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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho o qual busca avaliar as condições das encostas e das contenções 

existentes ao longo do curso do Rio do Tigre localizado no trecho entre a ponte da Rua 

Getúlio Vargas e o Rio do Peixe, e sugerir um projeto básico de uma possível praça sobre esse 

espaço, esta dividido em 5 capítulos, estruturados da seguinte forma: 

1° Capítulo – Introdução: apresentação do tema abordado. 

2° Capítulo - Revisão bibliográfica: apresentação das referencias encontradas sobre os 

assuntos abordados, parâmetros do solo, movimentação de massa, empuxo de terra, analise de 

estabilidade, contenções, bacias hidrográficas, praças publicas entre outros. 

3° Capítulo - Materiais e métodos: metodologia adotada no levantamento em campo, 

descrição dos métodos adotados no cálculo dos esforços e na verificação da estabilidade, 

implantação da praça. 

4° Capítulo - Análise e discussão dos resultados: análise dos resultados obtidos nos 

levantamento e cálculos descritos no capítulo 3, apresentando as possíveis causas, soluções e 

interferências do projeto. 

5° Capítulo - Conclusões: a partir da revisão bibliográfica, dos levantamentos e 

cálculos executados e da análise dos resultados apresentam-se as conclusões referentes ao 

estudo e sugestões para futuros trabalhos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O Rio do Tigre é um dos principais rios presentes no município de Joaçaba, sua bacia 

está localizada totalmente no município, apresentando parte de seu curso na parte urbana da 

cidade. 

Pelo fato de passar no centro da cidade e está não possuir infraestrutura totalmente 

eficiente parte dos esgotos gerados é destinado à rede pluvial que por sua vez o destina ao 

leito do rio. 

Grande parte das edificações lindeiras ao Rio do Tigre estão construídas dentro do 

curso de água, prejudicando o escoamento, aumentando o acúmulo de resíduos lançados no 

mesmo, além de deixar muitas vezes a edificação em estado de risco. 
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A população está em contato direto com o mesmo, muitas vezes nota-se a presença de 

odor forte e problemas de instabilidades das encostas e contenções. 

Necessitando de uma avaliação detalhada das encostas e contenções para garantir a 

segurança e bem estar da população envolvida. 

O município de Joaçaba possui poucos espaços destinados a lazer e recreação, espaço 

este que possibilita maior contato com o ser humano. Por este fato sugere-se a implantação de 

um calçadão no centro da cidade. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as condições das encostas do Rio do Tigre no trecho entre a ponte da Rua 

Getúlio Vargas até o Rio do Peixe (área urbana), apresentando soluções. Além de elaborar um 

projeto básico para a implantação de um calçadão. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

⋅ Avaliar as condições das encostas do Rio do Tigre no trecho já citado na área 

urbana; 

⋅ Dimensionar as contenções, comparando diferentes tipos de muros; 

⋅ Elaborar um projeto básico para a implantação de um calçadão neste espaço. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo do referente trabalho, será apresentada uma descrição detalhada sobre 

os principais fatores do solo que interferem em uma encosta, os movimentos de massa suas 

causas e soluções, formas de análise de estabilidade, tipos de contenções, influencia da bacia 

hidrográfica nas contenções, modelos e tipos de praças públicas, além da legislação ambiental 

vigente. 

 

2.1 PARÂMETROS DO SOLO 

 

Conforme Guidicini (1983), as propriedades mais significativas dos materiais, são o 

ângulo de atrito e a coesão de solos. Observa-se na Ilustração 1, que a tensão cisalhante (τ), 

necessária para provocar deslizamento, aumenta com o aumento da tensão normal (σ). A 

inclinação da linha que relaciona as duas tensões, normal e cisalhante, define o ângulo de 

atrito (φ). Caso a descontinuidade for selada, ou rugosa, quando a tensão normal for igual a 

zero, será necessário um determinado valor da tensão cisalhante para provocar movimentação. 

 

 
Ilustração 1: Correlação entre a tensão de cisalhamento necessária para produzir escorregamento ao longo da 
descontinuidade e a tensão normal que atua ao longo da mesma. 
Fonte: Horst (2007). 
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2.1.1 Taludes 

 

De acordo com Cunha (1991), os taludes naturais são: 

 

“Encostas de maciços terrosos, rochosos ou mistos, de solo e rocha, originados por 
agentes naturais e de superfície não-horizontais, mesmo que tenham sofrido algumas 
ações antrópicas, tais como cortes, desmatamentos, introdução de cargas, etc.” 

 

A Ilustração 2 apresenta as principais nomenclaturas atribuídas as diferentes partes 

constituintes de um talude. 

 

 
Ilustração 2: Terminologia usualmente adotada. 
Fonte: (Caputo, 1988). 

 

Quando ocorre a escavação ou retirada de material de um talude natural ou encosta 

chama-se de talude de corte, por outro lado se esse for construído a partir de vários materiais 

caracteriza-se como talude de aterro (CUNHA, 1991). 

Cunha (1991) define alguns parâmetros que são utilizados para a avaliação das 

encostas: 

“Inclinação: ângulo do plano médio da encosta com a horizontal medido a partir da 
base. 
Declividade: ângulo de inclinação em uma relação percentual entre o desnível 
vertical e o comprimento na horizontal da encosta. 
Amplitude: diferença de cota existente entre a base e o topo da encosta, ou seja, seu 
desnível vertical. 
Perfil: variação de sua declividade ao longo de sua extensão transversal. Existem 
três tipos distintos de perfil: retilíneo, convexo e côncavo.” 
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2.1.2 Ângulo de atrito 

 

Segundo Pinto (2002), o ângulo de atrito pode ser entendido, como sendo o ângulo 

máximo que a força transmitida pelo corpo à sua superfície pode fazer com a normal ao plano 

de contato sem que ocorra deslizamento. 

De acordo com Caputo (1988), a denominação genérica de atrito interno de um solo, 

abrange não só o atrito físico entre suas partículas, como o atrito fictício resultante do 

entrosamento de suas partículas, e no solo não existe uma superfície nítida de contato, ao 

contrário, há uma infinidade de contatos pontuais. 

As forças transmitidas nos contatos entre grãos de areia e grãos de argila são diferentes 

porque as forças transmitidas na areia são suficientemente grandes para expulsar a água 

existente entre as partículas, gerando um contato entre os dois minerais. Já nas argilas o 

número de partículas de solo é muito maior, ocasionando uma menor força entre os contatos; 

esta força não é suficiente para expulsar a água absorvida pelas partículas, ou seja, a água se 

torna a responsável pela transmissão das forças (HORST, 2007). 

 

2.1.3 Coesão 

 

Pinto (2002) diz que a resistência ao cisalhamento dos solos é essencialmente devida 

ao atrito entre as partículas. Entretanto, a atração química entre estas partículas pode provocar 

uma resistência independente da tensão normal atuante no plano e constitui uma coesão real, 

como se uma cola tivesse sido aplicada entre os dois corpos. 

Várias fontes podem originar coesão em um solo. A cimentação entre as partículas 

proporcionada por carbonatação, sílica, óxidos de ferro, dentre outras substâncias, responde 

muitas vezes por altos valores de coesão (HORST, 2007). 

A sua intensidade cresce com a diminuição do tamanho das partículas e pode ser uma 

parcela bastante considerável da resistência ao cisalhamento do solo, principalmente para 

solos argilosos (HORST, 2007). 

A coesão aparente é a resultante da pressão capilar da água contida nos solos, e que 

age como se fosse uma pressão externa, e coesão real é devida às forças eletroquímicas de 

atração das partículas (CAPUTO, 1987). 
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2.2 MOVIMENTOS DE MASSA EM ENCOSTAS 

 

Os movimentos de massa são classificados em função da geometria, cinemática e tipo 

de material. São divididos em quatro categorias (CUNHA, 1991): 

⋅ Rastejos; 

⋅ Escorregamentos; 

⋅ Quedas/tombamentos; 

⋅ Corridas de massa. 

 

2.2.1 Erosão laminar, erosão em sulcos e boçorocas 

 

Cunha (1991) apresenta as definições dos três principais tipos de erosão (laminar, em 

sulcos e boçorocas): 

⋅ Quando o escoamento da água lava a superfície do terreno como um todo, 

chamasse erosão laminar; 

⋅ Quando a água abre caminhos preferenciais, arrastando todo o material e 

aprofundando as ravinas que podem chegar a alguns metros de profundidade, 

chamasse erosão em sulcos; 

⋅ Quando a erosão está em estado avançado, as ravinas atingem o lençol freático 

ou o nível da água do terreno, chamasse erosão por boçorocas. 

A remoção da vegetação, concentração de águas pluviais, exposição do terreno 

suscetível à erosão e execução inadequada de aterros são as principais causas antrópicas da 

erosão (CUNHA, 1991). 

 

2.2.2 Rastejos ou fluência 

 

Movimentos lentos (poucos centímetros/ano), podendo ser continuo ou pulsante. Não 

apresenta superfície de ruptura bem definida, ou seja, os limites entre as massas em 

movimentação e o terreno estável são transicionais (CUNHA, 1991). 

Gerscovich (2008) apresenta que a ação da gravidade associada a efeitos causados pela 

variação de temperatura e umidade são as principais causas do rastejo. 

A Ilustração 3 apresenta o comportamento do solo quando ocorre a movimentação de 

massa do tipo escorregamento, escorregamento mais rastejo e apenas rastejo. 
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Ilustração 3: Comportamento do solo. 
Fonte: Gerscovich (2008). 

 

A Ilustração 4 apresenta a movimentação do solo quando este é submetido a rastejo, 

provocando a instabilidade do terreno e riscos para os ocupantes desta encosta além das 

plantas e construções que situam-se neste local. 

 

 
Ilustração 4: Rastejo. 
Fonte: Gerscovich (2008). 

 

2.2.3 Escorregamentos 

 

Movimentos rápidos, limites laterais e profundidade bem definidos, podendo 

movimentar solos, solos e rocha ou apenas rocha. As principais causas desse tipo de erosão é 

caracterizado por (CUNHA, 1991): 

⋅ Lançamento e concentração de águas pluviais; 

⋅ Lançamento de águas servidas; 

⋅ Vazamento na rede de abastecimento de água; 
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⋅ Fossa sanitária; 

⋅ Declividade e altura excessivas de cortes; 

⋅ Execução inadequada de aterros; 

⋅ Deposição de lixo; 

⋅ Remoção indiscriminada da cobertura vegetal. 

 

A Ilustração 5 nos mostra os tipos de escorregamentos que ocorrem na superfície. 

 

 

  
Ilustração 5: Escorregamentos. 
Fonte: Silva (2008). 

 

2.2.4 Quedas 

 

De acordo com Cunha (1991), os movimentos são extremante rápidos (na ordem de 

m/s) e envolvem blocos e/ou lascas de rochas em movimento tipo queda livre. 

Podem ocorrer quedas de matacões de forma lenta, blocos de grande dimensão 

provocados pelas falhas ocorridas nas rochas que quando submetidas a situações diferenciadas 

podem entrar em colapso, ou quedas de placas de rochas, conforme pode ser observado na 

Ilustração 6.  

 



23 

 

 
Ilustração 6: Quedas. 
Fonte: Gerscovich (2008). 

 

2.2.5 Tombamentos 

 

Cunha (1991), define tombamento como: 

 

São movimentos mais lentos que as quedas e ocorrem, principalmente, em taludes 
de corte, onde a mudança de geometria acaba desconfinando estas descontinuidades 
e propiciando o tombamento das paredes do talude. 

 

A Ilustração 7 apresenta um tombamento ocorrido em um maciço rochoso. 

 

 
Ilustração 7: Tombamento. 
Fonte: Horst (2007). 
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2.2.6 Corrida de massa 

 

São causadas por altos índices pluviométricos, com consequências destrutivas muito 

altas. São gerados a partir de um grande aporte de material para as drenagens, que combinado 

com um determinado volume d`água, acaba formando uma massa com um comportamento de 

líquido viscoso, de alto poder destrutivo e de transporte, e extenso raio de alcance, mesmo em 

áreas planas (CUNHA, 1991). 

 

2.3 EMPUXO DE TERRA 

 

Cavalcante (2005) define empuxo como: 

 

“Ação produzida por um maciço de terra (Empuxo de Terra) ou por uma massa de 
água (Empuxo de água) sobre as obras em contato com tais maciços, projetadas para 
suportar os esforços decorrentes desses elementos. Os empuxos de terra, assim como 
as fundações, também dependem da interação solo – estrutura”. 

 

O empuxo ativo desenvolve-se quando o maciço age sobre a estrutura que resiste. Já o 

empuxo passivo desenvolve-se quando a estrutura de contenção age pressionando o maciço de 

terra, provocando o seu deslocamento em sentido contrário ao caso ativo. Quando o maciço se 

encontra na situação de deslocamento nulo seu estado está em equilíbrio (repouso) 

(CAVALCANTE, 2005). 

 

2.3.1 Coeficiente de empuxo 

 

Segundo Machado e Machado (1997), os empuxos laterais de solo sobre uma estrutura 

de contenção são normalmente calculados por intermédio de um coeficiente, que é 

multiplicado pelo valor da tensão vertical efetiva naquele ponto “coeficiente de empuxo do 

solo”. O valor deste coeficiente irá depender do processo de interação solo/estrutura. 

