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Aquífero

“aqui” = água
“fere” = suportar

Portanto, aquífero = “suporte de água”

Os aquíferos são formações geológicas permeáveis que armazenam água e permitem sua circulação
Podem ser: “livres” ou “freáticos” (também denominados “gravitacionais”) quando a água está
submetida à pressão atmosférica
“artesianos” ou ”confinados” quando a água está submetida a pressão superior a atmosférica
Pinto et al., 1976
“Hidrologia básica” –
Edgard Blucher

Ver também Figura 10.5 do vol. 2 do
livro GEOLOGIA DE ENGENHARIA
AMBIENTAL publicado pela ABGE em
2018, cujos editores são Antônio
Manoel dos Santos Oliveira e João
Jerônimo Monticeli

Artesianismo durante a execução de sondagem à percussão
(Sondagem fornecida pelo colega Ricardo Born)

Artesianismo provocado por gás metano localizado a 31 m de profundidade
durante a execução de sondagem à percussão (argila orgânica)

CURIOSIDADE
A cidade de Santos, no litoral paulista, é conhecida por suas praias e belos jardins,
mas poucos sabem que tudo começou com um “vulcão” há quase 125 anos.
Em 29/12/1896, Santos ganhava sua primeira atração turística: “O Vulcão do Macuco!”
que chamou a atenção dos moradores locais e atraiu centenas de turistas de diversas
cidades próximas à Santos.

Isto ocorreu quando funcionários de uma empresa perfuravam um poço artesiano, entre o estuário e a
atual Rua Almirante Tamandaré, no Bairro do Macuco. Ao atingirem a profundidade de 17 m, a sonda
encontrou gás metano sob forte pressão analogamente ao que mostramos em Itajaí. Na sequência,
vieram as chamas numa coloração amarelada que atingiram cerca de10 m de altura.
O misterioso barulho e o fogo que “brotava” do chão acordou os moradores locais e se transformou,
instantaneamente, num ponto turístico. Todos queriam conhecer “o Vulcão do Macuco!”. Por
segurança, o local foi isolado e era proibido chegar a menos de 7 m da cratera que se formou. O
fenômeno durou até fins de janeiro do ano seguinte, atraindo turistas das cidades vizinhas.
Considerado o primeiro “ponto turístico” da região, o vulcão também inaugurou a “era dos
ambulantes” que já exageravam nos preços cobrados. Há relatos de reclamação dos valores
abusivos cobrados pelos pastéis, limonadas, cervejas, pedaços de bolo de fubá, entre
outras guloseimas da época. O movimento foi tanto que a prefeitura teve que alterar a rota
dos bondes, àquela época puxados por burros, para facilitar o acesso ao bairro.

Um especialista sobre o assunto, Dr. Orville Derby (*) (geólogo e geógrafo estadunidense
naturalizado brasileiro), esclareceu o caso ao jornal Estado de São Paulo, acalmando a
população e afirmando que não se tratava de um vulcão, mas sim de um poço artesiano que
durante sua perfuração atingiu uma região que continha gás metano sob pressão. Já o fogo
tinham sido causados por alguma faísca gerada por atrito entre as ferramentas da sonda
exploratória e que em breve, o “Vulcão do Macuco” se extinguiria. Essa informação ganhou
destaque em outros veículos de comunicação e se mostrou certeira, mas marcou a história
do turismo em Santos.
(*) No recente livro “Evolução da Seção de Barragens em Açudes no Nordeste, dos Primórdios até Orós” de Guido Guidicini e Walmir

Duarte Jardim editado pela ABGE cita: “Importante contribuição foi dada pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), criado
em 1906, pelo geólogo e geógrafo norte-americano Orville Derby, que já havia fundado e dirigido (1886 – 1904) a Comissão Geográfica e
Geológica de São Paulo ..............

Novo vulcão?

No final de agosto de 2009, evento parecido voltou a ocorrer na mesma região, quando se realizavam
sondagens à percussão, quando ocorreu uma pequena explosão seguida de uma chama que “brotou”
do furo. A causa foi que o equipamento atingiu, assim como em 1896, um bolsão de gás e uma faísca
provocada pelas ferramentas de perfuração gerou as chamas.

Existe um vídeo no YouTube mostrando este evento

Artesianismo “provocado”

CUIDADO!!!

