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1. OBJETIVO 

Atendendo à solicitação da URBEL, a MTF CONSULTORIA E PROJETOS executou 

os serviços necessário para dimensionamentos dos muros de contenções em blocos 

de concretos, garantindo, conforme as normas estruturais da ABNT, sua eficiência 

frente às premissas de segurança estrutural (capacidade resistente), desempenho 

em serviço e a durabilidade da estrutura sob as ações e condições a eu lhe são 

previstas durante a sua vida útil. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 FUNDAÇÕES TERORIA E PRÁTICA: 3ª ed.: Frederico Falconi; Celso N. 

Corrêa; Celso Orlando; Cristina Shimdt; Willian R.Antunes; Paulo J. 

Alburquerque; Waldemar Hachich; Sussumu Niyana. São Paulo, 2016 

 MARCHETTI, Osvaldemar. Muros de arrimo. 1°. ed. São Paulo: Blucher, 2007 

 ARAUJO, José M. Curso de concreto armado: Volumes 1 a 4; 

 AMORIM, Ney. Apostila de concreto armado - UFMG; 

2.2 CÓDIGOS E NORMAS 

 ABNT: NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

 ABNT: NBR 6120/1980 - Cargas para cálculo de estruturas em edificações; 

 ABNT: NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações;  

 ABNT: NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas estruturas; 

3. METODOLGIA NUMERICA E CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULO 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

Para o dimensionamento dos muros foi utilizado planilhas de cálculo da MTF 

CONSULTORIA E PROJETOS e programas de dimensionamento para análise de 

resultados, conforme será observado neste estudo. 
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3.2 CARREGAMENTOS 

Foram considerados para os dimensionamentos dos muros, além do seu peso 

próprios dos elementos estruturais, empuxo da terra tanto ativo quanto passivo, 

considerou-se uma sobrecarga de 500 kgf/m² no topo do terreno, causado assim um 

empuxo devido a carga da sobrecarga. 

Para a definição do tipo de solo a ser considerados, utilizou-se as informações do 

relatório técnico realizada pela ENERGEO em algumas áreas de Belo Horizonte. 

Para o dimensionamento do muro considerou-se solos do Grupo III, conforme pode-

se observa na tabela a baixo:  

 

4. MURO SOBRE TUBULÃO 

Para o dimensionamento do muro sobre tubulões considerou-se que os esforços do 

empuxos ativos e sobrecarga fossem transferidos diretamente para os pilares 

internos e dos pilares para os tubulões. O esquema estrutural será representado nas 

imagens abaixo: 
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Figura 1 - Elevação do muro sobre tubulões 

 

Figura 2 - Cortea A-A esquema estrutural do Muro 

 

Figura 3 Corte B-B diagrama dos momentos 
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Utilizou-se uma planilha de cálculo para calcular os esforços de cada trecho do 

muro, conforme pode-se observar na figura baixo. 

 

Os tubulões foram considerados trabalhando em um meio elásticos, onde uma das 

extremidades (cota de apoio) considerou apoiada/rotulada e na outra extremidade 

cota de assentamento livre. Os diagramas dos esforços nos tubulões conforme à 

altura do muro pode ser observado no Anexo A 

 

Figura 4 - Esquema estrutural do Tubulão 

4.1 VERIRIFCAÇÃO DOS PILARES INTERNOS 
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Dados do pilar 

 

Geometria 

Dimensões : 25x50 cm 

Tramo : 2.000/4.000 m 

Altura livre : 2.00 m 

Cobrimento : 3.0 cm 

Tamanho máximo agregado : 15 mm 
 

Materiais Comprimento de flambagem 

Concreto : C25, em geral 

Aço : CA-50 e CA-60 
 

Plano ZX : 2.20 m 

Plano ZY : 2.20 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Cantos : 4Ø16 

Face Y : 2Ø12.5 

Taxa : 0.84 % 
 

Estribos : 1eØ6.3+X1rØ6.3 

Espaçamento : 15 cm 
 

 
  
Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)  
Dimensões mínimas           

A dimensão mínima do apoio (bmin) deve cumprir a seguinte 
condição: 

          

 
 

  250.00 mm  120.00 mm  

   
  
Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 
360.00 cm² (Artigo 13.2.3). 

          

 
 

  1250.00 cm²  360.00 cm² 
 

   
  
A maior dimensão da seção do pilar, h, não deve ser maior que 5 
vezes a menor dimensão, b (Artigo 18.4.1). 

          

 
 

  500 mm  1250 mm  

Onde:           

h: Maior dimensão da seção do pilar.   h :  500.00 mm 

b: Menor dimensão da seção do pilar.   b :  250.00 mm 

   
  
Armadura longitudinal           

O espaçamento mínimo livre (sb) entre as faces das barras 

longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou 
superior ao maior dos seguintes valores (smin (Artigo 18.4.2.2)): 

          

 
 

  145 mm  20 mm 
 

Onde:           

smin: Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 

minb 120 mm2
cA 360 cmh 5 b 

b mins s
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  s1 :  20 mm 

  

 
 

  

  s2 :  16.0 mm 

  

 
 

  

  s3 :  18 mm 

  

Sendo:           

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.   Ømax :  16.0 mm 

dg: Tamanho máximo agregado.   dg :  15 mm 

  

O espaçamento máximo entre eixos das barras, ou de centros de 
feixes de barras, deve ser menor ou igual a smax (Artigo 18.4.2.2). 

          

 
 

  206 mm  400 mm 
 

Onde:           

 
 

  

  smax :  400 mm 

  

Sendo:           

b: Menor dimensão da seção do pilar.   b :  250 mm 

  

As barras longitudinais deverão ter um diâmetro não inferior a 10 mm 
(Artigo 18.4.2.1): 

          

 
 

  12.5 mm  10.0 mm 
 

  

O diâmetro das barras longitudinais não deve ser superior a 1/8·b 

(Artigo 18.4.2.1). 
          

 
 

  16.0 mm  31.3 mm 
 

Onde:           

b: Menor dimensão da seção do pilar.   b :  250 mm 

   
  
  

Estribos           

O espaçamento longitudinal entre estribos, (s), medido na direção do 
eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das 
barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras 
longitudinais nos pilares usuais, deve ser igual ou inferior ao menor dos 

seguintes valores (Artigo 18.4.3). 