O empuxo de terra que atua sobre um suporte que resiste, mas cede uma certa 

quantidade e que depende de suas características estruturais, denomina-se empuxo de terra 

Ativo (Ea). Quando a parede é que avança contra o solo temos então o empuxo Passivo (Ep) 

(CAPUTO, 1987). 
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A Ilustração 8 apresenta o comportamento do empuxo sobre a estrutura de contenção 

criada para conter este esforço provocado por uma sobrecarga ou pelo próprio solo que se 

encontra instável. 

 

 
Ilustração 8: Empuxo Ativo e Passivo. 
Fonte: Moliterno (2004) apud Monteiro (2006). 

 

De acordo com Monteiro (2006), uma estrutura é suficientemente rija, não permite 

qualquer tipo de deslocamento, pode-se dizer que as tensões que existentes são denominadas 

de repouso e utiliza um coeficiente de empuxo no repouso (K0). 

 

2.3.2 Teoria de Rankine 

 

De acordo com Caputo (1987), Rankine adota algumas hipóteses para representar o 

empuxo: 

⋅ Plastificação total do solo; 

⋅ Não leva em consideração o atrito entre solo/muro; 

⋅ Considera a distribuição triangular das tensões; 

⋅ Maciço homogêneo e de superfície horizontal. 

Segundo Machado e Machado (1997), a análise de Rankine apóia-se nas equações de 

equilíbrio interno do maciço, cujas equações são definidas para um elemento infinitesimal do 

meio e estendida a toda massa plastificada através de integração. Esta análise se enquadra no 

teorema da região inferior (TRI) da teoria da plasticidade. 

De acordo com Caputo (1987), esta teoria baseia-se na equação de ruptura de Mohr. 
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2.3.2.1 Empuxo Ativo 

 

Solos não coesivos apresentam a variação das tensões horizontais linearmente com a 

profundidade e o empuxo consistirá na integração das tensões laterais ao longo da altura, 

possuindo um diagrama resultante triangular, a Ilustração 9 apresenta o comportamento do 

empuxo de solo em estruturas de contenção quando aplicado a solos não coesivos e coesivos 

(MACHADO e MACHADO, 1997). 

 

 
Ilustração 9: Aplicação do método de Rankine para cálculo do empuxo ativo sobre estruturas de contenção. 
Fonte: Monteiro (2006). 

 

2.3.2.2 Empuxo Passivo 

 

O cálculo do empuxo passivo segundo a teoria de Rankine consiste numa aplicação da 

teoria de equilíbrio passivo dos maciços terrosos. Tratando-se da reação que o solo oferece a 

uma estrutura de contenção que é empurrado ou puxado contra o maciço terroso 

(MAGALHÃES, 2003). 

De acordo com a Teoria de Rankine o empuxo passivo se comporta como mostrado na 

Ilustração 10. 
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Ilustração 10: Empuxo passivo. 
Fonte: Monteiro (2006). 

 

2.3.3 Teoria de Coulomb 

 

As hipóteses básicas adotadas por Coulomb foram: 

⋅ Solo homogêneo; 

⋅ Ruptura em superfície de plastificação plana; 

⋅ Considera o atrito entre solo/muro. 

 

Segundo Machado e Machado (1997), o método de cálculo de empuxo de Coulomb 

enquadra-se na filosofia do Teorema da Região Superior (TRS), da teoria da plasticidade que 

estabelece o equilíbrio de uma massa de solo, se, para um deslocamento arbitrário, o trabalho 

realizado pelas solicitações externas for menor do que as forças internas. Em caso contrário, a 

massa de solo estará em condição de instabilização ou de plastificação. 

Na Ilustração 11 estão apresentados todas as variáveis presentes para o caso de 

empuxo passivo, no caso de empuxo ativo a resultante R do solo atuará desviada também de φ 

da normal à cunha, mas em sentido oposto, o empuxo ativo (Ea) será inclinada da normal à 

contenção também de δ, mas em sentido contrário ao apresentado na ilustração 9 

(MACHADO e MACHADO, 1997). 
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Ilustração 11: Método de Coulomb. 
Fonte: Monteiro (2006). 

 

2.3.4 Aspectos gerais que influenciam na determinação do empuxo 

 

Machado e Machado (1997) apresenta alguns fatores que influenciam no valor do 

empuxo em uma estrutura de contenção: 

⋅ Pressão neutra; 

⋅ Sobrecargas aplicadas à superfície do terreno; 

⋅ Atrito entre o solo e o muro; 

⋅ Ponto de aplicação do empuxo; 

⋅ Fendas de tração. 

 

2.4 ANALISE DE ESTABILIDADE 

 

A condição de estabilidade é definida através do Fator de Segurança (FS). 

Matematicamente esse fator é definido como a expressão do balanço entre as forças resistivas 

e as forças cisalhantes ou simplesmente como a razão entre a resistência cisalhante média e a 

tensão cisalhante ao longo da superfície crítica de ruptura (HORST, 2007). 

 

2.4.1 Influência da água na estabilidade de talude 

 

Os principais mecanismos de atuação das águas de subsuperfície no desencadeamento 

de escorregamentos segundo ABGE (1998) são os seguintes: 
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⋅ diminuição da coesão aparente: este processo pode levar os taludes à ruptura, 

mesmo sem a formação ou elevação do NA; 

⋅ variação do nível piezométrico em massas homogêneas: a elevação do nível 

d´água nestas condições, aumenta as pressões neutras, reduzindo as tensões 

normais efetivas e a resistência ao cisalhamento, podendo levar os taludes à 

ruptura; 

⋅ elevação da coluna d´água em descontinuidades: o nível de água subterrâneo 

sofre alteamentos mais intensos nos taludes rochosos pouco fraturados, quando 

comparados com os de maciços terrosos, em virtude de suas porosidades 

relativas inferiores. 

 

Segundo Caputo (1987), a influência do lençol d’água sobre o cálculo das pressões 

pode ser levada em conta considerando-se que a pressão total é igual à soma da pressão da 

água mais a do solo com um peso específico submerso, para solos pouco permeáveis 

aconselha-se calcular a pressão considerando o solo com um peso específico saturado. 

 

2.4.2 Fator de segurança 

 

Sua adoção depende do julgamento e experiências profissionais do projetista 

conjugada com a margem de segurança apropriada, considerando fatores econômicos e 

sociais. Devido a isso, para uma dada obra com um determinado conjunto de dados, diferentes 

projetistas irão adotar diferentes valores para o Fator de Segurança (HORST, 2007). 

 

2.4.3 Métodos para o calculo de estabilidade de taludes 

 

Horst (2007) define estabilidade de taludes como: 

 

“Conjunto de procedimentos visando a determinação de um índice ou 
de uma grandeza que permita quantificar o quão próximo da ruptura 
um determinado talude ou uma encosta se encontra, num determinado 
conjunto de condicionantes atuantes.” 

 

Abaixo será descrito os principais métodos de análise de estabilidade de taludes. 
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2.4.3.1 Método linear 

2.4.3.1.1 Análise de Talude Infinito 

 

De acordo com Strauss (1998), escorregamentos planares de massas de solo 

aproximadamente paralelas à superfície podem ser analisados por este método. Supõe-se que 

a ruptura se dá paralela à superfície. O método adota uma inclinação constante do talude (β) 

com a horizontal e mantém uma condição de fluxo de água estacionário ao longo do talude. 

 

2.4.3.1.2 Método das Cunhas 

 

Este método analisa aquelas situações em que a superfície de ruptura pode ser 

aproximada por duas ou três superfícies planas. Isto deve ocorrer quando o talude for 

delimitado por um estrato mais resistente, como rocha, ou quando houver um estrato de baixa 

resistência dentro do maciço (HORST, 2007). 

 

2.4.3.1.3 Método de Fellenius 

 

Conforme Strauss (1998) no método são utilizadas fatias para determinar a 

distribuição da tensão normal na superfície de ruptura, importante para a análise com tensões 

efetivas. O método satisfaz somente o equilíbrio de momentos, supondo que a resultante das 

forças entre fatias é paralela à base. 

O método de análise de estabilidade proposto por Fellenius, originalmente para estudar 

solos saturados, foi ampliado para outros solos e em condições de análise em tensões efetivas 

(HORST, 2007). 

 

2.4.3.2 Métodos de Fatias 

 

Estes métodos supõem o talude dividido em n fatias, as hipóteses podem ser de três 

classes (STRAUSS, 1998): 

⋅ sobre distribuição de tensões normais em torno da superfície de ruptura; 

⋅ sobre a posição da linha de empuxo de forças entre fatias; 

⋅ sobre a inclinação das forças entre fatias. 
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2.4.3.2.1 Método de Bishop Simplificado 

 

O método de Bishop foi desenvolvido originalmente para uma superfície de ruptura 

circular, mas pode ser adaptado para superfícies não circulares. A hipótese admitida é que as 

forças entre fatias são nulas (HORST, 2007). 

 

2.4.3.2.2 Método de Spencer 

 

Segundo Nash (1987) apud Strauss (1998), é um método originalmente desenvolvido 

para superfícies de ruptura circulares, mas pode ser adaptado a uma superfície não circular 

com um centro de rotação fictício. 

O método Spencer apresenta dois fatores de segurança, um baseado no equilíbrio de 

momentos em relação a um ponto e outro baseado no equilíbrio de forças paralelas à direção 

das forças entre fatias (HORST, 2007). 

 

2.4.3.3 Método de Janbu Simplificado 

 

Janbu (1954) apud Strauss (1998), desenvolveu o primeiro método para análise de 

estabilidade de taludes considerando superfícies de ruptura não circulares (podendo ser 

utilizado em superfícies circulares). Uma versão simplificada deste método foi também 

desenvolvida, considerando que as forças cisalhantes entre fatias são nulas, obtendo uma 

força total normal (P) equivalente à encontrada por Bishop Simplificado. 

 

2.4.4 Estabilização de taludes 

 

Com relação às obras de estabilização de taludes e encostas, é fundamental o 

conhecimento dos seus principais tipos, da sua forma de atuação e das solicitações que 

impõem ao terreno. Com base nesses dados são definidas a melhor solução técnica e 

econômica para o problema de instabilização analisado (HORST, 2007). 

Segundo Caputo (1988b), são vários os métodos utilizados para a estabilização de 

taludes, dentre eles os mais usuais são: 
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2.4.4.1 Diminuição da inclinação do talude 

 

Mudar a geometria do talude geralmente significa reduzir a altura do talude, ou reduzir 

seu ângulo de inclinação, sendo o meio mais barato de melhorar a estabilidade do talude 

(GUIDICINI, 1983). 

De uma maneira geral o método mais simples de reduzir o peso é a suavização do seu 

ângulo de inclinação ou, então através da execução de um ou mais patamares conforme 

Ilustração 12. 

 

 
Ilustração 12: Diminuição da inclinação do talude. 

 

2.4.4.2 Drenagem 

 

Conforme Horst (2007), é sabido que as águas superficiais ou de infiltrações influem 

na estabilidade dos taludes. Daí a importância dos diferentes tipos de drenagem, tanto 

superficial, através de canaletas, como profunda, por meio de furos horizontais de acordo com 

a Ilustração 13. 
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Ilustração 13: Drenagem superficial e profunda. 

 

2.4.4.3 Revestimento do talude 

 

Trata-se da plantação do talude com espécies vegetais adequadas ao clima local é uma 

proteção eficaz, do talude, sobretudo contra a erosão superficial. 

 

2.4.4.4 Emprego de materiais estabilizantes 

 

Este processo visa melhorar as características de resistência dos solos, misturando-os 

com alguns produtos químicos. As injeções de cimento são particularmente recomendadas em 

casos de maciços rochosos fissurados (HORST, 2007). 

 

2.4.4.5 Utilização de bermas 

 

Consiste em colocar no pé do talude, bermas, isto é, banquetas de terra, em geral do 

mesmo material que o do próprio talude, com o fim de aumentar a sua estabilidade. 

Segundo Caputo (1987), este aumento é devido ao seu próprio peso e à redistribuição 

das tensões de cisalhamento que se produzirá no terreno de fundação, onde abaixo do pé do 

talude as tensões são elevadas. 

 

2.5 MUROS 

 

Gerscovich (2008), apresenta a definição de muros: 
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“São estruturas corridas de contenção de parede vertical ou quase vertical, apoiadas 
em uma fundação rasa ou profunda. Podem ser construídos em alvenaria (tijolos ou 
pedras) ou em concreto (simples ou armado), ou ainda, de elementos especiais.” 

 

Já para Dyminski (2009) muros são definidos como: 

“São estruturas destinadas a conter massas de solo cujos paramentos se aproximam 
da posição vertical. São usados para prevenir que o material retido (solo) assuma sua 
inclinação natural. Estruturas projetadas para suportar pressões laterais decorrentes 
de maciços de terra e de água ou de ambos.” 

 

2.5.1 Tipos de muro 

 

Os muros de arrimo podem ser de vários tipos: gravidade (construídos de alvenaria, 

concreto, gabiões ou pneus), de flexão (com ou sem contraforte) e com ou sem tirantes. 

