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1. RESUMO 

Este trabalho contempla um Estudo de Caso para o Lago Artificial da Cidade 

de Bebedouro, localizado no interior do estado de São Paulo. Ele tem como proposta 

o dimensionamento de estruturas de Gabião e Solo Reforçado com Geossintéticos 

para contenção da encosta do lago, que hoje encontra-se danificada. Para o 

desenvolvimento desse estudo, a equipe coletou amostras de solo do local e com elas 

realizou testes laboratoriais para a obtenção dos parâmetros necessários para os 

dimensionamentos das contenções. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muitos problemas de obras civis, do ponto de vista geotécnico, são causados 

devido ao deslocamento da água através dos vazios presentes no solo e do processo 

de erosão, que ocasionam a instabilidade dos solos. Um dos aspectos de maior 

interesse para a engenharia geotécnica é dimensionar as estruturas de contenções a 

serem utilizadas para conter maciços de solos, mantendo a estabilidade do sistema e 

evitando que ocorram acidentes.  

Devido a intensa ocupação urbana nas cidades existe a necessidade da 

execução de obras de contenção em encostas. O lago artificial da cidade de 

Bebedouro, objeto de análise deste trabalho, é uma obra em consequência desse 

processo de urbanização.  

Existem diversas alternativas construtivas para a contenção de encostas, como 

estruturas de contenção a gravidade (muro de concreto e muro de gabião) e estruturas 

de solo reforçado com a utilização de material de reforço (metálico ou geossintético). 

Para o uso desses sistemas construtivos deve se levar em consideração fatores de 

estabilidade interna e externa.  A escolha do método construtivo leva em consideração 

não apenas condições estruturais como também a viabilidade econômica.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é proporcionar um projeto de contenção a ser utilizado 

durante a revitalização do Lago Artificial da Cidade de Bebedouro, dimensionando 

estruturas de gabião e de solo reforçado com geossintético.  

 

4. METODOLOGIA 

Para a análise do estudo de caso serão adotados dois métodos construtivos 

para as contenções da encosta do lago. O grupo definiu cinco pontos em que serão 

feitas intervenções.  



   
 

   
 

A partir dos dados planialtimétricos e estudos do solo da região, será feito o 

dimensionamento das contenções. Os dados planialtimétricos foram obtidos através 

de sobrevoos realizados por drones, fornecidos pela empresa Coopercitrus, 

cooperativa de comercialização de insumos, máquinas e implementos agrícolas e de 

dados fornecidos pelo Engenheiro Agrimensor Rui Pastore Sobrinho, residente da 

cidade. Para a análise dos parâmetros do solo, foram coletadas pela equipe amostras 

da região no entorno do lago para realização de ensaios em laboratório. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os ensaios realizados foram de Análise Granulométricia (ABNT NBR 7181), 

Determinação do limite de liquidez (ANBT NBR 6459) e de plasticidade (ABNT NBR 

7180) e o Ensaio Triaxial (ASTM D4767). A partir desses ensaios será possível realizar 

o dimensionamento das estruturas. A estrutura de gabião segue o dimensionamento 

descrito no Manual Técnico (Maccaferri, Obras de Conteção) analisando apenas a 

estabilidade externa do solo. Para a estrutura solo reforçado com material 

geossintético, o dimensionamento se baseia na estabilidade externa e interna, essa 

definida pelo método de Michtel & Villet (1987). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das amostras de solo analisadas de intervenção analisados, foi 

identificado solos predominantemente arenosos. Os resultados laboratoriais 

ofereceram os parâmetros necessários para o dimensionamento, como o peso 

específico natural do solo, o índice de plasticidade, a coesão e o ângulo de atrito.  

Com os resultados obtidos em laboratório serão feitos os cálculos das 

estruturas para os pontos de intervenção escolhidos. Será feito o redimensionamento 

do muro de gabião já existente em três dos pontos, o dimensionamento do novo muro 

de gabião para um quarto ponto onde atualmente não existe nenhum tipo de 

contenção e a proposta da utilização de geogrelha como elemento de reforço de solo 

e geocélula como elemento estético para o quinto ponto. 

O trabalho será oferecido à Prefeitura da cidade de Bebedouro como sugestão 

para um futuro projeto de reparação da encosta do Lago Artificial de Bebedouro. 
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