          

 
 

  150 mm  150 mm 
 

Onde:           

smax: Valor mínimo de s1,s2,s3.   smax :  150 mm 

1s 20 mm
2 maxs  
3 gs 1.2 d 

maxs s
maxs 2 b 400 mm  
min 10 mm 
max 1/8 b  

maxs s
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  s1 :  200 mm 

  

 
 

  

  s2 :  250 mm 

  

 
 

  

  s3 :  150.0 mm 

  

Sendo:           

bmin: Menor dimensão da seção do pilar.   bmin :  250 mm 

Ømin: Diâmetro mínimo das barras longitudinais.   Ømin :  12.5 mm 

O diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5.0 mm nem 
a 1/4 do diâmetro da barra isolada ou do diâmetro equivalente do feixe 

que constitui a armadura longitudinal (Artigo 18.4.3). 

          

 
 

  6.3 mm  5.0 mm 
 

 
 

  6.3 mm  4.0 mm 
 

Onde:           

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.   Ømax :  16.0 mm  
  
  
  
Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.3)  
A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior 
a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): 

          

 
 

  10.50 cm²  5.00 cm² 
 

Onde:           

As: Área da armadura longitudinal.   As :  10.50 cm² 

 
 

  

  As,min :  5.00 cm² 

  

Sendo:           

Ac: Área total da seção de concreto.   Ac :  1250.00 cm² 

  

A área da armadura longitudinal As não deverá ser superior a 
As,max (Artigo 17.3.5.3.2): 

          

 
 

  10.50 cm²  50.00 cm² 
 

Onde:           

As: Área da armadura longitudinal.   As :  10.50 cm² 

 
 

  

  As,max :  50.00 cm² 

  

Sendo:           

1s 200 mm
2 mins b
3 mins 12 
t 5 mm 
t max1/4   
s s,minA A
s,min cA 0.004 A 
s s,maxA A
s,max cA 0.04 A 
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Ac: Área total da seção de concreto.   Ac :  1250.00 cm² 

  

A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior 
a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): 

          

 
 

  10.50 cm²  0.03 cm² 
 

Onde:           

As: Área total de armadura comprimida.   As :  10.50 cm² 

 
 

  

  As,min :  0.03 cm² 

  

Sendo:           

Nd: Esforço axial de compressão de cálculo.   Nd :  0.875 t 

fyd: Resistência ao escoamento do aço da 
armadura longitudinal.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

   
  
  
  
Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 
17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)  
Deve satisfazer:           

  

 
 

  

   :  0.269  

  

  

Onde:           

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.   VSd,y :  11.256 t 

VRd2,Vy: Esforço cortante de ruptura por compressão 
oblíqua na alma.   VRd2,Vy :  41.773 t 

 
 

  

   :  0.823  

  

  

Onde:           

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.   VSd,y :  11.256 t 

VRd3,Vy: Esforço cortante de ruptura por tração na alma.   VRd3,Vy :  13.670 t 

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', 
para a combinação de hipóteses "1.4·PP+1.4·CP". 

          

Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na 

alma. 
          

O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma 
deduz-se da seguinte expressão: 

          

Esforço Cortante na direção Y:           

s s,minA A
s,min d ydA 0.15 N / f 

 
Sd,y

Rd2,Vy

V
1

V
1  

Sd,y

Rd3,Vy

V
1

V
2
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  VRd2 :  41.773 t 

  

Onde:           

 
 

  

  v2 :  0.90   

  

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.   fcd :  182.03 kgf/cm² 

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo 
da altura útil d.   bw :  250.00 mm 

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra 
mais comprimida e o centro de gravidade da armadura 
tracionada.   d :  377.75 mm 

  

  

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', 

para a combinação de hipóteses "1.4·PP+1.4·CP". 
          

Esforço cortante de ruptura por tração na alma.           

Esforço Cortante na direção Y:           

O esforço cortante de ruptura por tração na alma 
considerando a contribuição dos estribos obtém-se como: 

          

 
 

  

  VRd3 :  13.670 t 

  

Onde:           

 
 

  

  Vc :  7.408 t 

  

Sendo:           

 
 

  

  Vc0 :  7.408 t 

  

Onde:           

fctd: Resistência de cálculo à tração do 
concreto.   fctd :  13.07 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

 
 

  

  fctk,inf :  18.30 kgf/cm² 

  

 
 

  

  fctm :  26.15 kgf/cm² 

  

fck: Resistência característica à 
compressão do concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d      v2 ck1 f /250  

Rd3 c swV V V 
c c0V V
c0 ctd wV 0.6 f b d   
ctd ctk,inf cf f / 
ctk,inf ct,mf 0.7 f 2/3

ct,m ckf 0.3 f 
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c: Coeficiente parcial de segurança 

para o concreto.   c :  1.4 
  

bw: A menor largura da seção, compreendida 
ao longo da altura útil d.   bw :  250.00 mm 

d: Altura útil da seção, igual à distância entre 

a fibra mais comprimida e o centro de 
gravidade da armadura tracionada.   d :  377.75 mm 

 
 

  

  Vsw :  6.263 t 

  

Sendo:           

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.62 cm² 

s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  150 mm 

fywd: Tensão na armadura transversal passiva.   fywd :  4432.03 kgf/cm² 

 
 

          

Onde:           

fyd: Resistência ao escoamento do aço.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

: Ângulo de inclinação da armadura transversal 

em relação ao eixo longitudinal do elemento 

estrutural.    :  90.0 graus 

  

Espaçamento das armaduras transversais           

Esforço Cortante na direção Y:           

O espaçamento máximo entre estribos, medido segundo o eixo 

longitudinal do elemento estrutural, não deve exceder smax (Artigo 
18.3.3.2). 

          

 
 

  150 mm  227 mm 
 

Onde:           

s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  150 mm 

 
 

  

  smax :  227 mm 

  

Sendo:           

d: Altura útil da seção.   d :  377.75 mm 

  

O espaçamento transversal st entre ramos de armaduras 
transversais deve cumprir a seguinte condição: 

          

 
 

  184 mm  227 mm 
 

Onde:           

st: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   st :  184 mm 

 
 

  

  st,max :  227 mm 

   sw sw ywdV A /s 0.9 d f sen cos         
ywd ydf f 435 MPa 

maxs s
maxs 0.6 d 300 mm  
t t,maxs s
t,maxs 0.6 d 350 mm  
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Sendo:           

d: Altura útil da seção.   d :  377.75 mm 

  

Quantidade mecânica mínima da armadura transversal.           

