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RESUMO 

 É de extrema importância o bom aproveitamento de todos os espaços 

disponíveis para as obras na construção civil, desenvolvendo-se estruturas cada vez 

mais profundas, sujeitando- as a ações do lençol freático, que por sua vez, exerce 

um fenômeno chamado de subpressão. O presente trabalho visa explicar os 

métodos executivos de uma laje de subpressão, que é desenvolvida para combater 

tais esforços, visto que são pouquíssimos os trabalhos acerca do tema. Existem 

inúmeros benefícios ao se utilizar a laje de subpressão tais como: À não 

manutenção do dreno de rebaixamento do lençol freático depois de feita a fundação, 

reduzindo os custos com energia elétrica e manutenção, não ocorrência de 

carreamento do solo vizinho, incentivos fiscais cedidos pelo governo. Dando-se 

atenção especial à todos os processos que levam à execução da laje, são eles: 

Estudo do lençol freático no local da construção, contenções dos taludes e 

escavações dos terrenos, rebaixamento provisório do lençol freático para construir 

as fundações, formas para a laje, detalhes da armação para a laje, plano de 

concretagem, impermeabilização e características do concreto à ser utilizado. Esses 

processos detalhados vêm enriquecer o meio acadêmico, dando aos profissionais da 

área, um maior conhecimento sobre o tema proposto. 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais devido ao maior rigor das leis de uso e ocupação do solo das 

grandes cidades, deve-se aproveitar ao máximo os espaços disponíveis, para assim 

viabilizar economicamente o empreendimento, construindo estruturas mais 

profundas, sujeitando-as à ação do lençol freático, que por sua vez exerce uma força 

contrária a da gravidade, empurrando as estruturas para cima, gerando o fenômeno 

da subpressão. 

Sendo necessário o desenvolvimento de peças estruturais que trabalhem 

agindo contra o fenômeno da subpressão, como lajes por exemplo, que permitirão 

assim à retirada do sistema de drenagem, favorecendo o meio ambiente e a 

indústria da construção civil. 



São várias as vantagens de se utilizar laje de subpressão, os governos 

federal, estaduais e municipais brasileiros, cedem incentivos fiscais como redução 

de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ao longo do tempo, selo verde a 

construção. Sendo um dos principais dispositivos utilizados o estatuto das cidades. 

A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias 

visando à redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, 

nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam 

os impactos ambientais e economizem recursos naturais. (Lei Federal 

10.257, 2001, p. 13). 

OBJETIVO 

 O presente trabalho visa explicar a metodologia executiva de uma laje de 

subpressão, pois essa estrutura especial, estará sujeita à um regime diferenciado de 

forças, devido à influência constante do lençol freático na laje, o que gerará uma 

série de pormenores em relação à sua execução. Diferentemente das lajes 

convencionais que são desenvolvidas para trabalharem a seco, ou seja, sem sofrer 

ações de águas subterrâneas. 

 METODOLOGIA 

 Os estudos realizados serão baseados em revisão bibliográfica, entrevista 

com engenheiros experientes na área e conhecimento dos participantes da pesquisa 

que adquiriram ao longo da vida acadêmica. A pesquisa foi realizada no ano de 

2016 na região do litoral de São Paulo. 

DESENVOLVIMENTO 

O material utilizado para construção de uma laje de subpressão (laje utilizada 

para situações de grandes profundidades, em que há à ação constante do lençol 

freático sobre a estrutura, que inclusive varia conforme o índice de chuvas da região) 

deve ser resistente, de baixíssima permeabilidade, durável e com boa 

trabalhabilidade. Para se executar à construção de uma laje de subpressão, deve- 

se atentar à metodologia executiva da laje de subpressão, que engloba: Estudos do 

lençol freático no local da construção, contenções e escavações dos taludes, visto 

que é uma estrutura feita em grande profundidade, rebaixamento do lençol freático 



para executar as fundações. São então preparadas as formas da laje, visto que esta 

deve ser armada para resistir aos esforços de subpressão impostos pela água. O 

tipo de concreto a ser utilizado, possui características próprias, e tem como fator 

determinante um plano de concretagem para se evitar as juntas de concretagem, e 

toda a parte de impermeabilização na laje e nas estruturas de contenção. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estudos acerca do tema, mostram que o uso da laje armada a subpressão 

em relação ao uso de uma laje convencional submetida às mesmas forças 

hidrostáticas, traz inúmeros benefícios aos seus usuários. Agredindo menos o meio 

ambiente, pela questão de não haver o uso contínuo do dreno de rebaixamento do 

lençol freático, reduzindo o consumo de energia elétrica, preserva-se assim o meio 

ambiente. Também pelo fato de não ter que fazer manutenção em drenos, não há o 

risco de movimentações indesejadas de terra, diminui-se de sobremaneira o risco de 

patologias na estrutura devido às forças hidrostáticas, pelo fato de a laje ser armada 

à subpressão. Sendo o presente trabalho, mais uma alternativa aos engenheiros, 

para ganhar espaço nos empreendimentos, tornando-os economicamente viáveis e 

preservando o meio ambiente, que é a maior necessidade da raça humana, para 

termos assim um mundo melhor para as futuras gerações. 
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