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RESUMO
A pavimentação é de suma importância para a população, em um mundo globalizado
é impossível não necessitar de vias pavimentadas para se locomover, bem como uma
boa pavimentação se faz necessária para trazer benefícios aos motoristas e a
população como um todo. Considerando a atual situação no qual se encontrava a rua
Brasília aproximadamente no nº 852 devido ao desmoronamento da via
aparentemente por erosão e também por rompimento da tubulação de agua. Logo
verifica-se a necessidade de reparo, para proporcionar qualidade e segurança aos
pedestres e aos veículos que utilizam diariamente esta via. Este trabalho de conclusão
de curso tem como objetivo apresentar três soluções de recuperação, sendo que
apenas uma delas será escolhida e será a que se adequou melhor ao problema, assim
depois de solucionado voltará a trazer segurança aos motoristas e pedestres que a
utilizam. Fazendo voltar a fluir, sem riscos de desmoronamento e sem quebras de
asfalto.

Palavras-chave: Recuperação. Estradas. Contenção.
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ABSTRACT
Paving is of paramount importance to the population, in a globalized world it is
impossible not to require paved roads to get around, and good paving is necessary to
bring benefits to drivers and the population as a whole. Considering the current
situation in which Brasilia Street was located approximately at No. 852 due to the
collapse of the road apparently by erosion and also by rupture of the water pipe. The
need for repairs is soon verified, to provide quality and safety for pedestrians and
vehicles that use this road daily. This course completion work aims to present 3
recovery solutions, and only 1 of them will be chosen and will be the one that best fit
the problem, so once solved it will again bring safety to the drivers and pedestrians
who use it. Making it return to flow, without risk of collapse and without asphalt breaks.

Keywords: Recovery. Roads. Containment.
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1 INTRODUÇÃO
A pavimentação é de suma importância significativa para a população, em um
mundo globalizado é impossível não necessitar de vias pavimentadas para se
locomover, bem como uma boa pavimentação se faz necessária para trazer benefícios
aos motoristas e a população como um todo.
Os solos, no entendimento de Caputo (1983, p. 14), “são materiais que resultam
do intemperismo ou meteorização das rochas, por desintegração mecânica ou
decomposição “química”. Ainda segundo Caputo, entende por desintegração
mecânica, ações de agentes como: temperatura, água, vento e vegetação. Enquanto
que na decomposição química, o principal agente é a água e seus mecanismos de
ataque, como: oxidação, hidratação, carbonatação. Cabe ainda ressaltar que as
argilas representam o último produto da decomposição.
Considerando a atual situação no qual se encontra a rua Brasília nº 852 devido
ao desmoronamento da via por erosão e também por rompimento de uma tubulação
de agua. Ela necessita urgentemente de reparos, para proporcionar qualidade/
segurança aos pedestres e veículos que utilizam diariamente a rua, correndo risco de
um acidente e também para que a situação não piore, ela impede o fluxo dos cidadãos.
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo, apresentar três possíveis
soluções para a recuperação e restauração da via, sendo que será escolhido a que
melhor adequa ao caso. Buscando soluções reais na cidade de Caçador para sanar o
problema relatado, com intuito de um bom funcionamento do pavimento, pois a
mesma localiza-se próxima ao viaduto da antiga SULCA e tem grande fluxo de
veículos diariamente. Dessa forma a via pavimentada vai poder voltar a fluir, sem
riscos de desmoronamento e de quebras de asfalto.
Será utilizado no primeiro momento análise do problema e logo depois será
apresentado as três possíveis soluções, após isso será escolhido o melhor método
para reestruturar e recuperar a via pública.
A ocorrência de escorregamentos terrosos em rodovias brasileiras é elevada e
gera grande destruição, acarretando prejuízos financeiros e destruição de vidas
humanas, necessitando assim de obras emergenciais para repor o estrago
ocasionado pelos mesmos. Neste caso a obra ficou por mais de 4 anos e somente
agora 22/01/2019 começa os trabalhos de reparo. Segundo o Secretário de

