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1. OBJETIVO 

Este documento tem a finalidade de apresentar o Memorial Descritivo do sistema de contenção 
de solos para o sistema EMAS nas cabeceiras 17R e 35L da Pista de Pouso Principal do 
Aeroporto de Congonhas (SBSP), destinado a caracterizar o anteprojeto de engenharia para a 
contratação de projetos, obras e serviços de implantação das RESAs no Aeroporto de 
Congonhas/SP.  

O objetivo deste documento é descrever os parâmetros mínimos de caráter técnico e 
operacional, suficientes para a elaboração dos projetos básico e executivo das contenções de 
solo para o sistema EMAS. 

Os produtos oriundos deste Anteprojeto deverão atender às diretrizes apresentadas nos 
memoriais de Critérios e Condicionantes e nos Requisitos de Qualidade da Infraero.  

As soluções aqui apresentadas deverão ser ratificadas e aprimoradas em função das condições 
locais durante a elaboração dos projetos de engenharia. 

 

2. NORMAS DE REFERÊNCIA 

Para elaboração deste Memorial, foram adotadas as recomendações constantes nas seguintes 
Normas Técnicas e Regulamentadoras: 

NBR 8.964 – Arames de aço de baixo teor de carbono, revestidos, para gabiões e demais 
produtos fabricados com malha de dupla torção 

NBR 10.514 – Redes de aço com malha hexagonal de dupla torção, para confecção de gabiões  

ASTM A856M – Standard specification for zinc-5% aluminum-mischmetal alloy-coated carbon 
steel wire. 

 

3. ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR Norma Brasileira 

SBSP Aeroporto de Congonhas 

RESA Runway End Safety Area – Área de Segurança de Fim de Pista (Área de Escape) 

EMAS Engineered Materials Arrestor System – Sistema de desaceleração com materiais 
projetados 
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4. PARÂMETROS DE PROJETO 

4.1. Solução técnica  

As contenções dos maciços de solo deverão ser executadas em gabiões tipo caixa, em forma de 
prisma retangular, com faces em armação de malhas hexagonais, dispostos de forma 
escalonada. 

 

4.2. Metodologia  

Previamente e concomitantemente aos serviços do gabião deverão ser executadas as soluções 
de drenagem descritas no item 4.3. 

O gabião será apoiado em base de concreto magro. 

As caixas devem ser adequadamente solidarizadas através de tirantes metálicos de forma a 
promover as devidas amarrações. 

Todas as bordas serão reforçadas com fio de maior diâmetro. 

As caixas de comprimento maior ou igual a 2,0m serão divididas em diafragmas posicionados a 
cada metro, conforme figura abaixo. 

 

FIGURA 1 - ESQUEMÁTICO 

 

As paredes verticais serão fixas às demais paredes por fio em espiral. 

As caixas deverão apresentar variação de dimensão em unidades de 0,5m. 

O enchimento das caixas será com pedras de mão ou britada. 

No encontro do gabião com o aterro haverá camada separadora em geotêxtil. 

As caixas devem apresentar-se regulares e esquadrejadas, com o perfeito alinhamento dos 
elementos. 
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4.3. Drenagem 

O gabião deverá contar com sistema de drenagem subterrânea a fim de garantir a segurança e 
estabilidade do mesmo. 

Este sistema de drenagem compreende o seguinte esquema abaixo, cujos serviços estão 
descritos a seguir. 

 

FIGURA 2 - DRENAGEM 

 

As águas subterrâneas de infiltração e do lençol freático do maciço existente (talude existente) 
serão captadas através haverá filtro vertical de areia. 

As águas subterrâneas de infiltração do aterro a ser executado serão captadas por colchão 
drenante em areia. 

As águas do filtro vertical e do colchão drenante serão captadas por dreno coletor em tubo 
perfurado flexível envolto por brita e, por sua vez, envoltos por geotêxtil. 

No encontro do gabião com o aterro haverá camada separadora em geotêxtil. 

As águas captadas deverão ser destinadas à rede de drenagem existente. 
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4.4. Materiais a serem empregados 

▪ Base de apoio e regularização 

Em concreto magro com fck ≥ 10 Mpa. 

▪ Malhas: 

Em tela de fio de dupla torção com galvanização zinco/alumínio e PVC, confeccionada 
a partir de arames de aço BTC (baixo teor de carbono) revestido com liga 95% zinco 
e 5% alumínio (95Zn-5Al-MM), conforme ASTM A856M, recobertos em PVC cinza, 
conforme imagem abaixo. 

 

FIGURA 3 - ACABAMENTO DO FIO 

 

▪ Enchimento: 

Com pedras de mão ou britada originária de rocha sã, não friável. A faixa 
granulométrica deve ser aquela com diâmetros entre uma vez e meia e duas vezes e 
meia a máxima abertura da malha. 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 

5.1. Aplicação de Materiais, amostras e ensaios 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 
acabamentos a serem utilizados na obra. Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas 
obras deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço respectivo. Não será admitido 
o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados. As amostras de 
materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservadas no 
canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de 
sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

A INFRAERO se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, 
elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações 
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA. 
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5.2. Substituição de materiais 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, a 
CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 
determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta.  

A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, não 
admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para justificar o 
não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.  

Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação 
necessária à análise. A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela INFRAERO. 

 

5.3. Assistência Técnica 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 
CONTRATADA deverá executar todas atividades necessárias à solução das imperfeições 
detectadas, bem como as surgidas neste período, independentemente de sua responsabilidade 
civil. As imperfeições e irregularidades detectadas na vistoria final deverão ser imediatamente 
corrigidas com técnica adequada, antes da emissão do TRD – Termo de Recebimento Definitivo. 

 

5.4. Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA 

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, 
com a respectiva taxa recolhida, no início da obra, atualizando-a sempre que necessário. A 
apresentação de ARTs em nome de profissionais que efetivamente participarem da obra será 
fundamental para a emissão dos Atestados Técnicos no final do Contrato. 

 

5.5. Critério operacional 

Os serviços deverão ser realizados em regime de 24 (vinte e quatro) horas ao dia. Porém, em 
locais onde haja a utilização de equipamentos que interfiram nas rampas de aproximação de 
aeronaves no SBSP, os serviços deverão ser realizados no período noturno em que não houver 
operações de pousos e decolagens, devendo essa questão ser considerada no planejamento de 
execução pela CONTRATADA. 
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