NA normal (cota – 2,00m)  (18-2)x1 = 16 tf/m2

FS = 15,4/16 = 0,96 < 1
σresistente = 2,45x2 + 7x1,5 = 15,4 tf/m2

σatuante

NA normal (cota – 2,00m)  (45-2)x1 = 43 tf/m2
NA excepcional (cota 0,00) 45x1 = 45 tf/m2

σresistente = 15,4 tf/m2 + 5x2 + 22x1,5 = 58,4 tf/m2
FS

NA normal = 58,4/43 = 1,36
NA excepcional = 58,4/45 = 1,30

O QUE SE PROVOCA NO SOLO QUANDO SE REBAIXA O NÍVEL DE ÁGUA?
Sabe-se da Mecânica dos Solos que qualquer rebaixamento do nível de água
provoca aumento das tensões efetivas (σef) no solo, visto que as tensões efetivas
aumentam com a diminuição da pressão neutra (u), segundo a expressão:

σef = σtotal – u
u = γw.hw

é “pressão neutra” exercida pela água contra os grão do solo.

Este aumento na tensão efetiva ocasiona recalques tanto mais
significativos quanto mais compressível for o solo (argilas
moles e solos fofos) conforme se mostra no exemplo a seguir
Lembrete atual: Se o solo for granular (c = 0) e ocorrer u = σtotal  σef = 0  o solo não tem resistência ao cisalhamento,
ou seja se comporta como um líquido
 é o fenômeno da LIQUEFAÇÃO hoje muito comentado face aos acidentes com as barragens de rejeitos
cujo alteamento tem sido executado à montante e que já estão proibidas após os acidentes de Mariana
e Brumadinho (NOTA TÉCNICA n° 001/2022 da ABMS de 15/02/2022).

Exercício: Calcular o acréscimo de tensão efetiva ocorrida no meio
da camada de argila siltosa mole do exemplo ao lado,
provocada pelo rebaixamento do nível de água da cota -2 m
para a cota – 10 m. Admitir que o peso específico natural da
areia fina, imediatamente acima da argila siltosa mole,
decresça (em função da diminuição do grau de saturação)
para 18 kN/m3, após o rebaixamento.

NA

Solução:
A cota no meio da camada de argila siltosa média mole é – 12,50m
Tensões antes do rebaixamento, com o nível de água na cota – 2 m
σ = 2x18 + 8x20 +2,5x16 = 236 kN/m2
u = 10,5x10 =
105 kN/m2
σ´ = 236 – 125 =
131 kN/m2
Tensões após o rebaixamento do nível de água para a cota – 10 m
σ = 2x18 + 8x18 +2,5x16 = 220 kN/m2
u= 2 ,5x10 =
25 kN/m2
σ´ = 220 – 25 =
195 kN/m2

Acréscimo de tensão efetiva Δσ` = 195 – 131 = 64 kN/m2

IMPORTANTE !!!!
Esse acréscimo de tensão efetiva, provocada pelo
rebaixamento do nível de água, ocasionará
recalques das camadas onde se promoveu esse
rebaixamento e esses recalques serão tanto
maiores quanto mais compressíveis forem esses
solos, em particular se forem argilas muito moles.
Um caso não tão distante no tempo ocorreu aqui
em São Paulo, no bairro de Moema, conforme é
mostrado a seguir

2004

Alerta!

Qualquer que seja o sistema de rebaixamento empregado, o mesmo impõe uma
redução das poro - pressões do solo e, consequentemente, um aumento nas
tensões efetivas, as quais podem causar (e muitas vezes causam) recalques
indesejáveis às estruturas situadas no raio de influência do rebaixamento,
principalmente se estiverem sobre camadas compreensíveis, como argilas moles
ou areias fofas.
Por isso um projeto de rebaixamento pressupõe um estudo da influência do
mesmo sobre essas estruturas. As estruturas consideradas mais sensíveis devem
ser controladas por instrumentação (medidas de recalques e abertura de
fissuras) para alimentar a tomada de decisões rápidas que minimizem danos às
mesmas.
Também é conveniente durante o rebaixamento instalar medidores de nível de
água, em pontos estratégicos para acompanhar a variação do nível do lençol
freático e compará-lo com o previsto no projeto. Essa evolução do rebaixamento
deve ser correlacionada com a vazão medida no sistema através de hidrômetros