13

Infraestrutura Amarildo Tessaro, foi retirado o material solto até chegar em solo firme
antes da construção.
Segundo Caputo (1987), as barragens de peso são asseguradas pelo próprio
peso da estrutura.
Optou-se por esta pesquisa para melhor compreender como o muro de arrimo,
muro de gabiões, muro de enrocamento, cortina atirantada, muros de gravidade, etc.
pode ser recomendável para a solução da recuperação, racionalizando o processo,
reduzindo custos e prazos, com maior produtividade e segurança.
Além da utilidade pratica desde trabalho os profissionais de engenharia civil
também poderão buscar como fonte de pesquisa semelhante e continuidade para o
aprofundamento do assunto, hora versada, como forma de complementar os
resultados desta investigação.
Neste sentido, acreditasse que ao identificar tipo de quadro de muro e os
devidos controles da execução do projeto com o controle de materiais empregados
para o tipo de solo encontrado, proporcionando maior segurança na realização do
mesmo. Surge assim a seguinte pergunta: Qual é o método que melhor se adequa ao
problema?
Este trabalho tem por finalidade propor três possíveis soluções em relação ao
desmoronamento presente na rua Brasília, pois o problema já existe por 4 anos e a
solução começou a ser feita pela Prefeitura Municipal de Caçador em 22/01/2019, ela
causou muitos transtornos à população que a utilizava. Com a apresentação destas
soluções de contenção, restauração da pavimentação e passeio, será possível
apresentar um estudo de caso que irá relatar os problemas e propor a melhor solução
para os reparos necessários da via, trazendo novamente conforto aos usuários e
diminuindo o número de acidentes.
O objetivo geral deste trabalho é apresentar três soluções de reparo e será
escolhido a que mais se adequa a atual situação para a restauração da rua Brasília,
utilizando soluções cabíveis no município de Caçador – SC. Logo os objetivos
específicos são:
a) Análise do problema;
b) Apresentação de soluções;
c) Escolha da melhor solução para o caso.
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O método a ser utilizado será referencial teórico, a fim de obter o embasamento
suficiente para a elaboração das soluções de contenção de uma área localizada
próximo ao viaduto da antiga SULCA, utilizando a melhor solução.
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2 DESENVOLVIMENTO
Neste capitulo apresentarei os conceitos que fundamentam teoricamente o
presente trabalho de pesquisa do tema proposto.
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste item colocarei todo o material teórico e bibliográfico necessário para
entendimento do tema proposto.
2.1.1 Rochas
Segundo Caputo (1987), rocha designa de todo material duro encontrado na
crosta terrestre ou litosfera.
2.1.2 Minerais
Um mineral é uma substancia inorgânica e natural, tem a sua composição
química bem definida, quando eles atribuem formas geométricas próprias
correspondentes a sua estrutura atômica são denominados cristal (CAPUTO, 1987).
2.1.2.1 Capacidade de carga dos solos
Quando uma carga proveniente de uma fundação é aplicada ao solo, este se
deforma e a fundação recalca, como sabemos. Quanto maior a carga, maiores os
recalques. Para pequenas cargas os recalques são aproximadamente proporcionais
(CAPUTO, 1987).
2.1.2.2 Permeabilidade
A permeabilidade do solo é calculada por meio de ensaios de perda de água,
introduzidos pela técnica do geólogo suíço Lugeon, o ensaio consiste em injeção de
agua sob pressão em furos realizados por sondas rotativas visando a obtenção do
coeficiente de perda de água (CAPUTO, 1987).
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2.1.2.3 Efeito da compactação no solo
A compactação é uma das etapas de construção das ECSR. As camadas
compactadas podem ter alturas constantes ou variadas e são intercaladas com reforço
geossintético. A compactação pode ser executada através de um processo mecânico
e / ou manual. Conforme Souza Pinto et al. (2006), a compactação aumenta o contato
entre os grãos, torna o aterro mais homogêneo, diminuindo os índices de vazios,
melhorando as propriedades mecânicas do solo.
Segundo Pedroso et al. (2000), “o efeito da compactação no maciço acarreta
um aumento das tensões horizontais próximos à face e, consequentemente aumento
de deslocamentos horizontais na estrutura de “contenção”.
Deve se considerar o efeito da compactação do solo no comportamento da
massa reforçada, pois a compactação pode afetar significativamente as tensões
internas dessas estruturas (EHRLICH; BECKER, 2009).
2.1.2.4 O processo de erosão
Conforme Caputo (1987), a Erosão e a sedimentação são processos contínuos
ao longo das margens e do leito de um curso d`água. O leito e as margens, ou seja, o
álveo, serão tanto mais erosíveis quanto mais for sua natureza do terreno que
constituem.
2.1.2.5 Causas dos movimentos dos taludes
Geralmente constituem causas de escorregamento o aumento de peso do
talude (incluindo as cargas aplicadas) e a diminuição da resistência ao cisalhamento
do material. As primeiras classificam-se como externas e as segundas, como internas.
A concomitância desses fatores nas estações chuvosas ou pouco depois – onde a
saturação aumenta o peso especifico do material e o excesso da umidade reduz a
resistência ao cisalhamento pelo aumento da pressão neutra – explica a ocorrência
da maioria dos escorregamentos nesses períodos de grande precipitação
pluviométrica (CAPUTO, 1987).
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2.1.2.6 Muros de arrimo
Os muros de gravidade podem ser construídos de alvenaria ou de concreto
simples ou ciclópico, de flexão ou contraforte (em concreto armado, ou concreto
armado pré-moldado, preenchidos com solos os espaços entre as peças. Outros tipos
de forma de construção são constituídos por redes metálicas em forma de cesta, e
cheia de pedras, são chamadas de gabiões. A partir de 1966 tem se utilizado técnica
de terra armada criada pelo francês H. Vidal, e que consiste em reforçar um terreno
com tiras de aço, capazes de suportar forças de tração importantes (CAPUTO, 1987).
2.1.2.7 Escavações com taludes
Nas escavações com céu aberto é sempre mais econômico prever a execução
de taludes, sendo criada com ou sem escadas, que não haja perigo de deslizamento
que possa prejudicar construções vizinhas (CAPUTO, 1987).

