




GoNSTRUçAO DE PAVIMENTOS

DE BLOCOS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADOS

RESUMO

Os pavimenfos de b/ocos pré-moldados são uma velha idéia trazida para o presente com

um novo material: o concreto. As peças de barro cozido e as pedras em estado natural

usadas antigamente foram substituídas por blocos prélabricados de concreto.

Ao fazer esfa substituição obteve'sè inúmeras vantagens sobre os

pavimentos de pedra e os de barro cozido.

Esta publicação tem por objetivo apresentar as recomendações báslcas pare o proieto e a

construção de pavimenfos de blocos de concreto, também conhecido como pavimentos

intertravados.
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r PROJETO DE PAVIMENTOS;

r BASES PARA PAVIMENTOS;
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'l . lnformações gerais sobre pavimentos

Os pavimentos são estruturas formadas por camadas de di-
ferentes materiais, construídas sobre o solo natural, que per-

mitem que pessoas, animais ou veículos possam transitar
sobre elas de maneira segura, cômoda e econômica em qual-

quer época do ano.
Os materiais que formam as diversas camadas são escolhi-
dos de acordo com o seu custo e disponibilidade, sendo que

quanto mais próximos da superfície fique a camada, mais

resistentes e duráveis deverão ser. A camada da superfície

externa é denominada camada de rolamento e será aquela
que ficará em contato direto com o tráfego. As camadas infe-

riores a esta são denominadas base (quando houver uma só)

ou base e sub-base (quando houver duas). O solo natural,

neste caso, é denominado de subleito e tem a função de su-
poftar o pavimento.
Os pavimentos são denominados de acordo com o seu com-
portamento: rígidos ou flexíveis. Conforme o tipo de camada
de rolamento os pavimentos também podem ser classifica-
dos como:

r Pavimentos de Concreto
(concreto de cimento portland)

Estes pavimentos são constituídos por grandes placas de

concreto, "separadas" entre si por juntas, apoiadas sobre uma

sub-base. Estas placas não devem ter uma espessura menor

do que 15 cm e a base sobre a qual são construídas não têm,

de um modo geral, espessura maior do que 15 cm, quer se-
jam constituídas por material granular ou estabilizado com
cimento. Estes pavimentos, usualmente de cor cinza claro,

também são chamados de pavimentos rígidos.

r Pavimentos de Asfalto
(concreto asfáltico)

Estes pavimentos são formados por uma camada de rola-

mento contínua de concreto asfáltico, sem qualquer tipo de

junta e cuja espessura é, geralmente, maior do que 10 cm.
Normalmente esta camada de asfalto se apoia sobre uma

base, com espessura de 20 cm ou mais, e esta, eventual-
mente, sobre uma sub-base. São denominados também de
pavimentos flexíveis e apresentam uma cor entre cinza-es-
curo e preto.

¡ Pavimentos de Blocos de Goncreto
(blocos pré-moldados de concreto de cimento portland)

A camada de rolamento é constituída, neste caso, por blocos
de concreto maciço, colocados ajustadamente uns aos ou-
tros. Estes blocos se assentam sobre uma camada de areia e

as juntas entre eles são preenchidas e seladas também com
areia. Da mesma maneira como acontece nos pavimentos

asfálticos, a camada de blocos de concreto pode estar apoi-
ada sobre uma base ou sobre o conjunto de uma base mais

uma sub-base, cujas espessuras ligeiramente menores do
que as dos pavimentos asfálticos. Também podem ser clas-
sificados na categoria de pavimentos flexíveis e a sua cor é
cinza-claro.

Os pavimentos de blocos de concreto são uma velha idéia

revitalizada: os paralelepípedos de pedra, mas cuja atualiza-

ção foi realizada com um novo material (o concreto de ci-
mento portland) que apresenta vantagens evidentes sobre

os de pedra ou de barro cozido,

Esta publicação destina-se a apresentar as recomendações
básicas para o projeto e construção de pavimentos de blo-
cos de concreto pré-moldados de concreto para vias de trá-
fego leve. Não é dispensada, no entanto, a consulta a um

engenheiro.
(Figura 1)

PAV¡MENTOS DE CONCRETO
PLACA DE CONCRETO
(Base + Revest¡mento)

PAVIMENTOS ASFÁLNCOS
ctlrmonns¡Ámcl

PAV¡MENTOS DE BLOCOS
.CAMADA DE BLOCOS

T¡POS DE PAVIMENTOS CAMADAS

REVESTIMENTO OU

. .Rql¡r'lEl¡rg. .

BASE

SUB.BASE

SUBLEITO
{SOLO NATURAL}

(Figura 1)
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2. Yantagens dos pavimentos
de Blocos de Concreto

Uma das vantagens desfes pavimentos é que a sua camada de rolamento é constituída de peças pré-moldadas
de concreto, que podem ser produzidas tanto com máquinas smp/es e de pequeno porte, como também em

grandes unidades automatizadas de produção em rnassa. Desta maneira, a produção pode ficar restritaà esca/a
do pequeno produtor comercial, do grupo comunitário ou de uma adminiistração municipat orJ, no outro extremo,

ficar a cargo da grande esca/a industrial de produção. Para a execução do pavimento não se requer muita
maquinaria: basicamente uma placa vibrocompactadora e bastante mão-de-obra local.