O projeto de rebaixamento permanente de subsolos aqui em SP (e outras cidades, por ex. Santos, com subsolo a 1,50 m abaixo
da guia) deve prever, como custo no condomínio, o consumo de energia necessária para acionar as bombas de recalques que
captam a água que é conduzida por uma camada drenante sob a laje a um poço de captação. Nesse poço costuma-se instalar
duas bombas de recalque que trabalham, alternadamente, a cada 15 dias ou a cada mês.
Nota: O dimensionamento desse material drenante não é feito. Costuma-se usar brita sem definir claramente sua granulometria.
Este gasto com energia não é normalmente do conhecimento dos compradores dos imóveis (condôminos), pois isso não consta
nem do projeto nem do contrato, embora seja um custo PERMANENTE (durante toda a vida útil do prédio).

POUCO GASTO COM
ENERGIA ELÉTRICA

MUITO GASTO COM
ENERGIA ELÉTRICA e
ainda causa recalques
nas estruturas próximas

1ª Solução: Uso de “rolha” com colunas Jet Grouting
0

Não
existe
camada
“impermeável” ou o projetista
não quer adotar a solução de
“bombeamento” permanente
como acima mostrado
O cálculo da espessura da “rolha” de
Jet Grouting, ancorada em estacas
tracionadas, como se mostra na Figura
ao lado, costuma ser feito adotando-se
o critério proposto pelo prof. Dirceu de
Alencar Velloso e o engo Mário Sérgio
M.
Fialho
apresentado
no
IX
COBRAMSEF/ 6º CBGE , ocorrido em
1990 em Salvador – BA – vol 2 –
páginas 461 a 474 “ Uma Aplicação do
JET-GROUTING na Execução de uma
Escavação Urbana Profunda”.

Cabe finalmente lembrar que a execução de tirantes em areias submersas costuma dar
problemas, pois ao se perfurar a parede diafragma (ou as estacas prancha) a areia, sob pressão,
flui para dentro da escavação como se mostra nas Fotos abaixo. Aqui em São Paulo, como o solo
é preponderantemente argiloso (coesão) é possível executar tirantes abaixo do nível de água.
Aqui em São Paulo (e também em outras regiões
do País) onde o solo é predominantemente
argiloso (coesão >> 0) esse problema não
costuma ocorrer e muitas escavações são
escoradas com tirantes executados abaixo do NA

O relato de uma obra (entre outras), com 5 subsolos, executada em BH, usando “rolha de JG” para resistir à
subpressão me foi enviado pelo colega Enderson da HIDROSOLO do qual separei alguns detalhes a seguir mostrados.

Executar laje de subpressão

2ª Solução
Este procedimento é similar ao
de
ponteiras
anterior, porém sem uso de “rolha” Instalação
(ou
poços
de Jet Grouting. Executa-se a filtrantes
cortina estanque (parede diafragma profundos) internos à cortina
ou estacas prancha encaixadas) em estanque. Durante esta fase
vão sendo tratadas as juntas
toda a periferia da obra.
Instalam-se
pilares
provisórios com vazamento (injeção de
(perfis metálicos nas estacas calda de cimento, injeções
escavadas ou barretes) e executam- químicas ou “costuras” no
se os subsolos no sentido do térreo caso de aberturas “grandes”.
para baixo, até o nível da fundação. Executar a laje de subpressão
As lajes dos subsolos irão servindo e desligar as ponteiras
de escoramento à cortina estanque filtrantes que geralmente são
perdidas
tamponadas
eliminando-se
os tirantes.
Esta solução, com
laje de subpressão, porém
não se e
adotando
o método
dentro
da exposto
laje.
invertido para a construção dos subsolos
como
na Figura ao
lado, foi utilizada em Copacabana, no Rio de Janeiro (Museu da Imagem e
do Som) conforme relato dos engos Marcelo Ferreira e Eduardo Couso
Júnior (CONSULTRIX), publicado no SEFE 8, em 2015, (PAP 018866) sob
a denominação “Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro –
Vencendo em todas as Etapas os Desafio Geotécnicos”. É um artigo que
recomendo a leitura e uma obra que em reconhecimento à criatividade do
projeto e sua atuação na direção técnica, a CONSULTRIX recebeu o
Prêmio Milton Vargas do ano de 2012.