2.1.2.8 Profundidade crítica de uma escavação
Teoricamente demonstra-se que uma escavação em solos permanece
verticalmente, sem suporte, até que a profundidade atinja a chamada profundidade
crítica (CAPUTO, 1987).
2.1.2.9 Estabilidade do fundo de uma escavação
Quando a escavação e feita em argila mole, pode ocorrer a ruptura do fundo
devido ao peso do solo adjacente a escavação.
Uma interessante visualização desse fenômeno pode ser feita através do
modelo mecânico imaginado por Khristianovich. Considere uma balança ordinária cujo
deslocamento dos pratos somente ocorre quando o peso colocado em um deles
supera o atrito desenvolvido ao longo das guias. Entende-se por equilíbrio crítico da
balança a situação em que esta perde seu equilíbrio com qualquer incremento de
peso, por pequeno que seja, em um dos pratos (CAPUTO, 1987).
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2.1.3 Problemas de Deformação e Ruptura dos Solos
Segundo Caputo (1988), os problemas que se apresentam no projeto e
execução das fundações e obras de terra, distinguem-se em dois tipos fundamentais:
os que se referem a deformações do solo e os que consideram a ruptura de uma
massa de solo. O primeiro, abrange o estudo dos recalques das obras e, o segundo,
envolve as questões relativas à capacidade de carga do solo, estabilidade de maciços
terrosos e empuxos de terra. Quanto às pertinentes investigações de laboratório,
segundo Lambe, os tipos mais comuns de ensaios utilizados para o estudo do
comportamento tensão-deformação dos solos, lembrando que, na realidade, existe
uma enorme variedade de maneiras de aplicar esforços e produzir deformações.
2.1.3.1 Resistência ao cisalhamento dos solos
Segundo Caputo (1988), a propriedade dos solos em suportar cargas e
conservar sua estabilidade, depende da resistência ao cisalhamento do solo; toda
massa de solo se rompe quando esta resistência é excedida. Leonards define a
resistência ao cisalhamento como a tensão de cisalhamento sobre o plano de ruptura,
na ruptura. Das características de resistência ao cisalhamento dependem importantes
problemas de engenharia de solos e fundações. A estabilidade de taludes (aterros,
cortes e barragens), empuxos de terra sobre paredes de contenção e túneis,
capacidade de carga das sapatas e estacas, são problemas a serem examinados. A
correta determinação da resistência ao cisalhamento dos solos " é um dos problemas
mais complexos da Mecânica dos Solos. O assunto é controvertido e, por isso, ainda
em fase de estudos e pesquisas, com se verifica pelos trabalhos que frequentemente
são publicados, visando esclarecer outro aspecto da questão, até que, no futuro, se
apresente definitivamente resolvido teórica e praticamente.
2.1.3.2 Elementos constituintes de um solo
Segundo Caputo (1988), solo é um material constituído por um conjunto de
partículas sólidas, deixando ente si vazios que poderão estar parciais ou totalmente
preenchidos pela água é pois, no caso mais geral um sistema disperso formado por
três fases: sólida, líquida e gasosa.
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2.1.3.3 Processos erosivos
O termo erosão provem do latim erodere, que significa corroer. Este fenômeno
foi definido por Camapum et al. (2006), como um conjunto de processos onde os solos
e as rochas da superfície são desgastados, desagregados ou dissolvidos e
transportados devido a ação de agentes erosivos como chuva, vento, ondas, marés,
correntezas de rios e gelo. Vários fatores podem influenciar o processo erosivo, dentre
eles o clima, a geologia, a hidrologia, a geomorfologia, o tipo do solo, sua proteção
superficial e a própria ação humana. A erosão pode ser classificada quanto à forma
como surgiu, podendo ser uma erosão geológica ou natural e erosão acelerada ou
antrópica. A erosão natural ocorre devido à modelagem do relevo, que atua
juntamente com o processo de transformação físico, químico e biológico do solo.
Assim, há um equilíbrio entre o solo erodido e o solo produzido. Quando há uma
intervenção humana neste processo, há um desequilíbrio do meio, impedindo a
recuperação do solo e originando a erosão antrópica. Outra maneira de se classificar
a erosão é em função dos fatores ativos, podendo então ser dividida em erosão
hídrica, eólica, glacial e organogênica. O grupo de erosões hídricas, por sua vez, é
dividido de acordo com seu estágio de evolução.
A erosão interna ainda se divide em concentrada e difusa. A erosão interna do
tipo concentrada, ou piping, geralmente resulta do aumento da taxa de infiltração ou
do gradiente hidráulico e corresponde a formação de canais de fluxo no solo. A erosão
interna do tipo difusa, ou esqueletização (ROOSE,1977) também surge em
consequência deste processo descrito ou por meio da dissolução de componentes
minerais, provocando um aumento da porosidade do solo. A erosão interna é
normalmente iniciada em voçorocas que interceptam em nível d’água, o que pode
propiciar a instabilidade e o carreamento do solo.
2.1.3.4 Estruturas de contenção
As estruturas de contenção – que também são chamadas de estruturas de
arrimo – é tudo aquilo que têm por finalidade estabilizar maciços de rocha ou terra,
dando suporte contra a ruptura e evitando assim seu escorregamento, o qual pode ser
causado pelo seu próprio peso ou por carregamentos externos (MACCAFERRI, 2009).
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Estas estruturas são bastante comuns em obras civis, sendo constantemente
utilizadas em projetos de estabilização de encostas, projetos de contenção de
subsolos, de construção de túneis, canalizações, etc. Serão apresentados a seguir os
muros de gravidade que são os sistemas de contenção adotados para este estudo
(MACCAFERRI, 2009).
2.1.3.5 Muros de gravidade
As estruturas recorrem ao seu próprio peso ou ao peso de uma parte do bloco
de solo a ela incorporado para manterem-se estáveis. Tais estruturas podem ser
formadas por corpos maciços construídos em gabiões, concreto ciclópico, concreto,
crib-wall, pedras argamassadas, ou até a combinação de vários tipos de materiais. as
estruturas podem ser: Estruturas rígidas: constituídas de materiais compósitos
idealizando não se deformar após acabadas (exemplo: de concreto ciclópico e pedras
argamassadas). Estruturas flexíveis: constituídas de materiais deformáveis e que
podem, dentro de limites aceitáveis, adaptarem-se a acomodações e movimentos do
terreno sem perder sua estabilidade e eficiência (exemplo: gabiões e blocos
articulados) (MACCAFERRI, 2009).
2.1.3.6 Muros de gravidade ou muros de peso
Os muros de gravidade servem para combater o empuxo horizontal, usando o
seu próprio peso e junto, estabilizam o talude, são usados para conter pequenos
desníveis ou médios desníveis, no equivalente a 5 metros, os muros podem ser
construídos com pedra, em nossa região usamos mais o basalto podendo ser também
de concreto ciclópico, sendo armado ou simples, gabiões ou ainda usando pneus. Os
muros que agem por gravidade podem ter perfis retangulares, escalonados ou
trapezoidais (PEREIRA, 2016).

21

Figura 1 – Muros de concreto ciclópico ou concreto (muro de gravidade)

Fonte: (PEREIRA, 2016)

A imagem detalha um muro de arrimo por gravidade construído com concreto
ciclópico.

·

Muros de concreto armado
Os muros de arrimo e de concreto armado são diferentes dos muros por

gravidade porque suportam esforços resistentes de flexão. Sempre que necessário
deve calcular a armadura do muro e da sapata e ter muito cuidado na construção de
ligação entre os dois.
Tanto um tipo como o outro podem ter perfis em L (usando altura até 2 metros),
podendo ser especiais ou clássicos (usando alturas de 2 a 4 metros) e podem ser
também atirantados (PEREIRA, 2016).

·

Fases do projeto de um muro de arrimo
O projeto de um muro sendo de arrimo deve obedecer duas fases diferentes:
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·

Escolha das dimensões do muro: O projetista utiliza sua experiência usando
fórmulas empíricas. Os muros podem ser de perfis retangulares, trapezoidais,
escalonados;

·

Verificação da estabilidade aos esforços atuantes: Após determinada as forças
atuantes da estrutura como o peso próprio do elemento, o empuxo das terras,
cargas eventuais aplicadas na parte superior do muro e reações do solo, assim
podemos ter a ideia da estabilidade.