Esforço Cortante na direção Y:           

 
 

  0.0017  0.0010 
 

A quantidade sw de armadura transversal não deve ser menor 

que sw,min (Artigo 17.4.1.1.1). 
          

Onde:           

 
 

  

  sw :  0.0017   

  

Sendo:           

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.62 cm² 

bw: Largura média da alma, medida ao longo da 

altura útil da seção.   bw :  250.00 mm 

s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  150 mm 

: Ângulo de inclinação da armadura transversal 

em relação ao eixo longitudinal do elemento 
estrutural.    :  90.0 graus 

 
 

  

  sw,min :  0.0010   

  

Sendo:           

 
 

  

  fctm :  26.15 kgf/cm² 

  

fck: Resistência característica à compressão do 
concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

fywk: Resistência característica do aço.   fywk :  5096.84 kgf/cm² 

  

Quantidade mínima de reforço de esforço cortante em 
forma de estribos transversais. 

          

Esforço Cortante na direção Y:           

Pelo menos, o 40% do reforço de esforço cortante necessário 
deve ser colocado em forma de estribos(Artigo 17.4.1.1.3). 

          

 
 

  0.62 cm²  0.25 cm² 
 

Onde:           

Asw,0: Área de cada grupo de armaduras de reforço ao 

esforço cortante em forma de estribos.   Asw,0 :  0.62 cm² 

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.62 cm² 

  

Diâmetro máximo da armadura transversal           

sw sw,min  
sw

sw

w

A

b s sen
 

  ct,m

sw,min

ywk

f
0.2

f
  

2/3

ct,m ckf 0.3 f 
 sw,0 swA 0.4 A
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O diâmetro dos reforços transversais não deve ser superior a 1/10 
da largura da alma (Artigo 18.3.3.2). 

          

 
 

  6.3 mm  25.0 mm 
 

Onde:           

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo 
da altura útil d.   bw :  250 mm  

  
  
  
Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 
11.3.3.4.3, 15.8 e 17)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a 
combinação de hipóteses "1.4·PP+1.4·CP". 

          

Deve satisfazer:           

  

 
 

  

   :  0.530  

  

   
  

 
Verificação de resistência da seção (1)           

N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu 
caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3: 

          

N1d: Esforço normal de cálculo.   N1d :  0.875 t 

M1d: Momento de cálculo de primeira ordem.   M1d,x :  -5.403 t·m 

  M1d,y :  0.000 t·m 

NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas 
excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. 

          

NRd: Esforço normal resistente.   NRd :  1.652 t 

MRd: Momento resistente   MRd,x :  -10.201 t·m 

1
10t wb  

2 2 2

1d 1d,x 1d,y

2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M
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  MRd,y :  0.000 t·m 

  

Cálculo da capacidade resistente           

O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das 
hipóteses gerais seguintes (Artigo 17): 

          

(a) A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas 
fibras da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura. 

 

          

(b) As seções transversais se mantêm planas após deformação. 
 

          

(c) A deformação s das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do 

concreto em seu entorno. 
 

          

(d) A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o 
diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10. 

 

          

O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo 
parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à 

tração. 

          

 
  

  
  
cu: Deformação de ruptura do concreto em flexão.   cu :  0.0035   

c0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples.   c0 :  0.0020   

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.   fcd :  154.73 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

fck: Resistência característica à compressão do concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto.   c :  1.4   

(e) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-
deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6. 

 

          
 
  

 


ck
cd

c

f
f 0.85
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uk: Deformação de ruptura do concreto em flexão.   uk :  0.0200   

fyd: Resistência ao escoamento do aço.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

fyk: Resistência característica do aço.   fyk :  5096.84 kgf/cm² 

s: Coeficiente parcial de segurança para o aço.   s :  1.15   

(f) Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de 
equilíbrio de forças e de momentos. 

 

          
 
  
Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas 
excentricidades que os esforços de cálculo desfavoráveis: 

 

Barra Designação 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 

s 

(kgf/cm²) 
ε 

1 Ø16 -80.70 205.70 -4432.04 -0.009950 

2 Ø16 80.70 205.70 -4432.04 -0.009950 

3 Ø12.5 82.45 0.00 -4432.04 -0.004480 

4 Ø16 80.70 -205.70 +2118.43 +0.000990 

yk

yd

s

f
f 





 

  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
LAUDO TÉCNICO  
MUROS DE CONTENÇAO – BELO HORIZONTE – MINAS 
GERAIS/MG 
DIMENSIONAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO PADRAÕ 
SOBRE TUBULÃO. 

Nº (M.T.F) 

xxx-xxxxx-xxxx 

PÁGINA 

19/38 

Nº (CONTRATADA) 

xxx-xxxxx-xxxx 

REV. 

A 

 

Barra Designação 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 

s 

(kgf/cm²) 
ε 

5 Ø16 -80.70 -205.70 +2118.43 +0.000990 

6 Ø12.5 -82.45 0.00 -4432.04 -0.004480  
   
  

  
Resultante 

(t) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 21.834 0.00 -218.99 

Cs 8.520 0.00 -205.70 

T 28.702 0.00 127.75  
  

 
 

  

  NRd :  1.652 t 

  

 
 

  

  MRd,x :  -10.201 t·m 

  

 
 

  

  MRd,y :  0.000 t·m 

  

Onde:           

Cc: Resultante de compressões no concreto.   Cc :  21.834 t 

Cs: Resultante de compressões no aço.   Cs :  8.520 t 

T: Resultante de tração no aço.   T :  28.702 t 

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na 
direção dos eixos X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  -218.99 mm 

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção 

dos eixos X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  -205.70 mm 

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos 
eixos X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  127.75 mm 

cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  0.0022   

smax: Deformação da barra de aço mais tracionada.   smax :  0.0099   

cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  154.73 kgf/cm² 

smax: Tensão da barra de aço mais tracionada.   smax :  4432.04 kgf/cm² 

   
  

Rd c sN C C T  
Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis: 

 

Barra Designação 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 

s 

(kgf/cm²) 
ε 

1 Ø16 -80.70 205.70 -2834.11 -0.001324 

2 Ø16 80.70 205.70 -2834.11 -0.001324 

3 Ø12.5 82.45 0.00 -1049.91 -0.000490 

4 Ø16 80.70 -205.70 +734.28 +0.000343 

5 Ø16 -80.70 -205.70 +734.28 +0.000343 

6 Ø12.5 -82.45 0.00 -1049.91 -0.000490  
   
  