Figura 2.1

Como os blocos de concreto não são colados entre si, mas
ficam soltos e permanecem apenas travados pelo atrito entre
as suas faces laterais, a manutenção do pavimento é fácil.
Com isto, a vida útil do pavimento pode ser prolongada con-
sideravelmente (até 40 anos) e as peças substituídas podem
ser reutilizadas em pavimentos secundários, o que significa
ter pavimentos muito econômicos, principalmente em bair-
ros que não dispõem ainda da rede de serviços completa
(água, esgoto, gás etc) ou em bom estado.
(Figura 2.1)

t

Figura 2.2

Todos os materiais necessários para a construção de um
pavimento de blocos de concreto já chegam prontos na obra
para o seu uso imediato, o que significa que o fornecimento
dos insumos, a execução da obra e a colocação do pavi-
mento em serviço podem ocorrer, praticamente, dentro do
mesmo dia. Esta característica permite desenvolver um pro-
grama de pavimentação por etapas sucessivas que evolui na
medida da disponibilidade de recursos.
(Figura 2.2)

Figura 2.3

Os blocos de concreto devem ser assentados sobre uma
base que deve ser dimensionada de maneira que ela seja
capaz de resistir ao tráfego previsto, que pode ser desde o
de pedestres até o de caminhões pesados. Pelo fato dos
blocos de concreto serem fabricados com moldes, é possí-
vel produzi-los em diversos formatos e em diversas cores
com o objetivo de torná-los mais decorativos.
(Figura 2.3)

+

Figura 2.4

Em conseqüência disto, o pavimento de blocos de concreto
serve para zonas de tráfego leve (calçadas, passeios, pra-
ças, quadras desportivas etc.) até pesado (ruas, pátios de
estacionamento, terminais de carga, plataformas industriais
ou poftuárias, pátios de aeroportos etc.)proporcionando ain-
da uma atração estética (decorativas).

(Figura 2.4)
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3. Projeto de Pavimentos
de Blocos de Concreto (1 )

O pavimento de blocos de concreto é formado' usualmente, de

duas camadas: a de rolamento (constituída pelos blocos) e a

base. Ambas são fundamentais para o pavimento porque, sem

a base, os blocos acabariam afundando no solo natural (subleito)

e a base sem os blocos constitui um pavimento de má qualida-

de de rolamento e de baixa durabilidade.
A determinação das espessuras destas camadas e as especifi-

caçöes de suas características constitui o que se denomina

"Projeto do Pavimento de Blocos de Concreto" e é a única

maneira de construir um pavimento que satisfaça a todas as

condições de tráfego preestabelecidas' Um projeto apenas "ba-

seado na experiência" poderá ter como resultado um pavimen-

to que poderá sofrer uma rápida deterioração, com perda con-

siderável do investimento realizado ou poderá ter um custo

desnecessariamente maior do que seria conveniente do ponto

de vista estritamente técnico. Poftanto é sempre recomendá-

vel que se consulte um engenheiro'

A seguir serão dadas algumas recomendações práticas de como

avaliar um projeto de um pavtmento apoiado sobre o solo natu-

ral. Entretanto, quando este pavimento for ser construído so-

bre um pavimento já existente ou com camada de base consti-

tuída de materiais recuperados dele, deve-se consultar o indi-

cado nas páginas 7 e 19.

As camadas
As espessuras das diversas camadas que compõem o pavi-

mento dependem da intensidade do tráfego que circulará so-

bre ele, da capacidade de suporte do solo natural e da qualida-

de dos materiais com que serão construídas cada uma delas,

de modo que esta estrutura seja capaz de durar um determina-

do tempo sem deformar-se ou alterar a sua qualidade de rola-

mento. De cima para baixo estas camadas são as seguintes:

(Figura 3.1)

r Camada de blocos de concreto: os blocos devem ter

uma espessura mínima de 6 cm quando se destinam ao

tráfego de pedestres ou de animais e de B cm quando su-
jeitos ao tráfego de veículos.

r Camada de areia: é formada por 4 cm de areia solta,

grossa e limpa, sendo que após o seu espalhamento e

nivelamento não deverá ser compactada antes de se colo-

car os blocos sobre ela (Vide nas páginas 13,26 e 27).

r Base: a espessura da base dependerá do material utiliza-

do na sua construção, do tráfego previsto e da qualidade

do solo natural sobre o qual estará apoiada. Nas Tabelas 1

e 2 se especificam as espessuras necessárias para as ba-

ses de acordo com a classe de solo, a intensidade do tráfe-

go e a qualidade da sub-base'

O solo natural (subleito)

Para que o solo natural possa ser considerado como um

parâmetro do projeto do pavimento é necessário classificá-

lo de acordo com a sua capacidade de suporte e a sua

estabilidade ante a ação da umidade. Assim sendo, é indis-

pensável coletar amostras do material e ensaiá-los em la-

boratório para que se conheçam todas as suas característi-

cas e principalmente o seu índice de suporte Califórnia

(CBR), que é um dado fundamental para o dimensionamen-

to do pavimento. O solo que tiver CBR menor do que 3%

deverá ser substituído, numa profundidade mínima de 60

cm. O nível do lençol d'água deve estar a uma profundida-

de mínima igual a um metro contado a parlir da superfície

do pavimento pronto.
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4. Proieto de Pavimentos
de Blocos de Concreto (Z)

O tráfego
O tráfego característico de uma via é determinado pela soma
do número de veículos comerciais que passam por ela num
dia e em ambas direções. Para melhorar a estimativa do trá-
fego diário se recomendaulilizar a contagem de uma sema-
na e dividir o resultado por 7. Como veículos comerciais deve-
se considerar todos aqueles que tem 6 ou mais pneus, ou
seja, os caminhões médios (toco), os caminhões pesados
(trucado) e os ônibus.
Os automóveis e veículos leves não precisam ser contados.
As informações fornecidas nesta publicação não devem ser
usadas em vias onde trafegam carretas ou outros veículos
pesados e nem onde passar um número maior de veículos
comerciais do que aquele exposto nas Tabelas 1 e 2.

Espessura da base
Após ser definido qual o tipo de solo do subleito e qual é o
tráfego característico que solicitará o pavimento, as Tabelas

Tabela 1, Espessura de camada de base estabilizada com cimento.

Tabela 2. Espessura de camada de base granular.