É importante ressaltar que o uso de lajes de subpressão requerem a execução de um concreto que garanta
“estanqueidade” ao longo da vida útil da obra. Por esta razão, e dada a importância desta atividade, nesta
obra foi realizado um estudo muito detalhado sobre este tema que consta no trabalho “Estanqueidade de
Lajes de Subpressão – Caso MIS – RJ de autoria de Carlos Britez, Paulo Helene, Suely Bueno e Jéssica
Pacheco, publicado, em 2013, no 55º Congresso Brasileiro de Concreto - CBC2013, cuja leitura recomendo.
Além disso, à medida que se vão escavando os subsolos vão-se realizando reparos nas juntas com defeito das paredes diafragmas

Permeabilidade do solo
É a propriedade dos solos que indica a maior ou menor facilidade que os mesmos oferecem à
passagem da água através de seus vazios.
Essa maior ou menor facilidade de passagem da água através dos solos é numericamente
expressa pelo coeficiente de permeabilidade “k” (também denominada “condutividade
hidráulica” no caso de percolação por rochas fraturadas) cujo conhecimento é de suma
importância para os problemas de movimento da água no solo e, consequentemente, no
estudo de rebaixamento do nível de água.
Quanto menor o valor de “k“, menor é o fluxo de água que escoa pelos vazios do solo. Para fins
práticos de engenharia geotécnica, quando “k“ for da ordem de 10-6 a 10-8 cm/s, considera-se o
solo como sendo “pouco permeável, ou praticamente impermeável”.

v = velocidade de fluxo, ou seja
velocidade
referida
ao
comprimento da amostra. É,
portanto,
uma
velocidade
aparente

Q/A = k.i = v

Idealização para diferenciar v de vp

Darcy v= Q/A A = Q/v

O líquido flui com maior velocidade entre 2 e 3 do que entre 1 e 2 (ou entre 3 e 4.
Como existe proporcionalidade entre as áreas e os volumes, visto que L é o mesmo
tanto par v como para vp a relação Av/A é igual a Vv/Vt = n (porosidade), ou seja:

Estimativa do coeficiente de permeabilidade (1ª possibilidade)
(ensaios de permeabilidade em solos – publicação ABGE, 2013)

Como se mostrou na foto acima, o ensaio de permeabilidade é normalmente realizado em
furos de sondagens com perfuração executada com equipamento de sondagem rotativa. A
perfuração é feita com revestimento de 4” (mais frequente) e avanço com circulação de água

A seguir (e a cada metro de profundidade) faz-se uma perfuração abaixo do revestimento
usando trépano e circulação de água (geralmente 1 m) e enche-se toda a perfuração com
água até a boca do revestimento, mantendo-o cheio, pelo menos por 10 min, sem realizar
qualquer medida (saturação do solo).

Após a saturação do solo, mede-se o volume de água que se injeta para
manter constante o nível de água na boca do revestimento. Esse volume
injetado é medido durante 10 min, fazendo-se leituras a cada minuto

Figura A: Uso de diâmetros
21/2” e 4”
Q é a vazão expressa em ℓ/min;
p é a pressão, em kgf/cm2, da coluna de água dentro do tubo.
(corresponde ao valor de h, em metros, dividido por 10).
k é obtido em cm/s

Figura B: Uso de quaisquer diâmetros
e comprimentos l

(nesta expressão h é em cm)

Ensaio 1

Ensaio 2

Este exercício será resolvido utilizando-se ao gráficos A e B de modo a comparar os resultados
Usando os gráficos da Figura A:

Comparação:
Ensaio 1: k = 1,63x10-5 cm/s (Fig A) e k = 1,93x10-5 cm/s (Fig B)
Ensaio 2: k = 5,19x10-5 cm/s (Fig A) e k = 4,72x10-5 cm/s (Fig B)

Usando os gráficos da Figura B:

Estimativa do coeficiente de permeabilidade (2ª possibilidade)
(ensaio de bombeamento)

hidrômetro
Registro
de gaveta
Medidor
de NA

ver dedução
no slide 59

Não será estudado
nesta apresentação

Mas em rebaixamentos normais podem-se usar disposições de de
medidores de nível de água menos sofisticados

