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RESUMO

Este trabalho tem por finalidade a análise das variáveis de risco inerentes
ao projeto de rebaixamento do lençol freático. Realizado com intensidade em
centros urbanos cresce também o interesse nos seus efeitos decorrentes da
sua implantação nestas regiões. A demanda por ocupações verticais e
subterrâneas no meio urbano, impulsionada pela “corrida” imobiliária e
economia favorável às construtoras, proporciona também preocupações
adicionais ao construtor, instituições financeiras de garantia, investidores e
àqueles que estudam os riscos inerentes aos processos aos quais submetem a
construção. Este assunto torna-se então uma das variáveis a mitigar durante a
investigação inicial do empreendimento e é extremamente importante aos
envolvidos a este contexto. Na cidade de São Paulo são encontradas algumas
ocorrências e sinistros relacionados a este assunto e bem explorados pela
mídia. As reclamações, realizadas em sua maioria pela vizinhança, são fator
determinante para início de um processo que pode gerar impacto imediato ao
cronograma de obra. A necessidade de alterações do nível d’água estático
contido no subsolo está associada a sua influência nos trabalhos realizados no
interior do canteiro de obras. Por esta interferência, para as situações que
demandam processos de escavação e fundação, o rebaixamento do nível
d’água através de seu bombeamento ou obstrução, permite a trabalhabilidade
local e também a implantação do empreendimento.
Contrariamente as características vantajosas apresentadas acima, o foco
deste trabalho está nas consequências severas que o rebaixamento do lençol
freático, feito sem os devidos estudos e precauções pode acarretar nas
construções vizinhas. Neste trabalho, apresenta-se uma proposta de análise do
risco para o rebaixamento de aquíferos livres com o emprego da ferramenta da
árvore de decisão. Também inerente a esta ferramenta, são aplicados quatro
fatores como os relevantes para a análise de risco. A proposta foi validada em
três casos situados na cidade de São Paulo. Como resultado, permanecerá
elucidado o mapeamento e o modelo de análise do risco o qual envolve este
assunto, possibilitando como material referencial assim como resposta efetiva à
viabilidade de implantação de um empreendimento.

Palavras chave: Análise de Risco. Rebaixamento de lençol freático. Aquíferos.
Processo decisório.

ABSTRACT

Risk analysis of the lowering water table for the construction of
property developments and their impact on neighboring buildings.

This work aims to analyze the risk variables inherent of the dewatering
project. Used with intensity in urban centers is also growing interest in its effects
from its deployment in these regions. The growing demand for vertical
occupations and underground in downtown areas, driven by "race" in favor of
the real estate and construction economy, also provides additional concerns to
the builder, financial assurance, investors and those who study the risks
inherent in the processes of any construction. This matter then becomes one of
the premises to mitigate during the initial investigation of the project and
extremely important to those involved in this context. We found in the region
under study, some events related to this issue and exploited by the media at the
big cities. The complaint, made mostly by neighborhood, is the determining
factor for starting a process that can generate immediate impact to the schedule
of work. The need to change the static water level contained in the basement is
associated with its influence on the work done inside the construction site. For
this interference, for situations where processes require excavation and
foundation, the removal of this element through its pumping or obstruction,
allows the work place and also the implementation of the project.
Unlike the advantageous features presented above, the focus of this work
is the severe consequences that the lowering the water table, made without the
proper studies and precautions can result in neighboring buildings. This work
presents a proposal for a risk analysis to the lowering of free aquifers with use
the tool of the decision tree. Also inherent in this tool are applied four factors as
relevant to risk analysis. The proposal was validated in three cases located in
the city of Sao Paulo. As a result, remain elucidated the mapping and risk
analysis model which involves the subject, providing reference material as well
as effective response to the feasibility of deploying an enterprise

Key words: Risk Analysis. Lowering of water table. Aquifers. Decision-making
process.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Crescimento imobiliário
Em razão da fase econômica pela qual passa o Brasil nos últimos anos e
dos planos governamentais de crescimento do produto interno bruto, a
construção civil brasileira tem produzido resultados financeiros bastante
significativos às incorporadoras e construtoras.
A demanda cada vez mais crescente por construções residenciais ou
comerciais em grandes centros urbanos exige modificações comportamentais
do uso do solo, como por exemplo, a consideração do impacto do
empreendimento na região onde se situa. A norma NBR 6122 (1996) observa a
importância da avaliação do meio ou região onde se situa o empreendimento
de forma a projetar visando menor impacto possível ao meio externo.
Para ilustrar esta demanda, segundo a Sempla (Secretaria Municipal de
Planejamento de São Paulo), de 1997 a 2007, 3.179 prédios residenciais e
comerciais foram construídos na cidade de São Paulo. Esse volume reflete
uma demanda constantemente crescente com igual proporção de impacto ao
seu meio.
Assim, torna-se necessária uma reflexão sobre os impactos na região
vizinha provocados pelos empreendimentos. Esta análise implica avaliar, além
de outras questões relativas às dimensões da edificação, volume ocupacional,
compatibilidade de infraestrutura urbana, danos a construções vizinhas durante
construção, etc.
Os impactos que podem ocorrer durante a execução de uma obra em
construções vizinhas são questões relevantes ao construtor e incorporador,
fato justificado por afetar o plano cronológico da construção (parada,
prorrogação da conclusão da obra) e incrementar ao valor do empreendimento
os custos dos danos provocados às construções adjacentes. Dentre esses
impactos, um dos mais importantes é o produzido pelo rebaixamento do lençol
freático.
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1.2 O rebaixamento de lençol freático
O processo de extração de água do subsolo, controle de água
subterrânea e de rebaixamento de lençol freático são práticas comuns no meio
da construção civil, principalmente quando o elemento “água” interfere nas
condições de trabalho no canteiro de obras e implantação de um projeto.
Conforme Grandis (1998), sua necessidade está atrelada não somente a
aspectos prejudiciais que a água proporciona à obra em seus meios
construtivos, mas também favorece a estabilidade de encostas, condições
salubres ao trabalho (evitando uso de ar comprimido), facilidade de escavação,
entre outros.
Considerando este propósito, esta prática é muito utilizada para a
construção de garagens subterrâneas projetadas para edifícios comerciais e
residenciais.
Associada à evolução econômica e imobiliária comentada no item 1.1,
de sua implantação podem advir danos muitas vezes graves às construções
vizinhas, dependendo das características geológicas do subsolo do local.
Ainda segundo a Sempla, decorrente a evolução do mercado imobiliário
e à prática deste método, somente no Bairro de Itaim Bibi, zona oeste da
cidade, foram construídos 212 edifícios, entre os anos de 1997 a 2007, o que
provocou nesse período uma redução de 4 metros do nível do lençol freático
(reportagem Folha de São Paulo, 29 dezembro de 2008).
A avaliação do risco em função da implantação e efeito do rebaixamento
do lençol freático na vizinhança da obra é o foco deste trabalho.

1.3 Recursos hídricos subterrâneos
A predominância geométrica com que a água se dispõe no planeta é
facilmente identificável pela sua representatividade sobre os continentes e
superfícies de solo. Estima-se que o volume total de água disponível seja da
ordem de 1,3 bilhões de km³ compreendendo uma área de 510 milhões de km².
Conforme Zanella (2009), cerca de 74% da superfície da Terra é coberta por
água, representada por água salgada de oceanos e por água doce presente no
interior dos continentes.

16
Contudo, a composição da água também possui um desequilíbrio
quando avaliamos a ocorrência deste elemento, como água doce e água
salgada. Ainda de acordo com Zanella (2009), 97,5% do total de água
disponível na Terra é representada por água salgada, presente nos oceanos, e
por isso, não disponível diretamente ao consumo humano. Menos de 2,5% são
doces e estão distribuídas entre as calotas polares (68,9%), os aquíferos
(29,9%), lagos (0,3%) e outros reservatórios (0,9%). Segundo Hirata (2000),
apenas 0,3% da água disponível é um recurso aproveitável pela humanidade,
sendo 0,007% de toda a água do planeta.
Esse recurso presente em nosso planeta é proveniente do clima da
região, possibilitando precipitação, escoamento, represamento e também do
acúmulo nos oceanos.
Importante na contextualização deste recurso no planeta é o
entendimento do ciclo hidrológico do planeta Terra, ilustrado na figura 1 este
ciclo natural faz com que parte da água existente no planeta evapore-se até a
atmosfera formando nuvens que em determinado momento climático precipitase em forma de chuva contribuindo para oceanos, lagos, rios e solo. Com isso,
inicia-se novamente o processo por intermédio da evaporação d’água.

Figura 1 - Ciclo hidrológico
Fonte: Olimpio Junior (2004).
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Através da infiltração da água precipitada, obtém-se zonas saturadas
que armazenam a água subterrânea as quais são denominadas aquíferos
(Alonso, 2007). Fato importante para o surgimento destas zonas saturadas são
as variáveis de escoamento e a infiltração do solo as quais estão atreladas a
estudos de percolação da água associada às características do solo.

1.4 Análise de risco
A avaliação de riscos associada a um determinado empreendimento é
feita considerando os objetivos propostos e comentados a seguir onde se
levam em conta os danos e consequentes prejuízos causados ao ambiente
circunvizinho.
Conforme PMI (2008) o gerenciamento de riscos de um projeto pode ser
dividido nas seguintes atividades:


Identificação dos riscos.



Análise qualitativa.



Análise quantitativa.



Planejamento das respostas aos riscos.



Monitoramento e controle.

Preliminarmente, serão conceituados fatores qualitativos e quantitativos
de forma a aplicá-los a etapa de análise de risco inerente ao Estudo de Análise
de Riscos (EAR) de um projeto. A estrutura que envolve o EAR, apresentada
na Figura 2, orienta as fases do estudo como a identificação dos riscos, sua
análise e avaliação, propostas de controle, o gerenciamento e a finalização do
processo. Vale a pena ressaltar que a fase de análise de riscos é uma das
etapas o qual envolve o EAR, foco de investigação e base deste trabalho.
Ao estudar os riscos de origem quantitativa que envolvem o processo de
rebaixamento de lençol freático, são estruturadas as etapas assim como os
objetivos fundamentais aos quais se propõe este trabalho. Nisto, consideramse os limites físicos do empreendimento analisando assim danos aos bens
patrimoniais situados nas proximidades das instalações do canteiro de obras,
local onde se deseja efetuar o rebaixamento do aquífero.

18

1 - Identificação de riscos e perigos

Início

Caracterização do empreendimento

Identificação de perigos conforme
características

Estimativa de efeitos ou impactos sobre
construções vizinhas

Medidas de
redução

sim

Possível reduzir os
efeitos?

Não

Medidas de
redução

Estimativa dos riscos
2 - Análise dos riscos

sim

É possível reduzir
os riscos?

não

Riscos são
toleráveis ?

3 - Avaliação dos riscos
não

sim

Reavaliação do projeto

Gerenciamento dos riscos

4 - Propostas para controle de riscos

Fim

Figura 2 - EAR no trabalho
Fonte: modificado de Scabbia (2004).

Conforme PMI (2008) é caracterizada como análise qualitativa a
priorização dos riscos envolvidos, sua análise assim como a relação
probabilidade x consequência. Com isso, pode ser estruturado segundo os
seguintes estágios decisórios (Smith e Merrit, 2002):
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Análise de risco, envolvendo:
o Causa (riscos e impactos).
o Probabilidade de ocorrência (riscos e impactos).



Priorização e mapeamento, através da elaboração de uma matriz
de riscos categorizando probabilidades e consequências.

Para exemplificar, a matriz de riscos representada pela tabela 1 (Cetesb,
2003), faz parte integrante da análise qualitativa do risco envolvido. A sua
relação

de

probabilidade

de

ocorrência

com

a

gravidade

de

suas

consequências configura o mapeamento do risco envolvido associado a um

Categoria da
probabilidade

determinado projeto ou fator a ser analisado.

3

RM

RM

RA

RA

2

RB

RM

RM

RA

1

RB

RB

RM

RM

A

B

C

D

Categoria das consequências
RA = Risco Alto; RM - Risco Médio; RB = Risco Baixo
Tabela 1 - Matriz de riscos
Fonte: Cetesb (2003).