 

2.5.1.1 Muros de Gravidade 

 

Os muros de gravidade são utilizados para conter desníveis pequenos ou médios, 

construídos de pedra ou concreto, gabiões ou pneus. São estruturas corridas que trabalham 

com o peso próprio (GERSCOVICH, 2008). 

A PMV (2009), apresenta as principais vantagens na construção de muros de 

contenção tipo gravidade: 

⋅ Grande flexibilidade; fácil execução e custo relativo baixo; 

⋅ Boa drenagem pelo corpo da estrutura; 

⋅ Aproveitamento de fragmentos de desmonte de blocos de rocha em locais de 

difícil acesso e quando há necessidade de remoção dos mesmos, resultanto, 

como outra vantagem, uma obra de arrimo ou de impacto. 

 

Muros de pedra argamassada 

 

As Ilustrações 14, 15 e 16 apresentam algumas formas de muros de pedra 

argamassada, normalmente executadas com brita e uma camada de areia que serve 

parcialmente como drenagem. As diferentes formas que podem ser executados esses muros 

vai da criatividade e do espaço destinado. Podendo variar a inclinação da parte externa, o tipo 

dos dentes ou apenas a inclinação da parte interna, além do tipo de fundação utilizada. 
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Por se tratar de um muro impermeável deve-se sempre prever a drenagem, de forma 

eficiente, pois a presença de água na parte interna do muro provoca um acréscimo de pressões 

sobre este. 

 

 
Ilustração 14: Muro de pedra argamassada-Seção 1. 
Fonte: PMV, 2009. 

 
Ilustração 15: Muro de pedra argamassada - Seção 2. 
Fonte: PMV, 2009. 

 
Ilustração 16: Muro de pedra argamassada - Seção 3. 
Fonte: PMV, 2009. 

 

Muros de pedra 

 

Nos muros de pedra não é utilizado nenhum tipo de material colante, utiliza-se apenas 

pedras que são apoiadas uma sobre a outra. Procura-se utilizar materiais de forma regular para 

facilitar a execução e melhorar a sua eficiência em relação aos esforços solicitados. 

A Ilustração 17 apresenta dois tipos de muros de pedra, o primeiro efetuado com 

blocos de dimensões maiores e de forma regular, e o segundo com pedras menores e de forma 

irregular, apresentado dispositivos de drenagem. 

 



36 

 

 
Ilustração 17:Muro de alvenaria de pedra. 
Fonte: Gerscovich (2008). 

 

Muro de concreto ciclópico 

 

De acordo com Gerscovich (2008) estes muros são em geral economicamente viáveis 

apenas quando a altura não é superior a cerca de 4 metros. É uma estrutura construída 

mediante o preenchimento de uma fôrma com concreto e blocos de rocha de dimensões 

variadas. Com largura da base da ordem de 50% da altura do muro. 

A Ilustração 18 apresenta um exemplo de muro executado com concreto ciclópico. 

 

 
Ilustração 18: Muro de concreto ciclópico. 
Fonte: Gerscovich (2008). 
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Gabião 

 

De acordo com Nienov (2010), São muros constituídos por gaiolas metálicas 

(Ilustração 19) preenchidas com pedras arrumadas manualmente e construídas com fios de 

aço galvanizado em malha hexagonal com dupla torção. 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. A Ilustração 20 apresenta um muro de gravidade executado com 

gabião tipo caixa. 

 

 
Ilustração 19: Gabião caixa. 
Fonte: Macaferri (2009). 

 
Ilustração 20: Muro de gabião. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

Muros de pneus 

 

São construídos de camadas horizontais de pneus, amarrados entre si com corda ou 

arame conforme Ilustração 21 e preenchidos com solo compactado (Ilustração 22). Sendo um 

muro de peso, os muros de solo-pneus estão limitados a alturas inferiores a 5m e à 

disponibilidade de espaço para a construção de uma base com largura da ordem de 40 a 60% 

da altura do muro (NIENOV, 2010). 
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Ilustração 21: Amarração pneus. 
Fonte: Sieira (2009). 

 
Ilustração 22: Muro de pneu. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

Muros em fogueira 

 

“Crib Walls” são estruturas formadas por elementos pré-moldados de concreto 

armado, madeira ou aço, que são montados no local, em forma de “fogueiras” justapostas e 

interligadas longitudinalmente, cujo espaço interno é preenchido com material granular 

graúdo. São estruturas capazes de se acomodarem a recalques das fundações e funcionam 

como muros de gravidade (NIENOV, 2010). 

 

Muros de solo estabilizado mecanicamente 

 

Os principais componentes desses muros são: 

 

⋅ Aterro  

⋅ Reforço do aterro 

⋅ Cobertura vegetal na face frontal 

 

De acordo com Nienov (2010), o reforço pode ser de fitas de aço galvanizado, 

geogrelhas ou geotextil. As lajes são projetadas para se encaixarem entre si de tal modo que o 

solo não possa passar pelas juntas. O aço fino galvanizado também pode ser utilizado como 

revestimento quando as armaduras forem fitas metálicas (Ilustração 23). 
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Ilustração 23: Muros de solo estabilizado. 
Fonte: PMV, 2009 

 

2.5.1.2 Muros flexíveis 

 

De acordo com Gerscovich (2008): 

 

Muros de Flexão são estruturas mais esbeltas com seção transversal em forma de 
“L” que resistem aos empuxos por flexão, utilizando parte do peso próprio do 
maciço, que se apóia sobre a base do “L”, para manter-se em equilíbrio. 

 

Os muros flexíveis apresentam várias vantagens como apresentado abaixo (PMV, 

2009): 

⋅ Viabiliza contenções de grande altura; 

⋅ Evita a descompressão do solo; 

⋅ Ocupa um espaço de até 30 cm, normalmente 20 cm, quando se utiliza as 

ancoragens de menor carga; 

⋅ Possibilidade de acréscimo na altura; 

⋅ Maior segurança na execução de contenções com qualquer altura; 

⋅ Aplicação na parte superior de taludes, principalmente junto a rodovias e a 

logradouros públicos; 

⋅ Implica em menor volume de escavação. 

 

Muros em concreto armado 

 

Os muros de concreto armado apresentam formas geométricas diferenciadas como 

pode ser observado nas Ilustrações 24 e 25. 
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Ilustração 24: Muro em concreto armado. 
Fonte: PMV, 2009 

 
Ilustração 25: Muro em concreto armado. 
Fonte: PMV, 2009 

 

Muro em Concreto Armado, Ancorado na Base 

 

As Ilustrações 26 e 27 apresentam diferentes tipos de ancoragem de base de muros de 

concreto armado. 

 

 
Ilustração 26: Muro em Concreto Armado, Ancorado 
na Base. 
Fonte: PMV, 2009. 

 
Ilustração 27: Muro em Concreto Armado, Ancorado 
na Base. 
Fonte: PMV, 2009. 
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Muro de Concreto Armado, com Contrafortes Chumbados 

 

Quando muros de concreto armado são executados sobre rocha sã é necessário efetuar 

o chumbamento desses muros, por isso efetua-se um contraforte e este é chumbado. As 

Ilustrações 28 e 29 apresentam exemplos de muros com contraforte chumbados. 

 

 
Ilustração 28: Muro com contraforte chumbado. 
Fonte: PMV, 2009. 

 
Ilustração 29: Muro com contraforte chumbado. 
Fonte: PMV, 2009. 

 

Cortinas ancoradas 

 

As cortinas normalmente são executas onde há pouco espaço para a execução de outro 

tipo de contenção. As Ilustrações 30 e 31 mostram cortinas ancoradas. 

 

 
Ilustração 30: Cortinas ancoradas. 
Fonte: PMV, 2009. 

 
Ilustração 31: Cortinas ancoradas. 
Fonte: PMV, 2009. 
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Tipos de fundações de muros flexíveis 

 

As Ilustrações 32 a 35 estão dispostos alguns exemplos de fundações de muros 

flexíveis. Essas fundações vão desde simples bases de concreto, estacas inclinadas, parede 

contínua até estaca ou tubulão. 

 

 
Ilustração 32: Fundação direta. 
Fonte: DER (2005). 

 
Ilustração 33: Fundação com estaca inclinada. 
Fonte: DER (2005). 

 

Ilustração 34: Fundação com estaca prancha. 
Fonte: DER (2005). 

 
Ilustração 35: Fundação em estaca vertical. 
Fonte: DER (2005). 

 



43 

 

2.6 CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE DOS MUROS 

 

Sempre deve ser verificado as condições de estabilidade de um muro de arrimo, seja 

qual for a sua seção, como: tombamento, deslizamento da base, capacidade de carga da 

fundação e ruptura global, conforme Ilustração 36. 

 

 
Ilustração 36: Condições de estabilidade. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

Antes de iniciar a verificação das condições de estabilidade é feito um pré-

dimensionamento das medidas de um muro, conforme indicado na Ilustração 37. 
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Ilustração 37: Pré-dimensionamento. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

Os esforços contra o muro são determinados pelas teorias de Rankine e Coulomb, 

porém a estabilidade pela ruptura geral os métodos estão baseados nos métodos de 

estabilidade de taludes (NIENOV, 2010). A Tabela 1 apresenta os coeficientes de aderência. 

 

Tabela 1: Coeficiente de aderência. 

Muros de parede lisa � = �
� Ø 

Muros de paredes normais δ = 2
3 Ø 

Muros de paredes rugosas δ = 3
4 Ø 

Fonte: Nienov (2010). 

 

2.6.1 Segurança contra o tombamento 

 

O fator de segurança ao tombamento é definido pela relação entre os momentos 

estabilizantes e os momentos instabilizantes conforme apresenta a Ilustração 38 (NIENOV, 

2010). 
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Ilustração 38: Esforços contra a contenção. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

2.6.2 Segurança contra o escorregamento (deslizamento) 

 

Conforme Nienov (2010) é a verificação do equilíbrio entre as forças atuantes 

horizontalmente com a aplicação de um fator de segurança adequado (Equação 1): 

 

�� = ∑ ����
∑ �����

≥ 1,5                                                             (1) 

 

ΣFest – esforços estabilizantes 
ΣFinst – esforços instabilizantes 
 

Nienov (2010) cita que os esforços estabilizantes compreendem a resistência ao 

deslizamento, neste caso, é a força de atrito na interface entre o muro e o solo, que é igual ao 

peso do muro multiplicado pelo coeficiente de atrito conforme representado na Ilustração 39. 
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Ilustração 39: Esforços contra a contenção. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

2.6.3 Segurança contra a ruptura da fundação 

 

Nienov (2010) define: 

 

A capacidade de carga consiste na verificação da segurança contra a ruptura e 
deformações excessivas do terreno de fundação. A análise geralmente considera o 
muro rígido e a distribuição de tensões linear ao longo da base. 

 

A Ilustração 40 apresenta os esforços atuantes na base do muro. A distribuição de 

pressões verticais na base do muro apresenta uma forma trapezoidal e esta distribuição não 

uniforme é devida à ação combinada do peso e do empuxo sobre o muro (NIENOV, 2010). 

 

 
Ilustração 40: Esforços atuantes na base do muro. 
Fonte: Nienov (2010). 
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As equações 2 e 3 são as equações de equilíbrio: 

 

�� = �
� �1  6. #� $																																																											�2� 

 

�% � �� �1 &
6. #
� $																																																											�3� 

 

A excentricidade é calculada pela resultante de momentos em relação ao ponto 

referencia conforme Equação 4: 

 

e( � M*+,-./0/1-2,*+ &M/2+,-./0/1-2,*+∑F4 																																											�4� 
 

Caso a fora R cair fora do núcleo central, a distribuição será triangular, mas limitada a 

parte que dá compressão (Ilustração 41). 

 
Ilustração 41: Carga fora do núcleo central. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

Termos na Equação 5: 

 

��5 2. �3. #′																																																																										�5� 
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2.6.4 Segurança contra a ruptura global 

 

De acordo com Nienov (2010), a possibilidade de ruptura do terreno segundo uma 

superfície de escorregamento (Ilustração 42) também deve ser investigada. Para isso, devem 

ser utilizados os conceitos de análise da estabilidade geral. 

 

 
Ilustração 42: Estabilidade global. 
Fonte: Nienov (2010). 

 

Essa verificação consiste em se garantir um coeficiente de segurança (Equação 6) 

adequado à rotação de uma massa de solo que se desloca ao longo de uma superfície 

cilíndrica (NIENOV, 2010). 

 

�� = 7���8.
7�����8.

≥ 1,0                                                        (6) 

 

2.7 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS 

 

Para a elaboração de um projeto de estabilização de encostas, a PMV (2009) 

estabelece alguns pontos dos quais devem ser indispensáveis durante sua elaboração: 

⋅ Escopo 

o Procedimentos Formais 

o Elementos para Elaboração do Projeto 

⋅ Estrutura Básica 

o Diagnóstico 
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o Plano de Intervenção 

o Projeto Básico 

o Projeto Executivo 

o Fundamentação Técnica 

Os principais elementos a serem avaliados para o projeto devem ser (PMV, 2009): 

⋅ Acesso; 

⋅ Altura do talude; 

⋅ Materiais disponíveis; 

⋅ Características do terreno; 

⋅ Presença de construção; 

⋅ Possibilidade ou não da instalação de ancoragens sub-horizontais; 

⋅ Situações do perfil projetado em relação ao existente; 

⋅ Meio ambiente; 

⋅ Relocações. 

