altura de queda para a determinação da nega, suplemento utilizado, tipo e comprimento;
e) Caracteristicas do pré-furo, quando houver, caracteristicas geométricas da estaca, cotas do terreno e arrasamento;
f) desaprumos e desvios de locação, caracteristicas de identificação do equipamento de cravação, negas e repiques das estacas;

1 - Perfis GERDAU AÇOMINAS - ASTM A 572 GRAU 50 - Fyk 345 MPa;
Perfil H-  W150X29,8 - 29,8 kg/m- altura = 157mm, aba =153mm;

3 - Trilho CSN ARA-A TR45 

DETALHE 2 -  PARA AS SONDAGENS 

N - número da sondagem

L - comprimento estimado (m) das estacas, 

Identificação do Relatório

considerando a cota incial da sondagem como igual a 

RESUMO DAS ESTACAS 

127 Estacas Perfil W150X29,8 ou Trilho TR45 para 40 tf ;

L - comprimento Impenetrável na peça de lavagem (m)

DETALHE 1 -  LOCAÇÃO CG P56+P57

Planta da Fundação  de 06/05/2014;

Croqui - Arembepe - Prefeitura de Camacari, cotas da boca do furo não fornecidas;

do patamar de crvação das estacas-cotas não fornecidas

de 06/05/2014;.
10 - Vigas Baldrames, seguir o projeto estrutural CIE-R40-45-ESC-EX-4001-R01_Formas vigas baldrames

destinam-se a comprovação do desempenho das estacas.

13 - Para forma e armação dos blocos seguir o projeto da Foá Construção e Projetos Ltda.