  
Resultante 

(t) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 11.897 0.00 -205.99 

Cs 2.953 0.00 -205.70 

T 13.975 0.00 167.78  
  

 
 

  

  N1d :  0.875 t 

  

 
 

  

  M1d,x :  -5.403 t·m 

  

 
 

  

  M1d,y :  0.000 t·m 

  

Onde:           

Cc: Resultante de compressões no concreto.   Cc :  11.897 t 

Cs: Resultante de compressões no aço.   Cs :  2.953 t 

1d c sN C C T  
1d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
1d,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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T: Resultante de tração no aço.   T :  13.975 t 

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na 
direção dos eixos X e Y. 

  ecc,x :  0.00 mm 

  ecc,y :  -205.99 mm 

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção 
dos eixos X e Y. 

  ecs,x :  0.00 mm 

  ecs,y :  -205.70 mm 

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos 
eixos X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  167.78 mm 

cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  0.0005   

smax: Deformação da barra de aço mais tracionada.   smax :  0.0013   

cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  70.29 kgf/cm² 

smax: Tensão da barra de aço mais tracionada.   smax :  2834.11 kgf/cm²  
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2.- PISO 1 (0 - 2 M) 

  
Dados do pilar 

 

Geometria 

Dimensões : 25x50 cm 

Tramo : 0.000/2.000 m 

Altura livre : 1.60 m 

Cobrimento : 3.0 cm 

Tamanho máximo agregado : 15 mm 
 

Materiais Comprimento de flambagem 

Concreto : C25, em geral 

Aço : CA-50 e CA-60 
 

Plano ZX : 1.80 m 

Plano ZY : 1.80 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Cantos : 4Ø16 

Face Y : 2Ø12.5 

Taxa : 0.84 % 
 

Estribos : 1eØ6.3+X1rØ6.3 

Espaçamento : 10 cm 
 

 
  
Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)  
Dimensões mínimas           

A dimensão mínima do apoio (bmin) deve cumprir a seguinte 
condição: 

          

 
 

  250.00 mm  120.00 mm  

   
  
Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 
360.00 cm² (Artigo 13.2.3). 

          

 
 

  1250.00 cm²  360.00 cm² 
 

   
  
A maior dimensão da seção do pilar, h, não deve ser maior que 5 
vezes a menor dimensão, b (Artigo 18.4.1). 

          

 
 

  500 mm  1250 mm  

Onde:           

h: Maior dimensão da seção do pilar.   h :  500.00 mm 

b: Menor dimensão da seção do pilar.   b :  250.00 mm 

   
  
Armadura longitudinal           

O espaçamento mínimo livre (sb) entre as faces das barras 
longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou 
superior ao maior dos seguintes valores (smin (Artigo 18.4.2.2)): 

          

 
 

  145 mm  20 mm 
 

minb 120 mm2
cA 360 cmh 5 b 

b mins s
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Onde:           

smin: Valor máximo de s1,s2,s3.   smin :  20 mm 

 
 

  

  s1 :  20 mm 

  

 
 

  

  s2 :  16.0 mm 

  

 
 

  

  s3 :  18 mm 

  

Sendo:           

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.   Ømax :  16.0 mm 

dg: Tamanho máximo agregado.   dg :  15 mm 

  

O espaçamento máximo entre eixos das barras, ou de centros de 

feixes de barras, deve ser menor ou igual a smax (Artigo 18.4.2.2). 
          

 
 

  206 mm  400 mm 
 

Onde:           

 
 

  

  smax :  400 mm 

  

Sendo:           

b: Menor dimensão da seção do pilar.   b :  250 mm 

  

As barras longitudinais deverão ter um diâmetro não inferior a 10 mm 
(Artigo 18.4.2.1): 

          

 
 

  12.5 mm  10.0 mm 
 

  

O diâmetro das barras longitudinais não deve ser superior a 1/8·b 
(Artigo 18.4.2.1). 

          

 
 

  16.0 mm  31.3 mm 
 

Onde:           

b: Menor dimensão da seção do pilar.   b :  250 mm 

   
  
  

Estribos           

O espaçamento longitudinal entre estribos, (s), medido na direção do 

eixo do pilar, para garantir o posicionamento, impedir a flambagem das 
barras longitudinais e garantir a costura das emendas de barras 
longitudinais nos pilares usuais, deve ser igual ou inferior ao menor dos 
seguintes valores (Artigo 18.4.3). 

          

 
 

  100 mm  150 mm 
 

1s 20 mm
2 maxs  
3 gs 1.2 d 

maxs s
maxs 2 b 400 mm  
min 10 mm 
max 1/8 b  

maxs s
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Onde:           

smax: Valor mínimo de s1,s2,s3.   smax :  150 mm 

 
 

  

  s1 :  200 mm 

  

 
 

  

  s2 :  250 mm 

  

 
 

  

  s3 :  150.0 mm 

  

Sendo:           

bmin: Menor dimensão da seção do pilar.   bmin :  250 mm 

Ømin: Diâmetro mínimo das barras longitudinais.   Ømin :  12.5 mm 

O diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5.0 mm nem 
a 1/4 do diâmetro da barra isolada ou do diâmetro equivalente do feixe 
que constitui a armadura longitudinal (Artigo 18.4.3). 

          

 
 

  6.3 mm  5.0 mm 
 

 
 

  6.3 mm  4.0 mm 
 

Onde:           

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.   Ømax :  16.0 mm  
  
  
  
Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.3)  
A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior 

a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): 
          

 
 

  10.50 cm²  5.00 cm² 
 

Onde:           

As: Área da armadura longitudinal.   As :  10.50 cm² 

 
 

  

  As,min :  5.00 cm² 

  

Sendo:           

Ac: Área total da seção de concreto.   Ac :  1250.00 cm² 

  

A área da armadura longitudinal As não deverá ser superior a 
As,max (Artigo 17.3.5.3.2): 

          

 
 

  10.50 cm²  50.00 cm² 
 

Onde:           

As: Área da armadura longitudinal.   As :  10.50 cm² 

 
 

  

  As,max :  50.00 cm² 

1s 200 mm
2 mins b
3 mins 12 
t 5 mm 
t max1/4   
s s,minA A
s,min cA 0.004 A 
s s,maxA A
s,max cA 0.04 A 
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Sendo:           

Ac: Área total da seção de concreto.   Ac :  1250.00 cm² 

  

A área total de armadura longitudinal As não deverá ser inferior 
a As,min (Artigo 17.3.5.3.1): 

          

 
 

  10.50 cm²  0.81 cm² 
 

Onde:           

As: Área total de armadura comprimida.   As :  10.50 cm² 

 
 

  

  As,min :  0.81 cm² 

  

Sendo:           

Nd: Esforço axial de compressão de cálculo.   Nd :  24.026 t 

fyd: Resistência ao escoamento do aço da 
armadura longitudinal.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

   
  
  
  
Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 

17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)  
Deve satisfazer:           

  

 
 

  

   :  0.386  

  

  

Onde:           

VSd: Esforço cortante efetivo de cálculo.   VSd,x :  0.119 t 

  VSd,y :  16.108 t 

VRd2: Esforço cortante de ruptura por compressão 

oblíqua na alma. 