1 e 2 podem ser utilizadas para determinar a espessura míni-
ma da camada de base, de acordo com a qualidade e custo
do material disponível no local para a sua execução.

As alternativas qúe são oferecidas nas tabelas são:

rTabela 1 - Camada tratada com cimento (solo-cimento, brita
graduada tratada com cimento ou concreto compactado com
rolo)

rTabela 2 - Camadade base granular (brita graduada sim-
ples).

A espessura lida nestas tabelas corresponde à espessura fi-
nal da camada após a sua compactação. A espessura da
camada estabilizada com cimento nunca deverá ser menor
do que 10 cm e a de uma base granular não poderá ter me-
nos do que '15 cm. As espessuras propostas foram obtidas
pelo método da Portlarrd Cement Association, para um pe-
ríodo de projeto igual a 15 anos.

Maior do que 7

6

5

4

3

10

11

13

1 7

22

10

12

15

1 I
24

10

13

16

20

25

Suporte do solo:
valores de CBR (%)

Tráfego característico: quantidade de veículos comerciais por dia

de10a20de5a10até 5

Maior do que 7

6

5

4

3

15

18

22

28

37

15

20

24

31

39

15

2 1

26

33

42

Suporte dé solo:
valores de CBR (%)

Tráfego característico: quantidade de veículos comerciais por dia

de10a20de5a10
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5. Projeto de Pavimentos
de Blocos de Concreto (3)

Como foi mencionado na página 5, em determinadas ocaslões é necessário construir um

pavimento de blocos pré-motdados de concreto em vias que iá dispõem de um pavimento de

concreto, de asfalto, de paralelepípedos ou de material granular'

Caso o padrão da nova via o permita, estes materiais já exlsfentes devem ser aproveitados ao

máximo possívelcomo Susfentação do novo pavimento, dado que usualmente são de melhor

quatidade que o solo natural do tocal. Por outra parte, às vezes não é econômico retirar este

mi¡aterial existente para substituí-lo por outro, de empréstimo, que vá cumprir a mesma função'

Figura 5.1

O primeiro passo será classificar qualitativamente o pavimento
já existente e considerá-lo como um subleito. Para isso é
necessário que se conheça a estrutura deste pavimento.

(Figura 5.1)

+

soLo

Figura 5.2

A pesquisa é feita através de furos de sondagem cavados
até que se atinja a camada do solo natural do local. Caso o
pavimento èxistente seja constituído de entulho ou lixo ou
por material que amoleça com facilidade, é recomendôrel a

sua retirada e substituição.

(Figura 5.2)

Figura 5.3

Na. medida em que se vai aprofundando o furo deve-se ir

anotando em quais profundidades ocorre mudanças do tipo
de material e é necessário coletar amostras de cada material
para caracterizá-los em laboratório. Uma sondagem a cada

50 m é usualmente suficiente para este objetivo, a menos

que, em distâncias menores, se percebam alterações natex-
tura ou na umidade do material.

(Figura 5.3)

I

Figura 5.4

Quando for necessário rebaixar o nível de um pavimento ou

não for possível construir a estrutura do novo pavimento so-

bre o existente por ultrapassar a cota permitida, é necessário

realizar as sondagens até o nível da camada que será adota-

da como novo subleito. Neste caso este é o material cuja

capacidade portante deverá ser avaliada mediante a classifi-

cação respectiva e o projeto do pavimento ajustado a esta

condição.
(Figura 5.4)
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6. Materiais:
Formas e Dimensões dos Blocos (1)

Os blocos são elementos maciços feitos de concreto em
máquinas de vibro-compressão, cujas faces laterais são ver-
ticais, ajustando-se umas nas outras com um mínimo de fol-
ga.

A face superior dos blocos constitui a camada de rolamento
do pavimento.

Em um bloco pré-moldado de concreto para pavimento ca-
racterizam-se os seguintes elementos:

r Face superior (ou face de desgaste): é aquela sobre a
qual passa o tráfego e é a que define o formato ao bloco.

¡ Face inferior: tem a mesma forma e dimensões que a su-
perior e é a que apóia o bloco sobre a camada de areia.

r Faces laterais (ou paredes): podem ser retas ou curvas
mas säo sempre perpendiculares às duas faces anteriores.
Não têm "ombros" de apoio com os blocos vizinhos e defi-
nem a espessura ou altura do bloco.

Figura 6.1

r Chanfro: é o recorte em ângulo entre a face superior e as
faces laterais que pode existir num bloco. A largura do chanfro
não deve ser superior a 1 cm e se destina a melhorar o as-
pecto da peça, a facilitar a sua manipulação e ajudar no
rejuntamento com areia.

r Espessura: as espessuras dos blocos são fixadas em fun-
ção do tráfego a que se destinam: 6 cm para pedestres e
8 cm para vias de tráfego de veículos. Os blocos de 10 cm,
também podem ser usados. O importante é que não se mis-
ture num mesmo pavimento, blocos de espessuras diferen-
tes. Os blocos com menos de 6 cm de espessura não são
considerados como sendo blocos para pavimentos. Os blo-
cos de 10 cm de espessura são muito pouco utilizados e os
de 6 cm se destinam apenas a uma aplicação bem específi-
ca, recomenda-se utilizar preferentemente os de 8 cm de al-
tura com o objetivo de ter um desempenho melhor do pavi-
mento e simplificar a sua fabricação pela dlminuição do nú-
mero de moldes.
(Figuras 6.1 e 6.2)

Figura 6.2
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7 . Materiais:
Formas e Dimensões dos Blocos (2)

A forma do bloco de concreto não exerce uma influência significativa no mecanismo de

funcionamento do pavimento. Pela facitidade de produção, transporle e montagem em obra são

preferidos os b/ocos de dimensões rnenores que podem ser facilmente carregados apenas com
gma mão, ou seja, não têm comprimentos maiores do que 25 cm e também apresentam a

vantagem de não quebrarem eom facitidade durante o transporte e a manipulação.

cuRuLfNtos

PoUÉDRIcoS

20 cm x 10 cm (APROX.)