Exemplo: Fluxo gravitacional
(hw = 6 m; Q = 3m3/h ≈ 80 cm3/s
h1 = 17 m e h2 = 15 m
r1 = 35 m e r2 = 25 m e ro = 10 cm )

1º cálculo (PA):
DD
= 20
cmcm
= 20

2º cálculo (PZB):

Q= k .∆H .
ver dedução
no slide 36

nf

=5

nq

= 12

Pressão neutra no ponto P de uma cortina de estacas prancha

Processo gráfico

Processo analítico
 ∆H 
 ∆H 
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=
∆
−
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H
1,5


 n 
12


 q 
Como ao longo da equipotencial a carga
total HP é constante, o valor de h, em cada
ponto P, será:
h = HP – zp  u = h.γw

Vazão por unidade de comprimento
perpendicular a figura acima

TRAÇADO DA REDE DE FLUXO

Vazão por unidade de comprimento
(e = 1 un., por ex: e = 1 m)

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE FLUXO
(solo isotrópico kx = ky)
1 - determinar as linhas equipotenciais e de fluxo limites (condições de contorno à equação diferencial de
Laplace). Estas linhas limites dão indicação das direções das outras linhas equipotenciais e de fluxo
que constituirão a rede de fluxo.
Na figura abaixo:  equipotenciais limites (linhas a-b e d-e)
 linhas de fluxo limites (linhas b-c-d e f-g)
2 – escolher um certo número de canais de fluxo (começar com número pequeno  nas Figuras abaixo (3 canais)
3 – esboçar a malha de tal sorte que as mesmas se cruzem ortogonalmente e resultem “quadrados”

O QUE SE MEDE NO PIEZÔMETRO (PZ) E NO INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA (INA)
No indicador de nível de
água (INA) mede-se a
coluna de água que indica
a posição da freática
(posição do próprio NA)

No piezômetro (PZ)
mede-se
a
poro
pressão atuante na
cota de sua instalação
(pressão neutra)

Gradiente hidráulico e fenômeno da areia movediça
Conhecida a rede de fluxo (Figuras acima) obtém-se o gradiente hidráulico “i” no último
elemento de saída, dividindo-se a perda de carga Δh nesse elemento pelo seu comprimento l.
Este assunto está bem detalhado no livro do prof. Milton Vargas (“Introdução à Mecânica
dos Solos”, cap. VII – Editora da Universidade de São Paulo e McGraw-Hill do Brasil).

i=

∆h
l

Na Figura ao lado Δh do último elemento na saída é Δh = ΔH/5

Com base na equação acima verifica-se que para uma determinada perda de carga Δh
haverá um comprimento l para o qual ocorrerá o levantamento do elemento de saída. É
o denominado gradiente crítico, cujo valor (ver o livro do prof. Milton Vargas) é:

icr =

γ sub
γw

Se o gradiente atingir o valor crítico o solo ficará, por assim dizer, sem peso.
Se o solo for uma areia pura (c = 0) sua resistência será totalmente anulada. É
o fenômeno da areia movediça em que as bolhas de água emergem de uma
massa de areia fluida como se fosse um líquido “fervendo”.
Se o solo tem coesão, então, na área onde se atinge o gradiente
crítico, o solo rompe-se em fendas e a água começa a percolar por
essas fendas podendo dar início ao fenômeno do “piping”.
Para evitar esse tipo de ruptura deve-se ter um gradiente
crítico da ordem de grandeza do dobro do gradiente de saída.

“Piping”

Bombeamento direto ou esgotamento de vala

É o mais simples de todos os sistemas de rebaixamento. Consiste na coleta de água em valetas, executadas no fundo
da escavação, que são ligadas a um ou vários poços, estrategicamente posicionados, onde a água é acumulada e a
medida que atinge um determinado volume é recalcada para fora da zona de trabalho (“water mops”).

k = 10-6 a 10-8 cm/s

a) escavar valetas de crista para coleta de águas de chuva.
b) executar, no contorno da escavação, uma vala profunda até o “impermeável” e instalar bombas de
recalque (fotos superiores do próximo slide)
c) manter as bombas operando até se extrair toda a água do maciço (fase 1 da figura acima)
d) escavar o maciço [1] fazendo a proteção dos taludes desbarrancamentos (“rip-rap” do slide anterior)
e) continuar a escavação no solo “impermeável” mantendo-se as bombas em operação, porém
deslocando-as para baixo à medida que a escavação se aprofunda (3ª foto do slide a seguir)