  VRd2,Vx :  45.584 t 

  VRd2,Vy :  41.773 t 

 
 

  

   :  0.959  

  

  

Onde:           

VSd: Esforço cortante efetivo de cálculo.   VSd,x :  0.119 t 

  VSd,y :  16.108 t 

VRd3: Esforço cortante de ruptura por tração na alma.   VRd3,Vx :  23.855 t 

  VRd3,Vy :  16.802 t 

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', 
para a combinação de hipóteses "1.4·PP+1.4·CP". 

          

s s,minA A
s,min d ydA 0.15 N / f 

22

Sd,ySd,x

Rd2,Vx Rd2,Vy

VV
1

V V

  
       

   
1

22

Sd,ySd,x

Rd3,Vx Rd3,Vy

VV
1

V V

  
       

   
2
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Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na 
alma. 

          

O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma 

deduz-se da seguinte expressão: 
          

Esforço Cortante na direção X:           

 
 

  

  VRd2 :  45.584 t 

  

Onde:           

 
 

  

  v2 :  0.90   

  

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.   fcd :  182.03 kgf/cm² 

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo 
da altura útil d.   bw :  500.00 mm 

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra 

mais comprimida e o centro de gravidade da armadura 

tracionada.   d :  206.11 mm 

  

Esforço Cortante na direção Y:           

 
 

  

  VRd2 :  41.773 t 

  

Onde:           

 
 

  

  v2 :  0.90   

  

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.   fcd :  182.03 kgf/cm² 

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo 

da altura útil d.   bw :  250.00 mm 

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra 
mais comprimida e o centro de gravidade da armadura 
tracionada.   d :  377.75 mm 

  

  

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', 
para a combinação de hipóteses "1.4·PP+1.4·CP". 

          

Esforço cortante de ruptura por tração na alma.           

Esforço Cortante na direção X:           

O esforço cortante de ruptura por tração na alma 
considerando a contribuição dos estribos obtém-se como: 

          

 
 

  

  VRd3 :  23.855 t 

  

Onde:           

 
  

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d      v2 ck1 f /250  
Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d      v2 ck1 f /250  

Rd3 c swV V V  c c0 0 Sd c0V V 1 M /M 2 V    
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  Vc :  16.167 t 

  

Sendo:           

 
 

  

  Vc0 :  8.084 t 

  

Onde:           

fctd: Resistência de cálculo à tração do 
concreto.   fctd :  13.07 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

 
 

  

  fctk,inf :  18.30 kgf/cm² 

  

 
 

  

  fctm :  26.15 kgf/cm² 

  

fck: Resistência característica à 
compressão do concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

c: Coeficiente parcial de segurança 

para o concreto.   c :  1.4 
  

bw: A menor largura da seção, compreendida 
ao longo da altura útil d.   bw :  500.00 mm 

d: Altura útil da seção, igual à distância entre 
a fibra mais comprimida e o centro de 

gravidade da armadura tracionada.   d :  206.11 mm 

M0: Valor do momento fletor que anula a tensão 
normal de compressão na borda da seção 
tracionada por MSd.   M0 :  0.929 t·m 

MSd: Momento fletor de cálculo.   MSd :  0.072 t·m 

 
 

  

  Vsw :  7.688 t 

  

Sendo:           

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.94 cm² 

s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  100 mm 

fywd: Tensão na armadura transversal passiva.   fywd :  4432.03 kgf/cm² 

 
 

          

Onde:           

fyd: Resistência ao escoamento do aço.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

: Ângulo de inclinação da armadura transversal 

em relação ao eixo longitudinal do elemento 
estrutural.    :  90.0 graus 

  

c0 ctd wV 0.6 f b d   
ctd ctk,inf cf f / 
ctk,inf ct,mf 0.7 f 2/3

ct,m ckf 0.3 f 
   sw sw ywdV A /s 0.9 d f sen cos         

ywd ydf f 435 MPa 
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Esforço Cortante na direção Y:           

O esforço cortante de ruptura por tração na alma 
considerando a contribuição dos estribos obtém-se como: 

          

 
 

  

  VRd3 :  16.802 t 

  

Onde:           

 
 

  

  Vc :  7.408 t 

  

Sendo:           

 
 

  

  Vc0 :  7.408 t 

  

Onde:           

fctd: Resistência de cálculo à tração do 
concreto.   fctd :  13.07 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

 
 

  

  fctk,inf :  18.30 kgf/cm² 

  

 
 

  

  fctm :  26.15 kgf/cm² 

  

fck: Resistência característica à 
compressão do concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

c: Coeficiente parcial de segurança 

para o concreto.   c :  1.4 
  

bw: A menor largura da seção, compreendida 
ao longo da altura útil d.   bw :  250.00 mm 

d: Altura útil da seção, igual à distância entre 
a fibra mais comprimida e o centro de 
gravidade da armadura tracionada.   d :  377.75 mm 

 
 

  

  Vsw :  9.394 t 

  

Sendo:           

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.62 cm² 

s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  100 mm 

fywd: Tensão na armadura transversal passiva.   fywd :  4432.03 kgf/cm² 

 
 

          

Onde:           

fyd: Resistência ao escoamento do aço.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

Rd3 c swV V V 
c c0V V
c0 ctd wV 0.6 f b d   
ctd ctk,inf cf f / 
ctk,inf ct,mf 0.7 f 2/3

ct,m ckf 0.3 f 
   sw sw ywdV A /s 0.9 d f sen cos         

ywd ydf f 435 MPa 
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: Ângulo de inclinação da armadura transversal 

em relação ao eixo longitudinal do elemento 
estrutural.    :  90.0 graus 

  

Espaçamento das armaduras transversais           

Esforço Cortante na direção Y:           

O espaçamento máximo entre estribos, medido segundo o eixo 
longitudinal do elemento estrutural, não deve exceder smax (Artigo 
18.3.3.2). 