BLOCOS TIPO 1 - RFÍANGULARES

Figuras 7.1

São definidos três tipos básicos de formatos de blocos:
O Tipo '1 é constituído por formas retangulares - os mais prá-

ticos e populares em todo o mundo. O formato retangular

apresenta a vantagem da sua facilidade de produção e colo-
cação em obra, além de permitir uma maiorfacilidade na cons-
trução de detalhes nos pavimentos. As suas dimensões são,

usualmente,20 cm de comprimento por 10 cm de largura e

as suas faces laterais podem ser retas, curvilíneas ou
poliédricas.

(Figura 7.1)

f

FIEIRAS

r'¡Ão ncorusemÁvrl

Figura 7.2

Os blocos retangulares podem ser montados nas duas mo-

dalidades básicas: em espinha-de-peixe ou em fileiras trava-

das. Porém, quando houver tráfego de veículos o compri-
mento sempre deverá ficar perpendicular à direção das ro-

das, no caso de montagem em fileiras.

(Figura 7.2)

Figura 7.3

O Tipo 2 corresponde aos blocos que, embora possam ser

segurados com uma única mão, não podem ser montados
na modalidade de espinha-de-peixe. Genericamente apresen-

tam um formato em "1" e somente podem ser montados em

fileiras travadas. Devem ficar com o seu comprimento per-

pendicular ou obliquamente à direção de circulação dos veÊ

culos.

(Figura 7.3)

t

Figura 7.4

O Tipo 3 de blocos se refere àqueles que, pelo seu peso e

tamanho, não podem ser apanhados com uma mão só (as

suas dimensões são de, pelo menos, 20 x 20 cm). A sua

montagem também só pode ser realizada em fileiras trava-

das, com a sua dimensão principal perpendicular ou oblíqua

à direção do tráfego. Nesta categoria de blocos se encon-

tram os blocos com forma de cruz, trevo etc.

(Figura 7.4)
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B. Materiais: Qualidade dos Blocos (1)

Os blocos de concreto constituirão a camada de suporte di-
reto do tráfego, razão pela qual receberão todo o efeito me-
cânico dos pedestres, animais e veículos, O fato destes pavi-
mentos poderem durar até 40 anos, pressupõe que os blo-
cos devam ser de qualidade condizente com a vida útil pre-
vista. Também a sua aparência deverá ser boa, porque serão
a parte visíveldo pavimento.

Para que a qualidade dos blocos de concreto esteja garanti-
da, é necessário que eles atendam às especificações da nor-
ma NBR 9781- "Peças de Concreto para Pavimentação.
Especificação", e que os ensaios para a verificação desta
qualidade sejam realizados de acordo com a norma NBR gZB0

- "Peças de Concreto para Pavimentação. Método de En-
saio".

Embora os blocos sejam produzidos em máquinas, nem to-
das as unidades atingem as mesmas dimensões, o mesmo
aspecto ou a mesma resistência mecânica em razão das va-
riações que podem ocorrer nas matérias-primas (areia, pe-
dra, cimento, água etc.), nas dimensões dos moldes metáli-
cos da máquina e nas variações introduzidas ao longo dos
processos de cura, estocagem e transporte dos blocos já
prontos,

r Dimensões

O tamanho e a forma dos blocos deverão ser os mais unifor-
mes possíveis, de modo a se conseguir um bom
intertravamento entre as faces laterais e uma superfície de
rolamento plana. Para isto, as diferenças máximas entre as
dimensões nominais dadas pelo fabricante e as reais, medi-
das num determinado lote, não devem ser superiores a 3 mm
no comprimento e largura e a 5 mm na espessura.

r Superfície

As superfícies dos blocos deverão ter cor uniforme e formar
um plano contínuo, o que quer dizer: sem fissuras, ninhos,
vazios, bordas quebradas, lascamentos ou corpos estranhos
(serragem, sementes etc.). Tanto a cor como a textura super-
ficial (rugosidade) deverão ser combinadas especificamente
entre o fabricante e o consumidor.

r Arestas e quinas

As bordas deverão ter cantos vivos sem distorções ou per-
das de material, sem rebarbas horizontais (na face inferior do
bloco) ou verticais (na face superior). O mesmo é válido para
as quinas e os chanfros.

(Figura 8.1)

Figura 8.1
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9. Materiais: Qualidade dos Blocos (2)

A resistência dos blocos contra o desgaste por abrasão pro-

vocado pelo tráfego é tão importante quanto a resistência

mecânica contra a ruptura por ação das cargas das rodas. O

desgaste abrasivo produzido pelos pedestres ou pelos ani-

mais é semelhante ao provocado pelas rodas dos veículos.

Por este motivo, não é recomendável utilizar em vias para

pedestres, os blocos que foram descartados devido a sua

baixa resistência ao desgaste.
Para avaliar a resistência dos blocos, estes deverão ser tes-
tados em laboratórios, de modo que atendam às normas bra-

sileiras. Reproduz-se, a segui¡ parte da norma NBR 9781 -

PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO:

5. Condições específicas
5.7 A res¡stência característica estimada à compressão, caÊ

culada de acordo com 6.5 deve ser:

a) maior ou igual a 35 MPa, para as so/icifações de veículos

comerciais de linha;
b) maior ou igual a 50 MPa, quando houver tráfego de veícu-
/os especrars ou solicitações capazes de produzir acentuados
efeitos de abrasão.

