
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: TÉCNICAS CONSTRUTIVAS SUSTENTÁVEIS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTASTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CRISTINA SANTOS CANDIDO DE LIMA, TINA MOURA AGUIARAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLÁUDIA RODRIGUES CARDOSO, ORLANDO CARLOS BATISTA DAMINORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este trabalho propõe a contenção de encostas utilizando materiais recicláveis 

e de difícil descarte (garrafas de Politereftalato de Etila (PET) e corpos de prova de 

concreto), buscando soluções que garantam a estabilidade do maciço a ser 

estudado, por um baixo custo, uma vez que na maioria das situações, os 

deslizamentos de terra ocorrem em áreas impróprias ao assentamento humano, 

onde os imóveis são construídos de maneira precária e sua população apresenta 

grande vulnerabilidade social. 
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2. INTRODUÇÃO 

A realização de desmatamentos e cortes no talude para a construção de 

moradias causam instabilidade nas encostas e, na ocorrência de intensas 

precipitações pluviométricas, ocorrem deslizamentos, resultando em perdas 

humanas e materiais. 

Segundo Macedo (2008) no Brasil os desastres mais comuns são os 

deslizamentos de terra, inundações, estiagem e erosão.  

Em 10 de março de 1928 ocorreu um grande deslizamento de terra em parte 

da encosta do Monte Serrat, em Santos/SP. Segundo registros obtidos através do 

Jornal Eletrônico Novo Milênio, chuvas intensas, mobilizaram cerca de 130.000 m3 

de solo, resultando em destruição dos dois necrotérios e do centro cirúrgico da 

antiga Santa Casa de Misericórdia de Santos, que se localizava no sopé do Morro, 

além do soterramento de 8 moradias e 80 óbitos.  

Segundo Santos (2002), nos anos de 1929, 1956, 1978 e 1979, foram 

registrados, na referida encosta, eventos de deslizamento de massa que 

ocasionaram severos danos patrimoniais, deixando dezenas de vítimas fatais. 

 

3. OBJETIVOS 

Estudar um trecho de talude no Morro do José Menino, na cidade de Santos, 

estado de São Paulo e desenvolver propostas de obras de contenção de pequeno 

porte – muro de arrimo – com a utilização de materiais recicláveis e de difícil 

descarte. Comparar tecnologias e materiais alternativos para contenção de encostas 

e seu emprego na área selecionada. 



4. METODOLOGIA 

Levantamento bibliográfico; visitas técnicas à área de risco geológico da 

região; coleta de amostras deformadas de solo; ensaios de laboratório para 

definição dos parâmetros do solo do local; mistura do concreto com fibras de garrafa 

PET; ensaios de compressão para obtenção de resistência e modelo estrutural do 

muro de contenção. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas pesquisas do Relatório Técnico Nº 127.648-205, Carta de 

suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações e mapas de 

risco do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, e literatura técnica. Após a etapa 

de levantamento bibliográfico, foram realizadas visitas à área de risco geológico da 

região selecionada, onde amostras deformadas de solo foram coletadas, conforme 

recomendações da NBR9603 (1986). 

As amostras de solo, o concreto modificado com fibras de garrafas PET e 

corpos de prova de concreto, serão submetidas a ensaios de laboratório, obtendo-se 

parâmetros de resistência ao cisalhamento e comparação  com grupo de controle 

em concreto convencional. 

Braga dos Santos (2005) encontrou soluções geotécnicas para a construção 

de um muro de arrimo de pequeno porte, utilizando garrafas PET envasadas com 

areais de diversas granulometrias, apresentado a melhor viabilidade de aplicação  a 

baixo custo e a possibilidade do reaproveitamento de material de difícil degradação. 

O presente estudo busca um método economicamente viável e de fácil utilização, 

onde a população poderá colaborar por meio da coleta seletiva do material reciclável 

a ser utilizado, em núcleos de coletas espalhados pela comunidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do Relatório Técnico do IPT, uma ferramenta de referência para 

ações de gerenciamento e processos correspondentes as áreas de risco a 

escorregamentos do município – atualizada em 2012 pelo IPT e Prefeitura Municipal 

de Santos. Identificamos na área escolhida, um total de 709 moradias, das quais 40 

foram indicadas para remoção. A estimativa de custo para intervenções na área é de 

R$3.675.000,00, para remoções e obras. 
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