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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR, e o objetivo é a 

padronização dos critérios para a execução de muros de arrimo no âmbito da Prefeitura do 

Município de Recife. 

 
2. REFERÊNCIAS 

 

•   NBR-6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado; 

•   NBR-748 – Obras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado; 

•   ES-E06 – Diretrizes Executivas de Serviços de Concretos, da PCR. 

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Nestas Diretrizes Executivas de Serviços, serão abordados os principais tipos de muros de 

arrimo, ou de uso mais corrente: 

 

•   muro de concreto armado (Figura 3.1); 

•   muro de gabião (Figura 3.2); 

•   muro de concreto ciclópico (Figura 3.3); 

•   muro de pedra argamassada (Figura 3.4); 

•   muro de solo cimento ensacado (Figura 3.5). 

 

Todas essas obras devem ser executadas de acordo com as disposições e indicações do 

projeto executivo e seguindo as determinações de todos os serviços incluídos nestas obras, 

como drenos de areia; DHP’s; barbacãs; canaletas; geossintéticos; aterro compactado e 

demais obras complementares. 
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4. MUROS DE CONCRETO ARMADO 
 

Os muros de concreto armado, além de economizar concreto, permitem um melhor 

aproveitamento da área tratada tanto a montante como a jusante. 

 

O muro de flexão (Figura 3.1) tradicional consta de uma laje de fundo e outra vertical de 

paramento, trabalhando a flexão. Para alturas maiores, costuma-se utilizar também 

contrafortes com o intuito de se aumentar a rigidez da estrutura. 

 

Dependendo da capacidade de suporte do terreno, a sua fundação pode ser direta ou 

profunda. No caso de fundação profunda, geralmente a transferência de carga é feita da laje 

de fundo para a região mais resistente do terreno, através de estacas. 

 

Este tipo de muro, dependendo de cada projeto, pode apresentar algumas alterações, como 

por exemplo, ser uma estrutura mista de concreto armado e alvenaria ou incluir alguns 

chumbadores ou tirantes como reforço da estrutura, além de outras modificações que um 

projeto deste tipo possa necessitar. 

 
4.1 MATERIAIS 
 
a) Concreto 
Os materiais componentes do concreto, para execução do muro, deverão obedecer ao 

disposto nas Diretrizes Executivas de Serviços ES-E06 – Concretos, para uma resistência 

“fck” indicada no projeto, após 28 dias de cura. 

 

b) Fôrmas 
As fôrmas para execução do concreto deverão ser executadas com madeira aparelhada ou 

chapas de madeira compensada, estando a elaboração do projeto das fôrmas e do 

escoramento, quando necessário, sob responsabilidade da Empreiteira. 
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c) Armaduras 
As armaduras deverão constar de vergalhões de aço de tipo e bitola conforme indicado no 

projeto. 

 

4.2 EQUIPAMENTOS 
 

Todos os equipamentos necessários à execução dos serviços contidos nesta especificação 

deverão atender às condições requeridas para o tipo de serviço, a fim de assegurar um 

acabamento de boa qualidade. 

 

4.3 EXECUÇÃO 
 

As escavações necessárias à execução do muro deverão obedecer às localizações e 

dimensões constantes no projeto. Para orientações sobre a execução das fundações (rasas 

ou profundas), consultar as Diretrizes Executivas de Serviços, ES-F01 e ES-F02, da PCR. 

 

O material resultante da escavação poderá ou não ser reaproveitado, e caso não seja, 

deverá ser destinado a um “bota-fora“ autorizado pela Fiscalização. 

 

a) Regularização 
O fundo da escavação deverá ser compactado e regularizado com lastro de concreto magro, 

de 5 cm de espessura, antes de receber as fôrmas e armaduras. 

 

b) Fôrmas 
As faces das fôrmas em contato com o concreto deverão ser limpas e devidamente 

molhadas antes da concretagem. 