2.1.3.7 Muro de Gabião
Os muros de gabiões são constituídos por gaiolas metálicas preenchidas com
pedras arrumadas manualmente e construídas com fios de aço galvanizado em malha
hexagonal com dupla torção. As dimensões usuais dos gabiões são: comprimento de
2m e seção transversal quadrada com 1m de aresta. No caso de muros de grande
altura, gabiões mais baixos (altura = 0,5m), que apresentam maior rigidez e
resistência, devem ser posicionados nas camadas inferiores, onde as tensões de
compressão são mais significativas. Para muros muito longos, gabiões com
comprimento de até 4m podem ser utilizados para agilizar a construção. A rede
metálica que compõe os gabiões apresenta resistência mecânica elevada. No caso
da ruptura de um dos arames, a dupla torção dos elementos preserva a forma e a
flexibilidade da malha, absorvendo as deformações excessivas. O arame dos gabiões
é protegido por uma galvanização dupla e, em alguns casos, por revestimento com
uma camada de PVC. Esta proteção é eficiente contra a ação das intempéries e de
águas e solos agressivos (MACCAFERRI, 1990).
Segundo Pereira (2016), muro de arrimo é uma estrutura volumétrica (formadas
de blocos) destinadas a estabilizar encostas e taludes junto as edificações nas áreas
urbanas, pontes, estradas ou ruas. A construção de um muro de arrimo representa
sempre um elevado ônus no orçamento total de uma obra devido ao altos gastos com
materiais como concreto e aço. Podem ser constituídos de paredes vertical ou quase
vertical, sendo apoiados numa fundação profunda ou rasa.
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2.1.3.8 Monolíticas
Segundo Pereira (2016), os elementos que formam a estrutura de gabião são
unidos entre si através de amarrações executadas em todas as arestas de contato
das unidades. Esta união de todos os blocos forma um único bloco homogêneo que
tem características de resistência igual em qualquer ponto da estrutura. Se
caracterizando, portanto, como uma estrutura monolítica (TORRES GEOTECNIA E
ESTRUTURAS METÁLICAS, 2018).
2.1.3.9 Resistentes
A malha do tipo hexagonal de dupla torção proporciona uma distribuição mais
uniforme dos esforços, além de impedir o desfiamento da tela (TORRES GEOTECNIA
E ESTRUTURAS METÁLICAS, 2018).
2.1.4 Flexíveis
Os muros de gabião permitem a adaptação e acomodação da estrutura de
acordo com os movimentos do terreno, sem perder sua estabilidade e eficiência. Além
do mais, essas deformações permitem a visualização antecipada de qualquer
problema antes de um colapso, permitindo possíveis intervenções para a
recuperação, minimizando (TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS,
2018).
2.1.4.1 Permeáveis
Está é a umas das mais importantes características do gabião, pois ele é
totalmente permeável, logo, autodrenante, o que permite um alívio por completo das
pressões hidrostáticas sobre a estrutura. Quando se trata de solos finos, deve ser
colocada uma camada de filtro entre o solo e o gabião para evitar o carreamento de
finos (TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS, 2018).
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2.1.4.1 Baixo impacto ambiental
Devido a sua composição, principalmente em obras de proteção hidráulica, o
gabião não interpõe obstáculo impermeável para as águas de infiltração e percolação,
e interfere o mínimo possível na fauna e flora local. Além disso, este tipo de estrutura
permite a sua integração com o meio ambiente ao permitir o crescimento de plantas
ou gramíneas na sua superfície (TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS
METÁLICAS, 2018).
2.1.4.2 Práticas e versáteis
Os muros de gabiões podem ser construídos em qualquer condição ambiental,
com ou sem equipamento mecânico até mesmo em locais de difícil acesso. Não é
exigido mão de obra especializada para a construção deste tipo de contenção
(TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS, 2018).
2.1.4.3 Econômicas
Muros de gabiões são economicamente mais viáveis, por apresentarem custos
diretos e indiretos mais baixos, quando comparados com outros tipos de soluções com
as mesmas resistências estruturais (TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS
METÁLICAS, 2018).
2.1.4.4 Calculo da estabilidade do muro de gravidade
Na verificação de um muro de arrimo, seja qual for a sua seção, devem ser
investigadas as seguintes condições de estabilidade: deslizamento da base,
tombamento, capacidade de carga da fundação, ruptura global e ruptura interna,
(MACCAFERRI, 2009).
2.1.4.4 Determinação dos empuxos
A determinação dos empuxos atuantes é o passo mais importante na análise
de muros de arrimo. Normalmente são utilizadas as teorias de Rankine e de Coulomb
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nesta determinação, pois elas fornecem valores realistas para estes empuxos. Para
tanto é necessário identificar as forças presentes no muro que são: empuxo ativo “Ea”,
empuxo passivo “Ep” e o peso próprio da estrutura “P”.
Neste estudo, apresenta-se a Teoria de Rankine para determinar os empuxos
ativo e passivo (MACCAFERRI, 2009).
2.1.4.5 Análise da estabilidade
Para analisar a estabilidade do muro em questão, realiza-se, primeiramente,
um pré-dimensionamento, avaliando os aspectos do talude e os valores usuais de
dimensões de muros de gabião, através do Manual da Maccaferri (MACCAFERRI,
2009).
Para o dimensionamento do muro de gabião são adotadas três situações com
diferentes disposições e tamanhos, a fim de otimizar e permitir uma maior viabilidade
construtiva, econômica, técnica e ambiental do mesmo. Posteriormente fizeram-se
verificações para cada um desses casos, a partir dos parâmetros obtidos no
laboratório e das características da encosta. Calcularam-se os valores dos empuxos
ativo e passivo da estrutura, através da Teoria de Rankine, equação (1) e (3). Em
seguida, analisou-se a estabilidade ao deslizamento da base, tombamento,
capacidade de carga da fundação e estabilidade global da estrutura de contenção em
gabião. Estas análises foram feitas através de métodos apresentados na revisão
bibliográfica, que inclui os de Coulomb e Rankine, além da utilização do software
GeoStudio 2007, da GEO-SLOPE. Para a utilização desse software, foi necessário
utilizar alguns parâmetros relacionados ao muro de gabião, tais como:
Ângulo de atrito entre os gabiões: - Valor Típico: 32° (MACCAFERRI, 1990):
Peso específico dos gabiões - Valores Típicos entre 16,8 kN/m³ e 18 kN/m³
(MACCAFERRI, 2009).
A Coesão entre os gabiões (kPa)

- Aproximadamente 0,208 kPa

(MACCAFERRI, 2009). Quanto à verificação da estabilidade contra a ruptura interna
em gabiões, existem vários softwares e formulações que realizam estas análises.
Os muros podem ser classificados como:

·

Muros de gravidade ou muros de peso;

·

Muros de concreto armado;
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·

Muros de concreto protendido.

