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RESUMO 
 
 

OBRAS DE CONTENÇÃO: MUROS DE ARRIMO Com o avanço da ocupação do solo, houve a 
necessidade de construir em regiões de difícil acesso, junto de encostas ou muito próximas a 
elas fazendo o uso de tais espaços para construção de moradia, edifícios públicos e vias de 
transportes, sendo essencial a execução de estruturas de contenção executada quando não há 
espaço suficiente para que as diferenças de cotas de terrenos sejam mantidas pela inclinação 
natural do talude. A contenção é feita pela introdução de uma estrutura ou de elementos 
estruturais compostos, que apresentam rigidez distinta daquela que o terreno que deve conter. 
Tais estruturas promovem estabilidade a maciços de solo ou rocha, contendo possíveis 
rupturas dos mesmos, escorregamentos devido ao seu próprio peso ou carregamentos 
externos. Dentre os diversos tipos de obras de contenção a que mais se destaca é o muro de 
arrimo, podendo o mesmo ser de gravidade, de concreto armado, gabiões, flexão, atirantado, 
etc. Muros 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. Sua fundação pode ser 
direta, rasa e corrida ou profunda, em estacas ou tubulões. Os muros são solicitados através 
de um empuxo passivo ou ativo. Passivo quando o muro atua sobre a terra (escoramento de 
valas e galerias) e ativo quando a terra atua sobre o muro. Novas técnicas foram desenvolvidas 
a fim de conhecer melhor o comportamento de tais obras, bem como a diminuição de custos. 
Como citado, existem modelos diferenciados de muros de arrimo, sendo que cada um satisfaz 
a um tipo de obra específica. Cortinas Atirantadas são técnicas de contenções construídas com 
a finalidade de prover estabilidade de maciços de solos evitando o escorregamento causado 
pelo seu peso próprio ou por carregamentos externos. Os muros de gabiões são estruturas que 
funcionam por gravidade, sendo elementos modulares, com formas variadas, confeccionados a 
partir de telas metálicas em malha hexagonal de dupla torção que preenchidos com pedras de 
granulometria adequada, formam estruturas destinadas à solução de problemas geotécnicos, 
hidráulicos e de controle da erosão. Os muros de flexão são estruturas mais esbeltas, com 
seção transversal em forma de “L” resistindo aos empuxos por flexão, onde utiliza-se parte do 
peso próprio do solo arrimado, que se apoia sobre a base “L”, para manter-se em equilíbrio. Na 
maioria das vezes são construídos em concreto armado, tornando-se antieconômicos para 
alturas acima de 5 a 7m. Muros de Arrimo tipo Crib Wall são formados por elementos pré-
moldados de concreto, aço ou madeira e são montadas no local, em forma de fogueira, 
justapostas e interligadas longitudinalmente entre si, usado em pequenos desníveis, seu 
equilíbrio é obtido através da compactação de terra em seu interior, sendo que ua principal 
limitação é geralmente a estética devido a sua alta deformação. Muros de Gravidade são 
estruturas corridas, massudas, que se opõe aos empuxos horizontais pelo pesos próprio, em 
geral são empregadas para conter desníveis pequenos ou médios, inferiores a cerca de 5m.Os 
materiais utilizados e o formato da estrutura de contenção à gravidade são muito variados. A 
estrutura (muro) é formada por um corpo maciço que pode ser construído em concreto 
ciclópico, pedras argamassadas, gabiões ou até a combinação de vários tipos de materiais. Um 
fator importante é a influência marcante da água na estabilidade de uma estrutura de arrimo, 
onde o acúmulo da mesma, por deficiência de drenagem, pode chegar a duplicar o empuxo, 
causando sérios problemas neste tipo der estrutura. Palavras-chave: Contenção. Muro. Arrimo.  