Segundo Vargas (2005), a análise quantitativa dos riscos está associada
a um fator numérico do efeito do risco identificado no objetivo geral do projeto.
A coleta de dados assim como a modelagem quantitativa são algumas das
ferramentas e técnicas aplicáveis para o gerenciamento. Considerando este
contexto, entrevistas, análises de eventos passados e dados históricos são
variáveis relevantes e incorporados neste estudo.
A modelagem quantitativa, anteriormente abordada, requer a aplicação
de métodos que auxiliem na tomada de decisão. Segundo PMI (2008), a
aplicação do método de análise da árvore de decisão ou a simulação Monte
Carlo, são duas metodologias que incorporam a análise quantitativa dos riscos.
A estrutura de análise da árvore de decisão permite a formatação de um
diagrama onde cada tomada de decisão leva a um cenário diferente. Este
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método será aplicado como modelo para o estudo de análise de risco – EAR –
relacionado aos efeitos do rebaixamento de aquíferos em áreas urbanas.
Conforme Zamith (2007) é necessário analisar teorias e fundamentações
que buscam determinar quais são os aspectos cognitivos que influencia no
processo decisório ligado a riscos. Consecutivamente, influenciam na
aceitabilidade da proposta mapeada, não somente a probabilidade e o impacto
ligado ao processo, mas fundamentalmente como a organização irá se
comportar perante ele.

1.5 Objetivo
O principal objetivo deste trabalho é apresentar uma análise de risco
associada ao impacto dos prováveis efeitos em imóveis vizinhos decorrente da
prática do rebaixamento de lençol freático. Será apresentado estudo
considerando 3 empreendimentos imobiliários situados no município de São
Paulo nos Bairros de Moema, Vila Mariana e Jabaquara.
Complementarmente a este objetivo, também é propósito deste trabalho:


Identificar os principais fatores responsáveis por sinistros na

construção civil, direta e indiretamente causados pelo rebaixamento do lençol
freático implantados na cidade de São Paulo.


Entender

as

relações

envolvidas

no

processo

como

as

propriedades do solo, altura de rebaixamento, tipologias executivas, assim
como equações que possibilitam um mapeamento estimativo de impactos para
a sua implantação.


Propor modelo de análise de risco para o processo de forma a

identificar possíveis riscos e prejuízos indiretos ao empreendimento que podem
até inviabilizar um projeto em função de implicações legais impostas pelo
município.


Contribuir com modelos de análise de risco a empresas que

possuem como negócio a realização de empréstimos, financiamento ou
garantia de riscos (seguros patrimoniais) para empreendimentos e construções,
de forma a analisar os fatores de riscos intrínsecos ou não ao processo
construtivo.
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1.6 Premissas do trabalho
Preliminarmente fica necessário definir a palavra “risco” aplicável ao
contexto deste trabalho. A entidade Environmental Protection Agency
(EPA,2011), define risco como a medida de perda econômica e/ ou danos à
vida humana (neste caso, fatalidades) resultante da combinação entre a
frequência de ocorrência de um evento indesejável e a magnitude das perdas
ou danos (consequências).
Sempre associado à possibilidade de ocorrência de um evento, deve-se
inicialmente entender a situação de como ele ocorre, analisando a causa raiz
do problema, apontando as variáveis que influenciaram sua ocorrência. Através
desta análise, elaboram-se estudos para mapear as variáveis de sua influência
de forma a mitigar os riscos envolvidos, agindo assim de forma preventiva.
A proposta deste trabalho tem como premissas:


Uso de conceitos e premissas do Estudo de Análise de Riscos –

EAR – da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de 2003,
aplicando-se a análise quantitativa de riscos com uso do método de árvore de
eventos.


Identificar os riscos que a prática do rebaixamento envolve com a

avaliação das variáveis teóricas de estimativa de área de influência,
caracterização dos solos, fundações de construções que permeiam o
empreendimento, etc.


Avaliar os impactos inerentes às ações de escoamento e extração

da água de subsolo em construções vizinhas estimando seus prejuízos.
Estas ações promovem para o mercado segurador e entidades de
crédito à construção, meios os quais permitem avaliar tecnicamente a prática
do rebaixamento de lençol freático, atribuindo a correta gravidade e taxas
compatíveis ao risco envolvido no negócio.

1.7 Justificativa e método do trabalho
Para o assunto, adotou-se o método científico indutivo, tendo como
procedimento técnico o estudo de casos. Serão aplicadas entrevistas que
proporcionam a análise quantitativa do fenômeno do rebaixamento de lençol
freático. Terá como principal referência o trabalho “Estudo de Análise de
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Riscos” – EAR – da Cetesb (2003) que visa estruturar as variáveis do
gerenciamento de riscos e também aplicável como um modelo de análise de
risco.
Será aplicada principalmente a modelagem quantitativa com o uso da
ferramenta de análise da árvore de eventos ou árvore de decisão. Serão
estruturados eventos obtidos através de entrevistas com profissionais da área
de projeto de fundações para edifícios, compondo assim uma sequência e
características do meio os quais indiquem o risco o qual o empreendimento
está envolvido.
Conforme estruturado por Scabbia (2004), classifica-se na figura 3 a
estratégia de estudo assim como mitigação dos riscos.

Definição e contextualização do tema. Apresentação dos objetivos,
justificativas e metodologia.

EAR - Revisão bibliográfica dos elementos teóricos inerentes à
prática do rebaixamento de lençol freático.
Estudo de Análise
de Risco
EAR

EAR - Definição do modelo quantitativo de análise de riscos.
Descrição da modelagem através da utilização da árvore de
decisão; identificação (entrevistas) e a análise dos riscos com base
na proposta sugerida (árvore de eventos).

EAR – Aplicação.

Apresentação dos resultados e conclusão final.

Figura 3 - Etapas de trabalho e estudo
Fonte: modificado de Sabbia (2004).
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1.8 Organização do trabalho
O capítulo 2 deste trabalho apresenta uma revisão bibliográfica
destinada ao assunto associado à aplicação da EAR. Inicialmente o capítulo
comenta o crescimento imobiliário significativo que ocorreu no Brasil e
especialmente no Município de São Paulo nos últimos anos. A caracterização
de aquíferos é discutida no item 2.2.1, também relacionado ao EAR.
A partir do item 2.2.2, tratam-se as propriedades relevantes dos solos
que intervêm na questão, como caracterização dos grãos até adensamento dos
solos. O estudo das características de permeabilidade do subsolo se torna um
fator essencial, uma vez que a presença de camadas drenantes aumenta o
alcance do rebaixamento na região do entorno. Outra característica relevante é
a compressibilidade dos solos, tendo em vista que para a ocorrência de danos
graves na vizinhança fica necessária a presença de camadas compressíveis no
subsolo.
No item 2.2.7 apresenta-se um resumo dos principais tipos de solos
encontrados no subsolo da região metropolitana de São Paulo. Os itens 2.2.8 e
2.2.6 são dedicados ao projeto de rebaixamento em canteiros de obras e a
obtenção da área ou raio de influência do rebaixamento. A análise de risco com
uso da ferramenta da árvore de decisão é apresentada no item 2.3.
O capítulo 3 é reservado a apresentação e discussão dos casos
escolhidos para este trabalho. Finalmente, nos capítulos 4 e 5 são sintetizadas
as principais conclusões deste trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Crescimento imobiliário na cidade de São Paulo.
O desenvolvimento econômico nacional, aliado a políticas públicas e
privadas de favorecimento ao crédito imobiliário, tem impulsionado o mercado
imobiliário em diversos setores do país. Como resultado, o setor da construção
civil no Brasil no ano de 2007 e até a metade de 2008 foi extremamente
positivos, com taxas de crescimento de 10% ao ano (CBIC, 2011).
Mesmo com a desaceleração ocorrida em setembro de 2008, em função
da quebra de instituições financeiras de âmbito internacional, o quadro continua
bom. Assim ao se analisar a tabela 2, que apresenta dados mais atuais (anos
de 2010 e 2011), verifica-se que o resultado também é positivo, com
crescimento de 8%, considerando o número total de unidades residenciais
ofertadas, apenas no estado de São Paulo. O PIB do Brasil no ano de 2010,
em valores correntes, foi de R$ 3,675 trilhões onde o peso da indústria da
construção civil é de 15% aproximadamente (IBGE, 2010).

Unidades ofertadas residenciais / apto
2010

2011

1º trimestre

1º trimestre

32.996

35.917

Tabela 2 - Nº de unidades residenciais ofertadas
Fonte: CBIC (2011).

Não sendo diferente das demais metrópoles ou cidades do país, a região
metropolitana da cidade de São Paulo recebe investimentos cada vez mais
crescentes diante de um mercado consumidor exigente e com facilidade ao
crédito.
A Região Metropolitana de São Paulo é delimitada por 39 municípios
como Arujá, Guararema, São Paulo, Itapevi, Osasco, Caieiras, Jandira, Santo
André, São Caetano, Suzano e outras cidades de elevada densidade
populacional. Apresentando uma área urbana de 25% do total de seu território
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(2.209 km² do total de 7.994 km²), seu plano de ocupação e uso do solo assim
como políticas urbanísticas sofre pressão do meio privado de modo elevar a
densidade populacional nas áreas contendo melhor infraestrutura de recursos
públicos, como a facilidade aos meios de transporte.
Neste contexto, aliado ao fator econômico, cresce o número de
construções habitacionais e comerciais verticalizadas. Implantações contendo
ou não uma proposta definida de ocupação, atendendo aos aspectos legais do
município, começam a adotar alturas elevadas tanto acima como abaixo do
nível ou perfil natural do solo. Com isso, eleva-se o volume de solo escavado
seja pela área ou pela altura do solo a remover.
É comum encontrar na mídia informações sobre o crescimento deste
mercado assim como a facilidade ao crédito para aquisição de unidades não
somente residenciais como também comerciais e industriais. Conforme dados
do SECOVI-SP (2011), na RMSP (Região Metropolitana de São Paulo), apenas
nos meses de outubro e novembro de 2010 foi registrado um crescimento de
16,8% de unidades residenciais comercializadas. Este potencial econômico
também pode ser constatado em dados estatísticos obtidos pela EMBRAESP
(Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), segundo o qual no período de
dez anos compreendido entre 1997 e 2006 observou-se uma evolução média
na ordem de 100 unidades residenciais lançadas por ano, representando 25%
de crescimento neste período.

Número de lançamentos residenciais
600
500
400

n. lançamentos

300

Linear (n. lançamentos)

200
100
0
1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006

Figura 4 - Gráfico da evolução de lançamentos imobiliários na cidade de São
Paulo
Fonte: CBIC (2011).
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A Figura 4 apresenta os dados estatísticos obtidos e evidencia a
evolução das unidades residenciais lançadas. Apesar de não ser totalmente
representado por edifícios de apartamento (pois são incluídas também
unidades residenciais de baixo porte construtivo como casas térreas e
sobrados), o gráfico mostra a relevância do tema discutido neste trabalho, que
é o efeito, nas construções e áreas urbanas vizinhas, das atividades de
rebaixamento do lençol freático muitas vezes necessárias para a execução de
novos empreendimentos na cidade de São Paulo.
Para elucidar as consequências, implicações legais relatadas no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo, portaria 172/08 da Secretaria da Habitação
foram aplicadas a três empreendimentos imobiliários, ocasionando o embargo
das construções e o ressarcimento dos prejuízos ocasionados em construções
vizinhas decorrentes à prática do rebaixamento. Neste momento, a avaliação
do crescimento associado ao impacto da construção em imóveis preexistentes,
faz parte do contexto da EAR neste trabalho.

2.2 Fatores de análise aplicados à prática do rebaixamento de aquíferos EAR
De interesse neste trabalho, o escoamento e a infiltração são alguns dos
aspectos importantes para o estudo da percolação da água associada às
características do solo. O escoamento é afetado pela natureza do terreno e seu
valor é proporcional à conformidade do relevo e a presença de vegetação na
região.
Segundo Slater (1963), a natureza do solo afeta a percolação da chuva
e consequentemente o escoamento. A presença de fragmentos de rocha em
um solo arenoso agrega maior facilidade à percolação. No entanto, solos
coesivos, tendo predominância a argila, oferecem o mínimo de porosidade
minimizando a percolação d’água, contudo tendo melhor condição ao
escoamento superficial.
Solos compostos de grãos de maiores dimensões e apresentando baixa
pressão, possibilitando menor compressibilidade aos grãos, possuem o
máximo de porosidade, absorvendo consideravelmente água proveniente da
chuva e escoada superficialmente. Tendo esta água o aproveitamento pela
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vegetação e também contribuindo as reservas contidas nas camadas mais
profundas de solo.
As argilas, por exemplo, são compostas por partículas tão finas que os
poros são capilares e seguram a água, tendo assim características
impermeáveis. Entretanto as areias, em razão de seus poros de dimensões
muito maiores apresentam uma permeabilidade muito maior.
Através destas diferenças de características, entre areias e argilas, ficam
compreendidas as características de infiltração da água superficial, assim como
o surgimento das reservas subterrâneas. Para o EAR, a infiltração de água no
solo contribui não somente para o surgimento do aquífero, mas também como
elemento de cálculo para determinação da área de impacto do rebaixamento.
Nesta variável, associa-se o coeficiente de permeabilidade de solo, fato a ser
explorado nos capítulos seguintes.
Os assuntos que integram este capítulo e comentados a seguir,
compõem os fatores para a análise preliminar do ambiente (como solo,
aquíferos, permeabilidade, etc.) vislumbrando mitigar futuramente os riscos e
impactos pela prática do rebaixamento.

