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S
ondagemétãoimportan-
tequedeveriaser feitaco-
mocritériodecomprade

umterreno.Osolovariadere-
gião para região, e dentro do
próprio lote podem ocorrer
variaçõesbruscas de composi-
ção e resistências. Como
exemplo de sua importância,
se utilizando este critério pa-
ra comparardois terrenosdis-
tintos, lado a lado, pode-se
identificar a necessidade de
fundação profunda ou não, e
assim poder analisar custos e
planejamentos iniciais.

Mesmoemterrenospróxi-
mos, o perfil do solo pode ser
totalmente diferente, assim
como as fundações. A sonda-
gem em terrenos antes de
construir ou projetar as fun-
dações interessa a todos que
não querem ter uma surpre-
sa. Os serviços de "Sondagem
SPT"éumprocessomuitousa-
do para conhecer o sub-solo,
fornecendo subsídios indis-
pensáveisparaescolhero tipo
de fundação. O prévio estudo
do tipo de solo, é fundamen-
tal para se analisar o compor-
tamento esperado quando es-
te receber as cargas estrutu-
rais. Para saber omelhor tipo

de fundação é preciso saber
quais são os tipos de solo que
estão sob aobra, suas proprie-
dades, profundidades por ca-
madas, e também investigar
a alturado lençol freático.

O solo, antes de mais na-
daéosuportedasobras, além
de ser utilizado em aterros
compactados para osmais di-
versos fins. É considerado um
material heterogêneo (apre-
senta propriedades variáveis),
não-lineares (suas reações às
tensões, principalmente à
compressão são variáveis, po-
dendo afetar enormemente
seu comportamento) e osma-
teriais que compõem o solo
não são iguais.

Existem vários métodos
de investigação de subsolos,
mas no Brasil o mais comum
é a sondagem à percussão
com determinação de SPT. A
partir da sondagem, se ob-
tém variadas informações co-
mooperfil do solodemetroa
metro, o nível do lençol sub-
terrâneo (um dos principais
fatores da resistência dos so-
los), eadeterminaçãodaresis-
tência do solo às tensões. Um
engenheirodepossedessas in-
formaçõespoderátomardeci-

sões de projetos e execuções
maiseficientes,precisas, segu-
ras e econômicas, como por
exemplo omelhor posiciona-
mento da edificação no terre-
no, e omelhor tipo de funda-
ção para um terreno específi-
co.

De uma forma geral, a
sondagemrepresentaumcus-
topequenoemrelaçãoaocus-
to geral de umaobra. No caso
da sondagem SPT, o custo
nãoultrapassa 1%do total do
orçamento de uma
edificação.

A Jundbase pode oferecer
diversos equipamentos para
as mais inúmeras situações
de construção ou ampliação,
sempre com qualidade, rapi-
deze segurança.Alémdecon-
tar com departamentos espe-
cíficos de estrutura e reforço
estrutural para casos de da-
nos como trincas e/ou racha-
duras em imóveis por recal-
quede fundação já existente.

O departamento de enge-
nharia da Jundbase está à dis-
posiçãopara atender clientes,
arquitetos ou engenheiros,
fornecendo orçamentos, es-
clarecendo dúvidas e encon-
trando soluções para os todos

tiposde projetosesuas neces-
sidades.

Jundbase possui além de
sondagens SPT, os serviços de
fundações com equipamen-
tos de estacas escavadas, esta-
cas strauss, hélice contínua
monitorada e hélice contí-
nuasegmentadaetambémes-
tacasde reação "mega".

Jundabase - Engenharia,
Fundação e Sondagem
Telefone: (11)
4521-5554
www.jundbase.com.br
www.trincas.net.br
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