REBAIXAMENTO USANDO PONTEIRAS FILTRANTES (“WELL POINTS”)

Vazão por ponteira 0,5 a 1 m3/h
Qnormal conjunto ≈ 30 m3/h (conjunto

ao lado e acima)

como e = 1,5 m a 2 m  cada conjunto ao lado cobre cerca de 60 m
(dados preliminares para pré-dimensionamento)

Nesse sistema, a água é “sugada” através de ponteiras constituídas por tubos de
1 1/2“ e diâmetro, com ranhuras na parte final, conectadas a bombas de vácuo
através de um tubo coletor com 4" de diâmetro. A água “sugada” é captada por
bombas d’água e despejada fora da zona de influência do rebaixamento.
Os espaçamentos usuais entre ponteiras são de 1 a 2 m e as vazões
unitárias de até 1 m³/h e o abatimento máximo conseguido por esse
sistema é da ordem de 5 m (metade da coluna de água correspondente
ao vácuo = 1 atm = 1 kgf/cm2 = 10,33 m = 760 mm de Hg = 30 pol de Hg)
Para controle do vacuômetro
da bomba de vácuo

Conjunto para 120 ponteiras (máximo) Q= 250 m3/h

Quando se devem usar registros nas ponteiras
Este sistema de rebaixamento funciona muito bem em areias “puras” quando normalmente não se usam
registros nas ponteiras. Entretanto em solos com camadas de areia intercaladas por argilas (por ex. siltosas)
é necessário o uso de registros nas ponteiras, conforme relato de uma obra por nós acompanhada.

Rebaixamento por poços injetores

Nesse sistema, bombas de alta pressão e vazão, instaladas na superfície do terreno, injetam água através de condutos distribuidores, em bicos
injetores instalados no fundo de tubos perfurados envoltos em telas, colocados no interior de poços de 40 cm de diâmetro (às vezes 30 cm). A água é,
então, retirada do terreno, através de condutos coletores, pela diferença de pressão criada ao redor do bico injetor (bico Venturi).
Para espaçamentos usuais entre poços injetores de 3 a 7m e vazões máximas por injetores de até 4 m³/h, esse sistema apresenta-se adequado para
abatimentos do nível d’água de até 20 m. Entretanto dependendo do tipo de injetor podem-se obter profundidades superiores.

Rebaixamento com bombas submersas de eixo vertical
Este sistema de rebaixamento
é empregado nos mesmos Tubo de recalque
casos de injetores, porém
quando se necessita maiores
vazões por poço ou maiores
profundidades.
Neste
caso
utilizam-se
bombas
submersíveis
instaladas dentro de um
tubo-filtro. O acionamento
e desligamento da bomba
em cada poço é feito
automaticamente
por
eletrodos ligados ao motor
da
mesma
que
são
acionados
pelo contato

Medidor do NA
hidrômetro
Registro
de gaveta
Medidor
de NA

Bomba de
eixo vertical

série

FLUXO DEVIDO A UMA FONTE LINEAR

UMA FONTE LINEAR (FLUXO GRAVITACIONAL)
h2
∫ h.dh = 2 + C

e

Q
Q
dy
=
∫ k .x k .x . y + C

h2 Q
= .y + C
Logo:
2 k .x
h2
Para y = 0  h = hd  C =
2
H2 Q
h2
= .L +
2 k .x
2
Y=Lh=H

Q=

k .x 2 2
H − hd
2.L

(

)

= lnR -lnrp

Quando
o
poço
não
atinge
o
“impermeável” (caso mais frequente)
adota-se o impermeável coincidente com o
fundo do poço e majora-se a vazão
calculada em 25%

Extraído do relatório da SEFE (Recife) elaborado pelo colega André Campelo

Fórmula de Sichardt

Perda de eficiência de rebaixamento profundo de nível freático
devido à contaminação dos filtros e das bombas submersas por
ferro-bactérias
Trabalho no SEFE VII (2012) disponível grátis no site do PORTAL DA GEOTECNIA e
também, no PORTAL DA GEOTECNIA, na palestra de 08/07/2021 disponível, também, grátis.

OBRIGADO!