2.2.1

Caracterização de aquíferos

Como indicado na figura 5, o perfil do subsolo num certo local pode ser
separado em duas grandes regiões, a zona saturada e a não saturada, também
chamada de zona de aeração ou ainda de zona vadosa. Essas duas regiões
são delimitadas pelo lençol freático, definido como a superfície na qual a
pressão na água no subsolo é igual a atmosférica. Em um mesmo local a
profundidade do lençol freático pode aumentar como resultado da ocorrência
de períodos secos ou diminuir em função dos períodos chuvosos.
Na zona de aeração os poros do solo estão preenchidos com ar e água,
a qual está sob pressão negativa. Assim, um poço comum instalado na zona
não saturada, permanecerá seco mesmo quando o solo se encontra
extremamente úmido ao ser tocado (Heller e Pádua, 2006). A zona não
saturada é na realidade uma zona de transição, na qual a água é absorvida,
temporariamente armazenada, ou transmitida para o lençol freático ou para a
superfície do solo, de onde evapora. Quando da ocorrência de chuvas
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prolongadas ou particularmente intensas, parte desta zona pode tornar-se
temporariamente saturada, mas separada por zonas não saturadas das águas
subterrâneas localizadas abaixo.

Posição à linha freática em relação á superfície: P) poço permanente; A) nível do mar;
B) zona vadosa; C) zona freática; D) zona saturada.
Figura 5 - Posição da linha freática
Fonte: Slater (1963).

A zona saturada ocorre abaixo do lenço freático e nela os poros do solo
e as fraturas da rocha estão totalmente preenchidos com água, a qual se
encontra em pressão superior à atmosférica. A zona saturada pode se estender
até a superfície do terreno como ocorre nos lagos e pântanos.
Ainda de acordo com Heller e Pádua (2006), acima da zona saturada,
encontra-se a franja capilar, região que se apresenta saturada por ascensão
capilar da água a partir do lençol freático. Nessa região a pressão na água é
negativa. Assim suas características não atendem as definições de zona
saturada e nem de zona não saturada anteriormente mencionada, embora em
geral ela seja incluída na zona saturada. A espessura da franja capilar pode
variar de alguns centímetros em pedregulhos até dezena de metros em solos
argilosos.
É definido como aquífero subterrâneo quando grande quantidade de
água precipitada nos continentes penetra no solo por gravidade, até atingir as
zonas saturadas que armazenam a água subterrânea e permitem sua
circulação (Alonso, 2007).
A seguir são apresentadas as características dos tipos de aquíferos
existentes no subsolo terrestre, sua condição de acondicionamento d’água e
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aspectos externos que influenciam seu comportamento estático. Assim, os
aquíferos podem ser divididos em:


Artesianos



Livres
A condição essencial para produzir água artesiana é a acumulação de

água sob pressão, abaixo de uma camada de solo impermeável (Slater, 1963).
Conforme Alonso (2007), os aquíferos artesianos apresentam suas
reservas em maiores profundidades estando a uma pressão superior à
atmosférica. Decorrente desta característica, a sua extração submete a
condições mais nocivas as construções existentes na superfície em volta do
poço, levando-se principalmente em consideração a velocidade de extração em
função da pressão a qual está influenciado. A Figura 6 representa o
funcionamento compressivo o qual caracteriza a reserva artesiana.
A perfuração de um poço o qual ultrapasse as reservas freáticas e a
camada de baixa permeabilidade promoverá a súbita e rápida subida d’água,
fenômeno também conhecido como artesianismo, representado na Figura 6
pelo poço de número 3. Não necessariamente um poço artesiano expele o jato
d’água na superfície, podendo apenas equilibrar o nível d’água presente no
relevo (ver poço números 2 e 3 da Figura 6). Este fenômeno decorre em função
da pressão a qual a água está submetida.
A estrutura geológica essencial à produção de condições artesianas é a
presença de uma camada inclinada de solo permeável coberto por outra
impermeável. Com isso a captação de água das chuvas, infiltrando-se no
aquífero artesiano é armazenada sob pressão decorrente a impossibilidade de
sua saída através da camada impermeável (Slater, 1963).
A denominação “artesiana” provém da província de Artois localizada ao
norte da França. Lá surgiram as primeiras técnicas de perfuração de poços,
ficando conhecida na conclusão com sucesso de um poço em 1126,
substituindo as tradicionais escavações a céu aberto (Cetesb, 1974). A partir
disto, obtiveram um jato d’água que jorrava na superfície decorrente da
pressão da altura da coluna de água provocada por um reservatório de água
localizado em um plano mais elevado a altura do poço.
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Figura 6 - Tipos de aquíferos
Fonte: Alonso (2007).

Também está representado na Figura 6 outro tipo de poço estando
acima da camada impermeabilizante, o qual possui a contribuição de reserva
livre ou freática, comumente conhecidos como freáticos.
Os aquíferos livres ou não confinados são mais comuns e explorados
pela população. Dentre seus problemas para o consumo, destaca-se a
influência de contaminantes na sua composição seja em meio rural ou urbano.
Isto ocorre em função de sua altura mais próxima da superfície. São muito
encontrados em regiões urbanas, principalmente na execução de escavações
para a execução de subsolos ou outros elementos construtivos.
Situado numa zona de saturação em equilíbrio com a pressão
atmosférica, podem ser encontrados a partir de baixas e até profundas
perfurações,

não

apresentando

os

fenômenos

caracterizados

do

“artesianismo”, anteriormente apresentado. A extração de água através do
bombeamento altera consideravelmente a linha freática a qual acompanha a
área saturada, convergindo para a linha de extração d água do poço. Este
fenômeno será estudado posteriormente no decorrer deste trabalho.
Ao avaliar novamente a figura 6, o aquífero não confinado é
representado pelo poço número 1. Decorrente da atuação da pressão
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atmosférica é obtido o equilíbrio da linha freática a qual se mantém inalterada.
Sua profundidade está limitada à camada impermeabilizada formada por solo
de menor permeabilidade ou até rocha. São frequentemente identificados em
sondagens e importantes para o desenvolvimento de projetos de fundação,
escavações e de rebaixamento da linha freática.
No aquífero livre ou freático, a variação do nível de água corresponde a
variação de volume de água armazenada (Alonso, 2007).

2.2.2

Caracterização dos grãos

Fundamental para a análise do comportamento do solo, a definição dos
tipos de grãos que compõem determinada amostra de solo é obtida através das
propriedades granulométricas a qual se classificam.
Tendo um grande interesse no meio da construção, as características
granulométricas dos solos tem sido frequentemente relacionadas a problemas
práticos, contudo sem muito sucesso. Conforme Terzaghi e Peck (1962),
tentativas para calcular o coeficiente de permeabilidade dos solos com base
nos resultados da análise granulométrica obtiveram resultados pouco definidos,
mesmo porque a permeabilidade depende da forma dos grãos que podem ser
muito diferentes para solos com características granulométricas iguais.
Sabe-se, intuitivamente, que o comportamento dos solos é intimamente
ligado ao tamanho das partículas que os compõem. De acordo com sua
granulometria os solos são divididos nos seguintes tipos por seu tamanho:

2) Areias (grossas, médias e finas).
3) Siltes.
4) Argilas.

A escala granulométrica dos solos da ABNT complementa:

Tamanho dos grãos

1) Pedregulhos.
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Figura 7 - Escala ABNT (diâmetros em mm)
Fonte: Barros (2011).

Na natureza, encontramos misturas de partículas de vários tamanhos nos
solos de característica sedimentar. Daí tem-se denominações compostas como
“areias argilosas” onde predominam grãos de tamanho de areia embora com a
presença de argila e “silte pouco arenoso” indicando a presença de partículas
de silte em maior quantidade (Mello e Teixeira, 1971).
Quando associados à permeabilidade é identificado em grãos que
possuem características muito finas assim como boa propriedade coesiva, uma
baixa a muito baixa propriedade de percolação da água, em algumas situações
encontradas na natureza até impermeáveis. Esta condição é encontrada em
argilas a qual possibilita a presença de aquíferos em diferentes profundidades
e pressões distintas, como tratado no item 2.2.1.
A tabela 3 apresenta as principais diferenças entre os diversos tipos de
solos. Nos recalques acentuados, evidenciam-se os solos turfosos que
apresentam alta compressibilidade a carga estática e são pouco coesivos. Para
projetos de rebaixamento de lençol freático, a presença de uma carga estática
pré-existente, como uma construção vizinha, pode se tornar um elemento de
alto risco de impacto ao empreendimento e processo construtivo. Para
entender melhor este risco é necessário analisar também as variáveis de
compressibilidade dos solos e pressões nele atuantes como as pressões totais,
neutras e efetivas.
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Propriedades

Areias e solos
arenosos

Areias finas, siltosas,
siltes, siltes pouco
argilosos

Solos argilosos

Solos turfosos

Granulação

Grossa

Fina (perceptível ao
tacto)

Muito fina
(imperceptível ao
tacto)

Frequentemente
fibrosos

Plasticidade

Nenhuma

Pouca

Grande

Pouca e média

Permeabilidade

Grande

Média

Praticamente
nenhuma

Média

Compressibilidade
(carga estática)

Pouca

Pouca e média

Grande

Muito grande

Coesão

Nenhuma

Média

Grande

Pouca

Caracterização
(métodos e
típicos)

Tacto e
observação
visual

1) Úmido - pastoso 1) Cor preta, cinza,
ou saponáceo ao
escura;
2) Secar - Resistência
tacto aparente.
2) Possui algumas
plasticidade;
Impossibilidade de
características
alisar a superfície.
2) Pouco úmido ou
das argilas
Esfarela com relativa
seco, superfície
depois de
lisa e lustrosa
facilidade;
amassado;
(lâmina
3) Torrão seco
3) Esponjoso
metálica);
desagrega
quando fibroso.
rapidamente e
3) Torrão seco
caracteristicamente
resistente. Não
desagrega
quando submerso;
quando
4) Mobilidade d'água
submerso.
intersticial.
1) Tacto;

Tabela 3 - Identificação dos solos
Fonte: modificado de Mello e Teixeira (1971).

2.2.3

Permeabilidade

Com muita frequência, a água ocupa maior parte ou a totalidade de
vazios do solo. Conforme Pinto (1998), a importância do estudo da percolação
da água no solo garante a adoção de processos que minimizam o efeito da
água na construção. Dentre eles são considerados:
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Quantidade de água que se infiltra em uma escavação.



Análise de recalques, decorrente de sua relação com a diminuição
dos vazios do solo, expulsos pela água.



Estabilidade dos solos, provenientes da relação das tensões
efetivas e neutras que indicam o real comportamento do solo sob
carga e a pressão da água numa amostra, respectivamente.

A permeabilidade é a propriedade dos solos que indica a maior ou menor
facilidade de passagem da água por intermédio de seus vazios. Muito
importante para analisar o comportamento do movimento da água e seus
problemas em seu meio,

o coeficiente

de permeabilidade

expressa

numericamente a velocidade e facilidade com que a água passa pelo meio
poroso do solo. A análise deste fenômeno permite avaliar a influência do
rebaixamento do lençol freático a partir das características do solo o qual se
estuda.
Segundo Mello e Teixeira (1971), os seguintes fatores influenciam na
permeabilidade dos solos:


Tamanho dos grãos ou caracterização do solo.



Índice de vazios.



Arranjo estrutural dos grãos.



Grau de saturação.



Temperatura e viscosidade da água.