 

2.8 BACIA HIDROGRÁFICA 

 

De acordo com Tucci (2002) bacia hidrográfica é: 

 

“uma área de captação natural da água da precipitação que faz convergir os 
escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. Compõe-se basicamente de 
um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos 
d’água que confluem até resultar um leito único no exutório.” 

 

Já para Segundo Schiavetti & Camargo (2002), o conceito de bacia hidrográfica: 

 

“envolve explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo d’água 
principal e seus afluentes e representa a unidade mais apropriada para o estudo 
qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de sedimentos e nutrientes. 
Embora tecnicamente o conceito implícito no termo seja preciso, podem existir 
variações no foco principal, conforme a percepção dos técnicos que o utilizam em 
seus estudos.” 

 

Uma bacia hidrográfica é uma determinada área de terreno que drena água, partículas 

de solo e material dissolvido para um ponto de saída comum, situado ao longo de um rio, 

riacho ou ribeirão (DUNNE, 1970). 

A Ilustração 43 apresenta as principais características de uma bacia. 
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Ilustração 43: Características da bacia. 
Fonte: Lisboa, 2005. 

 

2.8.1 Determinação da vazão 

 

Lima (2010) sita alguns pontos que devem ser levados em consideração durante a 

determinação da vazão: a cota, a velocidade do fluxo e a área da secção transversal do canal. 

A unidade de descarga ou vazão é m³/s, ou, para o caso de microbacias, litros/segundo. 

Quando se desejam medir vazões em pequenos rios usam-se estruturas destinadas a 

serem galgadas pelas águas, os chamados vertedouros conforme Ilustração 44 (COSTA e 

LANÇA, 2001). 
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Ilustração 44: Vertedouros. 
Fonte: Soares, 2010. 

 

2.8.1.1 Método da relação área-velocidade 

 

O método da relação área-velocidade consiste na determinação da velocidade média 

do escoamento numa dada secção transversal do curso d`água. 

De acordo com Lima (2002), deve-se seguir os seguintes procedimento para a 

determinação da vazão por este método: 

a) determina-se a área da secção transversal medindo-se a largura da superfície da 

água; 

b) esta largura total é, a seguir, subdividida em secções menores; 

c) em cada uma destas sub-seções determina-se a profundidade; 

d) o número de sub-seções vai depender da precisão exigida; 

e) a área da secção transversal de cada sub-seção é obtida pelo produto da largura da 

sub-seção pela sua profundidade; 

f) integrando-se as áreas das sub-seções, obtém-se a área total do canal; 

g) o valor da velocidade média para cada sub-seção, agora, tem que levar em conta 

também a variação vertical da velocidade de fluxo da água. O aparelho utilizado para medir a 

velocidade é chamado molinete, o qual consta basicamente de um giroscópio que é imerso na 
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água, girando com a corrente. A velocidade é computada em função do número de rotações 

por unidade de tempo, de acordo com a equação de calibragem de cada aparelho; 

h) se a profundidade da sub-seção for menor do que 1 metro, o molinete é submerso à 

profundidade de 60% da profundidade total da sub-seção, a partir da superfície; 

i) para sub-seções com profundidades maiores, deve-se fazer medições em algumas 

profundidades. 

A Ilustração 45 apresenta a forma de medição da velocidade através do equipamento 

molinete. 

 

 
Ilustração 45: Velocidade através de molinete. 
Fonte: Soares, 2010. 

2.8.1.2 Medição Através da Fórmula Hidráulica 

 

Costa e Lança (2001) citam que quando há necessidade de se fazer a reconstituição de 

uma cheia pode-se fazer uma avaliação da vazão recorrendo às fórmulas da hidráulica 

(Manning-Strickler), desde que se mantenha o regime de escoamento livre uniforme. 
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2.8.1.3 Déficit de Escoamento 

 

Costa e Lança (2001) definem: 

 

“Na prática verifica-se que o valor médio do déficit de escoamento referente a um 
longo período (um ou mais anos) varia muito pouco nas grandes bacias 
hidrográficas. Com o conhecimento da precipitação anual média torna-se possível 
calcular, aproximadamente, o volume anual médio que aflui a uma determinada 
secção de uma bacia hidrográfica grande.” 

 

2.8.1.4 Fórmulas Empíricas  

 

Algumas fórmulas empíricas são utilizadas para o calculo da vazão (COSTA e 

LANÇA, 2001): 

⋅ Fórmula de Coutagne 

⋅ Fórmula de Turc 

⋅ Fórmulas regionais: É muito raro dispor-se de dados de campo (vazões e 

chuvas) relativos aos cursos de água, em especial de pequenas bacias 

hidrográficas. Para se determinarem as vazões tem que se recorrer a métodos 

indiretos. A partir de dados obtidos por medições em estações, devidamente 

escolhidas, consegue-se obter modelos de regressão Precipitação/Escoamento 

que podem ser depois extrapolados para uma região, através de equações. 

 

2.8.1.5 Cálculo de vazão através de dados de chuvas 

 

Quando não existem dados de vazão o único método para obtê-los é através de dados 

de chuva, por métodos indiretos (COSTA e LANÇA, 2001): 

⋅ Fórmula Racional: leva-se em consideração o tipo de solo, ocupação e área. 

2.8.1.6 Hidrograma ou Hidrógrafa 

 

A variação vazão em relação ao tempo representa-se graficamente através de um 

hidrograma. A Ilustração 46 apresenta um hidrograma típico. 
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Ilustração 46: Hidrograma. 
Fonte: Costa e Lança (2001). 

 

2.8.1.7 Hidrograma Unitário Triangular HUT 

 

De acordo com Costa e Lança (2001), o método foi concebido pelo SCS (Soil 

Conservation Service) nos EUA em 1957 e pode ser aplicado em bacias com áreas até 500 

Km². Por este método obtêm-se as vazões referentes a chuvas conhecidas ou determinadas por 

processos estatísticos. 

 

2.8.1.8 Fórmulas empíricas para o cálculo de vazão de máxima cheia 

 

Os primeiros métodos, para a avaliação de cheias máximas basearam-se na experiência 

e apenas consideravam a área da bacia hidrográfica.  

2.8.1.9 Fórmulas Cinemáticas 

 

Consideram-se as características do escoamento na bacia hidrográfica como sejam o 

tempo de concentração e a duração da chuva (COSTA e LANÇA, 2001): 
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⋅ Fórmula Racional 

⋅ Fórmula de MARTINO: O método racional sofre restrições quando se trata de 

área urbanizadas de relevo plano ou levemente ondulado (inclinação das 

vertentes inferior a 5%), propicio a intercepções e armazenamentos dentro da 

bacia. A fórmula de Martino baseia-se no método racional mas leva em conta 

esse armazenamento na bacia: 

⋅ Fórmula de MOCKUS: Este método permite calcular a vazão máxima do 

hidrograma, assumindo os mesmos princípios do HUT do SCS. 

⋅ Fórmula de GIANDOTTI: A estrutura é semelhante à fórmula racional mas o 

coeficiente de escoamento é obtido a partir da área da bacia. 

⋅ Fórmula do Loureiro 

 

2.8.1.10 Métodos Estatísticos 

 

Este método é baseado em dados estatísticos de tempo de recorrência das cheias. 

Analisados em intervalos de tempo na ordem de anos. 

 

2.8.2 Definição 

 

De acordo com Viero e Barbosa Filho (2009), praça pode ser definida como: 

 

“A praça pode ser definida, de maneira ampla, como qualquer espaço público 
urbano, livre de edificações que propicie convivência e/ou recreção para os seus 
usuários. Sua função primordial é a de aproximar e reunir as pessoas, seja por 
motivo cultural, econômico (comércio), político ou social.” 

 

Já Dizeró (2006) define: 

 

“A praça é, também, um espaço dotado de símbolos, que carrega o imaginário e o 
real, marco arquitetônico e local de ação, palco de transformações históricas e sócio-
culturais, sendo fundamental para a cidade e seus cidadãos. Constitui-se em local de 
convívio social por excelência.” 

 

“É um espaço de reunião, construído para e pela sociedade, imbuída de significados, 
marcos centrais da constituição de trajetos, ponto de chegada e partida, concentração 
e dispersão. Consiste em espaço para pedestres e é palco representativo da dimensão 
cultural e histórica da cidade, além de abrigar, frequentemente, o comércio formal e 
o informal, como as feiras populares, coloniais, de artesanato, entre outras (FONT, 
2003).” 
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2.8.3 História 

 

A origem das praças vem da Grécia, com o termo de ágora proveniente de um espaço 

urbano aberto, normalmente delimitado por um mercado no qual se praticava a democracia 

direta (MACEDO e ROBBA , 2002 apud VIERO e BARBOSA FILHO, 2009). 

Até meados do século XVIII o projeto de praças restringia-se ao entorno dos palácios 

europeus, nem sempre inseridos no contexto urbano. Relacionados à existência de mercados 

populares (comércio) ou ao entorno de igrejas e catedrais. Apenas no século XIX, iniciou-se 

os trabalhos com praças com Frederick Law Olmsted que projetou o Central Park de Nova 

Iorque (VIERO e BARBOSA FILHO, 2009). 

Ao passo em que as atividades desempenhadas ao ar livre iam se alterando, as 

correntes arquitetônicas se adaptavam a ela. A partir desta concepção inicial, as praças 

acabam por se dividir em duas tipologias: as praças clássicas, as quais eram concebidas sobre 

um traçado reto e geométrico tanto na forma como no plantio da vegetação, e as praças 

românticas, com seu traçado orgânico cheio de curvas e formas diferenciadas que contavam 

ainda com uma vegetação diferenciada, resultando num cenário exuberante (CRUZ, 2004). 

No Brasil, os primórdios do paisagismo estão ligados à chegada de D. João VI no Rio 

de Janeiro (1808), quando se deu a urbanização da cidade para instalação da corte real. 

Historicamente, as primeiras árvores de áreas verdes urbanamente construídas foram trazidas 

do Jardim Gabrielle, na França, em 1808, para fazer sombra e proteger as especiarias vindas 

das Índias orientais (SANTOS, 2008). 

 

2.8.4 Importância das praças 

 

As praças brasileiras se modificaram ao longo do tempo por influencia de tendências 

estrangeiras ou pela necessidade da localidade. Atualmente, as praças contemporâneas 

abrangem áreas destinadas ao lazer e são encontradas tanto em bairros residenciais quanto em 

áreas maiores em espaços centrais da cidade, com um número maior de atividades (SANTOS, 

2008). 

Juntamente com a rua, a praça consiste em um dos mais importantes espaços públicos 

urbanos da história da cidade no país, tendo, desde os primeiros tempos de colônia 

desempenhado um papel fundamental no contexto das relações sociais em desenvolvimento 

(SANTOS, 2008). 
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“De simples terreiro, a sofisticado jardim, de campos de jogos incultos a centro 
esportivo complexo, a praça é por excelência um centro, um ponto de convergência 
da população, que a ela recorre para o ócio, para comerciar, para trocar ideias, para 
encontros românticos ou políticos, enfim, para desempenho da vida urbana ao ar 
livre (MACEDO e ROBBA, 2002).” 

 

2.8.5 Paisagismo 

 

No decorrer de cada século, os jardins principalmente no que diz respeito ao seu 

planejamento, foram idealizados com base no amor à natureza, e de acordo com a consciência 

ambiental de cada época. Contudo, somente a partir do século XVIII, o Brasil tenta se 

reaproximar do meio ambiente natural, fazendo com que os jardins fossem adaptados, 

buscando estimular a nossa sustentabilidade ao paisagismo (ANGELIS, 2006, p 23). 

Desta forma segundo Angelis (2006, p. 24), 

 

“Um dos primeiros jardins construídos no Brasil foi o Passeio Público do Rio de 
Janeiro. Iniciou-se a sua construção em 1779, por ordem do vice-rei D. Luís de 
Vasconcelos, que incumbiu a Valentim da Fonseca e Silva, o projeto de um jardim 
público para servir a população da cidade.” 

 

Segundo Soares (1998) apud Lindenmaier e Santos (2008), uma arborização correta e 

harmoniosa, ao mesmo tempo em que espelha a cultura e o grau de civilização de uma cidade, 

constitui-se num dos mais sólidos elementos de sua valorização. 

A predominância de poucas espécies na arborização de uma cidade traz sérias 

consequências para a biodiversidade do ecossistema urbano, já que a diversidade da vegetação 

é de suma importância para a ampliação e fixação da fauna, a manutenção do equilíbrio 

biológico e controle de pragas (LINDENMAIER E SANTOS, 2008). 

Segundo Santos (2008) a visão do paisagismo se transformou quando a dimensão da 

crise ambiental foi percebida pela população. após a Segunda Guerra Mundial e 

especialmente durante a Guerra do Vietnã, quando se percebeu que os recursos do planeta não 

eram inesgotáveis. Surgiram então, expoentes da arquitetura paisagística, como Roberto Burle 

Marx, no Brasil; Luiz Barragán, no México; Sylvia Crowe, no Reino Unido; e Thomas 

Church, Garret Eckbo, Ian McHarg, Lawrence Halprin, Jane Jacobs, nos Estados Unidos, e 

muitos outros, em muitas partes do mundo. 