 

No caso do reaproveitamento das fôrmas, as mesmas deverão ser limpas e se 

apresentarem sem deformações que possam prejudicar o aspecto da obra. 
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c) Armaduras 
Os vergalhões deverão estar isentos de ferrugem, manchas de óleo, graxa e outros 

elementos prejudiciais à aderência do concreto. 

 

Devem ser previstas pastilhas de argamassa de cimento e areia, para garantir um 

recobrimento mínimo, conforme indicado no projeto. 

 

d) Concretagem 
A concretagem só poderá ser iniciada após a liberação, pela Fiscalização, das fôrmas e 

armaduras. 

 

O lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto devem atender ao disposto 

na  Diretrizes Executivas de Serviços – ES-E06 – Concretos, da PCR. 

 

4.4 CONTROLE TECNOLÓGICO 
 

O controle será feito de acordo com o disposto nas Diretrizes Executivas de Serviço ES-E06 

– Concretos, da PCR. 

 

5. MURO DE GABIÕES 
 

O muro de gabiões (Figura 3.2) é constituído por um conjunto de caixas formadas por 

armação de fios metálicos galvanizados, preenchidas com pedra britada ou seixos, que são 

colocadas justapostas e costuradas umas às outras por arame, formando muros de diversos 

formatos. 

 

Para seu uso em obras mais importantes, devem ser tomados cuidados especiais, visando 

evitar a corrosão dos arames constituintes das caixas ou sua depredação, através do 

revestimento dos fios de arame com PVC ou do argamassamento da superfície externa, o 

que não prejudica, em nada, as suas funções drenantes. 
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5.1 MATERIAIS 
 

Existem, basicamente, três tipos de gabiões: 

 

•   caixa, utilizados para estruturas de contenção; 

•   saco, utilizados para as fundações deste tipo de estrutura, abaixo do nível d’água; 

•   manta, utilizados para proteção superficial de taludes. 

 
a) Gabiões 
Os gabiões devem ser executados em malha hexagonal, com fios galvanizados, e 

revestidos, se necessário, com PVC, nas dimensões indicadas no projeto. 

 

b) Fios 
Os fios a serem utilizados para armação, amarração, atirantamento e fechamento dos 

gabiões deverão ter o mesmo diâmetro e as mesmas qualidades dos fios usados na 

manufatura dos gabiões. 

 

c) Pedra para o enchimento 
As pedras devem ser maciças, não friáveis, excluindo capa de pedreiras, arenitos em 

formação, além de outras, podendo ser utilizados granitos, basaltos e pedras calcárias sãs. 

 

d) Elemento de transição 
Deve-se utilizar geotêxtil ou areia grossa como elemento de transição entre os gabiões e 

material de corte ou aterro, atendendo às especificações e dimensões de projeto. 

 

5.2 EXECUÇÃO 
 

O muro de gabiões deverá ser assentado na cota prevista em projeto, ficando a cargo da 

Fiscalização quaisquer alterações que se façam necessárias, devido a eventuais diferenças 

de cota que possam ser verificadas por ocasião da sua implantação. 
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O terreno deverá ser regularizado e nivelado, colocando-se um lastro de concreto magro, 

antes do assentamento da primeira camada de gabiões-caixa. 

 

Todas as bordas do gabião-caixa deverão ser moldadas, de maneira tal que as malhas não 

se desfaçam, e que o conjunto adquira resistência adequada. 
 

Os gabiões-caixa deverão ser ligados entre si com costuras ao longo dos vértices em 

contato. A fiscalização deverá ser chamada para liberar o serviço de execução das caixas, 

antes das mesmas serem preenchidas. 

 

As pedras deverão ser arrumadas dentro dos gabiões (não simplesmente jogadas, ou 

despejadas), de modo que se obtenha o menor volume de vazios possível. 
 