          

 
 

  100 mm  227 mm 
 

Onde:           

s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  100 mm 

 
 

  

  smax :  227 mm 

  

Sendo:           

d: Altura útil da seção.   d :  377.75 mm 

  

O espaçamento transversal st entre ramos de armaduras 

transversais deve cumprir a seguinte condição: 
          

 
 

  184 mm  227 mm 
 

Onde:           

st: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   st :  184 mm 

 
 

  

  st,max :  227 mm 

  

Sendo:           

d: Altura útil da seção.   d :  377.75 mm 

  

Quantidade mecânica mínima da armadura transversal.           

Esforço Cortante na direção Y:           

 
 

  0.0025  0.0010 
 

A quantidade sw de armadura transversal não deve ser menor 

que sw,min (Artigo 17.4.1.1.1). 
          

Onde:           

 
 

  

  sw :  0.0025   

  

Sendo:           

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.62 cm² 

bw: Largura média da alma, medida ao longo da 

altura útil da seção.   bw :  250.00 mm 

maxs s
maxs 0.6 d 300 mm  
t t,maxs s
t,maxs 0.6 d 350 mm  
sw sw,min  

sw
sw

w

A

b s sen
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s: Espaçamento entre elementos da armadura 
transversal.   s :  100 mm 

: Ângulo de inclinação da armadura transversal 

em relação ao eixo longitudinal do elemento 
estrutural.    :  90.0 graus 

 
 

  

  sw,min :  0.0010   

  

Sendo:           

 
 

  

  fctm :  26.15 kgf/cm² 

  

fck: Resistência característica à compressão do 
concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

fywk: Resistência característica do aço.   fywk :  5096.84 kgf/cm² 

  

Quantidade mínima de reforço de esforço cortante em 

forma de estribos transversais. 
          

Esforço Cortante na direção Y:           

Pelo menos, o 40% do reforço de esforço cortante necessário 
deve ser colocado em forma de estribos(Artigo 17.4.1.1.3). 

          

 
 

  0.62 cm²  0.25 cm² 
 

Onde:           

Asw,0: Área de cada grupo de armaduras de reforço ao 
esforço cortante em forma de estribos.   Asw,0 :  0.62 cm² 

Asw: Área da seção transversal dos estribos.   Asw :  0.62 cm² 

  

Diâmetro máximo da armadura transversal           

O diâmetro dos reforços transversais não deve ser superior a 1/10 

da largura da alma (Artigo 18.3.3.2). 
          

 
 

  6.3 mm  25.0 mm 
 

Onde:           

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo 
da altura útil d.   bw :  250 mm  

  
  
  
Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 
11.3.3.4.3, 15.8 e 17)  
Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'Ext.Inferior', para a 
combinação de hipóteses "1.4·PP+1.4·CP". 

          

Deve satisfazer:           

  

 

  

   :  0.983  

ct,m

sw,min

ywk

f
0.2

f
  

2/3

ct,m ckf 0.3 f 
 sw,0 swA 0.4 A
1
10t wb  

2 2 2

1d 1d,x 1d,y

2 2 2

Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M
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Verificação de resistência da seção (1)           

N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no 
seu caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3: 

          

N1d: Esforço normal de cálculo.   N1d :  24.026 t 

M1d: Momento de cálculo de primeira ordem.   M1d,x :  -14.235 t·m 

  M1d,y :  0.072 t·m 

NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas 
excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis. 

          

NRd: Esforço normal resistente.   NRd :  24.448 t 

MRd: Momento resistente   MRd,x :  -14.486 t·m 

  MRd,y :  0.074 t·m 

  

Onde:           

 
 

          

 
 

          

Sendo:           

ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se 
levando em conta a excentricidade mínima ea segundo 
o ponto 11.3.3.4.3. 

  ee,x :  3.01 mm 

  ee,y :  -592.49 mm 

Neste caso, alguma das excentricidades e0,x, e0,y 
é superior à mínima. 

          

 
 

          

Onde:           

No eixo x:           

 
  

1d dN N
1d 1d eM N e 
e,x 0,x

e,y 0,y

e e

e e




ae 0,015 0.03 h  
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  ea :  30.00 mm 

  

Sendo:           

h: Altura da seção no plano de 
flexão considerado.   h :  500.00 mm 

 
 

  

  e1 :  -592.49 mm 

  

Onde:           

Md: Momento de cálculo de 
primeira ordem.   Md :  -14.235 t·m 

Nd: Esforço normal de cálculo.   Nd :  24.026 t 

No eixo y:           

 
 

  

  ea :  22.50 mm 

  

Sendo:           

h: Altura da seção no plano de 
flexão considerado.   h :  250.00 mm 

 
 

  

  e1 :  3.01 mm 

  

Onde:           

Md: Momento de cálculo de 
primeira ordem.   Md :  0.072 t·m 

Nd: Esforço normal de cálculo.   Nd :  24.026 t 

  

Verificação do estado limite de instabilidade           

No eixo x:           

Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a 
esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 

indicada em 15.8.2. 

          

 
 

  

   :  14.55   

  

Onde:           

 
 

  

  le :  2.100 m 

  

Sendo:           

l0: Comprimento de flambagem.   l0 :  1.800 m 

h: Altura da seção no plano de flexão considerado.   h :  500.00 mm 

l: Distância entre as faces internas dos elementos 

estruturais que vinculam o pilar.   l :  1.600 m 

Ac: Área total da seção de concreto.   Ac :  1250.00 cm² 

d
1

d

M
e

N
ae 0,015 0.03 h  

d
1

d

M
e

N

e e

c c

l l

i I / A
    e 0l MAX l h,  l 
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Ic: Inércia.   Ic :  260416.67 cm4 

 
 

  

  1 :  35.00   

  

Onde:           

e1: Excentricidade relativa de primeira ordem.   e1 :  -592.49 mm 

  

No eixo y:           

Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a 
esbeltez mecânica do pilar  é menor que a esbeltez limite inferior 1 

indicada em 15.8.2. 
          