De acordo com Santos (2008), observa-se que recreação e amenidades são vistas como 

prioridades dos parques urbanos, cuja elaboração e manutenção são norteadas pela memória 

de velhas tradições culturais e paisagísticas, e não pela ecologia. 
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“Os espaços públicos podem ser classificados em três categorias: o ecletismo, que se 
inicia formalmente em 1783 com a abertura do Passeio Público no Rio de Janeiro, o 
modernismo, que se inicia em 1934 com os jardins da Praça de Casa Forte de Burle 
Marx em Recife, e o contemporâneo, em 1990, com o Parque das Pedreiras em 
Curitiba (MACEDO, 2002).” 

 

2.8.6 Tipos de praças 

 

De acordo com Carli e Schmidt (2008), existem vários tipos de praças: 

⋅ Praça-jardim: Espaços nos quais a contemplação da formação vegetal e a 

circulação são priorizadas. 

⋅ Praça seca: Largos históricos ou espaços que suportam intensa circulação de 

pedestres. 

⋅ Praça azul: Praças nas quais a água possui papel fundamental. Alguns 

belvederes e jardins de várzea possuem tal característica. 

⋅ Praça amarela: Praias em geral. 

 

Já para Angelis e Angelis Neto (2000) as praças se dividem em cinco tipos diferentes: 

 

⋅ Tipo 1. Praças conformadas por uma única via  

o Praças redondas (Ilustração 47): São praças de distribuição do trânsito 

formadas por uma via que as circunda, onde desembocam outras vias, 

geralmente em número de quatro. 

 

 
Ilustração 47: Praça redonda. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 
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o Praça oval (Ilustração 48): O tipo em tela diferencia-se da anterior tão 

somente pela forma geométrica, sendo configurada, também, por uma 

única via. 

 

 
Ilustração 48: Praça Oval. 

Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

⋅ Tipo 2. Praças conformadas por duas vias 

o Praça circular bipartida (Ilustração 49): formada a partir de uma via que 

cruza uma segunda que, por sua vez, está circundando o espaço em 

questão. Essa interceptação de vias acaba por propiciar o aparecimento 

de uma praça descontínua, ou seja, há o surgimento de dois “bolsões”, 

criados em ambos os lados de uma das vias. 

 

 
Ilustração 49: Praça Circular Bipartida. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

o Praça alça (Ilustração 50): esse subtipo propicia o aparecimento de 

praças que se comportam como “alças” dentro da trama urbana, visto 



60 

 

serem formadas pela interceptação de uma via retilínea com outra que 

apresenta traçado semicircular. 

 

 
Ilustração 50: Praça alça. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

o O espaço criado é resultante da interseção de duas vias que formam um 

ângulo de 90º (Ilustração 51). Duas das quatro faces da praça são 

ocupadas por edificações. 

 

 
Ilustração 51: Praça retangular. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

⋅ Tipo 3. Praças conformadas por três vias. 

 

o Praça triangular (Ilustração 52): criada a partir da interceptação de três 

vias. 
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Ilustração 52: Praça triangular. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

o A praça é formada por duas vias paralelas e uma ortogonal a elas, sendo 

que a quarta face é ocupada por edificações (Ilustração 53). 

 

 
Ilustração 53: Praça retangular 3 vias. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

⋅ Tipo 4. Praças conformadas por quatro vias. 

 

o Praças quadrangulares ou retangulares (Ilustração 54): frutos que são 

do cruzamento de quatro vias, sendo duas a duas paralelas entre si. 
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Ilustração 54: Praça quadrangular ou retangular. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

o Praça triangular bipartida (Ilustração 55): conformada por duas vias que 

se interceptam ortogonalmente, e duas outras que, ao se cruzarem, 

formam o vértice de um triângulo. 

 

 
Ilustração 55: Praça triangular bipartida. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

⋅ Tipo 5. Praças conformadas por cinco vias. 

 

o São praças quadrangulares conformadas por quatro vias paralelas duas 

a duas, sendo que a essas soma-se uma quinta, que secciona a praça ao 

meio (Ilustração 56). 
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Ilustração 56: Praça quadrangular 5 vias. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

2.8.7 Mobiliário 

 

Alguns elementos estruturais tornam praças e parques mais agradáveis para serem 

utilizados no lazer e recreação, como (BARBOSA, 2007): 

⋅ Postes para iluminação noturna (desta forma ficando viável o passeio à noite); 

⋅ Coretos para apresentações culturas; 

⋅ Lixeiros; 

⋅ Fontes que jorram água; 

⋅ Bancos para assento; 

⋅ Quiosques com vendas de lanches; 

⋅ Barras de ginásticas; 

⋅ Pistas de Cooper e ciclovias; 

⋅ Play-gronds para crianças; 

⋅ Além da belíssima e diversificada composição vegetal. 

 

A NBR 9283/1986 classifica mobiliário urbano como: “Todos os objetos, elementos e 

pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, 

implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados” 

 

2.8.7.1 Bancos 

 

De acordo com Carli e Schmidt (2008), entende-se assentos públicos (seu tipo, uso e 

desenho) como uma clara indicação do grau de cultura cívica e do bem-estar e comodidade 
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que a cidade oferece a seus cidadãos. Com ou sem encosto e confeccionados de madeira, 

ferro, concreto ou alvenaria, isoladamente, ou associando-se mais de um desses materiais. 

As Ilustrações de 57 a 62 apresentam diferentes formas de bancos. 

 

 
Ilustração 57: Praça Rotary Internacional. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

 
Ilustração 58: Praça Napoleão Moreira da Silva. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

 
Ilustração 59: Praça Napoleão Moreira da Silva. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 
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Ilustração 60: Praça Napoleão Moreira da Silva. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

  
Ilustração 61: Praça Pedro Álvares Cabral. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 

 

 

 
 

Ilustração 62: Bancos com e sem encosto. 
Fonte: Carli e Schmidt (2008). 
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2.8.7.2 Luminárias 

 

É elemento de fundamental importância, pois em grande parte é da iluminação que 

depende a compreensão e o funcionamento da cidade durante a noite. 

As luminárias têm a função principal de iluminar, para tanto, por ocasião da escolha 

do tipo a ser utilizado deve-se levar em consideração a concorrência com a copa das árvores, 

sobretudo quando se trata de arborização urbana. Comumente, enxergamos as luminárias 

apenas como um elemento cuja função seja de iluminar. Seus atributos são muitos outros, seja 

para dar destaque a uma obra de arte, iluminar uma fonte ou mesmo acentuar a beleza plástica 

de uma árvore ou outra espécie vegetal. Outros tipos de luminárias poderiam ser utilizados, 

como por exemplo balizas ao longo dos caminhos, e holofotes direcionados (CARLI e 

SCHMIDT, 2008). 

A ilustração 63 apresenta alguns exemplos de luminárias comumente utilizadas em 

locais públicos. 

 

Ilustração 63: Exemplos de luminárias. 
 

2.8.8 Acessibilidade 

 

De acordo com a NBR 9050/2004: “Acessibilidade é o ato de tornar fácil o acesso de 

todas as pessoas a todos os lugares, de forma segura e autônoma, garantindo ao acesso à 

saúde, ao trabalho, ao lazer e à educação, com total facilidade de deslocamento.” 

Deve-se garantir acessibilidade a: 

⋅ Deficientes Físicos; 
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⋅ Pessoas obesas; 

⋅ Idosos; 

⋅ Anões; 

⋅ Gestantes; 

⋅ Mães com carrinhos de bebê; 

⋅ Pessoas que necessitam usar bengala, muletas ou andadores; 

⋅ Pessoas que tenham dificuldade de se locomover. 

 

2.8.8.1 Espaço necessário para deslocamento de pessoas 

 

A Ilustração 64 apresenta as dimensões necessárias para cada tipo de deficiência 

abordada. 

 

 
Ilustração 64: Dimensões referenciais para deslocamento de pessoa em pé. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

2.8.8.2 Comunicação e sinalização 

 

A NBR 9050/2004 apresenta as formas de comunicação e sinalização: 

⋅ Visual: é realizada através de textos ou figuras. 

⋅ Tátil: é realizada através de caracteres em relevo, Braille ou figuras em relevo. 

⋅ Sonora: é realizada através de recursos auditivos. 
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Os tipos de sinalização são divididos em quatro diferentes (NBR 9050/2004): 

⋅ Permanente: utilizada nas áreas e espaços com função definida, identificando 

os diferentes espaços ou elementos de um ambiente ou de uma edificação.  

⋅ Direcional: utilizada para indicar a direção de um percurso ou a distribuição 

espacial dos diferentes elementos de um edifício conforme Ilustração 65. 

 
Ilustração 65: Seta indicativa de direção. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

⋅ De emergência: utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência 

quanto a um perigo iminente. 

⋅ Temporária: utilizada para indicar informações provisórias ou que podem ser 

alteradas periodicamente. 

 

De acordo com a NBR 9050/2004: 

 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos 
equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo internacional de acesso. A 
representação do símbolo internacional de acesso consiste em pictograma branco 
sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). 

 

A Ilustração 66 apresenta os tipos de símbolos internacionais utilizados para indicar 

acessibilidade a deficientes físicos. 
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Ilustração 66: Símbolos de acessibilidade. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

Estes devem ser fixados em local visível ao público, sendo utilizada principalmente 

nos seguintes locais, quando acessíveis (NBR 9050/2004): 

⋅ entradas; 

⋅ áreas e vagas de estacionamento de veículos; 

⋅ áreas acessíveis de embarque/desembarque; 

⋅ sanitários; 

⋅ áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência; 

⋅ áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas; 

⋅ equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de deficiência. 

 

Os símbolos aplicados para deficientes visuais e auditivos seguem os mesmos padrões 

dos aplicados aos deficientes físicos já mencionados anteriormente. A Ilustração 67 apresenta 

a figura utilizada nestes símbolos. 

 



70 

 

  
Ilustração 67: Símbolos de acessibilidade. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

A sinalização tátil deve ser feita em Braille em relevo e posicionada abaixo dos 

caracteres ou figura em relevo. O arranjo de seis pontos e o espaçamento entre as celas 

Braille, devem ser conforme Ilustração 68 e atender os seguintes itens (NBR 9050/2004): 

⋅ diâmetro do ponto na base: 2 mm; 

⋅ espaçamento vertical e horizontal entre pontos – medido a partir do centro de 

um ponto até o centro do próximo ponto: 2,7 mm; 

⋅ largura da cela Braille: 4,7 mm; 

⋅ altura da cela Braille: 7,4 mm; 

⋅ separação horizontal entre as celas Braille: 6,6 mm; 

⋅ separação vertical entre as celas Braille: 10,8 mm; 

⋅ altura do ponto: 0,65 mm. 

 

 
Ilustração 68: Cela Braille. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

Outra forma é através de texto e figuras, onde os textos, figuras e pictogramas em 

relevo são dirigidos às pessoas com baixa visão, para pessoas que ficaram cegas recentemente 
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ou que ainda estão sendo alfabetizadas em Braille. Devem atender as seguintes condições 

(NBR 9050/2004): 

⋅ contornos fortes e bem definidos; 

⋅ simplicidade nas formas e poucos detalhes; 

⋅ figura fechada, completa, com continuidade; 

⋅ estabilidade da forma; 

⋅ simetria. 

 

É recomendável que os corrimãos de escadas e rampas sejam sinalizados através de 

(NBR 9050/2004): 

⋅ anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m 

antes das extremidades; 

⋅ sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos no início e no final 

das escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento 

horizontal do corrimão (Ilustração 69). 

 

 
Ilustração 69: Sinalização do corrimão. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

De acordo com a NBR 9050/2004 (Ilustração 70): 

 

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor 
contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m de largura. Essa 
sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo 
0,20 m de extensão. 
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Ilustração 70: Sinalização visual do piso. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional, atendendo às 

seguintes condições (NBR 9050/2004): 

⋅ quando sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente e a 

superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2 mm; 

⋅ quando integradas, não deve haver desnível. 

 

A sinalização tátil de alerta deve ser disposta como indicado na Ilustração 71. 

 

 
Ilustração 71: Sinalização tatil de alerta. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

A NBR 9050/2004 apresenta as situações que devem ser seguidas: 

⋅ obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que 

tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser 

sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder 
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em 0,60 m a projeção do obstáculo, em toda a superfície ou somente no 

perímetro desta, conforme Ilustração 72; 

 

 
Ilustração 72: Sinalização de obstáculos suspensos. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

⋅ nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 

⋅ no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor 

contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 

0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano, conforme 

exemplifica a Ilustração 73; 

 

 
Ilustração 73: Sinalização tátil de alerta de escadas. 
Fonte: NBR 9050/2004. 
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⋅ junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, 

vãos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura 

entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco 

de queda, e estar a uma distância da borda de no mínimo 0,50 m. 

 

Para a sinalização tátil direcional deve ter textura com seção trapezoidal, no sentido do 

deslocamento, ter largura entre 20 e 60 cm e ser cromodiferenciada do piso, conforme 

Ilustração 74 (NBR 9050/2004). 

 

 
Ilustração 74: Sinalização tátil direcional. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

A Ilustração 75 apresenta um exemplo de composição de sinalizações táteis. 