Durante o preenchimento das caixas, deverão ser colocados tirantes internos para 

amarração das paredes opostas da armadura metálica. Estes tirantes são colocados 

aproximadamente a cada 30 cm de pedra arranjada nas caixas. 

 

Juntamente com a execução do gabião, deve-se executar o elemento de transição entre os 

gabiões e o material de montante, de acordo com o indicado no projeto. 

 

Quanto ao controle tecnológico dos materiais deverão ser verificadas as dimensões e 

características das rochas utilizadas, assim como a integridade das malhas e da armação 

das caixas, mantos e/ou sacos. 

 

6. MURO DE CONCRETO CICLÓPICO 
 

O muro de concreto ciclópico (Figura 3.3) é uma estrutura de arrimo constituída de concreto 

e agregados de grandes dimensões. Sua execução consiste no preenchimento de uma 

fôrma com concreto e blocos de rocha de dimensões variadas. 
 

A execução de um sistema de drenagem adequado é imprescindível, através de dreno de 

areia e barbacãs. 
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O muro de concreto ciclópico deve ser assentado na cota prevista em projeto, sendo que 

qualquer adequação de campo deve ser autorizada pela Fiscalização. 

 

 

7. MURO DE PEDRA ARGAMASSADA 
 

O muro de pedra argamassada (Figura 3.4) consiste em um arranjo de pedras, sendo que 

os seus vazios são preenchidos com argamassa de cimento e areia, durante o 

assentamento. 

 

Quando o arranjo de pedras possui dimensões variadas associadas ao seu rejuntamento, 

confere uma maior rigidez ao muro. 

 

A base do muro deve estar apoiada em horizonte resistente, e em plano horizontal inferior 

ao do terreno a ser protegido. 

 

A execução de um sistema de drenagem, constando de barbacãs e dreno de areia, é de 

fundamental importância. 

 

8. MURO DE SOLO CIMENTO ENSACADO 
 

O solo-cimento ensacado funciona muitas vezes com a dupla função de proteção superficial 

e estrutura de contenção, como por exemplo na obturação de pequenas rupturas em taludes 

de grande extensão (Figura 3.5). 

 

O solo-cimento é acondicionado em sacos de aniagem ou de geossintéticos, o que facilita 

muito a construção dos muros. 

 

Quando a mistura solo-cimento se solidifica, os sacos deixam de ser necessários em termos 

estruturais da obra de contenção. 

 

 
9 



   
 

                                                                                                                                                            
                                                        

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL. 3 / ES-C01 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Muros e Estruturas de Arrimo 

DATA 
 
          2004 

 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
A porcentagem de solo e cimento a ser adotada na mistura deve seguir a orientação do 

Projeto. Outra alternativa consiste na utilização de concreto (bolsacreto) como material de 

preenchimento de sacos de tecido. Tal solução tem aplicação em situações, onde haja 

dificuldade de acesso e posicionamento de equipamentos. 
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9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

9.1 MEDIÇÃO 
 

As escavações serão medidas pelo volume geométrico, em metros cúbicos, efetivamente 

executado. 

 

O concreto magro de regularização será medido pelo volume geométrico, em metros 

cúbicos, efetivamente, aplicado. 

 

Os sistema de drenagem será medido atendendo as especificações de projeto(dreno de 

areia, barbacãns, elemento geotêxtil e outros).  

 

Os muros serão medidos pelo volume geométrico, em metros cúbicos, efetivamente 

executados. 

 

A remoção do material escavado não aproveitado, será medido em metros cúbicos em 

função da distância média de transporte (DMT), com a aplicação da taxa de empolamento 

por tipo de solo: 

• Areia .............................  20% 

• Material arenoso (saibro)  30% 

• Material argiloso ............ 30% 

 

9.2 PAGAMENTO 
 

Os serviços serão pagos conforme preços unitários contratuais, de acordo com os critérios 

definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento de materiais, transporte de 

equipamentos utilizados, mão-de-obra e os encargos necessários à sua execução. 
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