
 

 

Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte – PMBH 

Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura – SMOBI 

Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital – 
SUDECAP 

Diretoria de Planejamento e 
Controle de Empreendimentos – 
DPLC-SD 

Departamento de Informações e 
Procedimentos Técnicos –    
DPIT-SD 

Gerência de Normas e Padrões 
Técnicos – GENPA-SD 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE 
PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Este documento faz parte dos 
Procedimentos de Projetos 
disponíveis no Portal PBH. 

São reservados à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte todos 
os direitos autorais. Desde que o 
documento seja referenciado, é 
permitida a reprodução do seu 
conteúdo. A violação dos direitos 
autorais sujeita os responsáveis às 
sanções cíveis, administrativas e 
criminais previstas da legislação. 

CAPÍTULO 11 

CONTENÇÕES 
 

EDIFICAÇÕES - 8ª EDIÇÃO: 04/2017 

 

SUMÁRIO 

 

11. CONTENÇÕES ............................................................................112 

11.1 CONDIÇÕES GERAIS .................................................................112 

11.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS .......................................................112 

11.3 ETAPAS DE PROJETO ...............................................................113 

11.4 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES ...........................115 

11.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................115 

 

 

 



 

11. CONTENÇÕES 

11.1. CONDIÇÕES GERAIS 
Os estudos preliminares do sistema de contenção de maciço de terra deverão apoiar-se no 
levantamento de dados e informações pertinentes ao sistema, como: 

• Resultado das investigações geotécnicas com planta de locação e altimetria dos furos de 
sondagem, a fim de determinar os parâmetros e critérios de projeto através de uma 
perfeita caracterização das camadas de solo relacionadas com a implantação das 
contenções. O programa de investigações geotécnicas deverá ser elaborado pela 
CONTRATADA e será submetido à aprovação da CONTRATANTE; 

• Levantamento das edificações adjacentes e, em caso de eventual interferência com o 
empreendimento contemplado, deverá ser verificada a estabilidade das construções 
vizinhas e o seu aspecto de segurança, em função das condições de execução das 
contenções e escavações propostas; 

• Levantamento topográfico; projeto estrutural, projeto de arquitetura; projeto de drenagem; 
projeto de terraplenagem; projeto de geometria do sistema viário. 

11.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

• Para muros de arrimo à flexão e muros de gravidade deverão ser consideradas, no projeto 
e dimensionamento, as características geotécnicas do terreno; a tensão admissível do 
terreno de fundação; a posição do lençol freático; dispositivos de drenagem; o 
embutimento da base; as características geotécnicas do material de reaterro; a segurança 
ao tombamento, ao escorregamento e à ruptura global; 

• Para soluções em estacas-prancha, paredes diafragma, estacões, cortinas, aterro armado, 
solo reforçado, solo grampeado, etc, deverão ser consideradas, no projeto e 
dimensionamento, as profundidades das lamelas; as características geotécnicas do terreno 
a ser contido; a posição do lençol freático; a rigidez da estrutura; os valores admissíveis 
das deformações da parede; a ficha necessária; segurança à ruptura; segurança ao piping, 
características de resistência das escamas e das armaduras; necessidade de emprego de 
geotêxteis, propriedades e esforços nos tirantes, sejam eles passivos ou ativos, verificação 
quanto à punção; dispositivos de drenagem, processo de injeção e perfuração de 
ancoragens, etc; 

• Os empuxos deverão ser determinados por uma das teorias da Mecânica dos Solos de 
utilização consagrada e aplicável às condições de execução dos serviços e obras; 

• Serão utilizados os métodos de verificação de estabilidade de taludes já consagrados na 
Mecânica dos Solos, como o método de Bishop Simplificado, de Jambu e outros; 

• Os esforços nas paredes de contenção deverão ser calculados levando em conta as 
variações dos empuxos decorrentes de oscilações do nível d’água, bem como os 
diferentes carregamentos durante as fases de execução dos serviços e obras; 

• Em qualquer caso, os efeitos favoráveis à estabilidade somente deverão ser considerados 
quando for possível garantir a sua atuação de forma contínua e permanente; 

• Sempre que necessário, deverá ser solicitada a execução de investigações geotécnicas 
adicionais, de modo a melhor caracterizar o maciço de terra; 

• Quando necessário deverá ser indicada, em projeto, a execução de prova de carga sobre 
o terreno conforme prescrição normativa vigente; 

• Quando necessário deverá ser indicada, em projeto, a execução de prova de carga 
(preferencialmente não destrutiva) nos tirantes das contenções conforme prescrição 
normativa vigente, identificando os elementos a ensaiar e as cargas desejáveis; 
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• O projeto deverá apresentar o detalhamento dos sistemas de drenagem e/ou 
impermeabilização do tardoz quando necessário; 

• Análise da presença de contribuição de águas servidas ou pluvial, provendo os terraplenos 
da contenção de dispositivos para drenagem ou proteção superficial, evitando-se assim o 
processo erosivo nestes; 

• Em caso de emprego de muros de gabião, este deverá ser preferencialmente revestido, 
inibindo a proliferação de insetos e animais peçonhentos, principalmente em áreas 
urbanizadas, em conformidade com as orientações da equipe de zoonoses do município; 

• As juntas verticais de expansão devem ser espaçadas em intervalos definidos no projeto, 
considerando os efeitos devidos à dilatação e à retração térmica no dimensionamento das 
peças; 

• Os aterros e reaterros propostos em projeto devem constituir-se de solos e materiais 
granulares, com controle de compactação conforme Caderno de Encargos da SUDECAP 
ou em conformidade às prescrições por norma vigente; 

• Em caso de impossibilidade de execução da contenção proposta no projeto, em função de 
inconsistência entre a sondagem apresentada e a geologia local ou presença de lençol 
freático quando da execução da obra, deverá ser feita revisão do projeto com ônus para a 
CONTRATADA. 