6.lnspeção
6.1 Lotes
Iodas as peças de um fornecimento devem ser separadas
em lotes constituídos a critério do comprador e submetidos
ao controle de aceitação, desde que satisfaçam às segutntes
condições:
a) o lote deve ser formado por um coniunto de peças com as
rnesrnas características, produzidas sob as rnes/nas condi-

ções e com os rnesmos materiais, cabendo ao fabricante a
indicação dos conjuntos que atendam a esfes requisitos;
b) o lote deve ser formado por no máximo 1600 m2 de pavi-
mento a ser executado.

6.2 lnspeção Visual

As peças constiturnfes do lote devem ser inspecionadas visu-
almente objetivando a identificação de peças com defeitos
que possam vir a prejudicar o assenfamento, o desempenho
estrutural ou a estética do pavimento.

6.3 Obtenção da amostra

6.3.1 De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças
inteiras que constituem a amostra representativa.

6.3.2 A amostra deve tef no mínimo, sers peças para o lote
de até 300 m2, e uma peça adicional para cada 50 m2 suple-
mentat; até pertazer o lote máximo de 32 peças.

6.4 ldentificação

Todas as peças da amostra devem ser perfeitamente
identificadas indelevelmente, e remetidas ao laboratório de
ensaios.

6.5 Ensaio

6.5.1 O ensaio de reslsféncia deve ser executado de acordo
com a NBR 9780.

6.5.2 As medidas das peças devem ser feifas de acordo com
a NBR 9780.

6.6 Valor característico da resistência à compressão

Admite-se que as resrsfências à compressão obedeçam à dis-
tribuição normal, sendo o valor característico estimado pela

expressão;for= fo-t.s
característica à compressão, em MPa;

das peças ensaiadas de acordo com a
Onde:f or= resistência

f = resrstênciamédia
Ñan glao, em MPa;

s = desvio padrão da amostra
t (fe - fei)2 

, em Mpa;
n-1

f^, = resrsténc ia individual das peças ensaíadas de acordo com
å'¡rtan g7\o, em MPa;

n = número de peças da amostra;

t = coeficiente de Student, fornecidos na Tabela, em função
do tamanho da amostra.

TABELA - Coeficiente de Student (nível de confiança de 80Vo)

7. Aceitação e Reieição
O lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas simulta-
neamente as condições 7.1 a 7.3;

7.1 Na inspeção visual (6.2), o lote será reieitado se forem

constatadas mais de 5o/o de peças defeituosas.
Nota: e critéio do comprador as peças defeituosas podem ser substiturdas

pelo fornecedor e o lote aceito, desde que cumpra as exigêncras de 7.2 e 7'3.

7.2 A resistência característica deve estar de acordo com as

exigências de 5.1.

7.3 As variações dimensionais das peças devem ser inferior
ao estipulado em 5.2.

ANTES DE APLICAR A CABGA DEPOIS DE APLICAR A CARGA

CARGA CARGA

//
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10. Materiais: Manuseio dos Blocos

O transporte e a manipulação dos blocos, desde a usina até a obra, devem ser feitos de maneira
organizada: em pilhas ordenadas e transferidos apenas de mão em mão, sem jogar uns sobre

outros, de modo que não sejam danificados e possarn ser manipulados facitmente.

Figura 10.1

Para o transporte da usina até a obra, os blocos devem ser
empilhados ordenadamente sobre a plataforma de caminhões.
O manuseio deverá ser semelhante ao dos tijolos de barro
cozido para evitar a ruptura ou a quebra de quinas e arestas.
Os blocos nunca devem ser jogados do caminhão como se
fossem pedras.

(Figura 10.1)

T

Figura 10.2

O empilhamento na obra não deverá ter mais do que 1,S m
de altura, para evitar a instabilidade de armazenamento. De
preferência, as pilhas deverão ser construídas de maneira
travada entre as sucessivas camadas e evitando que fiquem
encostadas contra alguma parede, pelo perigo de tomba-
mento.

(Figura 10.2)

Figura 10.3

O local do empilhamento deverá ficar o mais próximo possÊ
vel da pista em que serão colocados posteriormente. É con-
veniente distribuir as pilhas em pequenos lotes ao longo da
ârea a pavimenta¡ para diminuir a distância de transpofte,
especialmente em ruas sem saída ou áreas mais extensas
(praças, estacionamentos etc.).
(Figura 10.3)

+

Figura 10.4

O transporte dentro da obra, entre a pilha e a frente de servi-
ço, é feito com carrinhos de mão ou carregadeiras motoriza-
das. Esta distribuição é feita, de preferência, pelo pessoal
auxiliar.

(Figura 10.4)
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ll.Materiais: Tipos e Qualidade das Areias

Para a construção de pavimentos de b/ocos de concreto são utilizados dors fþos de areia: uma

areia grossa, para as camadas de assentamento dos blocos, e uma areia fina, para o reiuntamento
-ou 

preenchimento das juntas entre as faces laterais dos b/ocos. E recomendável que o

peneiramento, a lavagem e a estocagem das areias seja feito sobre um piso firme ou lona para evitar
a contaminação com o solo natural.

Figura 11 .1

r Areia grossa (camada de assentamento dos blocos)
A areia grossa para a camada de assentamento dos blocos
deve ser de qualidade semelhante àquela usada em concre-
tos ou argamassas de assentamento. De preferência, será

areia de rio, no lugar de saibro ou pó-de-pedra. Caso a areia
tiver muitas partículas finas (silte ou argila), terá que ser lava-

da com água aspergida por cima para permitir o escape da

água com as partículas suspensas por baixo.

(Figura 11.1)

f

Figura 11.2

Após a lavagem, a areia esta deve ser peneirada em peneira

com malhas de '1 cm de abedura, com o objetivo de retirar as

pedras de maior tamanho e os corpos estranhos
contaminantes, tornando-a tarnoém fofa.

(Figura 11.2)

Figura 11 .3

r Areia fina (rejuntamento)
A areia fina para o enchimento das juntas deve ser semelhan-
te àquela utilizada em argamassas de reboco de paredes.