 

 
Ilustração 75: Exemplo de sinalização. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 



75 

 

2.8.8.3 Rampas 

 

As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na Tabela 2. 

Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, a 

cada 50 m de percurso (NBR 9050/2004). 

 

Tabela 2: Dimensionamento de rampas. 
Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa 
I (%) 

Desníveis máximos de cada 
segmento de rampa 

h (m) 

Número máximo de segmentos de 
rampa 

5,00 (1:20) 1,50 Sem limite 
5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16) 1,00 Sem limite 
6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 0,80 15 

Fonte: NBR 9050/2004. 

 

A inclinação transversal não pode exceder 3% em rampas externas. A projeção dos 

corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em até 10 cm de cada 

lado. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, 

sendo o mínimo admissível 1,20 m, conforme Ilustração 76 (NBR 9050/2004). 

 

 
Ilustração 76: Inclinação transversal e largura de rampas. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

2.8.8.4 Escadas 

 

Nos pisos e espelhos devem ser executados de acordo com a Ilustração 77. 
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Ilustração 77: Altura e largura de degraus. 

Fonte: NBR 9050/2004. 

 

2.8.8.5 Corrimãos 

 

Os corrimãos devem ter largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas vivas. Deve ser 

deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Devem permitir 

boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de seção circular, conforme 

Ilustração 78 (NBR 9050/2004). 

 

 
Ilustração 78: Empunhadura de corrimão. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o 

término da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão 

conforme Ilustração 79 (NBR 9050/2004). 
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Ilustração 79: Prolongamento do corrimão. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

A Ilustração 80 mostra que para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos 

deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente 

para escadas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do 

piso, medidos da geratriz superior (NBR 9050/2004). 

 

 
Ilustração 80: Altura dos corrimãos em rampas e escadas. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

2.8.8.6 Guarda-corpos 

 

As escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por paredes devem 

dispor de guarda-corpo associado ao corrimão, conforme Ilustração 81. 
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Ilustração 81: Guarda-corpo. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

2.8.8.7 Área de aproximação 

 

As mesas ou superfícies (Ilustração 82) devem possuir altura livre inferior de no 

mínimo 0,73 m do piso, deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximação frontal, 

possibilitando avançar sob as mesas ou superfícies até no máximo 0,50 m (NBR 9050/2004). 

 

 
Ilustração 82: Área de aproximação. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

Ao lado dos assentos fixos devem ser previstos locais adaptáveis para acessibilidade 

para cadeirantes conforme Ilustração 83 (NBR 9050/2004). 
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Ilustração 83: Bancos. 
Fonte: NBR 9050/2004. 

 

2.8.8.8 Vegetação 

 

Nenhum elemento de vegetação deve interferir com a faixa livre de circulação. Não 

são recomendados plantas dotadas de espinhos; produtoras de substâncias tóxicas; invasivas 

com manutenção constante; que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que 

tornem o piso escorregadio; cujas raízes possam danificar o pavimento (NBR 9050/2004). 

 

2.9 REVITALIZAÇÃO 

 

De acordo com Carli e Schmidt (2008), a revitalização urbana teve seu início na 

década de 1960, com o Partido Comunista Italiano, e se baseia nos conceitos do urbanismo 

progressista italiano. Com o tempo perdeu seu verdadeiro propósito, pois milhares de ações 

foram realizadas com vistas a recuperar áreas degradadas, sem levar em consideração seu real 

valor de identidade cultural. 

Segundo Vaz (2006), o processo de revitalização deverá seguir critérios políticos, 

funcionais, sociais e ambientais, visando uma intervenção que proporcione nova vitalidade ao 

local. Para tanto, o autor cita cinco critérios: 

⋅ Humanização dos espaços coletivos produzidos; 

⋅ Valorização dos marcos simbólicos e históricos existentes; 

⋅ Incremento dos usos de lazer; 

⋅ Incentivo à instalação de habitações de interesse social; 

⋅ Preocupação com aspectos ecológicos e 
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⋅ Participação da comunidade na concepção e implantação. 

De acordo com Vaz (2006) os critérios para a revitalização urbana são: 

⋅ Levantamento Planialtimétrico – consiste em fazer um levantamento e 

conferência de todas as medidas do local; levantamento topográfico. 

⋅ Levantamento Cadastral de Infra-Estrutura – Locar todas as redes existentes, 

tais como: água, luz, telefone, etc., bem como: poços, fossas, sumidouros, etc. 

⋅ Levantamento Florístico ou Botânico – Levantar e identificar as espécies 

existentes no local; identificar seu porte, e demais atributos relacionados a sua 

vegetação. 

⋅ Levantamento Fotográfico – Tirar o maior número de fotos possível do local 

de forma a documentar a situação existente. 

 

2.10 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.10.1 Dragagem em rios 

 

2.10.1.1 Licença Ambiental Prévia (LAP) e Licença Ambiental de Instalação (LAI) 

 

Para a execução de uma obra de dragagem é necessário a obtenção de licença 

ambiental prévia e licença ambiental de instalação, para isso é necessário a apresentação dos 

seguintes documentos (IN 18): 

⋅ Requerimento referente à dragagem do rio; 

⋅ Certidão atualizada do Registro de Imóveis (180 dias); 

⋅ Descrição do tipo e quantidade de equipamentos (máquinas) a serem utilizados 

na execução da dragagem; 

⋅ Consulta de Viabilidade de Uso do Solo, certidão atualizada e se está a 

montante ou a jusante do ponto de captação de água para abastecimento 

público; 

⋅ Endereço completo do local da obra; 

⋅ Destino do material retirado do rio (bota fora); 

⋅ Descrição do volume de terra a escavar (m³), extensão da obra (m); 

⋅ Cronograma de execução física da obra; 
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⋅ Anotação de Responsabilidade Técnico – ART; 

⋅ Recolhimento dos valores de análise, conforme tabela da FATMA; 

⋅ Plano de Recuperação ambiental das áreas atingidas pela obra; 

 

2.10.2 Estudo de impacto de vizinhança 

 

De acordo com a Lei complementar nº 137 de 12 de fevereiro de 2007, em seu 

capítulo IX art. 145: 

 

Os empreendimentos de impacto são aqueles usos ou atividades que podem causar 
impacto, alteração, ou ambos, no ambiente natural ou construído, bem como 
sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestrutura, quer sejam construções 
públicas ou privadas, residenciais ou não residenciais. 

 

Peres e Pereira (2010) citam: 

 

Considera-se impacto ambiental, pelo disposto no art. 1º da Resolução nº 001/86 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam:  
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II – as atividades sociais e econômicas; 
III – a biota;  
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V – a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Já no artigo 147 da Lei complementar nº 137 de 12 de fevereiro de 2007: 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá contemplar os aspectos positivos 
e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente, 
ou usuária da área em questão e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a 
análise e proposição de solução para as seguintes questões: 
I - adensamento populacional; 
II - uso e ocupação do solo; 
III - valorização imobiliária; 
IV - impactos nas áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 
V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem 
como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas 
pluviais; 
VI - equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; 
VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, 
acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque; 
VIII - poluição sonora, atmosférica e hídrica; 
IX - ventilação e iluminação; 
X - vibração; 
XI - periculosidade; 
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XII - riscos ambientais; 
XIII -impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno. 

 

Para eliminar ou minimizar algum eventual impacto o Poder Público Municipal poderá 

solicitar: 

como condição para aprovação do projeto, alterações e complementações no mesmo, 
visando a execução de melhorias na infra-estrutura urbana e nos equipamentos 
urbanos e comunitários, tais como: 
I - ampliação das redes de infra-estrutura urbana; 
II - destinação de área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos 
comunitários em percentual compatível com o necessário para o atendimento da 
demanda a ser gerada pelo empreendimento; 
III - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, pontos de 
ônibus, faixas de pedestres e semaforização; 
IV - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem os 
efeitos de atividades incômodas; 
V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais 
de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, considerando, ainda, a 
recuperação ambiental da área; 
VI - cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros recursos 
indutores de geração de emprego e renda; 
VII - percentual de habitação de interesse social dentro do perímetro do 
empreendimento; 
VIII - possibilidade de construção de equipamentos comunitários em outras áreas da 
cidade (LEI COMPLEMENTAR Nº 137 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007, EM 
SEU CAPÍTULO IX ART. 148). 

 

Conforme Peres e Pereira (2010): 

 

No diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, a descrição e análise dos 
recursos ambientais e suas interações tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área antes da implantação do projeto, deve considerar não 
apenas o meio ambiente natural, mas no mínimo: 
a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as 
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 
ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;  
c) o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-
economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais 
da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 
ambientais e a potencial utilização futura desses recursos (Art. 6º, I, da Resolução 
CONAMA nº 001/86). 

 

No artigo 1°, II, da Resolução CONAMA n° 237/97 é definido Licença ambiental 

como: 

 

“...ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais 
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consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causa degradação ambiental”. 

 

2.10.3 Áreas urbanas situadas ao longo dos cursos d’agua 

 

De acordo com a Lei complementar nº 137 de 12 de fevereiro de 2007, em seu Artigo 

152, define alguns pontos referentes as áreas urbanas situadas ao longo dos cursos d’água: 

 

“que já se encontram transformadas pela ação do homem, parcialmente edificadas 
ou ocupadas, já parceladas ou passíveis de parcelamento do solo urbano, poderão, 
mediante solicitação do empreendedor, ser objeto de licenciamento urbano e 
ambiental com regras específicas, observando o que segue: 
I - o entorno da área proposta pelo empreendedor, como passível de regras 
específicas, já ter sido modificado, estar plenamente ocupado ou estar encravado em 
área urbana consolidada, cujas características não contemple as peculiaridades que a 
gravaram como área de preservação permanente; 
II - o órgão ambiental licenciador dispor de estudo sobre o ecossistema caracterizado 
como área de preservação permanente ou a microbacia onde está inserido o curso 
d´água, demonstrando a realidade do contexto, bem como indicar as medidas 
ambientais para recuperar ou garantir que o espaço especialmente protegido, que 
ainda for tecnicamente considerado merecedor de proteção, recupere as 
características que o identificaram enquanto tal”. 

 

Quanto aos limites edificáveis encontra-se no artigo 153 da lei acima citada: 

 

As áreas urbanas consolidadas, situadas ao logo de cursos d´água, que já estavam 
antropizadas à data da publicação da Lei Federal n. 7.803/89 (que modificou limites 
constantes no Código Florestal, Lei Federal n. 4.771/65), quando ocupadas, 
parcialmente ocupadas e cujo solo já tiver sido objeto de parcelamento regularmente 
aprovado, observará faixa não edificável de 15 (quinze) metros para o Rio do Peixe 
e 5 (cinco) metros para o Rio do Tigre e demais cursos d’água cuja largura seja 
inferior a 10 (dez) metros, atendendo as seguintes exigências:  
I. qualificação e a conservação ambiental do curso d’água; 
II. plantio de espécies arbóreas e vegetais e recuperação das margens; 
III. tratamento e destinação adequada dos resíduos sólidos e líquidos, sem que haja o 
comprometimento dos potenciais hídricos. 

 

2.10.4 Desapropriação 

 

De acordo com a Emenda constitucional nº 48, de 10 de agosto de 2005, em seu 

capítulo II artigo 182 define: 

 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 
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urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais. 

 

De acordo coma Resolução CONAMA n° 369, de 28 de março de 2006: 

 

§ 1o O órgão ambiental competente, em decisão motivada, excepcionalmente poderá 
reduzir as restrições dispostas na alinea “a”, do inciso IV, deste artigo em função das 
características da ocupação, de acordo com normas definidos pelo conselho 
ambiental competente, estabelecendo critérios específicos, observadas as 
necessidades de melhorias ambientais para o Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável. 

 

A LEI Nº 14.675, de 13 de abril de 2009, define: 

 

Art. 116. Não são consideradas de preservação permanente as áreas cobertas ou não 
com vegetação, marginais de: 
I - canais, valas ou galerias de drenagem, inclusive os destinados à irrigação, bem 
como os reservatórios artificiais de água para múltiplo uso, com fins agrícolas e 
pesqueiras e talvegues que não compõem leito de curso de água natural; 
II - canais de adução de água; e 
III - curso de água natural regularmente canalizado. 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentado os métodos utilizados para a determinação das cargas 

atuantes, cálculos de estabilidade, condições que se encontram as encostas. Além da descrição 

dos procedimentos adotados para o projeto básico do calçadão. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

O local de estudo é uma determinada extensão do Rio do Tigre, situa-se no município 

de Joaçaba, estado de Santa Catarina. A Ilustração 84 apresenta o local de estudo, no 

Apêndice A pode-se visualizar os principais detalhes da localização. 

 

 
Ilustração 84: Local de estudo. 

 

O local de estudo inicia na ponte da Rua Getúlio Vargas possuindo uma extensão de 

aproximadamente 500,00 metros até o desemboque no Rio do Peixe. 
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3.2 LEVANTAMENTO DOS TIPOS DE CONTENÇÕES 

 

Inicialmente efetuou-se um levantamento fotográfico e em alguns pontos 

planialtimétrico da situação das encostas e dos tipos de contenções que existem ao longo do 

trecho a ser estudado. 