A permeabilidade dos solos tem um efeito decisivo no custo e dificuldade
de muitos processos construtivos, como por exemplo, a escavação em areia
abaixo do nível freático e o comportamento de como uma argila mole se
adensa com o peso de uma camada de aterro sobreposto.
Um material é considerado como permeável através da composição de
vazios ininterruptos, fato observado em todos os solos, inclusive em argilas
mais rijas, arenitos, concreto entre outros que apresentam esta propriedade.
Ao explorar este assunto, importante relacionar os estudos realizados
por Henry Darcy, o qual obteve através de experimentos laboratoriais o
coeficiente de permeabilidade. O coeficiente de permeabilidade permite
identificar com qual vazão a água escoa através de uma amostra de solo. Ou
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seja, quanto maior a vazão obtida por experimentos de permeabilidade de solo
mais permeável é o solo estudado. Através dos experimentos definidos por
Darcy, observou-se que quando uma determinada amostra de solo era
submetida a um fluxo laminar, a vazão Q era proporcional ao produto de duas
constantes; a área da amostra e o gradiente hidráulico obtido pela amostra do
experimento. Com isso obteve-se uma constante de proporcionalidade, definida
por k, o qual representa o coeficiente de permeabilidade.
Q = k x ΔH/L x A

[1]

A equação acima foi definida pelo experimento de Henry Darcy, onde k
representa o coeficiente de permeabilidade, ΔH/L define o gradiente hidráulico
através da carga ΔH e o comprimento L da amostra de solo medido no sentido
do fluxo (ilustrado pela Figura 8) e A sendo a área total da secção transversal
da massa de solo, perpendicular ao fluxo.
Importante ressaltar que a expressão [1] conhecida como lei de Darcy,
direciona-se a regime laminar, ou seja, a baixas e controladas velocidades do
fluxo d’água, diferentemente de fluxo com altas velocidades, caracterizando-se
como regime turbulento, onde tal lei não se aplica.

Figura 8 - Experiência de Darcy
Fonte: Alonso (2007).

A equação [1] pode ser escrita da seguinte forma:
Q /A= k x i = v

[2]
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Com isso, a velocidade de fluxo v é igual ao produto do coeficiente de
permeabilidade k e o gradiente hidráulico i. O coeficiente de permeabilidade
apresenta a unidade de velocidade de fluído, ou seja, o quociente de unidade
de espaço por unidade de tempo. Em geral o valor de k é representado por
centímetros por segundo (cm/s).
Os

principais

aparelhos

para

determinação

do

coeficiente

de

permeabilidade de uma amostra de solo são o permeâmetro de nível constante
e o permeâmetro de nível variável mostrado na Figura 9. Suas aplicações são
direcionadas para solos muito permeáveis, como areias para o instrumento de
nível constante e para os solos menos permeáveis utilizando-se o de nível
variável, exemplificados pelas argilas.

Figura 9 - Permeâmetros de nível constante (a / b) e variável (c)
Fonte: Terzaghi (1962).

A carga hidráulica h medida no permeâmetro de nível constante, mantémse sempre constante apurando-se assim a descarga obtida. O excedente
obtido no recipiente de coleta d água determina a velocidade e o coeficiente de
permeabilidade da amostra.
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Ao utilizar o aparelho de carga variável, obtém-se a velocidade do fluido e
o coeficiente de permeabilidade k do solo através da observação de percolação
d água no tubo P relacionado as alterações volumétricas do vaso V.
As condições obtidas pelos experimentos descritos anteriormente
dependem também de fatores intrínsecos ao ambiente como a temperatura e a
formação da amostra. Exemplificamos como a “formação da amostra” a
presença de uma película filtrante de material fino na superfície da amostra
assim como a segregação do solo pela existência de bolhas de ar. Entretanto,
a variável de interferência “temperatura” torna-se desprezível para a
determinação de k mesmo estando relacionados ao peso específico da água
Ɣw e sua viscosidade ή. Isto decorre em função da pouca variação quantitativa
de Ɣw sobre ƞ nas alterações de temperatura deste fluído.
Conforme Alonso (2007) é considerada impermeável a amostra ou
camada que apresenta o valor de k inferior a

cm/s. Ou seja, apesar de

identificado o fluxo laminar de água pela camada em estudo, seu baixo valor
representa para fins de projeto como desprezível ou impermeável.

PERMEABILIDADE E CARACTERÍSTICAS DE DRENABILIDADE DOS SOLOS / COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE k em cm por segundo

10 ²

10 ¹

1,0

10 ⁻¹

10 ⁻²

10 ⁻⁴

Boa

Drenagem

10 ⁻⁵
Difícil

Areias limpas e misturas de
areias limpa e pedregulho.

Tipos de solo

10 ⁻³

10 ⁻⁷

10 ⁻⁶

Determinação
indireta de k

10 ⁻⁹

Praticamente impermeável

Areias muito finas, siltes orgânicos e inorgânicos, mistura de
areia, silte e argila, moraina glacial, depósitos estratificados de
argila, etc.

Pedregulho limpo.
Solos "impermeáveis" modificados por efeitos de vegetação e
intemperismo.

Determinação
direta de k

10 ⁻⁸

Solos "impermeáveis", tais
como argilas homogêneas
abaixo da zona de
intemperismo.

Ensaio direto do solo "in situ" ensaio de bombeamento. Resultados valiosos se
conduzido adequadamente. Necessário considerável experiência.

Permeâmetro de nivel constante. Necessário
pouca experiência.
Permeâmetro de nivel variável.
Resultados valiosos. Requer
pouca experiência.
Calculado por meio da curva de distribuição
granulométrica. Alicável somente a areias limpas sem
coesão e a pedregulhos.

Permeâmetro de nivel variável.
Resultados duvidosos. Requer muita
experiência.

Permeâmetro de nivel variável.Ensaio
bastante valioso. Necessário considerável
experiência.
Calculado com base nos resultados dos
ensaios de consolidação. Resultados dignos
de crédito. Requer considerável experiência.

Tabela 4- Permeabilidade dos solos, segundo A. Casagrande e R. E. Fadum
Fonte: Terzaghi (1962).
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A impermeabilidade de um solo é predominantemente identificada nos
solos finos, como as argilas, justificado por sua característica molecular. Seu
comportamento plástico na presença de água assim como a compacidade,
deformabilidade e resistência contribuem para reduzir o fluxo de água em
determinada camada do solo. Outro elemento que contribui efetivamente no
coeficiente de permeabilidade é o índice de vazios.
A permeabilidade das argilas depende também de sua estrutura. Em
depósitos naturais é comum que a permeabilidade na direção horizontal seja
maior do que na posição vertical, devido a tendência das partículas se
depositarem com sua maiores dimensões orientadas horizontalmente. O fluxo
na direção vertical é mais tortuoso do que na direção horizontal, de onde a
diferença de permeabilidade (Pinto, 1998).
Para os solos granulares, como as areias e siltes, o coeficiente k varia
com o índice de vazios em que eles se encontram, podendo ser, no estado
mais fofo cerca de três vezes maior do que no estado compacto. Com isso,
pode-se estabelecer uma relação entre o índice de vazios e o coeficiente de
permeabilidade. Uma boa indicação do valor de k é dada pela relação
estatística obtida por Hazen com o diâmetro efetivo do solo D 10, indicado pela
expressão [3].
k = 100. D10²

[3]

A equação empírica de Hazen é aplicável para os solos granulares
uniformes. Essa expressão indica que o valor de k varia de
finas a

, para areias

cm/s, para areias mais grossas.

2.2.4

Compressibilidade dos solos

De um modo geral, a compressibilidade dos solos tem como principal
interesse o estudo da velocidade com que a compressão se realiza e a
mudança de volume causada pela remoção temporária da carga hidráulica
(Peck; Terzaghi, 1962). Para efeito deste trabalho, ambas as considerações
tem aspecto importante na análise de risco, contudo demanda a obtenção de
variáveis ou métodos estimativos de recalques do solo.
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Alonso (2007) cita a mudança com que os corpos sofrem quando
submetidos a cargas, resultando em deformações típicas decorrentes da
resistência da amostra sob estudo. Neste momento, nota-se o deslocamento
em relação a um sentido vetorial depois de aplicada a carga. Este
deslocamento é também conhecido no meio geotécnico e civil como recalque.
Métodos estimativos contribuem para determinar o volume ou altura de
deformação o qual uma estrutura afeta ao solo. As equações de Schmertmann
(1978) e de Barata (1984) são dois dos mais empregados na prática brasileira
de fundações. Valores como módulo de elasticidade do solo, coeficiente de
Poisson, tensão aplicada e dimensões da estrutura de apoio são alguns
componentes inerentes ao uso destas equações, tendo cunho estimativo como
meio de previsibilidade da construção.
Este trabalho tem como premissa a análise dos efeitos do rebaixamento
de lençol freático, fato originado pela alteração da composição de pressões e
tensões no solo. Neste contexto, se torna necessária a análise comportamental
das pressões existentes no solo, entendido pelas definições de pressões
verticais totais, neutras e efetivas, assim como as definições de adensamento
do solo, principalmente das argilas.
O solo é constituído de partículas onde parte das forças por nela
aplicadas são transmitidas, através da massa, de partícula a partícula. As
forças transmitidas a cada partícula variam do tipo de mineral presente no solo,
onde as dimensões do grão são relevantes na forma de propagação de forças
pelo contato (Pinto, 1998). Seus vazios estão preenchidos parcial ou totalmente
por água, onde a integração entre a estrutura do solo e o fluído nos vazios
determina o comportamento da massa do solo (Simons e Menzies, 1981).
A tensão vertical normal de uma amostra de solo saturado é a soma das
tensões neutras e efetivas, sendo:

´ + u

[4]

e:

u= w h
Onde:

[5]
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- tensão normal total
´- pressão efetiva
u - pressão neutra

w - peso específico da água
h - altura da amostra de solo saturada
A pressão neutra é representada pela carga piezométrica do solo
saturado, multiplicada pelo peso específico da água ou w. O acréscimo de
pressão exercido pelo peso da água não tem influência relevante no índice de
vazios ou em qualquer outra propriedade mecânica do solo, podendo ser igual
a zero se igual à pressão atmosférica (Terzaghi e Peck, 1962).
Diferentemente do comportamento da pressão neutra no solo, a pressão
efetiva é caracterizada através dos pontos de contato entre os grãos do solo.
Seu conceito corresponde na mudança de volume e a deformação do solo,
caracterizado pela alteração da equação [4] de Terzaghi sendo o resultado da
diferença da tensão normal total e a pressão estabelecida do fluido nos vazios.
De acordo com Simons e Menzies (1981), o princípio da pressão efetiva
tem importante implicação sobre a resistência, onde sua variação resulta numa
alteração da resistência e quando apurado o inverso, onde não há alteração na
pressão efetiva, então não há variação de resistência.
Fica compreendido pelo conceito citado no parágrafo acima, que na
natureza ou regiões urbanas ao ser influenciado pela carga hidráulica de uma
camada de solo, consequentemente resulta uma alteração na pressão efetiva
do solo. Com isso, uma vez efetuado o rebaixamento de lençol freático e
alterando a carga hidráulica vertical do solo, originamos possíveis patologias
em construções existentes na região decorrente a variação da resistência do
solo.
Essas patologias, originalmente caracterizadas por rachaduras diagonais
em paredes (tipo cisalhamento), descolamento entre pisos e paredes, trincas
nas extremidades de portas e impedimento do seu fechamento (decorrente da
inclinação do batente superior) são comumente identificadas em construções
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de baixa densidade ocupacional e mais acentuados em imóveis antigos de
fundação rasa.

Figura 10 - Efeito do rebaixamento em camadas compressíveis de argila mole
Fonte: Gusmão Filho (2002).

Segundo Gusmão Filho (2002), o risco geológico é mais evidente em
camadas de argila orgânica mole, normalmente adensadas, de alta
compressibilidade e espessura situada acima do nível freático dinâmico o qual
temporariamente se deseja o rebaixamento. A tabela 5 indica os recalques
possíveis em função das espessuras de camadas de solos compressíveis o
que possibilita uma orientação do risco comentado neste parágrafo não
somente ao dimensionamento da fundação do empreendimento assim como os
riscos associados à população estacionada nas proximidades da construção.
Espessura da
camada mole

Recalques absolutos estimados
(metros)

H

Min.

Max.

5m

0,2

0,35

10 m

0,4

0,9

15 m

0,6

1,5

20 m

0,9

2,17

25 m

1,1

2,9

Tabela 5- Estimativa de recalques devido ao uso de águas subterrâneas na
planície do Recife
Fonte: modificado de Gusmão Filho (2002).
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Segundo Fernandes (2006), certos solos argilosos, em particular aqueles
em seu estado natural tendo relevante presença d’água e com elevado índice
de vazios, apresentam compressibilidade acentuada. Estes específicos
maciços argilosos ocorrem em zonas geológicas muito recentes como vales
aluvionares litorâneos, fato que justifica sua presença principalmente em
regiões urbanizadas.
As argilas de característica compressível são principalmente classificadas
como orgânicas em razão da presença considerável de material em
decomposição

de

origem

vegetal,

estando

em

vários

estágios

de

decomposição (Pinto,1998). Por esta característica, apresentam elevado índice
de vazios e são caracterizadas como camadas normalmente adensadas,
condição que indica sua baixa capacidade de suporte, permitindo que os
recalques devidos a carregamentos externos ocorram rapidamente.