 
 

  

   :  25.63   

  

Onde:           

 
 

  

  le :  1.850 m 

  

Sendo:           

l0: Comprimento de flambagem.   l0 :  1.800 m 

h: Altura da seção no plano de flexão considerado.   h :  250.00 mm 

l: Distância entre as faces internas dos elementos 
estruturais que vinculam o pilar.   l :  1.600 m 

Ac: Área total da seção de concreto.   Ac :  1250.00 cm² 

Ic: Inércia.   Ic :  65104.17 cm4 

 
 

  

  1 :  35.00   

  

Onde:           

e1: Excentricidade relativa de primeira ordem.   e1 :  3.01 mm 

  

Cálculo da capacidade resistente           

O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir 
das hipóteses gerais seguintes (Artigo 17): 

          

(a) A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em 
determinadas fibras da seção, definidas pelos domínios de 
deformação de ruptura. 

 

          

(b) As seções transversais se mantêm planas após deformação. 
 

          

(c) A deformação s das barras passivas aderentes deve ser o 

mesmo do concreto em seu entorno. 
 

          

(d) A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o 
diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10. 

 

          

O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo 

parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à 
tração. 

          

 

1 125 12.5 e /h 35    
e e

c c

l l

i I / A
    e 0l MAX l h,  l 

1 125 12.5 e /h 35    
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cu: Deformação de ruptura do concreto em flexão.   cu :  0.0035   

c0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples.   c0 :  0.0020   

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.   fcd :  154.73 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

fck: Resistência característica à compressão do concreto.   fck :  254.84 kgf/cm² 

c: Coeficiente parcial de segurança para o concreto.   c :  1.4   

(e) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas tensão-
deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6. 

 

          
 
  

  
  
uk: Deformação de ruptura do concreto em flexão.   uk :  0.0200   

fyd: Resistência ao escoamento do aço.   fyd :  4432.03 kgf/cm² 

 
 

          

Sendo:           

fyk: Resistência característica do aço.   fyk :  5096.84 kgf/cm² 

s: Coeficiente parcial de segurança para o aço.   s :  1.15   

(f) Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de 
equilíbrio de forças e de momentos. 

 

          
 
  

 


ck
cd

c

f
f 0.85

yk

yd

s

f
f 





 

  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
LAUDO TÉCNICO  
MUROS DE CONTENÇAO – BELO HORIZONTE – MINAS 
GERAIS/MG 
DIMENSIONAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO PADRAÕ 
SOBRE TUBULÃO. 

Nº (M.T.F) 

xxx-xxxxx-xxxx 

PÁGINA 

35/38 

Nº (CONTRATADA) 

xxx-xxxxx-xxxx 

REV. 

A 

 
Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas 
excentricidades que os esforços de cálculo desfavoráveis: 

 

Barra Designação 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 

s 

(kgf/cm²) 
ε 

1 Ø16 -80.70 205.70 -4432.04 -0.009950 

2 Ø16 80.70 205.70 -4432.04 -0.009836 

3 Ø12.5 82.45 0.00 -4432.04 -0.003861 

4 Ø16 80.70 -205.70 +4432.03 +0.002112 

5 Ø16 -80.70 -205.70 +4278.64 +0.001999 

6 Ø12.5 -82.45 0.00 -4432.04 -0.003977  
   
  

  
Resultante 

(t) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 35.633 1.37 -202.49 

Cs 17.517 1.42 -205.70 

T 28.702 0.00 127.75  
  

 
 

  

  NRd :  24.448 t 

  

 
 

  

  MRd,x :  -14.486 t·m 

  

 
 

  

  MRd,y :  0.074 t·m 

  

Onde:           

Cc: Resultante de compressões no concreto.   Cc :  35.633 t 

Rd c sN C C T  
Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     
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Cs: Resultante de compressões no aço.   Cs :  17.517 t 

T: Resultante de tração no aço.   T :  28.702 t 

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na 
direção dos eixos X e Y. 

  ecc,x :  1.37 mm 

  ecc,y :  -202.49 mm 

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção 

dos eixos X e Y. 

  ecs,x :  1.42 mm 

  ecs,y :  -205.70 mm 

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos 
eixos X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  127.75 mm 

cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  0.0034   

smax: Deformação da barra de aço mais tracionada.   smax :  0.0099   

cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  154.73 kgf/cm² 

smax: Tensão da barra de aço mais tracionada.   smax :  4432.04 kgf/cm² 

   
  
Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis: 

 

Barra Designação 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 

s 

(kgf/cm²) 
ε 

1 Ø16 -80.70 205.70 -4432.04 -0.006563 

2 Ø16 80.70 205.70 -4432.04 -0.006488 

3 Ø12.5 82.45 0.00 -4432.03 -0.002356 

4 Ø16 80.70 -205.70 +3800.24 +0.001775 

5 Ø16 -80.70 -205.70 +3640.20 +0.001700 

6 Ø12.5 -82.45 0.00 -4432.03 -0.002432  
   
  

  
Resultante 

(t) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

Cc 37.766 1.23 -198.35 

Cs 14.963 1.74 -205.70 
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Resultante 

(t) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 

T 28.702 0.00 127.75  
  

 
 

  

  N1d :  24.026 t 

  

 
 

  

  M1d,x :  -14.235 t·m 

  

 
 

  

  M1d,y :  0.072 t·m 

  

Onde:           

Cc: Resultante de compressões no concreto.   Cc :  37.766 t 

Cs: Resultante de compressões no aço.   Cs :  14.963 t 

T: Resultante de tração no aço.   T :  28.702 t 

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na 

direção dos eixos X e Y. 

  ecc,x :  1.23 mm 

  ecc,y :  -198.35 mm 

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção 
dos eixos X e Y. 

  ecs,x :  1.74 mm 

  ecs,y :  -205.70 mm 

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos 
eixos X e Y. 

  eT,x :  0.00 mm 

  eT,y :  127.75 mm 

cmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  0.0027   

smax: Deformação da barra de aço mais tracionada.   smax :  0.0066   

cmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.   cmax :  154.73 kgf/cm² 

smax: Tensão da barra de aço mais tracionada.   smax :  4432.04 kgf/cm²  
  
  
  

4.2 VERIFICAÇÃO AO TOMBAMENTO 

 

1d c sN C C T  
1d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e     
1d,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e     