 

3.3 TIPO DE SOLO DAS ENCOSTAS 

 

De acordo com a Ilustração 85 pode ser visualizado o tipo de solo presente nas 

encostas do Rio do Tigre na área urbana a qual foi analisada. 

O solo encontrado apresenta grande quantidade de materiais granulares, como pedras 

de pequenos diâmetros. Apresentando vegetação rasteira e árvores de grande e médio porte. O 

solo é argiloso, a partir de estudos realizados com solos da região e outros executados em 

regiões em que o solo apresenta as mesmas características do estudado, adotou-se os seguintes 

parâmetros: 

⋅ Peso específico: 1,5 t/m³ 

⋅ Ângulo de atrito: 20°; 

⋅ Coesão: 2 t/m³ 

 

 
Ilustração 85: Solo presente nas encostas. 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS ATUANTES 

 

Para a determinação dos esforços atuantes nas contenções, utilizou-se a Teoria de 

Rankine obtendo-se assim o empuxo ativo e o passivo. 
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Alguns parâmetros do solo, utilizados para o cálculo da estabilidade, foram adotados 

levando em consideração informações recebidas e uma breve análise visual das características 

do mesmo. 

Neste trabalho foi desconsiderado a influência da coesão, pois como esse parâmetro 

ajuda na estabilidade da encosta, e por não ser exato este valor (por falta de estudos que 

determinem esse parâmetro na região) optou-se por trabalhar a favor da segurança. Além de 

que quando trabalha-se com solos coesivos com presença de água, a água anula a coesão 

sendo que o solo perde sua coesão. 

O ângulo de atrito adotado foi de 20°, esse valor foi determinado através de pesquisas 

em outros trabalhos que possuíam solos com a mesma característica do estudado. 

O peso específico utilizado foi na ordem de 1,5 t/m², este valor foi tomado como 

referência de outros trabalhos realizados com os solos da região, no qual apresentaram valores 

entre 1,45 a 1,8 t/m². 

 

3.4.1 Empuxo 

 

Para o levantamento dos esforços atuantes na contenção utilizou-se o método de 

Rankine onde sugere que o solo apresente as seguintes características: 

⋅ O solo do terrapleno considerado é areia pura seca (sem coesão) homogênea 

em todo espaço semi-infinito. 

⋅ O atrito entre o terrapleno e o paramento vertical do plano de contenção é 

considerado nulo. 

⋅ Terrapleno sem sobrecarga. 

⋅ O terrapleno é constituído de uma única camada e constituído de mesmo solo e 

sua superfície é horizontal (solo homogêneo). 

Optou-se por utilizar este método mesmo o solo estudado sendo uma argila coesiva, 

com isso não considerou-se a coesão nos cálculos de esforços de empuxo, porém utilizou-se 

fator de atrito entre solo estrutura de 0,5. 

Como o talude é inclinado determina-se o valor do coeficiente de empuxo ativo pela 

Equação 7 apresentada abaixo: 

 

:8 = ;<=> . ;<=> −  ?;<=%> −  ;<=%∅
;<=> +  ?;<=%> −  ;<=%∅                                             (7) 
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Não foi considerado o empuxo passivo provocado pela água, pois será utilizado muro 

de gravidade tipo gabião, o qual é considerado permeável, sendo assim a pressão exercida 

pela água na face passiva se anula com a pressão provocada na face ativa. 

A Equação 8 foi utilizada para o cálculo do empuxo sobre a estrutura de contenção. 

 

B8 = 	 12 ∗ 	:8 ∗ 	D
% ∗ 	E																																															�8� 

 

Quando a força atuante se apresenta de forma triangular o ponto de aplicação se 

encontra a 1/3 da altura da superfície, já quando a mesma apresentar comportamento uniforme 

se encontrará no centro da superfície. 

 

3.4.2 Verificação da estabilidade 

 

3.4.2.1 Tombamento 

 

O coeficiente de segurança contra o tombamento é definido conforme equação 9 ou 

10: 

 

 

�� �
∑7���
∑7���� � 1,5																																																						�9� 

 

ΣMest – decorrentes do peso do muro e o peso do solo sobre a base do muro. 
ΣM inst – são decorrentes do empuxo do solo 
 

�� � H. I�  B8J . I%B8K. L� � 1,5																																														�10� 
 

 

3.4.2.2 Deslizamento 

 

Calculado de acordo com a Equação 11. 
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�� = (H + H�MNM +  B8J). O +  P ,. Q +  BR
B8K

≥ 1,5                               (11) 

 

Onde: 

O =  STØ  

Areia – 0,57 

Argila arenosa – 0,36 

P , = 0,67P U  P  

 

3.4.2.3 Ruptura da Fundação 

 

A seguinte condição deverá ser aceita de acordo com a Equação 12: 

 

�� = �VWX
�8�W8���

≥ 3,0                                                               (12) 

 

3.4.2.4 Superfície de ruptura 

 

Para a determinação da superfície de ruptura das encostas estudadas foi utilizado o 

método sueco ou das fatias. 

Para a determinação do ponto de referência “O” utilizou-se de parâmetros 

referenciados por Caputo (1988) os quais estão apresentados na Tabela 3 abaixo 

 

Tabela 3: Indicações de localização do ponto "O". 
Talude Inclinação α β 

√3 : 1 60° 40° 29° 
1 : 1 45° 37° 28° 

1 : 1,5 33°47’ 35° 26° 
1 : 2 26°34’ 35° 25° 
1 : 3 18°26’ 35° 25° 
1 : 5 11°19’ 37° 25° 

Fonte: Caputo (1988). 

Com a localização do ponto “O”, efetuou-se a superfície de ruptura da cunha de 

escorregamento. Conforme orienta o método utilizado dividiu-se a área de ruptura em fatias 

de acordo com o formato do talude, o numero máximo de fatias (recomendado pelo método) 

foi de dez fatias. 
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A Ilustração 86 apresenta os principais dados necessários para a determinação do fator 

de segurança da ruptura global. 

 

 
Ilustração 86: Método das fatias. 

 

Abaixo será descrito através de fórmulas os procedimentos adotados para a 

determinação do fator de segurança: 

 

∆[� =  ��
;<=\                                                                (13) 

 

Com a determinação da espessura das fatias procedeu-se com a determinação das 

massas e ponto de aplicação de cada fatia. Pelo fato do talude ser de forma irregular adotou-se 

espessura de fatias diferenciadas conforme pode ser visualizado no Apêndice B. 

A Ilustração 87 apresenta as forças atuantes em cada fatia. 
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Ilustração 87: Detalhe de cada fatia. 

 

Considerando o equilíbrio: 

 

]V =  H� . ;<=\�                                                        (14) 

 

A força de cisalhamento de resistência pode ser expressado por: 

 

�V =  �^(∆[�) =  �_ .(∆`a)
��

=  1
��

 . (P + �ST∅). ∆[�                     (15) 

 

A tensão normal σ é: 

]V
∆[�

=  H� . ;<=\�
∆[�

                                                     (16) 
 

Equilibrando os momentos em relação ao ponto “O”: 

 

�� =  ∑ (P . ∆[� + H�. ;<=\�. SUb∅)�5R�5�
∑ (H�. =#b\�)�5R�5�

                                      (17) 

 

Para a determinação do fator de segurança utilizou-se de programas computacionais, 

Auto Cad para a elaboração de desenhos gráficos e do Excel para o cálculo dos esforços 

atuantes e verificação da estabilidade. 
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3.5 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DO RIO DO PEIXE 

 

Para a determinação da vazão do rio utilizou-se de um estudo efetuado pela 

Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, chamado de “Projeto Rio do Tigre”. 

Na Tabela 4 apresentam-se as características físicas da bacia obtidas através de 

imagens de satélite, processadas pelo Laboratório de Topografia e apresentadas no referente 

projeto. 

 

Tabela 4: Características físicas da bacia. 

Área de Bacia (m²) 86.089.427 

Perímetro da Bacia (m) 51.393 

Comprimento do Talvegue Principal (m) 35.103 

Comprimento mais longo em linha reta da Bacia (m) 19.114 

Comprimento reto do Rio principal (m) 18.546 

Somatório dos Canais da Bacia (m) 97.592 

Número de Rios Contribuintes da Bacia 105 

Ordem da Bacia 4 

Atitude Máxima da Bacia (m) 1.075 

Altitude Máxima do Rio do Tigre (m) 1.025 

Altitude Mínima do Rio do Tigre (m) 500 

Altitude Mínima da Bacia (m) 500 
Fonte: Projeto Rio do Tigre (2010) 

 

De acordo com Projeto Rio do Tigre (2010), a obtenção da ordem da bacia foi 

mediante o método de Strahler. Apresentando oitenta e três rios de ordem 1, dezenove rios de 

ordem 2, três de ordem 3 e um rio de ordem 4. Os rios contribuintes da bacia do rio do Tigre 

são apresentados na Ilustração 88. 
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Ilustração 88: Afluentes do Rio do Tigre. 
Fonte: Projeto Rio do Tigre (2010). 

 

A Ilustração 89 apresenta uma visão geral da bacia do Rio do Tigre. 

 

 
Ilustração 89: Bacia Rio do Peixe. 
Fonte: Laboratório de topografia - Unoesc (2010). 
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A Tabela 5 apresenta os resultados da análise areal da bacia do Rio do Tigre e os 

principais parâmetros utilizados. 

 

Tabela 5: Análise areal da bacia hidrográfica do Rio do Tigre 

Comprimento do rio principal 35,10 km 

Extensão do percurso superficial (EPS) 0,44 km 

Área da bacia (A) 86,09 km² 

Comprimento da bacia (L) 19,11 km 

Relação entre rio principal e área da bacia 21,76 km 

Densidade de rios ou Densidade hidrológica  (Dh)  0,88 canais/Km2 

Índice de compacidade (kc) 1,61 adm 

Índice de Conformação ou  Fator de Forma (Ic) 0,23 adm 

Rede de Drenagem (Rd) 97,59 km 

Densidade de drenagem (Dd) 1,13 km/km2 

Índice de circularidade (Icir) 0,15 adm 

Índice de sinuosidade 1,89 adm 
Fonte: Projeto Rio do Tigre (2010). 

 

De acordo com Projeto Rio do Tigre (2010), optou-se por estimar a descarga natural 

no local de aproveitamento hídrico com dados obtidos na estação fluviométrica de Piratuba, 

localizada na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Isso adotou-se pela inexistência de seção 

de controle no próprio Rio do Tigre. A partir de relação de áreas de drenagem obteve-se a 

referida descarga. 

Projeto Rio do Tigre (2010) apresenta: “A seção de controle de vazões de Piratuba 

possui os registros (vazões, cotas e resumo de descargas) da série histórica fev/1940 à 

mar/2000 disponibilizados no inventário digital do Sistema de Informações Hidrológicos da 

Agência Nacional de Águas”. 

Utilizou-se a fórmula de vertedouros de parede delgada de forma retangular para a 

determinação da altura necessária para que não haja extravasamento em tempos de cheia, 

conforme apresenta a Equação 18. 

 

c = 1,84 ∗ [ ∗ d�,e                                                              (18) 

Sendo: 

L – Largura (m) 

H – Altura (m) 

Q – Vazão (m³/s) 
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3.6 VOLUME DE CORTE E ATERRO 

 

Para a determinação do volume de corte e aterro utilizou-se de ferramentas 

computacionais (AutoCad). Nas seções onde será elaborado a praça – calçadão inicialmente 

determinou-se a altura mínima que este deve ter para que quando atingida a vazão máxima 

não ocorra o extravasamento do rio e possíveis prejuízos a estrutura. Desenhou-se cada seção 

e mediu-se os referentes volumes. 

 

3.7 PRAÇA – CALÇADÃO 

 

A escolha do local destinado a praça – calçadão foi definida com base em estudos de 

campo e uma avaliação da melhor localização para acesso de toda a população a qual 

desfrutará deste espaço. 

Procurou-se apresentar um leiaute básico da disposição dos setores pertencentes ao 

local, possibilitando o acesso de todos, sem que tivesse obstáculos que impedissem o acesso 

de pessoas com algum tipo de deficiência. 

 



 

CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo do referente trabalho, será apresentado os resultados obtidos no 

levantamento das condições das encostas, cálculo das contenções, dimensionamento das 

mesmas, e implantação da praça – calçadão. 

 

4.1 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

 

Os locais de cada ilustração apresentado será mostrada no Apêndice A. 

A análise das encostas e contenção iniciou pela jusante do Rio do Tigre no Rio do 

Peixe. A Ilustração 90 apresenta a contenção localizada no ponto 1, esta se encontra em 

condições satisfatórias, feita de concreto armado possuindo barbacãs de drenagem. Por se 

tratar de um ponto onde há grande variação no nível da água, pelo fato de ser o encontro entre 

os dois rios, optou-se por deixar esta estrutura. 

Neste espaço é necessário efetuar a limpeza da base do muro, retirando os resíduos 

presentes e restos de concreto de outras contenções. 

 

 
Ilustração 90: Contenção - ponto 1. 

 

No ponto 2 verifica-se que a contenção existente necessita de reparos, encontrando-se 

em situação de instabilidade como pode ser observado na Ilustração 91. Neste espaço também 

é necessário a limpeza do leito do rio, onde há detritos de concreto de outras contenções que 

existiam ao longo do rio. 
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Ilustração 91: Ponto 2. 