Não é necessário lavá-la, mas sim passá-la por uma peneira

fina (malhas com 2,5 mm de abedura), pa"a a retirada dos
grãos maiores (pedras e material vegetal) e torná-la fofa.

(Figura 11.3)

Figura 11 .4

A areia fina para a selagem das juntas deverá estar o mais

seca possível no instante do rejuntamento, de modo a facili-
tar a sua penetração na fresta entre as faces laterais dos blo-
cos. Em época de chuvas é conveniente manter esta areia

tampada com uma lona para evitar que encharque. Não é
necessário manter seca a areia grossa da camada de assen-

tamento, embora esta condição facilite o seu manuseio.

(Figura 11.4)
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l2.Materiais: As Bases de Solo-Cimento

O solo-cimento é uma mistura homogênea de so/o pulverizado (isento de matéria orgânica), cimento porttand e água, a
qual se compacta mecanicamente e se submete a uma cura. Após a hidratação do cimento, o material atinge uma

rigidez muito superior à do solo com que foi dosado. Para a fabricação do solo-cimento pode ser utitizado o solo do
próprio local, do subleito, ou de algum empréstimo das imediações da obra. A quatidade do solo-cimento depende,

fundamentalmente, da qualidade do solo, da sua homogeneidade, da quatidade da compactação mecânica e da
intensidade e duração da cura. O traço do solo-cimento, ou se7'a, as quantidades adequadas de solo, cimento e de água

que deve ser misturadas, é determinado em laboratório, a partir de uma amostra do solo que se pretende usar. Desta
forma obtém-se um materialde qualidade e econômico.

Figura 12.1

Uma vez determinado o traço do solo-cimento, a construção
da camada é bem simples. O solo do subleito (ou de emprés-
timo) é destorroado e desmanchado até pó. A seguir aâreaa
pavimentar já pulverizada é dividida em retângulos e em cada
um deles é'distribuído uniformemente o conteúdo de um saco
de cimento de 50 kg. As dimensões dos retângulos deverão
ser definidas em função da quantidade de cimento que se
deve colocar, ou seja, em função do traço do solo-cimento e
da espessura da camada que se vai construir. O solo e o
cimento são misturados com pá, grade de discos ou
pulvimisturadora.

(Figura 12.1)

I

Figura 12.2

A seguir cada retângulo é regado uniformemente com água e
misturado sucessivamente até que se tenha uma cor unifor-
me e não se possa mais distinguir o solo do cimento. A quan-
tidade de água também é determinada em função do traço e
da espessura da camada.

(Figura 12.2)

Figura 12.3

A mistura de solo-cimento úmido deve ser compactada com
rolos pé-de-carneiro ou compactadores manuais, caso o solo
utilizado seja argiloso, ou com rolo ou placa vibratória, caso
o solo seja granular. A camada de solo-cimento já compactada
e acabada deverá ter a espessura especificada pelo projeto.

(Figura 12.3)

ç

Figura 12.4

Encerrada a compactação, o solo-cimento deve ser curado
durante, pelo menos, 3 dias, com uma manta que cubra toda
aârea construída ou com camadas de areia mantidas per-
manentemente umedecidas por aspersão de água.
(Figura 12.4)
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1 3. Materiais: As Bases Granulares

As bases granulares são constituídas de agregados pétreos

(seixo rolado ou pedra britada), isento de terra, material orgâ-

nico ou de grãos excessivamente grandes (maiores do que 5

cm). O material utilizado deve proporcionar, após a

compactação, um bom travamento entre os grãos e uma ca-

mada rígida, sem vazios ou possibilidade de assentamento.

Todos os grãos com dimensöes maiores do que 5 cm devem

ser retirados, para evitar assentamentos irregulares. O agre-
gado deverá ser lavado com água se houver presença de

material pulverulento ultrafino. A lavagem é realizada esgui-
chando água por cima do monte para permitir o escape da

água suja por baixo.

A compactação do agregado tem por objetivo formar uma

camada com o menor volume de vazios possível e altamente
resistente à deformação. Para isto não bastam apenas algu-

mas passadas com as rodas de um veículo sobre o material

solto, mas utilizar equipamehto êspecialmente adequado para

esta finalidade (rolos vibro-compressores).

Figura 13.1

Quanto mais pesado for o equipamento vibro-compresso¡
mais espessas poderão ser as camadas a serem compactadas
de uma só vez. Com um rolo de 10 toneladas podem ser

compactados até 20 cm de material solto; com placas

vibratórias, até 10 cm de camada, e com dispositivos manu-

ais até, no máximo, 5 cm. A espessura da camada
compactada e acaþada deve atender àquela especificada pelo

projeto.

No instante da compactação é conveniente que o agregado

apresente uma ligeira umidade para facilitar a sua acomoda-

ção. Entretanto, o teor de água não deve encharcar o materi-
al. Recomenda-se molhar com uma certa antecedência para

permitir o escorrimento do excesso de água até o instante da

compactação.

(Figuras 13.1 e 13.2)

Figura 13.2
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1 4.Equipamentos e Ferramentas

A construção de pavimentos de b/ocos pré-molØos de concreto requer ferramentas e
equipamentos smples para qualquer uma de suas etapas: transporte, corte e assenfamento dos

b/ocos, distribuição da camada de areia de asseRtamento, rejuntamento com areia fina e para
compactação dos b/ocos.

Figura 14.1

Para o transporte dos materiais e das ferramentas são utili-
zados carrinhos de mão. Para a distribuição dos blocos, o
melhor é utilizar carrinhos semelhantes aos destinados ao
transporte de engradados, mas providos de uma contenção
para as peças empilhadas.