2.2.5

Adensamento dos solos

O adensamento dos solos é caracterizado como processo de dissipação
das pressões neutras e das deformações correspondentes (Pinto,1998).
Evidenciam-se neste assunto as argilas para o entendimento do seu
comportamento ao longo do tempo. Ao serem comparadas às areias, as argilas
tem como característica uma baixa permeabilidade, fazendo com que as
pressões neutras sejam relevantes ao desenvolvimento de projetos. Outro
aspecto está associado ao seu índice de vazios, onde a aplicação de tensões a
uma amostra com determinado índice de vazios, converge a uma única reta,
também conhecida por curva ou reta virgem.
Denomina-se argila normalmente adensada a camada a qual nunca foi
submetida à pressão maior que a correspondente à carga atual (Terzaghi e
Peck, 1962). A identificação deste tipo de solo não pode ser definida em
campo. Apenas com a obtenção de amostras e ensaios laboratoriais pode ser
comprovada sua caracterização, através das relações de tensão e índice de
vazios como representado na figura 11. A extração da amostra requer cuidados
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de forma que não altere suas condições naturais de solo encontrado
(Leonards, 1962).

Figura 11 - Variação do índice de vazios em compressão isotrópica de argila com
diferentes índices de vazios iniciais
Fonte: Pinto (1998).

Quando uma determinada camada de argila for submetida em algum
momento de sua existência a uma pressão superior à atual devida a carga de
terra

esta

argila

é

definida

como

pré-adensada

ou

também

como

sobreadensada (Terzaghi e Peck, 1962). Basicamente, sua ocorrência pode
ser devido ao peso de camadas de solo removidas pela erosão e/ou secagem.
Pela erosão ou camada de solo removido, o excesso de pressão que atuou no
solo era o mesmo ao longo da linha vertical abaixo da linha de superfície do
terreno. No caso da argila pré-adensada ter ocorrido por efeitos de secagem, o
excesso de pressão diminui na descendente a partir da primeira superfície de
evaporação, sendo que a profundidade da camada pré-adensada não possui
grandes variações de espessuras.
Este conceito contribui para aplicação em qualquer investigação
preliminar de solo, mesmo não dispondo de recursos técnicos ou laboratoriais
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de determinação precisa de sua caracterização. Em meio urbano, ambas são
presentes e quando situado em regiões de várzea são encontradas camadas
normalmente

adensadas

com

deposição

de

material

orgânico

muito

compressível. Nas regiões de maior nível planialtimétrico, em relação às
regiões de rios e lagos, percebe-se a presença de camadas que sofreram com
processo erosivo, possibilitando a presença de camadas pré-adensadas.

2.2.6

Área ou raio de influência do rebaixamento

O emprego de processos de rebaixamento de aquíferos origina alterações
no nível d’água presente na área de interesse afetando também as regiões fora
de interesse do rebaixamento do empreendimento. Conforme Garcia (2002) o
raio de influência de rebaixamento depende de variáveis do solo como a
permeabilidade do maciço, duração de bombeamento, altura do rebaixamento
de forma a estabelecer um equilíbrio entre a vazão bombeada, o volume e
dados de infiltração no poço.
O espaço o qual antes do rebaixamento continha água, agora sem este
elemento, é chamado de cone de depressão ou tronco do cone de depressão
(Garcia, 2002). Este cone composto pelo gradiente dentre os níveis estático e
dinâmico da água, possui inclinações e amplitudes que variam em função da
permeabilidade do solo assim como a natureza do aquífero.
Continuamente a elucidação teórica de tensões, discutido nos capítulos
anteriores e em especial as equações [4] e [5], o comprimento ou distância de
influência do rebaixamento pode ser apurada através da equação de Sichardt,
sendo:
[6]
Onde a permeabilidade k é expressa em metros por segundo, L, H, hD em
metros. A diferença entre as alturas H e hD relaciona basicamente a altura de
rebaixamento desejada para a escavação da área, onde H expressa a altura da
camada submersa até camada de solo impermeável enquanto que h D indica a
altura desejada para o rebaixamento, baseado na profundidade da camada
impermeável. Nesta situação, se convencionam duas linhas de fontes de
abastecimento ao sistema adotado. Para poços simples ou conjunto de poços,
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deve se conhecer o raio R de fonte circular. A equação de Schultze [7]
representa o raio de influência de um sistema de poço, onde teremos:
[7]
Para esta equação H é a altura do rebaixamento, k a permeabilidade do
maciço, t o tempo de bombeamento do poço, n a porosidade do solo.
É considerada camada impermeável aquela a qual apresente coeficiente
de permeabilidade k inferior a

cm/s. A figura 12 expressa a condição de

raio ou distância a partir de aquífero gravitacional para valas de duas fontes
lineares convergentes. O projeto deve observar as duas principais variáveis
para classificação de dimensionamento do rebaixo que se baseiam na
caracterização do aquífero (livre ou artesiano) assim como fonte de
alimentação ou o sentido de percolação d’água para captação em poços e/ou
valas. A partir destas variáveis e do escopo de tipo de poço ou calha a ser
adotada, iniciam-se as projeções de influência do rebaixo que tem como
objetivos determinar a quantidade certa de poços, seus recursos necessários à
execução assim como a projeção de influência sobre construções adjacentes a
área do empreendimento.

Figura 12- Raio de influência da área de rebaixamento - fluxo em valas de duas
fontes lineares
Fonte: Alonso (2007).
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Ao se relacionar a proposta deste trabalho, principalmente à região onde
se objetiva o estudo – que neste caso é na cidade de São Paulo – concentra-se
para a análise à tipologia de aquíferos livres ou gravitacionais. No entanto, ao
analisarmos grandes profundidades de rebaixamento de lençol, é necessário o
mapeamento de camada de água sob pressão, como comentado no item de
caracterização de aquíferos em especial aqueles identificados como aquíferos
artesianos. Neste caso, a estrutura de dimensionamento do rebaixamento é
particular e requer maior atenção em função de elevados recalques decorrente
rápida liberação de pressão e aumento da pressão efetiva.
A partir deste momento de projeto, fica imprescindível caracterizar
geologicamente os terrenos de forma a identificar as camadas de menos
resistência ou compressíveis. Incluem-se também outras variáveis como
permeabilidade, porosidade os quais influenciam diretamente a implantação de
melhor sistema de rebaixamento associados aqueles que gerem condições
econômicas favoráveis direta e indiretamente a sua aplicação.

2.2.7

Os solos da cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo está formada sobre sedimentos de argilas e
areias terciárias, conforme mostrado por Vargas (1954). São caracterizados
pela heterogeneidade dos solos que a constituem tanto quanto a sua
composição granulométrica e outras particularidades como consistência e
compacidade.
Em função da grande variabilidade de solos que ocorrem na cidade de
São Paulo, evidenciam-se as regiões caracterizadas por solos compressíveis já
identificados na região sul como nos Bairros de Moema e Chácara Santo
Antonio. Nesta região destacaram-se notícias de imóveis que foram
diretamente afetados pelo rebaixamento do lençol freático ocorrido em
construções próximos a estes imóveis.
O conhecimento da formação do solo paulistano, assim como outra
cidade sob foco de estudo, contribui sensivelmente na análise do risco do
rebaixamento. Com isso, justifica-se a partir de sondagem, a caracterização da
bacia o qual ele se localiza. No entanto, somente entendimentos sobre a
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formação do solo de uma região é pouco significativa para a análise pontual de
risco, visto principalmente a grande variabilidade e incerteza presentes nas
camadas inferiores assim como condições e níveis de água presentes.
Neste estudo, é utilizado o trabalho de Rodriguez (1998, apud PMSP,
2010) com base em carta geotécnica elaborada para o município de São Paulo,
apresentado no Anexo I. Este mapa apresenta a composição litológica da
cidade dividida em 5 grupos, compostos por área caracterizada pela presença
de sedimentos cenozóicos, suítes graníticas indiferenciadas, grupo São Roque,
grupo Serra do Itaberaba e o complexo Embu.
Nos sedimentos cenozóicos estão situados todos os depósitos de idades
terciárias e quaternárias. Sua predominância configura a presença de
depósitos arenosos ligados a argilas, identificados no mapa pela formação São
Paulo. Sedimentos terciários, que compõe as formações Resende e São Paulo
situam-se em toda a área central do município, em manchas isoladas ao sul
próximo as represas de abastecimento da cidade (Billins e Guarapiranga) e
principalmente à margem esquerda do Rio Tietê e dentre seus afluentes
(Tamanduateí, Aricanduva, Pinheiros).

Terciário

Quaternário

CRONO

LITOESTATIGRAFIA

Hologeno

Depósitos colúvio-aluviais e baixos
terraços

Pleistogeno

Depósitos colúvio-aluviais

Neogeno

Paléogeno

Cretácio Superior

Formação Pindamonhangaba
Formação Itaquaquecetuba
Formação São Paulo
Formação Resende
Formação Tremembé
Rochas alcalinas

Tabela 6 - Relações entre a litoestratigrafia
Fonte: apud Alonso (1992); Riccomini (1989), modificado.

Conforme Fernandes (1993) é importante salientar que os depósitos
aluvionares, situados em regiões próximas a rios, apresentam aspectos e
características nocivas ao associar ao uso e ocupação humana do solo, sendo:
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Áreas sujeitas a inundações.



Baixo nível de lençol freático.



Presença

de

solos

moles,

normalmente

adensados

e

compressíveis o que proporciona para construções recalques
mais acentuados.
Associados às questões intrínsecas ao solo destas regiões, outros
fatores relevantes também são apresentados como a dificuldade de escavação
assim como possibilidade de recalques elevados. Este último decorre em
função das camadas superficiais destes depósitos caracterizados pela elevada
porosidade, principalmente presente nas argilas. Pela interpretação do mapa, a
formação aluvial evidencia-se em função de sua representatividade permeando
as regiões dos rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí e o córrego Aricanduva. Esta
formação, caracterizado por um sistema fluvial de composição do solo,
configura as questões abordadas acima como porosidade, superficialidade dos
aquíferos e a baixa resistência suporte.
Aspectos comparativos de compressibilidade e resistência de alguns
solos indicam determinadas regiões como especiais, considerando sua
fragilidade de resistência mecânica. Estudos, através de ensaios laboratoriais
obtidos em amostras de solo das obras do Metrô de São Paulo (Ferreira, et. al,
1989) , sobre os aluviões quartenários presentes na cidade de São Paulo
confirmaram seu elevado grau de compressibilidade. Segundo Alonso (1992),
estes depósitos cobrem os solos terciários nas várzeas dos rios e córregos que
cortam a cidade, principalmente os rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. São
compostos por argilas orgânicas moles e de areias finas argilosas variando as
cores entre preto, cinza escuro ou amarelo e também marrom vermelho ou
cinza esverdeado decorrente sua constituição mineralógica. Estes materiais,
quando encontrados, merecem uma atenção especial consequente de sua
deformabilidade associado a um possível aumento da tensão efetiva
decorrente de determinadas práticas construtivas.
As formações São Paulo, Resende e Tremembé são bastante evidentes
no mapa geológico da cidade de São Paulo e situados principalmente na região
central da cidade e distribuindo-se até a principal rede hídrica da cidade
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compostos pelos rios e córregos mais evidentes na cidade. Fica mais evidente
na região central, a formação Resende composto por lamitos, arenitos e
conglomerados associados em planícies aluviais de rios e entrelaçados.
Na extremidade inferior do mapa, situados nos Bairros de Parelheiros e
Grajaú, está presente outra formação caracterizada como complexo Embu.
Nestes locais, estão presentes depósitos de rochas mais antigas e de grande
variedade litológica. A formação e sua composição também representam
alguns riscos à ocupação humana como escorregamentos de taludes, cortes e
aterros em áreas de gnaises e migmatitos, erosão, baixa capacidade de
suporte e dificuldade de compactação de alteração de rochas mica-xistos e
filitos (Fernandes, 1993).