 

Na Ilustração 92 (Ponto 3), pode-se visualizar o encontro entre o Rio do Peixe e o Rio 

do Tigre, sendo que neste espaço está localizada uma edificação, não há presença de nenhum 

tipo de contenção. Neste local não será efetuado contenções. 

 

 
Ilustração 92: Ponto 3. 

 

No Ponto 4 observa-se a presença de construções rentes a margem do rio, em um 

pequeno trecho há um muro de pedra em estado não apropriado. Por isso sugere-se a 

execução de nova contenção ao longo deste trecho (Ilustração 93). 
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Ilustração 93: Ponto 4. 

 

Na Ilustração 94 está representado as condições das encostas e contenções localizadas 

no Ponto 5, onde há presença de muro de gravidade executado com blocos de pedra. Na 

imagem da direita é possível visualizar defeitos na contenção onde ocorre o despejo de águas 

pluviais. 

Entre as duas partes do muro há uma pedra de dimensões consideráveis, a qual é de 

difícil extração, por isso será sugerido o reforço deste muro e sua conservação. 

 

 
Ilustração 94: Ponto 5. 

 

No Ponto 6, como pode ser visualizado na Ilustração 95 a contenção encontra-se 

afastada do leito do rio, com presença de vegetação de pequeno e grande porte. As condições 

de estabilidade desta apresentam problemas como tijolos quebrados, fissuras e buracos, sendo 

aconselhável a execução de nova contenção. 
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Ilustração 95: Ponto 6. 

 

O Ponto 7 esta localizado no terreno onde hoje se encontra as dependências do CREA, 

não há contenções no local, sendo coberto por vegetação de pequeno porte como pode ser 

observado na Ilustração 96. 

 

  
Ilustração 96: Ponto 7. 

 

A contenção localizada no Ponto 8 possui aproximadamente 7,00 metros de altura e 

indícios evidentes de instabilidade, sendo este executado em blocos de pedra sem reforço. 

Sugere-se a execução de nova contenção ou reforço da já existente com material adequado 

que garanta segurança (Ilustração 97). 
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Ilustração 97: Ponto 8. 

 

No Ponto 9 avaliou-se que é necessário efetuar a limpeza da base do muro. Suas 

condições estão satisfatórias, mas aconselha-se a execução de novo ou reforço do mesmo 

(Ilustração 98). 

 

  
Ilustração 98: Ponto 9. 

 

Como pode ser visualizado na Ilustração 99, a fundação da edificação se encontra 

dentro do leito do rio, em condições insatisfatórias, sendo necessário reforço das fundações e 

execução de uma contenção para que seja impossibilitado a entrada de água neste espaço 

destinado ao suporte das edificações existentes. 
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Ilustração 99: Ponto 10. 

 

Na Ilustração 100 verifica-se que no local do Ponto 11 não há presença de nenhum 

tipo de contenção apesar de ser um talude com inclinação elevada. 

Na parte superior deste local encontra-se quantidade elevada de resíduos de comidas, 

construções, caixas de madeiras entre outros materiais que são descartados de forma irregular, 

com a chuva esse material é levado até o leito do rio, o que pode ser verificados nas imagens 

apresentadas anteriormente. 

 

 
Ilustração 100: Ponto 11. 

 

Na Ilustração 101 (Ponto 12), pode ser visualizado a presença de despejo de águas 

pluviais, além de construções executadas de forma irregular, muros de tijolo cerâmico em 

estado depreciável. 
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Ilustração 101: Ponto 12. 

 

O Ponto 13 está localizado junto a ponte, este espaço apresenta grande quantidade de 

vegetação de grande porte nas duas margens do rio como pode ser visualizado na Ilustração 

102. 

 

  
Ilustração 102: Ponto 13. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO 

 

Os valores das vazões do Rio do Tigre foram adotados a partir dos resultados obtidos 

no Projeto Rio do Tigre (2010), os quais estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Vazões. 
Vazão máxima mensal (m³/s) 67,34 
Vazão média mensal (m³/s) 1,96 

Vazão mínima mensal (m³/s) 0,014 
Fonte: Projeto Rio do Tigre (2010). 
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Para o cálculo da altura mínima do fundo do rio até o fundo da laje da praça – 

calçadão utilizou-se o valor da vazão máxima mostrado na Tabela 6. 

Utilizou-se a fórmula de vertedouros de parede delgada de forma retangular obtendo 

altura de 2,75 m. 

Adotou-se largura da galeria de 8,00 m, sendo que em alguns locais foi necessário 

efetuar cortes e em outros aterros. 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DAS CONTENÇÕES 

 

O dimensionamento das contenções foram através dos métodos mostrados no capítulo 

anterior. Os resultados obtidos em cada seção estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Fatores de Segurança. 
Seção FS - Deslizamento FS - Tombamento FS – Rup. Fundação FS – Rup. Global 

1 

Estas seções não foram estudadas, sugere-se a implantação de uma possível ampliação da praça – 
calçadão neste espaço. 

2 
3 
4 
5 
6 

Nestes pontos foi estudado a implantação de uma praça – calçadão, por isso não será efetuado nenhum 
cálculo das contenções do mesmo e até mesmo da estabilidade do talude antes de qualquer construção. 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21a 5,07 7,32 9,46 2,55 
21b 5,07 7,32 9,46 2,38 
22a 1,73 1,83 2,53 2,63 
22b 5,07 7,32 9,46 3,44 
23a 1,73 1,83 2,53 2,29 
23b 5,07 7,32 9,46 3,75 
24a 1,73 1,83 2,53 2,26 
24b 5,07 7,32 9,46 3,36 
25a 1,73 1,83 2,53 2,19 
25b 5,07 7,32 9,46 3,11 
26 1,73 1,83 2,53 2,72 
27 1,73 1,83 2,53 2,79 
28a 1,73 1,83 2,53 3,49 
28b 1,73 1,83 2,53 2,61 
29a 5,07 7,32 9,46 4,36 
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29b 5,07 7,32 9,46 3,05 
30a 5,07 7,32 9,46 4,04 
30b 5,07 7,32 9,46 2,93 
31a 5,07 7,32 9,46 6,17 
31b 1,73 1,83 2,53 2,25 
32a  5,07 7,32 9,46 4,76 
32b 1,73 1,83 2,53 2,54 
33a  1,73 1,83 2,53 2,15 
33b 1,73 1,83 2,53 2,60 
34a  1,73 1,83 2,53 2,33 
34b 1,73 1,83 2,53 2,05 
35a  1,73 1,83 2,53 2,27 
35b 1,73 1,83 2,53 2,02 
36a 1,73 1,83 2,53 2,27 
36b 1,73 1,83 2,53 2,02 
37a  1,53 2,12 1,58 1,72 
37b 1,73 1,83 2,53 1,94 
38a  1,53 2,12 1,58 1,84 
38b 1,73 1,83 2,53 2,33 
39 1,53 2,12 1,58 1,88 
40 1,53 2,12 1,58 1,92 
41 1,53 2,12 1,58 1,83 
42 1,53 2,12 1,58 1,77 
43 1,53 2,12 1,58 1,85 
44 1,53 2,12 1,58 1,69 
45 1,53 2,12 1,58 1,62 
46 1,53 2,12 1,58 2,20 
47 

Nestes pontos não serão executados muros de contenção, pois em uma das bordas não há a necessidade 
de sua implantação e na outra o muro de concreto armado que existe encontra-se em boas condições, 

sendo assim mantidos. 

48 
49 
50 

 

Com base na Tabela 7 pode-se concluir que todos os muros de contenção passam nas 

verificações de estabilidade. 

Nos Gráficos 1 a 4 pode-se visualizar os diferentes valores obtidos quando efetuadas 

as verificações de estabilidade do muro de contenção tipo gabião. 
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Gráfico 1:Deslizamento. 

 

 
Gráfico 2: Tombamento. 
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Gráfico 3: Ruptura da fundação. 

 

Analisando os Gráficos 1, 2 e 3 verifica-se que os valores de fator de segurança contra 

o deslizamento, tombamento e ruptura da fundação apresentam dois níveis, sendo que os 

maiores valores são referentes as seções com menor altura, devido em alguns pontos não ser 

necessário a execução de contenção. 

Pode-se dizer que o solo possui estabilidade suficiente para resistir aos esforços os 

quais são impostos a ele. 

 

 
Gráfico 4: Ruptura global. 
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Com relação ao Gráfico 4 em que se analisa os valores de fatores de segurança quanto 

a ruptura global, é visível a diferença dos valores principalmente na seção 39 referente a seção 

31ª do projeto, onde a contenção apresenta baixa altura, entorno de 1,50 metros e a inclinação 

do terreno é de 18°. Por ser de inclinação baixa e o solo apresentar coesão o esforço ativo se 

torna baixo. 

Todos os fatores de segurança calculados apresentaram valores acima do mínimo, que 

é de 1,5. Estando assim todas as contenções estáveis. 

Foram utilizadas três seções diferentes para os muros de gabião conforme será 

apresentado nas Ilustrações 103, 104 e 105. 

 

 
Ilustração 103: Seção tipo 1. 
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Ilustração 104: Seção tipo 2. 

 

 
Ilustração 105: Seção tipo 3. 

 

Como pode ser observado nas Ilustrações apresentadas acima executar a contenção 

com pedra de mão, após o preenchimento das caixas colocar uma manta de geotêxtil entre a 

face das caixas com o solo, para impossibilitar a entrada de solo no meio das pedras. 

Como as contenções de gabião são consideradas drenantes deve-se cuidar para que o 

mesmo não seja preenchido com materiais mais finos, os quais podem provocar uma 

sobrecarga na estrutura. 

 

 



110 
 

 

4.4 VOLUME DE CORTE E ATERRO 

 

No espaço onde será destinado a implantação da praça – calçadão será necessário um 

volume de corte de aproximadamente 1345,40 m³, enquanto que o volume de aterro se 

apresenta bem maior chegando a 6654,00 m³. 

Com isso é necessário um volume aproximado de 5308,60 m³ para execução dos 

serviços necessários. 

O material retirado na dragagem do rio será utilizado na execução do aterro. 

 

4.5 PRAÇA – CALÇADÃO 

 

No Apêndice C esta sendo apresentado a planta baixa da praça – calçadão, este esta 

dividido em quatro pranchas diferentes, sendo: 

Prancha 01 – Planta baixa com medidas 

Prancha 02 – Leiaute planta baixa 

Prancha 03 – Fluxo de entrada e saída 

Prancha 04 – Localização 

O Acesso 01 situa-se ao lado da Prefeitura Municipal de Joaçaba, sendo que neste 

local já há uma praça, e uma rua que dá acesso a garagem da própria prefeitura. Optou-se por 

utilizar parte deste espaço (garagem) para área de lazer. 

O Acesso 02 encontra-se ao lado do prédio onde está instalado o Colégio CNEC, 

possibilitando também o acesso a praça já existente. 

O Acesso 03, como pode ser visualizado no Apêndice C, encontra-se em um acesso a 

um estacionamento aos fundos de uma edificação. 

Para possibilitar que se tenha acesso pela Rua Roberto Trompowski, elaborou-se outro 

acesso na lateral do Teatro, sendo chamado de acesso 04. Com isso possibilita maior fluxo de 

pessoas. 

Foi previsto uma faixa de 6,00 m de largura para a finalidade de implantação de 

comércio, possibilitando que se tenha variedades de produtos a serem oferecidos a população. 

Este espaço encontra-se em terrenos lindeiros ao rio, por isso deve-se efetuar estudo de 

desapropriação deste espaço. 
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Sugere-se o estudo do trecho entre a estaca 1 e a estaca 6 (Ponte da rua Getúlio Vargas 

até o inicio do calçadão), tanto para as contenções como para a implantação de mais um 

trecho de calçadão. 

Durante o levantamento das condições das encostas foi detectado a presença de canais 

de águas pluviais, deve-se avaliar qual o tipo de material presente neste dejeto, se há a 

presença de algum tipo de esgoto sanitário residencial e industrial. Caso seja apenas água 

pluvial deve-se efetuar canais no próprio muro de contenção durante a execução do mesmo. 

Se houver algum tipo de esgoto sanitário junto com essa água, deve-se canaliza-lo até 

um local onde possa ser implantado uma bomba de recalque que a leve até a estação de 

tratamento. 

 

 



 

CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÃO 

 

Com as avaliações efetuadas nas encostas do Rio do Tigre, no trecho em estudo, pode-

se dizer que em alguns pontos é visível a presença de instabilidade, de forma que a verificação 

e manutenção preventiva minimiza prejuízos futuros, para isso podem ser executadas obras de 

contenção, as quais foram dimensionadas e apresentadas neste trabalho. 

A implantação de uma praça – calçadão neste espaço, vem ao encontro da necessidade 

de áreas de lazer no município de Joaçaba, visto que não se dispõe de espaço já executado 

para esse fim. 

Sugere-se um estudo mais detalhado da localização deste espaço, podendo ser 

prolongado até a ponte da Rua Getúlio Vargas e se estendendo para mais próximo ao 

desemboque no Rio do Peixe. 

Antes de qualquer execução de obra, deve ser feito um levantamento das vegetações 

presentes, juntamente com um projeto de recuperação dessa área. 
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