(Figura 14.1)

+

Figura 14.2

Para o preenchimento dos espaços entre a borda de
confinamento (meio-fio, por exemplo) e a primeira peça intei-
ra do pavimento, às vezes é necessário utilizar pedaços de
blocos. Estes pedaços são obtidos com o corte de blocos,
com talhadeira, cisalhamento por golpe ou com disco abrasivo
giratório. Quanto mais liso for o corte, melhor será o ajuste
entre as faces.

(Figura 14.2)

Figura 14.3

Como ferramentas para a construção são necessários: 3 ré-
guas com uns 3 m de comprimento e 4 cm de seção trans-
versal, tábuas destinadas ao apoio dos colocadores, linha,
nível de mangueira, estacas, pás, colher de pedreiro, uma
marreta de madeira ou borracha para cada colocado¡ esco-
vas, fita métrica, lápis etc.

(Figura 14.3)

I

Figura 14.4

Para o assentamento e rasamento dos blocos após a colo-
cação sobre a camada de areia é fundamental a utilização de
uma placa vibrocompactadora que tenha uma área de 0,25 a
0,5 m2. Placas de tamanho maior podem ter uma potência
muito grande e provocar lascamento ou ruptura dos blocos,
especialmente se forem de 6 cm de espessura.

(Figura 1'4.4)
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15. Preparo do Solo Natural de Fundação (Subleito)

A construção de um pavimento começa com a inspeção da área em que será executado. Existem

duas variantes possr'vers; o subleito será constituído pelo solo natural do local ou estará formado por
um pavimento existente. Em ambos os casos, a supertície do novo pavimento deverá ficar na cota

especificada peto projeto e, em conseqüência, o subleito deverá apresentar a mesma declividade
que o novo pavimento (como é indicado na página 24) de modo que as camadas fiquem todas com

a mesma espessu,a em toda a área.

Figura 15.1

O trabalho deve iniciar com a retirada de todos os objetos
estranhos à via: árvores, rochas, restos de construções anti-
gas ou pavimentos antigos, desde que estes não sejam utili-
zados como fundação do novo. As árvores pequenas deve-
rão ser transplantadas para locais afastados, pelo menos, uns

5 m da borda da nova via.

(Figura 15.1)

ç

Figura 15.2

A seguir, deve ser retirada completamente toda a camada
superficial vegetal (plantas e raízes) e aquela de natureza or-
gânica (húmus de coloração marrom a preto) ou argilosa. Tam-

bém deverá ser verificado se há regiões permanentemente
úmidas (sinal de eventuais nascentes) ou suscetíveis de ala-
gamento na época das chuvas (drenagem deficiente).

(Figura 15.2)

Figura 15.3

O próximo passo consiste na avaliação da topografia do lu-
gar de modo a: poder fixar o nível em que deverá ser instala-

do o novo pavimento, definir se será necessário realizar cor-
tes ou aterros, adotar inclinações, realizar obras de artecom-
plementares etc.

(Figura 15.3)

+

Figura 15.4

A observação do local deve incluir os cortes, de modo a com-
provar que não exista o risco de brotar água posteriormente.

Locais com tendência a encharcar devem ser dotados de

camadas drenantes que permitam o escoamento da água.

Estas camadas devem ser construídas com solo granular,

material pétreo ou solo cuja qualidade for, pelo menos, igual

ou melhor que o do local.

(Figura 15.4)
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'l6.Construção de uma Base sobre o Solo Natural

Nos capítulos anteriores foram fixadas as propriedadeg que devem ter as diferentes camadas do
pavimento, descrifas as qualidades dos diferentes materiais e indicada a maneira como devem ser

executadas. Entretanto, é necessário adotar alguns culdados com relação ao subleito, seja ele o
próprio solo naturalou um pavimento existente.

Figura 16.1

O subleito deve ser estaqueado de modo que os aclives e
declives atendam à geometria definida no projeto como ade-
quada para a drenagem das águas. Com cortes e aterros
apropriados se forma a plataforma da via, que se caracteriza
por ter uma altura uniforme em toda a sua extensão.
(Figura 16.1)

f

F¡gura 16.2

Sobre o subleito se constrói a base do pavimento, com ca-
madas de espessura constante. Uma nova camada somente
é colocada quando a anterior tiver sido completamente
compactada, e sua espessura é determinada em função da
capacidade de compactação do equipamento disponível.
(Fig.ura 16.2)

Figura 16.3

Deve ser levada em conta, ao fixar a espessura da camada
que o equipamento pode compactar, a diminuição de espes-
sura que ocorre entre o colchão fofo e a camada compactada.
(Figura 16.3)

f

Figura 16.4

A superfície da camada de base deve ficar o mais fechada
possível, ou seja, com o mínimo de vazios, para que não se
perca muita areia da camada de assentamento dos blocos
no seu prcencþimento. As regiões mais irregulares podem
ser preenchidas com areia ou solo-cimento, mas este enchi-
mentô deve ser compactado antes da construção da base.
(Figura 16.4)

æ

(DE

,ì

¡

t8



nl7. Construção de uma Base sobre um
Pavimento Existente

Às vezes pode ser necessário construir um pavimento de blocos de concreto
sobre pavimentos antigos, em malestado. Estes podem ser calçamentos de

pedra, asfalto, concreto ou material granular.

Figura 17.1

Quando se construir um pavimento de blocos sobre um cal-

çamento de pedra existente, será necessário comparar o
custo da remoção destas pedras menos o valor de venda
delas com o preço de uma nova base de material de emprés-
timo que tenha capacidade portante semelhante.

(Figura 17.1)

+

Figura 17.2

Quando o subleito do novo pavimento for um pavimento
asfáltico, é necessário primeiramente preencher todos os
buracos a¡tes de construir a nova base. lsto é executado
com solo-cimento ou com concreto pobre.