Ha Hp PE (t/m3) Ka Kp q (t/m2) Pat Par Ppt Ppr REat REar Σrea MEA L M tub

1,00 0,50 1,685 0,41 2,46 0,50 0,68 0,20 2,08 1,23 0,34 0,20 0,55 0,32 2,40 0,76

1,60 0,80 1,685 0,41 2,46 0,50 1,09 0,20 3,32 1,23 0,88 0,32 1,20 0,99 2,40 2,37

1,80 0,80 1,685 0,41 2,46 0,50 1,23 0,20 3,32 1,23 1,11 0,37 1,47 1,32 2,40 3,17

2,00 0,80 1,685 0,41 2,46 0,50 1,37 0,20 3,32 1,23 1,37 0,41 1,77 1,72 2,40 4,14

2,20 1,00 1,685 0,41 2,46 0,50 1,51 0,20 4,15 1,23 1,66 0,45 2,10 2,20 2,40 5,27

2,40 1,00 1,685 0,41 2,46 0,50 1,64 0,20 4,15 1,23 1,97 0,49 2,46 2,75 2,40 6,59

2,60 1,20 1,685 0,41 2,46 0,50 1,78 0,20 4,98 1,23 2,31 0,53 2,84 3,38 2,25 7,60

2,80 1,20 1,685 0,41 2,46 0,50 1,92 0,20 4,98 1,23 2,68 0,57 3,25 4,09 2,25 9,21

3,00 1,40 1,685 0,41 2,46 0,50 2,05 0,20 5,81 1,23 3,08 0,61 3,69 4,91 2,25 11,04

3,20 1,40 1,685 0,41 2,46 0,50 2,19 0,20 5,81 1,23 3,50 0,65 4,15 5,81 2,25 13,08

3,40 1,40 1,685 0,41 2,46 0,50 2,33 0,20 5,81 1,23 3,95 0,69 4,64 6,83 2,25 15,36

3,60 1,60 1,685 0,41 2,46 0,50 2,46 0,20 6,64 1,23 4,43 0,73 5,16 7,95 2,10 16,70

3,80 1,60 1,685 0,41 2,46 0,50 2,60 0,20 6,64 1,23 4,94 0,77 5,71 9,19 2,10 19,29

4,00 1,80 1,685 0,41 2,46 0,50 2,74 0,20 7,47 1,23 5,47 0,81 6,28 10,55 2,10 22,14

VERIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO (BASE ELASTICA)
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A verificação de tombamento do muro se deu por comparação entre o momento 

resistente do tubulão na base elástica e o momento ativo no muro de arrimo. 

ANEXOS: 

ANEXO A – VERIFICAÇÃO DO TUBULÃO NA BASE ELÁTICA 

ANEXO B – PROJETO SOBRE TUBULÃO 
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1. OBJETIVO 

Atendendo à solicitação da URBEL, a MTF CONSULTORIA E PROJETOS executou 

os serviços necessário para dimensionamentos dos muros de contenções em blocos 

de concretos, garantindo, conforme as normas estruturais da ABNT, sua eficiência 

frente às premissas de segurança estrutural (capacidade resistente), desempenho 

em serviço e a durabilidade da estrutura sob as ações e condições a eu lhe são 

previstas durante a sua vida útil. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 FUNDAÇÕES TERORIA E PRÁTICA: 3ª ed.: Frederico Falconi; Celso N. 

Corrêa; Celso Orlando; Cristina Shimdt; Willian R.Antunes; Paulo J. 

Alburquerque; Waldemar Hachich; Sussumu Niyana. São Paulo, 2016 

 MARCHETTI, Osvaldemar. Muros de arrimo. 1°. ed. São Paulo: Blucher, 2007 

 ARAUJO, José M. Curso de concreto armado: Volumes 1 a 4; 

 AMORIM, Ney. Apostila de concreto armado - UFMG; 

2.2 CÓDIGOS E NORMAS 

 ABNT: NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

 ABNT: NBR 6120/1980 - Cargas para cálculo de estruturas em edificações; 

 ABNT: NBR 6122/2010 – Projeto e execução de fundações;  

 ABNT: NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas estruturas; 

3. METODOLGIA NUMERICA E CONSIDERAÇÕES DE CÁLCULO 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

Para o dimensionamento dos muros foi utilizado planilhas de cálculo da MTF 

CONSULTORIA E PROJETOS e programas de dimensionamento para análise de 

resultados, conforme será observado neste estudo. 



 

  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
MUROS PADRÕES DE CONTENÇÕES DE ALTURAS VARIÁVEIS 
– URBEL – MG 
 

Nº (M.T.F) 

xxx-xxxxx-xxxx 

PÁGINA 

6/8 

Nº (CONTRATADA) 

xxx-xxxxx-xxxx 

REV. 

A 

 
3.2 CARREGAMENTOS 

Foram considerados para os dimensionamentos dos muros, além do seu peso 

próprios dos elementos estruturais, empuxo da terra tanto ativo quanto passivo, 

considerou-se uma sobrecarga de 500 kgf/m² no topo do terreno, causado assim um 

empuxo de sobrecarga. 

4. MURO SOBRE TUBULÃO 

Para o dimensionamento do muro sobre tubulões considerou-se que os esforços do 

empuxos ativos e sobrecarga fossem transferidos diretamente para os pilares 

internos e dos pilares para os tubulões. O esquema estrutural será representado nas 

imagens abaixo: 

 

Figura 1 - Elevação do muro sobre tubulão 

 

 

Figura 2 - Corte A-A esquema estrutural do 

Muro 

 

Figura 3 Corte B-B diagrama dos momentos 
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5. MUROS SOBRE ESTACA BROCA 

Para o dimensionamento do muro sobre estaca considerou-se que os esforços do 

empuxos ativos e sobrecarga fossem transferidos dos pilares internos para as 

estacas como um modelo de base elástica, que reagem tanto às solicitações de 

tração quanto às de compressão. O esquema estrutural será representado nas 

imagens abaixo: 

 

Figura 4 - Elevação do muro sobre estaca 

 

Figura 5 - Corte A-A esquema estrutural do 

Muro 

 

 

Figura 6 Corte B-B diagrama dos momentos 
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6. MUROS SOBRE SAPATA 

Para o dimensionamento do muro sobre sapatas considerou-se que os esforços do 

empuxos ativos e sobrecarga fossem transferidos diretamente para os pilares 

internos e dos pilares para as sapatas. O esquema estrutural será representado nas 

imagens abaixo: 

Figura 7 - Elevação do muro sobre sapata e esquema estrutural 

Figura 8 Corte - diagrama dos momentos 
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