2.1.4.6 Condições para a estabilidade
Para a verificação da estabilidade de um talude algumas condições devem ser
atendidas como segurança contra o tombamento, contra o escorregamento,
contrarruptura e deformação excessiva do terreno de fundação e a contrarruptura do
conjunto talude (PEREIRA, 2016).
2.1.4.7 Empuxo das terras
Empuxo é a forca resultante das ações das terras sobre o muro. Podem ser de
dois tipos:
a) Empuxo ativo: Ação das terras sobre o muro;
b) Empuxo passivo: Reação do muro a ação das terras (PEREIRA, 2016).
Figura 2 – Estado Ativo e Passivo

Fonte: (PEREIRA, 2016)
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2.1.5 Cálculo do Empuxo
O grau da intensidade do empuxo é o dado mais importante para elaborar o
projeto de um muro de arrimo. Várias teorias foram formuladas como: Coulomb,
Poncelet e Rankine (teorias antigas) e que dão resultados satisfatórios nos muros de
gravidade (PEREIRA, 2016).
2.1.5.1 Teoria de coulomb
Esta teoria chamada de Coulomb leva em consideração o terreno como um
maciço indeformável, mas que se pode romper segundo superfícies curvas. Supõe-se
a existir plano de ruptura no depósito de terra e de uma superfície de deslizamento do
terreno que é dado por um prisma ou um polígono de forças. Neste caso, a cunha de
ruptura é um corpo duro. A superfície de ruptura é uma superfície plana, o que não é
verdadeiro, mas simplifica os cálculos (PEREIRA, 2016).
Figura 3 – Teoria de Coloumb

Fonte: (PEREIRA, 2016)
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Sendo:
·

!: ângulo do talude natural do ambiente terra;

·

E: reação do muro ao empuxo da terra;

·

P: peso do prisma de terra ABC;

·

Rt: reação do terreno em ação do prisma de terra ABC;

·

δ: ângulo de atrito entre o muro e a terra.

2.1.5.2 Método de poncelet
Este método é utilizado para o cálculo do empuxo em superfícies planas. Para
fazer o cálculo do Ea, ele fornece o valor do empuxo e o da superfície crítica de
escorregamento. a vantagem de utilizar este método é sua capacidade visual de
demonstrar, por meio de um gráfico, o trecho em que poderá ocorrer um devido
deslizamento e ocasionar o empuxo da terra (PEREIRA, 2016).
Figura 4 – Método de Poncelet

Fonte: (ESCOLA E ENGENHARIA, 2018)

Os projetos e a execução de muros de arrimo deve ser sempre feito por um
engenheiro civil ou profissional qualificado, o mau dimensionamento ou má execução
pode gerar a ruptura da estrutura, causando graves acidentes e muitos gastos
(PEREIRA, 2016).
Alguns cuidados que devem ser tomados para que a execução do muro de
arrimo seja feita de forma segura e econômica.
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São eles (PEREIRA, 2016):

·

Evitar que a escavação do terreno original provoque instabilidade no mesmo;

·

Executar o aterro com solo limpo e compactado quando necessário, usando
material adequado;

·

Criar um sistema de drenagem adequada para o muro;

·

Verificar a estabilidade de todo o conjunto talude-contenção e a da sua própria
estrutura;
·

Não é aconselhável a construção de muros de arrimo por gravidade em

lugares superiores ao do talude ou encosta, pela consequência do acréscimo
de carga introduzida.

2.1.5.3 Sondagem
A sondagem de solo é essencial para o desenvolvimento de serviços
geotécnicos de qualidade. Serviços como a construção de fundações, estabilização
de encostas, construção de estradas e rodovias, e tantos outros serviços.
Este serviço é também conhecido como investigação geotécnica ou
investigação do subsolo. No Brasil o ensaio de campo mais utilizado para
este fim é a Sondagem Simples de Reconhecimento de Solo, ou seja, o SPT.
SPT é a sigla para Standart Penetration Test, traduzindo é o Teste de
Penetração Padrão (DALDEGAN, 2016).

Este tipo de sondagem de solo é simples e barato, principalmente quando
comparado a outros métodos existentes. Além do custo baixo pode ser executado em
locais de difícil acesso.
Apesar da facilidade em contratar este tipo de serviço, muitas obras ainda são
feitas sem nenhum tipo de investigação do subsolo. Isso pode acarretar no
dimensionamento de fundações inadequadas para a edificação.
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2.1.5.4 Cortina Atirantada
Conforme o instituto de pesquisas tecnológicas (1991), as cortinas atirantadas
destacam-se sendo eficientes e seguras.
Trata-se da execução de elementos verticais ou subverticais de concreto
armado, que funcionam como parâmetro e que são ancorados no substrato
resistente do maciço através de tirantes protendidos.(IPT,1991).

Segundo Mendes (2011 apud CORSINI, 2011), esta solução é muito utilizada
em área urbana densa, onde há taludes com casas no topo, tendo em vista
necessidade proteção das casas de cima e as de baixo da encosta.
Cortinas atirantadas são estruturas construídas de concreto armado que
recebem a tração de tirantes para conter os de terrenos. Normalmente, os tirantes são
elementos de aço compostos por cabos ou por uma monobarra. "O tirante,
basicamente, é um elemento metálico que é introduzido no solo para transferir carga
de dentro de um maciço para uma parede (parte externa) ou outra estrutura de
contenção", descreve Carlos Peão, engenheiro civil e superintendente comercial da
Geosonda, empresa de serviços de engenharia. A porção do tirante que entra no solo
tem a sua extremidade ancorada, enquanto a extremidade externa transfere a carga
do sistema para a estrutura de concreto armado construída.