11.3. ETAPAS DE PROJETO 

11.3.1. Projeto básico 
Consiste na concepção, dimensionamento e no estudo da viabilidade técnica da contenção do 
maciço de terra, comparando as diversas soluções alternativas. Os parâmetros e critérios de 
comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor solução para o Contratante, considerando 
os aspectos de economia, facilidades de execução, recursos disponíveis, segurança e outros 
fatores específicos, bem como permitir a previsão dos custos de execução. Nesta etapa serão 
delineados todos os serviços necessários à execução do sistema de contenção, em atendimento 
às normas e ao Caderno de Encargos da SUDECAP. 

O Projeto básico deverá estar compatibilizado com os projetos de arquitetura, drenagem. 
terraplenagem, sistema viário e demais projetos. 

Apresentação: 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• Projeto plotado em papel sulfite, formato A1, escala 1:50, ou a critério da supervisão; 

• Cópia digital do arquivo CAD (extensão .DWG ou DXF), a critério da supervisão, em 
versão atualizada; 

• Selo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE; 

• Quantitativos e orçamento detalhado – cópia impressa e arquivo digital; 

• Memorial descritivo contendo a descrição dos serviços executados, das alternativas de 
soluções possíveis para a obra e a alternativa selecionada pelo projetista, todas 
acompanhadas de justificativas técnicas e econômicas de sua escolha, resultados das 
sondagens, análise dos resultados e soluções geotécnicas recomendadas. 

11.3.2. Projeto Executivo 
Consiste no desenvolvimento do Projeto básico, apresentando o detalhamento das soluções para 
a execução do sistema de contenção. Conterá, de forma clara e precisa, todos os detalhes 
construtivos necessários à perfeita execução da estrutura de contenção do maciço de terra. 
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Os seguintes tópicos deverão ser observados durante o desenvolvimento do Projeto Executivo de 
Contenções: 

• Planta e perfil de locação da obra, com a indicação das cotas referidas ao sistema 
topográfico adotado e das sondagens executadas; 

• Identificação das deflexões no alinhamento das contenções no projeto; 

• Vistas frontais, seções-tipo, formas e armação das estruturas de contenção; 

• Vista longitudinal com indicação do comprimento total, número e comprimento dos 
módulos e cortes indicando a solução. Nesta vista deverá constar o perfil longitudinal do 
terreno com as cotas do muro, informações geológicas básicas, eventual informação de 
enchente máxima – E.M. e indicação de gabaritos a serem respeitados, se for o caso. 
Deverá constar também o tipo de fundação prevista para a obra, e os demais elementos 
constituintes do muro, como os drenos, canaletas e demais informações do terreno; 

• Seção transversal com as cotas de interesse, geometria do muro, drenos, representação 
dos taludes de topo e de pé com a declividade proposta, elementos de fundação, 
canaletas e demais informações do terreno; 

• Deverá ser identificado, no projeto, os parâmetros considerados para o solo (por exemplo: 
peso próprio, ângulo de atrito e coesão), bem como a sobrecarga considerada no 
dimensionamento das contenções; 

• Para os elementos de contenção constituídos por concreto simples ou armado, indicar o 
fck desses; 

• Para os elementos de contenção constituídos por concreto armado, indicar o cobrimento 
da armação desses; 

• O projeto deverá apresentar um quadro de quantitativos com o volumes de concreto a ser 
utilizado, com a identificação de seu fck e a área de fôrma a ser empregada; 

• Apresentar a listagem de ferros em cada formato de armações, constando o seu tipo, o 
seu diâmetro, a sua quantidade e os seus comprimentos unitários e totais, com numeração 
sequencial começando do n.º 1, além do quadro resumo de ferragem; 

• O emprego do Muro Padrão SUDECAP está condicionado à análise do Projetista, que 
atestará a Responsabilidade Técnica pelo seu emprego no local e condições propostas. O 
projeto deverá contemplar, de forma clara, a tipologia empregada, a geometria completa 
da contenção, a locação, a planta, as elevações, eventuais escalonamentos em função da 
implantação e variação de alturas. O seu emprego em projetos de edificação será 
condicionado a consulta e aprovação prévia pela Contratante. 

Apresentação: 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• Projeto plotado em papel sulfite, formato A1, escala 1:50, ou a critério da supervisão; 

• Cópia digital do arquivo CAD  (extensão .DWG ou DXF), a critério da supervisão, em 
versão atualizada; 

• Selo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE; 

• Quantitativos e orçamento detalhado – cópia impressa e arquivo digital; 

• Memorial de cálculo contendo a solução desenvolvida no projeto, devendo, 
obrigatoriamente, conter todas as indicações necessárias à boa e fácil compreensão e ao 
acompanhamento da sequência e operações de cálculo. 
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11.4. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
Os projetos de contenção deverão atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

ABNT NBR 5629 – Execução de tirantes ancorados no terreno 

ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 

ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações 

ABNT NBR 6489 – Prova de Carga Direta sobre Terreno de Fundação 

ABNT NBR 6502 – Rochas e Solos 

ABNT NBR 8044 – Projeto Geotécnico 

ABNT NBR 11682 – Estabilidade de encostas 

ABNT NBR 14026 – Concreto projetado – Especificação 

 

11.5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Manual de Obras Públicas – Edificações – Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio 

Instrução de Projeto PR7476 – Secretaria de Transportes – Departamento de Estradas e 
Rodagem 
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