2.2.8

Tipos de rebaixamento de aquíferos

São encontrados diversos sistemas para rebaixamento do nível d’água,
contudo a decisão de sua implantação depende de questões como o tempo de
rebaixo, possibilitando temporário ou permanente. Em grande proporção,
identificam-se o uso de processo temporário de rebaixamento de lençol
freático, ligando-se imediatamente antes da execução da escavação e
desativando após seu término.
Conforme Alonso (2007), os sistemas de extração da água de subsolo
podem ser:


Bombeamento direto ou esgotamento de vala



Sistema de rebaixamento com ponteiras filtrantes ou well-points
systems



Rebaixamento com injetores ou ejetores



Sistema de rebaixamento com bombas submersas

De acordo com Grandis (1998), outros pontos decisórios na adoção de
um determinado tipo de rebaixamento devem ser considerados, entre eles:
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a) Tipo de obra
A profundidade do solo a escavar e gradiente hidráulico de rebaixo são
determinantes e consequentes das características e objetivo da obra. Portanto,
necessário o amplo conhecimento das dimensões em planta dos níveis de
escavação.
b) Condições de superfície
A natureza e formação geológica, como o tipo de solo, compacidade,
alturas ou camadas, área ou nível de saturação, permeabilidade contribuem
para a definição do método em referência.
c) Altura de rebaixamento x quantidade de água a ser removida
Também conhecido como gradiente hidráulico, a altura do rebaixamento
o qual se deseja é diretamente proporcional ao volume de água a ser escoada
através de poços ou ponteiras de recalque. A análise destas variáveis sempre
em conjunto auxilia na definição dos equipamentos destinados a sucção
d’água, como bombas assim como a potencia de seus respectivos motores que
podem ser elétricos ou combustíveis conforme disponibilidades dos recursos
existentes.
De acordo com Grandis (1998), bombas para sistema de ponteiras
bombeiam volumes de 2 a 20 m³ por minuto, geralmente dimensionado com
motores de 15 e 30 cv. Para bombas, submersíveis a poços profundos, o
mercado disponibiliza rotores com diâmetros entre 7,5 e 35 cm, limitados a
uma vazão de 20 m³ por minuto.
Fato relevante elucidar que para os equipamentos destinados ao
sistema de ponteiras, é inerente a obtenção do vácuo na instalação, tendo
regulagem proporcional a altura de rebaixamento.
d) Efeito do rebaixamento em estruturas adjacentes
O aumento da pressão efetiva, causada pela diminuição da carga
hidráulica, também conhecida por pressão neutra, se torna fator determinante
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na alteração das pressões do solo originando recalques indesejados em
construções vizinhas.
Podem apresentar interferências em grandes distâncias, conforme
comentado por Grandis (1998), como por exemplo, de 50 a 100 metros. Isto se
pode presenciar, quanto identificado como predominância do solo na região,
materiais granulares como britas e areias, aumentando consideravelmente o
raio de influência do rebaixamento.
Neste momento, não somente fatores técnicos podem agregar a análise
desta variável assim como outros aspectos de riscos como de interesses
econômicos e sociais as partes diretas e indiretas que agregam o
empreendimento.
e) Natureza do aquífero e fontes de percolação
Descrita no item 2.2.1 deste trabalho, a caracterização dos aquíferos
como confinados ou não confinados e também a fonte de percolação é aspecto
relevante ao projeto de rebaixamento. A fonte de percolação pode ser
determinada através da proximidade da obra a um recurso hídrico como um
lago, costa marítima ou um rio.
As relações entre a distância L dentre a obra e a fonte de percolação, a
permeabilidade do aquífero e a carga hidráulica ou diferença

são dados

determinantes para o projeto do sistema de rebaixamento a ser empregado.
(Grandis, 1998).
A Figura 6 representa as situações encontradas na natureza do solo
para as reservas artesianas (para os poços de número 2 e 3), também
conhecidas como confinadas, e as reservas não confinadas ou livres (indicada
pelo poço de número 1).

2.3 Análise de risco pelo método da árvore de eventos ou decisão
Não somente no estudo da engenharia, mas também em outras áreas
de conhecimento é importante determinar padrões racionais não somente para
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a aplicação de métodos, mas como também para facilitar decisões. A teoria de
decisão contribui para de forma racional, estabelecer uma tomada de decisão,
estruturando-a a partir da probabilidade e consequência da decisão
preestabelecida (Luz, 1986). Uma das ferramentas aplicáveis ao uso desta
teoria é a árvore de decisão ou eventos.
O emprego desta teoria tem como finalidade minimizar a subjetividade
das decisões, estabelecendo um processo transparente e racional objetivando
uma conclusão, suportada por dados consistentes e claros de um determinado
assunto.
Segundo Costa Neto e Cynbalista (1974), a construção de uma árvore
de probabilidade permite solucionar problemas que envolvem duas ou mais
etapas, sendo muito útil como ferramenta de decisão. Trata-se de uma
representação gráfica na qual são indicadas diversas possibilidades e suas
respectivas

probabilidades

de

ocorrência.

Estas

possibilidades

estão

associadas a cada situação a qual envolve o problema, seguindo uma
sequência racional de eventos.
Por sua própria definição, a árvore tem como objetivo facilitar as
decisões em situações diversas. Conforme Salles Junior et. al (2007), o
processo de construção e análise desta ferramenta fundamenta os seguintes
passos:


Definição do problema.



Identificar alternativas a serem consideradas.



Identificação dos eventos futuros, decorrente da alternativa
associada.



Representação em gráficos das alternativas e suas ramificações.



Estimar probabilidades



Valores finais das alternativas



Tomada de decisão ou evento determinado.
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O recurso também pode envolver a determinação do valor esperado ou
VME – valor monetário esperado. Este valor é obtido com a somatória da
alternativa considerada pela probabilidade estimada. No entanto, para efeito
deste trabalho, o VME envolvido poderá ser aplicado a um evento esperado a
partir de premissas técnicas que indiquem o impacto ao meio externo.
Graficamente a árvore apresenta dois tipos de nós, definidos como
decisão

e

acaso,

representados

por

um

quadrado

e

um

círculo,

respectivamente.

Figura 13- Exemplo de árvore de decisão
Fonte: modificado de: Salles Junior et. al. (2007).

O uso da árvore de decisão e eventos faz parte integrante de
modelagem para a análise quantitativa de riscos, onde os valores de
probabilidade e impacto são expressos por valores numéricos, portanto sempre
vinculado a um percentual. Este fato caracteriza a análise quantitativa. Salles
Junior et. al (2007), enfatizam o esforço a ser realizado para o uso da análise
quantitativa para se obter dados em eventos anteriores proporcionando
benefícios relacionado a precisão e interpretação gerencial dos riscos. Com
isso, a realização da análise de riscos com o uso da ferramenta árvore,
contribui para a melhor transparência, precisão e mensuração dos riscos em
estudo.
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3 PROPOSTA DE MÉTODO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O
REBAIXAMENTO DE AQUÍFEROS LIVRES NA CIDADE DE SÃO
PAULO
Conforme Salles Junior et. al (2007), o gerenciamento e processo de
análise não tomam a decisão final, contudo, agregam informações que
melhorarão substancialmente o processo decisório. A decisão, sempre será
gerencial e quanto melhor e mais claras forem as informações, potencialmente
mais correta será a decisão.
Considerando este fato, são estruturadas pela NBR ISO 10006 (2000),
para o gerenciamento de riscos em projeto, as seguintes etapas para o estudo
dos impactos, sendo:
a) Identificação dos riscos – determinar de forma investigatória os
riscos que envolvem o projeto.
b) Avaliação

dos

riscos

–

avaliar

qualitativamente

ou

quantitativamente a probabilidade de ocorrência do evento.
c) Desenvolvimento ou tratamento do risco – planos para resposta
ao evento.
d) Controle dos riscos – processo iterativo de identificação,
avaliação e reação a riscos. Planos de contingências e reservas
financeiras são ações aplicáveis a esta condição.
Como apresentado no item 1.4, poderão ser aplicados dois tipos de
métodos de análise, podendo ser qualitativa e/ou quantitativa. Para efeito deste
trabalho, será efetuado o método quantitativo de análise de risco. Como
ferramenta inerente ao método, será aplicada a ferramenta da árvore de
eventos ou decisão conforme explorado no item anterior.
O tratamento assim como o controle dos riscos, são etapas estruturadas
para o gerenciamento de riscos, no entanto, não fazem parte da proposta e
objetivos contemplados neste trabalho. Comentado no objetivo deste trabalho,
os enfoques estão direcionados ao entendimento do fenômeno, proposta de
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modelo e ferramenta para a análise de riscos assim como sua aplicabilidade
em empreendimentos ocorridos dentro do perímetro urbano estudado.
Segundo PMI (2008), as fontes de informações para a análise
quantitativa estão relacionadas a dados históricos, levantamento, entrevistas e
caracterizada pela análise dos efeitos atribuindo-se numericamente percentuais
associados ao seu grau de risco. Com isso, deve-se dimensionar a
probabilidade e o impacto de cada risco, associado a um percentual. A tabela 7
permite

visualizar

em

quadrantes

e

percentuais

determinando-se

a

aceitabilidade do risco envolvido.
%
100
90

Probabilidade

80
70
60
50 ‘

2

4

1

3

40
30
20
10
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Impacto
Tabela 7 - Grade de tolerância de riscos
Fonte: Salles Junior, et. al. (2007).

%

No assunto proposto, a análise quantitativa atenderá a seguinte
sequência de etapas:
1. Identificação dos riscos – situações.
(i) Método: entrevistas com especialistas e projetistas de
fundações, convergindo às principais variáveis aplicáveis
ao problema.
2. Avaliação dos riscos – quantitativa.
(ii) Métodos:
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1. Aplicação da árvore de eventos/decisão associado ao
risco

envolvido

(probabilidade

x

impacto),

percentualmente.
Complementarmente as etapas elucidadas no parágrafo anterior, devese identificar preliminarmente os perigos ou riscos inerentes ao processo.
Conforme Hilson (2001), o principal objetivo do processo de identificação é
gerar uma lista ou série organizada de informações as quais se caracterizem
por gerar ameaças do assunto ou projeto sob análise.
Foi proposto como identificação dos riscos, entrevista com projetistas,
consultores e especialistas na gestão construtiva relacionando os fatores
relevantes para análise do impacto do rebaixamento em construções que
permeiam a obra (Anexo V). Foi considerada a seguinte questão padronizada
nas entrevistas realizadas: “Quais são os fatores relevantes para avaliar o
impacto do rebaixamento do lençol freático em construções vizinhas?”. Dentro
os argumentos apontados, configuram-se as seguintes premissas consolidadas
as partir das relações com a prática do rebaixamento assim como a
similaridade proposital entre as questões:
1. Presença de camadas compressíveis saturadas?
2. Raio de influência atinge construções vizinhas (considerando
permeabilidade “k” “aparente”)?
3. Elevado gradiente hidráulico para rebaixamento?
4. Construções vizinhas apoiadas sob fundações rasas?
Outras questões que foram apontadas nas entrevistas, conforme
apresentadas no Anexo V, foram removidas tendo em vista principalmente a
similaridade de seu propósito com outra questão. Esta condição foi identificada
para os assuntos relacionados à permeabilidade de solo e também o uso de
método a vácuo ou ponteiras filtrantes no processo executivo do rebaixamento.
Para a permeabilidade, fica inerente a questão de número 2 – raio de
influência – identificar a permeabilidade “k’ mesmo que de forma aparente ou
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estimada, inclusive utilizando-o na equação do raio de influência, como nas
equações [6] e [7]. Quanto ao processo por sistema a vácuo ou ponteiras
filtrantes, também podem ser tão nocivos quanto ao de poços ou outros
processos. Para a maioria dos processos, podem-se rebaixar elevados
gradientes hidráulicos em pouco tempo, onde o método adotado possui baixa
aderência ou relevância ao se aplicar para a análise do seu impacto ao meio
externo.
Tendo em vista as variáveis apontadas pelas entrevistas, a figura 14
estabelece a estrutura da árvore de eventos ou decisões para o estudo do risco
do impacto do rebaixamento de lençol freático em construções vizinhas. Na
estrutura da árvore proposta, duas questões – 1 e 2 – são evidenciadas como
elementos determinantes para a existência do risco. A partir da resposta
assertiva da sua existência, vinculam-se outras questões as quais tem como
propósito avaliar a severidade do risco associado.
Para Salles Junior et. al

(2007),

pode-se estabelecer uma escala

numérica para conversão de escala ordinal, possibilitando a geração de
gráficos e pesos para os riscos a partir da probabilidade de ocorrência de um
evento e seu respectivo impacto, exemplificado a seguir:


Probabilidade: muito alta (0,9), alta (0,7), moderada (0,5), baixa
(0,3), muito baixa (0,1).



Impacto: muito alto (0,9), alto (0,7), moderado (0,5), baixo (0,3),
muito baixo (0,1).

Com base na escala de Salles Junior et. al (2007), foi reunido o impacto
e a probabilidade conforme tabela 8 sendo utilizado para a aplicabilidade na
árvore de decisão. A partir deste modelo, são aplicadas as estimativas
percentuais indicadas diretamente ao evento futuro representado na árvore de
decisão. Desta forma, conclui-se integralmente as premissas configuradas pelo
modelo quantitativo de análise de riscos.
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Árvore de decisão
Possibilidade da execução do rebaixamento como alternativa para a realização do empreendimento.
Variáveis de análise de risco
Risco
4. Construções vizinhas
apoiadas sob fundações
rasas?