2.1.5.5 Muro de Enrocamento
O enrocamento é um dispositivo que amortece e é formado por estrutura
executada em pedra, destinado a proteção de taludes e canais, protege contra
efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos de água e solos saturados.
O enrocamento deverá ser constituído de pedras (blocos) provenientes da
detonação de bancadas de rocha sã de pedreiras, densos e duráveis, na nossa região
temos a vantagem de possuir rocha basáltica é uma rocha de maior dureza isentos
de fissuras, veios e outras imperfeições que possam ocasionar a deterioração do
material por causas naturais, bem como, a fragmentação destes devido aos
diversos processos necessários para executar o trabalho.
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Segundo Kjaemsli et.al (1992), ICOLD define uma barragem de enrocamento
como sendo uma barragem de aterro em que mais de 50% do volume do aterro foi
obtido de uma pedreira de escavação em rocha ou de pedras naturais.
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
2.2.1 Levantamento de Subsídios
Nesta etapa, foi levantado todos os subsídios necessários e a análise do
problema, foi feito o levantamento das possíveis causas do local danificado para assim
promover as possíveis soluções para o problema. Obtenção de fotos do local,
materiais e croquis junto a Prefeitura Municipal de Caçador.
2.2.2 Introdução ao Projeto
Utilizando o conhecimento adquirido durante o curso, este trabalho consiste em
um estudo de caso, onde será feito uma análise do problema e assim apresentado
três soluções para o mesmo. Irei levantar pontos importantes que são necessários
para a realização das soluções e assim vamos ver qual o melhor método indicado
para este problema.
2.2.2.1 Mapa de localização
Esta imagem mostra claramente o mapa de localização do escorregamento
no estado de Santa Catarina, na cidade de Caçador, latitude e longitude.
Figura 5 – Mapa de Localização

Fonte: (SOMA CONSTRUÇÔES LTDA, 2015)
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2.2.2.2 Mapa de situação
Já nesta imagem temos o mapa de situação, mostrando a localização da via
na cidade de Caçador.
Figura 6 – Mapa de Situação

Fonte: (SOMA CONSTRUÇÔES LTDA, 2015)
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2.2.2.3 Imagens do trecho
Nesta imagem podemos verificar o trecho danificado, sentido Caçador/Lebon
Régis, verificamos o passeio também muito quebrado e ausente. Paralelepípedos
foram colocados alinhados para evitar mais acidentes.
Figura 7 – Trecho Caçador/Lebon Régis

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Em direção diferente, sentido Lebon Régis/Caçador, vemos que já foi
construído duas barreiras de meio fio para tentar amenizar os riscos e acidentes, mas
durante estes 4 anos foi muito complicado.
Figura 8 – Trecho Lebon Régis/Caçador

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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A vegetação já tomou conta e cresceu entre meios das tubulações, assim
podemos concluir que está há muito está tempo sem solução, tubulações estão
aparente entre a vegetação.
Figura 9 – Dutos de fiação

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Nesta outra imagem podemos ver melhor tubulações elétricas rompidas, não
chegou a danificar os cabos, somente o tubo de passagem.
Figura 10 – Dutos de Fiação

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Aqui uma imagem do desnível entre a via e a chapeação vizinha, onde sofreu
os maiores prejuízos, pois possuía vários veículos na parte inferior e com o
desmoronamento danificou muitos deles.
Figura 11 – Chapeação Vizinha

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Já aqui vemos claramente que ainda há possibilidade da entrada das máquinas
para escavação do material suspenso, caso contrário teria que ser toda escavação
manual.
Figura 12- Terreno ao lado para entrada de maquinas

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Uma imagem onde vemos entre meio da vegetação o trecho escorregado,
levando material até a parte inferior, vegetação tomou conta do lugar.
Figura 13 – Trecho desmoronado

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Nesta imagem podemos verificar a parte superior da via já reparada, vejamos
que a parte do passeio está obstruído, invadindo a parte do acostamento da via.
Figura 14- Trecho Superior Recuperado

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Podemos verificar nesta imagem, argamassa se esfarelando, deixando muitos
vazios entre meios às rochas.
Figura 15 – Vista Superior do Enrocamento

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Nesta imagem podemos verificar que rochas foram acomodadas até subir o
nível desejado de 10 metros e também que não foi usado barbacãs, sendo que
aparentemente o muro ficou com muitos vazios entre meios, não necessitando o uso
deles
Figura 16 – Vista Lateral do Enrocamento

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
2.3.1 Informativo do Projeto
O referido escorregamento localiza-se na rua Brasília nº 852, no município de
Caçador/SC. A geologia observada no local caracteriza-se por solo de decomposição
de rocha basáltica. A região do escorregamento trata-se de uma seção mista entre
corte e aterro compactado. Observou-se na saia do talude do aterro, material
escavado por terceiros, ocasionando a instabilidade do maciço terroso. Para melhor
caracterização e classificação do material do aterro escorregado, realizaram-se
ensaios de laboratório, obtendo-se os seguintes resultados: -Índice de Suporte
Califórnia do material (CBR) = 14,2% - Expansão = 0,1% - Limite de Liquidez (LL) =
61,0 - Limite de Plasticidade (LP) = 47,1 - Ìndice de Plasticidade (IP) = 14,0 - Índice
de grupo (IG) = 20,0 - Classificação segundo tabela H.R.B = A-7-5 (Argila Arenosa
Marrom)
Na elaboração do projeto de Terraplenagem deverão ser adotados os seguintes
requisitos básicos:

·

Na camada de terraplenagem serão utilizados os materiais selecionados,
utilizando-se os melhores dentre os disponíveis, não sendo permitida a
utilização de solos com expansão maior que 2% ou solos com ISC menor que
10%;

·

Os aterros serão compactados a 100% do grau de compactação (DNER-ME
162, 1994);

·

No pé do aterro será utilizado o método que melhor se adequa ao problema,
levando em consideração, altura, vão, carga e dimensão do terreno em relação
ao terreno vizinho.
A restauração do pavimento no local escorregado deverá seguir as mesmas