3. Elevado gradiente
hidráulico para rebaixamento?
Sim

Raio de influência atinge
construções vizinhas
(considerando permeabilidade
“k” “aparente”)?

Muito Alto

2.

Sim

4

Não

Alto

3

Alto

Sim

Sim
Não

2

4

Sim

Não

Não
Moderado

1

Não

Baixo

Risco
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto

Percentual associado
0 a 10%
11 a 30%
31 a 50%
51 a 70%
71 a 100%

Muito Baixo

Figura 14 - Árvore de decisão
Fonte: proposto pelo autor.

Risco
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto

Percentual associado
0 a 10%
11 a 30%
31 a 50%
51 a 70%
71 a 100%

Tabela 8 - Percentual do risco associado
Fonte: modificado de Salles Junior et. al., (2007).

Potencial de risco

1. Presença de camadas
compressíveis saturadas?
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4 APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASOS
Abordado nos objetivos e premissas deste trabalho, serão apresentados
3 casos ou empreendimentos que apresentam o método de rebaixamento
como premissa executiva definida por projeto e algumas delas já executadas.
Todos eles estão localizados dentro da área proposta neste estudo, ou seja, no
município de São Paulo.

4.1 Estudo de caso nº 1
4.1.1

Local

Para o estudo de caso número 1, foram caracterizados três logradouros
de empreendimentos situados na cidade de São Paulo, sendo:
A. Rua Hermano Ribeiro da Silva, 55
B. Rua Tumiarú, 143
C. Rua Livramento, 201

4.1.2

Situação em mapa

Os empreendimentos estão localizados no Bairro de Vila Mariana, zona
sul da cidade de São Paulo, com proximidade as Avenidas Vinte e Três de
Maio, Pedro Álvares Cabral e também ao Parque do Ibirapuera.
Todos os edifícios apresentam proximidade dentre eles assim como aos
imóveis afetados pelo processo de rebaixamento do lençol freático.
A condição planialtimétrica dos terrenos na época de obra e apuração
dos eventos indica situação plana, sem declives ou aclives acentuados.
Foi avaliado com base no mapa geológico da cidade de São Paulo
(Anexo I) que a região apresenta áreas caracterizadas pela presença de
depósito aluvial. Esta condição indica a possibilidade da presença de camadas
de solo compressível principalmente de argilas normalmente adensadas.
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Figura 15- Mapa de localização dos empreendimentos – estudo de caso nº 1
Fonte: Google (2012).

4.1.3

Empreendimento

Quadro do empreendimento
Empreendimentos:
A, B, C.
A. Rua Hermano Ribeiro da Silva, 55
Localização:
B. Rua Tumiarú, 143
C. Rua Livramento, 201
Área Total construída:
Variável – não apurado.
A. 23 pavimentos
Número pavimentos:
B. 26 pavimentos
C. 20 pavimentos
Número subsolos:
2 em todos os empreendimentos.
Área do terreno:
Variável – não apurado.
A. setembro de 2005 (obra concluída na época
dos levantamentos e elaboração do laudo).
Período de implantação:
B. abril de 2006.
C. março de 2006.

4.1.4

Solo
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Conforme relatório IPT (2007) foi realizado a avaliação do solo através
das

sondagens

providenciadas

pelas

construtoras

na

época

do

empreendimento (Anexo III). Com isso, constatou-se:


Aterro de argila silto-arenosa com entulho, com espessura de
cerca de 1m;



Argila orgânica silto-arenosa, muito mole a mole, cinza escura e
preta, com detritos vegetais (turfosa), com espessura variando
desde 1,7 até 4,3 m;



Areia fina argilosa, de pouco a muito compacta, amarela;
espessura de 3 a 4 m;



Argila siltosa rija a dura, cinza a amarela.

A composição do solo descrito acima foi presente, de forma resumida,
para os empreendimentos A e C. Diferentemente no empreendimento B,
identificou-se camada de argila orgânica e de areia subjacente, uma camada
intermediária de argila siltosa rija a dura, de cerca de 2 metros de espessura.
O nível d’água na época do estudo de sondagem mostrou-se próximo a
superfície dentre 0,9 e 3,6 metros de profundidade. Para tanto, caracterizou-se
a presença de camada compressível saturada nos terrenos das obras e
possivelmente no subsolo das construções adjacentes que permeiam as
construções sob referência.

4.1.5

Método de rebaixamento

Foi adotado método de bombeamento direto para o rebaixamento do
lençol freático para os empreendimentos B e C. Para o Edifício B, habitado há
vários anos, presume-se que durante a construção, tenha-se adotado do
mesmo processo de rebaixo. Esta conclusão se justifica em função do uso
bomba submersa presente em poço o qual descarta da água coletada pelo
lençol na rede pluvial pública.
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4.1.6

Raio de influência

Decorrente da compressibilidade e porosidade do material encontrado
no subsolo será adotado coeficiente de permeabilidade estimado em
cm/s.
[6]
[7]
L = 150 metros

4.1.7

[8]

Árvore de decisão
Árvore de decisão

Possibilidade da execução do rebaixamento como alternativa para a realização do empreendimento.
Variáveis de análise de risco
Risco
4. Construções vizinhas
apoiadas sob fundações
rasas?

3. Elevado gradiente
hidráulico para rebaixamento?
Sim

Raio de influência atinge
construções vizinhas
(considerando permeabilidade
“k” “aparente”)?

Muito Alto

2.

Sim

4

Não

Alto

3

Alto

Sim

Sim
Não

2

Sim

4

Não

Não
Moderado

1

Não

Baixo

Risco
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto

Percentual associado
0 a 10%
11 a 30%
31 a 50%
51 a 70%
71 a 100%

Muito Baixo

Figura 16 - Árvore de decisão do estudo de caso nº 1
Fonte: proposto pelo autor.

Potencial de risco

1. Presença de camadas
compressíveis saturadas?
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4.2 Estudo de caso nº 2
4.2.1

Local

Estudo situado na Avenida Iraí, 782 no Bairro de Moema, zona sul da
cidade de São Paulo.

4.2.2

Situação em mapa

Localizado próximo as Avenidas Ibirapuera e dos Bandeirantes, o
empreendimento apontado como causador das ocorrências de patologias em
construções vizinhas situa-se em região comercial da cidade de São Paulo.
Nesta região estão localizadas construções de grande porte ocupadas como
centros comerciais – shoppings – assim como escritórios e edifícios
residenciais. Não obstante, também é relevante a presença de construções do
tipo sobrado ocupadas predominantemente por estabelecimentos comerciais.
A condição planialtimétrica não somente do local de estudo mas também
pela região é caracterizada como plana, mantendo-se a mesma cota de base
(nível de logradouro) ao longo de até 150 metros do quadrilátero em estudo.

Figura 17- Mapa de localização do empreendimento – estudo de caso nº 2
Fonte: Google (2012).
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Através do mapa geológico da cidade de São Paulo (Anexo I), no Bairro
de Moema temos duas formações litológicas complementares entre si.
Primeiramente a caracterização de depósitos aluviais que indicam a presença
de camadas de solo compressíveis e em segundo a formação Resende o qual
se configura próximo a planície aluvial de rios e entrelaçados.
Conforme dados IPT (2005), na região foi canalizado córrego,
denominado Uberabinha o qual segue coincidentemente pelas Avenidas Iraí e
Alamedas Guaramomins e Jurupis. Desta forma, justifica-se a caracterização
do solo do Bairro, descrito no parágrafo anterior, por uma formação aluvial
decorrente a presença de rios ou córregos.

4.2.3

Empreendimento

Quadro do empreendimento
Empreendimento:
A.
Localização:
Av. Iraí, 172
Área Total construída:
8.700 m² aproximadamente.
Número pavimentos:
14
Número subsolos:
2
Área do terreno:
1.200 m² aproximadamente.
Período de implantação:
Março de 2004.

4.2.4

Solo

Para determinação do solo da região, foi realizado ensaio CPT – Cone
Penetration Test – de área o qual permeia o empreendimento. Como apontado
pela sondagem e também indicado no Anexo IV deste trabalho, foi identificado:


Presença de argila orgânica turfosa a 1 metro de profundidade,
atingindo profundidade média de 4 metros e nos outros dois
sendo encontrada até o fundo da perfuração.



Argila silto arenosa de 4 a 6 metros de profundidade, variando
espessura nos locais ensaiados.
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Areia de granulação variada, pouco argilosa com pedregulho
encontrada a 6 metros de profundidade. A espessura desta
camada varia de 0,30 a 2,40 metros.



Areia fina e média, argilosa, pouco a medianamente compacta,
encontrada a 13 metros de profundidade finalizando o ensaio.

Foi constatado nível d’água a profundidade entre 1,1 a 1,8 metros. Nesta
condição, boa parcela da camada de argila orgânica encontrava-se saturada.

4.2.5

Método de rebaixamento

Foi empregado método de bombeamento direto de poço coletor,
centralizado no interior do canteiro de obras. Como contenção do solo
circunvizinho, adotou-se a cravação de perfis metálicos W250 X 32,7 com
pranchamento em madeira. Desta forma, o controle do nível dágua presente no
poço de captação, determinou o ponto final da curva do rebaixamento
caracterizada pela sua baixa curvatura decorrente presença de camada porosa
e permeável de argila orgânica e areia.

4.2.6

Raio de influência

Similar a situação encontrada no estudo de caso número 1, a
porosidade do material encontrado e a característica permeável de camadas
subjacentes às de argila orgânica, foi adotado coeficiente de permeabilidade
estimado de

cm/s.
[6]
[9]

L = 165 metros

4.2.7

Árvore de decisão

[10]
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Árvore de decisão
Possibilidade da execução do rebaixamento como alternativa para a realização do empreendimento.
Variáveis de análise de risco
Risco
4. Construções vizinhas
apoiadas sob fundações
rasas?

3. Elevado gradiente
hidráulico para rebaixamento?
Sim

Raio de influência atinge
construções vizinhas
(considerando permeabilidade
“k” “aparente”)?

Muito Alto

2.

Sim

4

Não

Alto

3

Alto

Sim

Sim
Não

2

Sim

4

Não

Não
Moderado

1

Potencial de risco

1. Presença de camadas
compressíveis saturadas?

Não

Baixo

Risco
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto

Percentual associado
0 a 10%
11 a 30%
31 a 50%
51 a 70%
71 a 100%

Muito Baixo

Figura 18- Árvore de decisão do estudo de caso nº 2
Fonte: proposto pelo autor.

4.3 Estudo de caso nº 3
4.3.1

Local

Situado na Avenida Hulgo Beolchi número 100, no Bairro do Jabaquara,
zona sul da cidade de São Paulo.

4.3.2

Situação em mapa

O empreendimento se destina ao uso comercial e está localizado em
região de ocupação mista da cidade de São Paulo, caracterizado pelo uso
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comercial e residencial de baixa e alta densidade ocupacional. Próximo ao
Metrô da cidade, estação Conceição, trata-se de área da zona sul da cidade
atualmente considerada nobre tendo em vista sua acessibilidade ao transporte
de qualidade disponível pela metrópole. A região apresenta potencial favorável
ao desenvolvimento ocupacional, tanto no uso residencial como comercial.

Figura 19- Mapa de localização do empreendimento – estudo de caso nº 3
Fonte: Google (2012).

A Avenida Hugo Beolchi representa o eixo principal de ligação do Bairro
de Vila Mariana ao Bairro do Jabaquara, onde este último localiza-se o
empreendimento. No subsolo, também próximo a este eixo, encontra-se a
estrutura do transporte coletivo urbano, o Metrô, parâmetro importante para
entendimento da ocupação territorial. O terreno de 6.605 m² possui acesso pela
Avenida Hugo Beolchi e a Rua Guaratuba.