dimensões do pavimento existente.
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2.3.2 Análise do Trecho
Na análise do trecho foi verificado que o problema se encontra desde de 2014,
até agora nada foi feito, nenhuma empresa entrou para a licitação que foi aberta ao
público, orçada no valor de R$ 218.513,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e
treze reais). Podendo ser reparada por um muro de enrocamento feita com rocha
detonada, uma cortina atirantada ou construindo gabiões. Sendo uma obra não tão
grande, podendo ser facilmente reparada, há alguns anos está nesta expectativa de
reparo, mas como as empresas não se manifestaram ainda continua parada sem
reparo.
2.3.3 Sondagem
A sondagem para análise do solo para a recuperação foi iniciada na terça feira,
dia entre os dias 07/11/2017 à 10/11/2017, o trabalho serviu como base para que o
instituto de pesquisa e planejamento urbano de caçador possa elaborar o projeto da
obra ao local. Esta sondagem foi necessária para que futuras obras possam ser
realizadas com segurança no local, visando evitar que novos acidentes aconteçam. A
sondagem mostrou com exatidão o tipo de solo, suas camadas e suas profundidades
para que o projeto possa ser elaborado com segurança.
A sondagem foi elaborada pela empresa Manuntec manutenção e instalação
de poços LTDA. E o engenheiro responsável foi Geólogo Mariano Badalotti Smaniotto,
a empresa é de São Miguel do Oeste, onde foram efetuados três furos de sondagem
mista.
Os trabalhos de geotecnia integram e complementam a evolução do
empreendimento, e têm por finalidade o levantamento, a identificação e a
documentação dos principais elementos, tais como a definição do material ensaiado,
que consistem em indicativos da qualidade dos solos analisados, definidos a partir de
ensaio de penetração padrão e coleta de amostras, assim como a definição do topo
rochoso de alguns pontos pré-definidos pela CONTRATANTE. A sondagem rotativa é
um método de investigação geológica utilizada para a análise do substrato de solo e
rocha, a qual tem a finalidade de auxiliar na definição para a implantação do projeto.
As sondagens de simples reconhecimento de solo pelo método SPT (standard
penetration test), que determinam o índice de resistência à penetração, foram
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executadas de acordo com as normas NBR 6484 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2001), NBR 6502 (ABNT, 1995), NBR 8036 (ABNT,
1983) e NBR 9603 (ABNT, 1986). Este documento apresenta os resultados e produtos
dos serviços de geotecnia (sondagem rotativa), e contempla as informações
necessárias e imprescindíveis para atender projeto civil.
As sondagens foram executadas pelo método rotativo, utilizando coroa com
diâmetro a ser definido de acordo com as características da rocha encontrada. Foi
utilizado um conjunto motomecanizado para a investigação, com a finalidade de
transpor o trecho rochoso, através de perfuração obtida por meio de forças de
penetração e rotação. A operação da sondagem rotativa se fez por ciclos sucessivos
de corte e retirada dos testemunhos do interior do barrilete, procedimento este
denominado manobra. O avanço de cada manobra depende basicamente da
qualidade do material que está sendo perfurado. Quando a rocha é de boa qualidade,
o comprimento de testemunho obtido em cada manobra pode ser quase igual ao
comprimento da própria manobra identificando a recuperação. Entretanto, quando
ocorre perda ou destruição de material, em terrenos de difícil amostragem, o
comprimento de cada manobra deve ser diminuído até o mínimo necessário. As
amostras de sondagem no substrato rochoso possuem diâmetros a ser definido, e
foram armazenadas em caixas plásticas com 1 metro de comprimento, apropriadas
para este tipo de atividade.
2.3.4 Escavação
Será necessária a escavação do material suspenso, e a escolha do melhor
método a ser utilizado. Sendo que na parte inferior possui uma oficina de chapeação
que sofre com este desmoronamento desde então, como por inteiro ao lado da
chapeação existe uma entrada onde poderá entrar maquinas para a remoção do
material e o reparo do problema.
2.3.5 Etapa Preparatória
Após o levantamento de subsídios, foi definido em base de referencial teórico
três possíveis soluções para a recuperação da rua, assim será escolhido o método
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que mais se adequa ao problema, onde será aplicado o mesmo e assim efetuando o
reparo desejado.
2.3.6 Construção Usando Muro de Gabião
São confeccionados com tela de malha hexagonal de dupla torção, preenchidos
com pedras. Essas estruturas são muito vantajosas, tanto como técnico e também
econômico, usadas para estruturas de contenção que é o caso da rua Brasília, elas
possuem um conjunto de características funcionais que inexistem em outros tipos de
estruturas, todas as suas costuras são unidas com arames e ao fim tornar uma
estrutura monolítica.
A malha, em particular, deve possuir as características

·

Elevada resistência mecânica;

·

Elevada resistência a corrosão;

·

Boa flexibilidade;

·

Não de desfiar facilmente.
A malha que atende este tipo é a malha metálica tipo hexagonal de dupla torção

que é produzida com arames de baixo teor de carbono, revestidos com liga de 95%
zinco, alumínio 5% e terras raras, com ou sem revestimento de plástico.
A forma de construir é bem simples, de forma de estrutura final terá
características muito importantes, de fato, podemos considerar as contenções em
gabiões e suas grandes vantagens.
Dentro de suas vantagens em usar gabiões são sua estrutura ser construída
em partes e ao todo se tornar uma estrutura monolítica, uma estrutura só. Sendo
estruturas muito resistentes, duráveis, podendo durar até 50 anos. Resistem a tração
e corte, são flexíveis, permeáveis, de baixo impacto ambiental, práticas e versáteis.
Ao projeto poderá ser utilizado gabiões tipo caixa que nada mais são que uma
estrutura metálica de malha hexagonal de dupla torção que na forma de base
produzidas em forma de paralelepípedo, sós criar o comprimento desejado, a sua
altura e distância é de aproximadamente 1 metro, sendo após isso unidas com arame
e formando caixas, todas as caixas são enchidas com pedras de granulometria
adequada, sendo preenchidas com menor espaçamento entre elas, para uma maior
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resistência, após preencher todas elas é colocado uma tampa de malha hexagonal de
dupla torção e feito as amarrações, e assim por diante até subir o nível desejado de
aproximadamente 10 metros.
Para o enchimento dos gabiões pode ser utilizado qualquer material pétreo, ou
seja, sempre que seu peso e suas características satisfaçam as exigências técnicas,
funcionais e de durabilidade exigidas para a obra.
Levando em considerações finais, este método usando gabiões foi descartado
devido à altura, sendo que o uso se gabiões em sua base ultrapassaria o limite do
terreno vizinho, teriam que passar por um processo de judicial de indenização ao
proprietário vizinho, onde não houve negociação. O proprietário não quer se desfazer
do terreno. Em questão de custos o gabião se encontra intermediário em relação a
cortina atirantada e o muro de enrocamento.
Figura 17 – Muro de Gabião

Fonte: (AWA COMERCIAL, 2019)