4.3.3

Empreendimento
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Quadro do empreendimento
O empreendimento de finalidade comercial está
situado em região de ocupação mista da cidade
Empreendimento:
de São Paulo, caracterizado pelo uso comercial e
residencial de baixa e alta densidade
ocupacional.
Próximo ao Metrô da cidade, parada Conceição,
trata-se de área da zona sul da cidade atualmente
considerada nobre tendo em vista sua
acessibilidade ao transporte de qualidade
Localização:
disponível. Com excelente potencial de
desenvolvimento ocupacional, tanto no uso
residencial como comercial, a região apresenta
favoráveis características pela boa infraestrutura
urbana preexistente.
Área Total construída:
45.377 m²
Número pavimentos:
21
Número subsolos:
7
Área do terreno:
6.605 m²
Período de implantação:
Julho de 2012.
4.3.4

Solo

As sondagens realizadas em julho de 2011, conforme Anexo II, indicam
presença marcante de argila siltosa pouco arenosa com espessura média de 8
metros localizados até 17 metros a partir da cota do terreno. Continuamente
percebe-se a presença de material arenoso em camadas menores, no entanto,
chegando

até

5

metros

de

espessura

e

profundidade

média

de

aproximadamente 22 metros a partir da cota original do terreno.
O nível d’água foi identificado a uma profundidade que varia ente 3 até 6
metros de profundidade, considerando cota ou perfil original do terreno.
Considerando uma avaliação através da localização do empreendimento
no mapa geológico da cidade associado, é pouco provável a presença de
material compressível conforme explorado nos itens 2.2.4 e 2.2.5. Nesta
região, configura-se a presença de camadas pré-adensadas e compactas, fato
justificado pelos índices de SPT obtidos no levantamento do solo, com
resistência considerável a partir de 10 metros da cota do terreno. Mesmos nos
substratos acima, não foram identificados, nas amostras colhidas no interior do
empreendimento,

material

apresentando

características

porosas

e
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compressíveis. Faz parte dos dados acima citados, os Anexos I e II como fonte
de informação sobre o solo da região da obra.

4.3.5

Método de rebaixamento

Bombeamento simples superficial da base da escavação. Proposta
objetiva manter o nível do lençol freático perimetral com uso de método
estanque de contenção de solo.

4.3.6

Árvore de decisão
Árvore de decisão

Possibilidade da execução do rebaixamento como alternativa para a realização do empreendimento.
Variáveis de análise de risco
Risco
4. Construções vizinhas
apoiadas sob fundações
rasas?

3. Elevado gradiente
hidráulico para rebaixamento?
Sim

Raio de influência atinge
construções vizinhas
(considerando permeabilidade
“k” “aparente”)?

Muito Alto

2.

Sim

4

Não

Alto

3
Alto

Sim

Sim
Não

2

Sim

4

Não

Não
Moderado

1

Não

Baixo

Risco
Muito baixo
Baixo
Moderado
Alto
Muito alto

Percentual associado
0 a 10%
11 a 30%
31 a 50%
51 a 70%
71 a 100%

Muito Baixo

Figura 20- Árvore de decisão do estudo de caso nº 3
Fonte: proposto pelo autor.

Potencial de risco

1. Presença de camadas
compressíveis saturadas?
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4.4 Discussão dos resultados
Os casos caracterizados nos itens anteriores apresentam entre si a
condição no qual o método de rebaixamento de lençol freático é uma
alternativa que permite o atendimento das premissas de um empreendimento.
Dentre estas premissas está à necessidade de escavação do solo onde o nível
da água existente é um condicionante nocivo à construção assim como a
trabalhabilidade no canteiro de obras.
Portanto, o modelo quantitativo proposto, composto pela ferramenta
árvore de decisão, condiciona a utilização do método de rebaixamento como
possibilidade preliminar de utilização. Desta maneira, o título da ferramenta
empregada como análise de risco, expressa esta situação.
Nos empreendimentos em estudo, dois deles, ocorridos em 2004 e
2006, apresentaram potenciais elevados de risco. Foram classificados como
risco muito alto os casos de número 1 e 2 e risco muito baixo ou inexistente
para o caso de número 3. Como característica relevante nos casos 1 e 2 está a
presença de camada de solo compressível, presente nos depósitos aluvionares
que permeiam os rios e córregos, da cidade de São Paulo.
Nas premissas de análise de risco, chama atenção a aplicação da
equação de Sichardt, como questão que diferencia os riscos baixos e altos.
Adotando-se coeficiente de permeabilidade, mesmo estimado, a distância
apurada pelos casos 1 e 2 orienta beneficamente a um cenário de maior
impacto. No entanto, de forma preliminar, considerando que posteriormente
será avaliada a existência de construções passíveis de patologias que integram
esta área.
Mesmo aplicado a casos ocorridos no passado, o método adotado
apresentou-se eficaz e devidamente justificado pela ocorrência de sinistros nas
construções vizinhas. Esta situação foi relatada nos relatórios do Instituto de
Pesquisa Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT – emitidos para a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do município de São Paulo. Para
o caso de numero 3, caracterizado com baixíssimo impacto, sua implantação
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ainda não foi realizada fato que contribui para mitigar todos os riscos
envolvidos preliminarmente a execução.
Na aplicação da árvore de decisão no estudo de caso situado no Bairro
do Jabaquara, São Paulo, a decisão foi concluída precocemente em virtude da
inexistência da presença de camada de solo compressível, fato também
justificado pela caracterização da região no mapa geológico da cidade. Por
este fato, conclui-se pelo baixo impacto e probabilidade de ocorrência de
sinistros ocasionados pela prática do rebaixamento para este endereço.
A norma NBR 6122 – Projeto e execução de fundações – comenta da
interferência da execução de uma fundação sobre um empreendimento. O item
4.7.2 elucida “Qualquer obra de fundação, escavação, ou rebaixamento de
lençol freático feita próximo a construções existentes deve ser projetada
levando em conta seus eventuais efeitos sobre estas construções”. Por esta
razão, a avaliação preliminar do impacto se torna essencial não somente ao
aspecto de causar prejuízos a terceiros, mas também ao próprio projeto e
demais interesses relacionados à obra.

72
5 CONCLUSÃO
A metodologia proposta para avaliar o impacto do rebaixamento
permitiu, a partir de sua aplicação nos casos citados no capítulo 4, as seguintes
conclusões:


O emprego de 4 questões avalia de forma eficiente a
probabilidade e impacto associados a prática do rebaixamento do
lençol freático, tendo em vista que:
o Sintetiza os principais fatores que caracterizam o risco da
prática desta alternativa construtiva.
o Avalia

a

viabilidade

do

emprego

do

processo

no

empreendimento, tendo em vista o custo e impacto de
implantação.


Duas das questões propostas (de números 1 e 2) são
determinantes e tem como propósito configurar o potencial de
ocorrência de um sinistro.



Quanto ao uso de modelo quantitativo com a aplicação da árvore
de decisão como método de análise, conclui-se que:
o Simplifica as questões facilitando a interpretação da
decisão configurada através das características da obra.
o Estrutura, sequencialmente, os fatores envolvidos no
fenômeno e necessário a este estudo.

73
6 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
As ferramentas e questões propostas sintetizam o estudo. Desta forma,
não permitem uma avaliação profunda de modo a apontar de forma singular, o
maior risco ou até mesmo os recalques causados as edificações presentes na
periferia do empreendimento. Uma vez determinado a necessidade de um
estudo profundo para pesquisas futuras, recomenda-se:
o Criação

de

um

concomitantemente

segundo
à

árvore

nível
proposta,

de

estudo,

caso

seja

confirmado potencial elevado de risco.
o Para o segundo nível de estudo, é necessário avaliar
aspectos que profundamente caracterizam o sinistro
associado ao risco. Como exemplo, avaliar a espessura de
camada compressível, curvatura do raio de influência,
execução de sondagens externas ao local da obra,
parâmetros de permeabilidade e compressibilidade dos
solos obtidos em laboratórios e até a estimativa de
recalques por imóvel situado no raio de influência do
rebaixamento.
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ANEXO I - Localização dos casos 1 e 3 no Atlas Ambiental do Município de
São Paulo - Geologia
Fonte: modificado de: PMSP, (2010).
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ANEXO II – Sondagem - estudo de caso nº3
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ANEXO III – Mapa da região e empreendimentos associado à sondagem da
região - estudo de caso nº 1
Fonte: IPT, (2007).
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ANEXO IV – Perfil do subsolo: Terreno à Av. Iraí, 782 – estudo de caso nº 2
Fonte: IPT, (2005).

97

SP-02

SP-01

SP-03

(+ 0,71)

(+ 0,60)

(+ 0,16)

ATERRO COM ARGILA SILTOSA, PCO. ARENOSA, COM

0
N.A. 1,39 m

0/50

N.A. 1,17 m MAT. ORGÂNICA, AMARELO
ESCURAO.

0
0/50

0/54
0/48

ARGILA ORGÂNICA, SILTOSA, PCO. ARENOSA,

0/48

C/ DETRITOS VEGETAIS, MTO. MOLE, PRETA.

0/56

N.A. 1,84 m

0/54
1/49

6

ARGILA SILTO - ARENOSA , MOLE A

20
15

COTAS (m)

7
6

AREIA DE GRANULAÇÃO VARIADA, PCO. ARGILOSA, C/

AREIA FINA E MÉDIA, ARGILOSA, PCO. A

16

5

PEDREG. VARIADOS, MED/TE COMPACTA, CINZA
CLARO.

8
13

MED/TE COMPACTA, VARIEGADA.

17
12

10
8

12

5

5

6

ARGILA SILTOSA, PCO. ARENOSA, MOLE

18

5

27

14

5
7

29

MÉDIA , CINZA CLARO .

10

11

A MÉDIA, AMARELA E CINZA.

22

17
15

AREIA FINA E MÉDIA, PCO. ARGILOSA, MED/TE

16

COMPACTA, CINZA E AMARELA.

31
13

SP-3

Av. Iraí

10

28

15

SP-2
SP-1

Rua Jequitaí

5

3

Al. Tupiniquins

0/47
7

15

98

ANEXO V – Entrevista com projetistas, consultores e especialistas relacionando
os fatores relevantes para análise do impacto do rebaixamento em construções
que permeiam a obra
Fonte: proposto pelo autor.
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Profissional
Dr. Jose Maria de Camargo Barros
Eng. Paulo Moura
Instituição/Empresa
IPT
1
Será necessário rebaixar o nível
Presença de camadas
dágua?
permeáveis e impermeáveis
(situação).

Eng. Sergio Mello

Eng. Ricardo Cesar Fantoni

APPOGEO Consult e Proj de Fundações

Tecno Eng. Consl. Ltda

Eng. Dr. Mauricio Abramento
USP

Presença de aterros, solos
Permeabilidade do solo: maior a
porosos, orgânicos em
permeabilidade maior o risco.
decomposição posicionado em
área saturada acima do piso/ cota
de escavação.
Rebaixamento é provisório ou
Gradiente hidráulico de
Altura do lençol freático.
Tipo de fundação adotada para o
permanente?
rebaixamento/posição do lençol
prédio: necessidade de
freático.
rebaixamento para sua
implantação (fundações rasas).
Há presença de camada de solo mole Presença de camadas
Necessidade do rebaixamento
Gradiente dentre perfil de solo
compressível?
compressíveis saturadas?
que necessite considerando
natural associado com
premissa de projeto do cliente.
profundidade da escavação: mais
profundidade > risco.
A espessura da camada mole é
Construções de pequeno porte em Situado em regiões com histórico Tipo e fundação das construções
expressiva - acima de 2 metros?
fundações superficiais/rasas?
de patologias de rebaixamento do vizinhas: fundações rasas > risco.
lençol que requer análise de área
de influência.
Há construções vizinhas ao
Método de rebaixo (ponteira,
Permeabilidade do solo.
Distância das construções vizinhas
empreendimento apoiadas em
poços).
em relação à divisa do terreno:
fundação rasa?
menor a distancia > risco.

Será necessário rebaixar o nível
d'água?

6

A altura de rebaixamento é relevante – Fator topográfico. Quanto mais
superior a 2m?
plano maior possibilidade ou
probabilidade de impacto.

7

O raio de influência de influência
atinge as construções vizinhas?

Efeito de acréscimo de atrito
negativo, para construções
vizinhas apoiadas em fundações
profundas?
A altura do rebaixamento é
relevante - superior a 2 metros?

8

Construções vizinhas apresentam
favorável conservação e adequado
método de fundação?

9

Utilizado método permeável de
contenção ou taludamento de
encosta?

2

3

4

5

Projeto
Solo
Risco Externo

Método a ser utilizado de
rebaixamento do lençol.

Presença de camada
Caracterização construtiva de
compressível saturada, sob aterro, imóveis vizinhos (fundação,
intependente da fundação estrutura, patologias existentes).
recalque diferencial.
Identificar infraestruturas
hidráulicas abaixo de construções
que possam existir patologias
futuras e vazamento de água –
carreamento de solo e sobrecarga
lateral (empuxo).

Rebaixamento é provisório ou
permanente?

Há presença de camada de solo
mole compressível?

A espessura da camada mole é
expressiva - acima de 2 metros?

Há construções vizinhas ao
empreendimento apoiadas em
fundação rasa?

O raio de influência de influência
atinge as construções vizinhas?

Construções vizinhas apresentam
favorável conservação e adequado
método de fundação?
Utilizado método permeável de
contenção ou taludamento de
encosta?