2.3.7 Construção Usando Cortina Atirantada
É uma técnica de contenção que consiste na execução de uma “cortina” de
contenção seja ela de concreto armado ou projetado, pode ser feita de parede
diafragma ou perfis metálicos cravados, necessário a perfuração usando maquinas
hidráulicas, aplicação, injeção de nata de concreto e inserção dos tirantes, onde serão
cravados no interior do solo.
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A técnica de execução de cortinas atirantadas consiste principalmente em
executar perfurações no solo desejado para instalação de barras de aço, os tirantes,
dotados de mangueiras e tubos especiais de injeção.
As injeções de calda de cimento sob pressão vêm em seguida, e são feitas de
forma setorizada, melhorando as condições geológicas do terreno.
No caso presente o paramento tem que ser de concreto armado pois os tirantes são
ancoragens ativas e reagem contra a parede.
Cuidados na execução do projeto, cravar perfis metálicos para que fiquem no
prumo sempre, os tirantes devem ser inseridos até que fiquem fora da zona de
movimentação e drenagem da agua.
Suas vantagens são: vencer qualquer altura e situação, mais seguro, e de
maior vida útil, o que implica é o alto custo e tempo da execução, outra de suas
vantagens é o pouco espaço que ela ocupa considerando os outros métodos.
O ponto crítico da cortina atirantada é as barras de aço, que deve ser bem
protegida com argamassa ou nata de cimento a fim de evitar a corrosão e evitar o
rompimento do tirante ou do chumbador. Os tirantes geralmente são colocados a cada
1,20 metros ou 1,40 metros
Em questão a cortina atirantada é a solução mais cara e mais adequada ao
caso, segundo o engenheiro Emerson Shmidt o valor aproximado da mesma ficou em
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
Como nenhuma empresa se manifestou, nenhum engenheiro ficou responsável
pela obra, levando em considerações custos, a Prefeitura Municipal de Caçador, a
obra foi executada sem projeto.
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Figura 18 – Cortina Atirantada

Fonte: (SETE ENGENHARIA, 2019)

2.3.8 Construção Usando Muro de Enrocamento
Nada mais é que o assentamento de blocos de pedras argamassadas. Para
haver maior união entre elas, e tornando uma estrutura monolítica, os vazios serão
preenchidos por argamassa, e acima do assentamento de pedras será feito o aterro
necessário e reparo da via.
A princípio o muro de enrocamento antes da construção é feita a limpeza da
superfície onde se inciará a acomodação das rochas, podendo ser fixado ferragens
para a acomodação das mesmas e assim subindo até o nível desejado, levando em
considerações, altura, vão e carga, sempre lembrando da drenagem correta.
Já na obra construída usando muro de encoramento foi orçada pela prefeitura,
IPUUC, aberta a licitação para as empresas se manifestarem, mais nenhuma empresa
se manifestou para aceitar a construção da mesma.
O engenheiro Emerson Shmidt ressaltou que efetuou o croqui usando cortina
atirantada, também a empresa Soma Construções efetuou um croqui usando muro de
enrocamento, mas o atual muro construído foi feito pelo pessoal da infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Caçador (sem projeto), as soluções foram descartadas e sem
responsável legal, apenas construído para fins usuais a obra foi reparada em
concordância com o proprietário. Não sabendo se foi construída em solo firme ou

50

construída em aterro. Deixando riscos novamente a população e ao proprietário, sem
estimativas de quanto tempo a obra vai durar.
O pessoal do IPPUC não se responsabilizou pela obra executada, que foi
executada sem responsável legal e sem projeto de execução.
O muro de enrocamento se encontrou mais barato em relação às três soluções
apresentadas, totalizando aproximadamente R$ 88.000,00 reais (oitenta e oito mil
reais).
Figura 19 – Muro de Enrocamento

Fonte: (NORTE JUVIL, 2019)
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3 ANÁLISE DA SOLUÇÃO ADOTADA
Muro de enrocamento feito pela equipe da infraestrutura. Podemos verificar
agora da parte inferior o tamanho das rochas acomodadas e também o a construção
de um muro no limite entre o terreno ao lado.
Figura 20- Parte Inferior

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Aqui os barbacãs que foram colocados para uma drenagem do aterro efetuado,
podemos ver que possui agua em seu interior, já acontecendo a drenagem.
Figura 21-Barbacã

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Vemos claramente nesta imagem que as rochas acomodadas não foram
argamassadas, somente foi jogado uma cobertura de concreto na parte superior do
enrocamento, com os vazios não se torna uma estrutura monolítica, com alguma
movimentação pode causar um novo desmoronamento.
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Figura 22-Vazios Entre as Rochas

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)

Esta imagem mais ampliada conseguimos ver a cobertura e concreto jogada
nas rochas e na parte inferior delas os vazios entre elas.
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Figura 23- Cobertura das Rochas

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR)
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Esta imagem mostra ferragem sem amarração, sem cálculo, somente colocada
entre os meios das rochas.
Figura 24- Ferragem sem amarração

Sugestão para os próximos trabalhos, levantar os quantitativos da cortina
atirantada e do muro de enrocamento. Sendo que estas duas soluções de adequaram
mais ao caso.
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4 CONCLUSÃO
Neste trabalho foi elaborado três possíveis soluções para o problema,
considerando condições e limites da área da construção, foi apresentado dentre as
três o melhor método para o caso. Também apresentado o método utilizado pela
equipe da infraestrutura de Caçador que então foi utilizado para reparo do trecho na
rua Brasília nº 852, próximo ao viaduto da antiga SULCA onde houve um forte
desmoronamento que foi provocado por fortes chuvas e por rompimento de uma
tubulação da CASAN, onde o solo ficou muito saturado, sendo que o solo estava em
decomposição de rocha basáltica em uma seção mista de corte e aterro, causando o
desmoronamento do passeio e parte da via.
Após um estudo de caso foi elaborado três possíveis soluções, uma usando
gabiões, outra em muro de enrocamento e a terceira em cortina atirantada, onde assim
foi apresentado o melhor método para a solução do problema, as possíveis soluções
foram apresentadas levando em consideração carga, altura, vão e dimensões do
terreno vizinho.
Este trabalho de conclusão de curso foi muito importante para nós e ainda será,
pois nele continuarei minha pesquisa e levantarei os quantitativos e orçamentos do
muro de enrocamento e da cortina atirantada, as quais poderiam ser utilizadas ao
projeto, nele usei conhecimentos adquiridos durante o curso, e pudemos verificar
claramente a necessidades de obras urbanas, sendo que dependendo do poder
público podem demorar anos sem solução.
Claramente mesmo possuindo croqui para a contenção, observa-se a ausência
de um projeto elaborado por um profissional habilitado para trazer a solução do
problema, expondo as características registradas e pontuando a importância da
intervenção teórica frente a situação levantada.
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