(Figura 17.2)

Figura 17.3

Quando o "subleito" é formado por placas de concreto, é
necessário verificar se os pedaços fraturados não se movi-
mentam com a ação do tráfego. Caso se movam, devem ser
removidos e substituídos por concreto pobre. Nascentes de

água devem ser drenadas para fora da área do pavimento.

(Figura 17.3)

+

Figura 17.4

As juntas entre as placas devem ser abertas, limpas e preen-

chidas com argamassa de traço 1:4 = cimento:areia. Este
preenchimento deve estar endurecido antes de se continuar
a construção.
(Figura 17.4)
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18. Organização Seqüencial do Trabalho (1)

A construção de um pavimento de blocos de concreto deve-
rá ater-se a uma seqüência lógica de atividades, de modo a
racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a boa co-
ordenação entre as diversas etapas sucessivas permite ob-
ter um bom pavimento.

Uma vez esparramada a camada de areia, esta rião pode ser
pisada. Por este motivo, a logística deve prever que os mate-
riais destinados à base e a camada de areia cheguem à obra
pelo lado para o qual avança a obra, e os blocos e a areia de
rejuntamento cheguem pelo lado do acabamento.

O tratamento do solo natural e das camadas que constituirão
as camadas da base será realizada de acordo com a técnica
tradicionalda construção rodoviária e segundo as recomen-
dações dadas nas páginas 14,15,18 e 19 para os diversos
materiais indicados.

Para a colocação da camada de rolamento, que é formada
pela camada de areia, pelos blocos e pelo rejuntamento de
areia, é muito importante que se tenha previamente pronta
todo o confinamento e drenagem do pavimento, de modo
que a areia fique confinada.
(Figura 18)

5. COLOCAÇAO DOS
BTOCOS E DOS AJUSTES

1. FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS E

coNSTRUçÃo DA BASE

3. FORNECI¡/ENIO DE

MATERIAIS E ESPALHAMENTO
DA CANIADA DE AREIA

2. coNsrRuÇÃo Do
CONFINAMENTO E

ESTRUTURAS DE DRENAGEM

4. ÁREA A NÃO SER
ULTRAPASSADA

7. vARRrÇÃo Do REJUNTE
DE AREIA E CO¡¿1PACTAÇÁO

FINAL

6. coMpAcTAçÃo rNrcrAL 8. coLocAÇÃo DAs pEçAs oE
AJUSTE DE ARGA¡jIASSA E
UMPEZA PoR vARRrçÃo

9. FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DOS BLOCOS

Figura 18

æ 2g



'l 9. Organ)zação Seqüencial de Trabalho (2)

Uma vez definida a área a ser pavimentada, é necessário estabelecer a seqüência do serviço, dado
que esfe deverá ser executado por trechos sucesslvos caso a área for maior do que 10 m2,

aproximadamente. Tanto o tamanho como o formato da área terão uma influência sobre a
disposlção do trabalho (não é a mesma coisa pavimentar uma faixa comprida e estreita e uma área

mais quadrada), sobre o tipo e quantidade de equipamento, sobre o volume de mão-de-obra ou
sobre os prazos para a sua execução.

Figura 19.1

As vias são pavimentadas em faixas que abrangem toda a
sua largura. Estas faixas são divididas por três réguas dis-
postas paralelamente e dentro das quais será rasada a ca-
mada de areia. Estas réguas são, usualmente, de 3 m de com-
primento e esta será a distância com que cada trecho avan-

çará sucessivamente.

(Fígura 19.1)

+

Figura 19.2

Em obras extensas, o trabalho pode ser agilizado formando
equipes especializadas em cada uma das atividades e que
trabalham simultaneamente executando diversos trechos
curtos, ao invés de dedicar-se a um único irecho muito com-
prido. Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chu-
va, não estragar uma extensão muito grande da camada de
areia estendida.

(Figura 19.2)

Figura 19.3

Vias que não possam ser totalmente fechadas ao tráfego para
executar a pavimentação devem ser construídas por meias
faixas separadas entre si por um confinamento longitudinal,
de modo que se possa deixar uma delas livre para a circula-

ção.
(Figura 19.3)

v

cAso A vrA POSSA SER INTERDITADA

Figura 19.4

Este confinamento longitudinal pode ter um caráter perma-
nente ou temporário. Como o confinamento permanente afe-
ta a estética da via, pode ser adotado o provisório constituí-
do por um caibro de madeira ou um perfil de aço, como se
indica na página 23, que pode ir sendo retirado na medida
que o calçamento dos blocos avança.

(Figura 19.4)
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20. Calçamento: Confinamento Externo

O confinamento é um aspecto muito importante no pavimento de blocos de concreto, pelo fato de
que a sua presença evita que o tráfego so/fe e separe entre sias peças que o constituem,

descaracterizando a camada de rolamento. São drstinguidos dois tipos de confinamento: o externo,
que cerca externamente o pavimento, e o interno, que margeia todas as instalações inseridas dentro
do pavimento. O confinamento deve ser construído antes do espalhamento da camada de areia, de

modo que, tanto ela, como os blocos de concreto fiquem dentro de uma "caixa", cujo fundo é
formado pela base compactada e cuja parede é a estrutura de confinamento.

Figura 20.1

O confinamento externo é constituído, geralmente, por um
passeio, uma sarjeta ou meio-fio de concreto. Este
confinamento pode estar num nível acima dos blocos ou ter
a sua superfície rente ao deles. Neste caso, deverá ter um
bom acabamento para não interferir com as rodas dos veícu-
los.

(Figura 20.1)

I

Figura 20.2

Os meios-fios executados "in loco" devem ser concretados
com molde rþido e adensamento vibratório e nunca feitos à
base de argamassa. Para trânsito de pedestres.devem ter
uma largura de 10 cm e para tráfego veicular, 15 cm, ambos
por 45 cm de altura, de modo que 15 cm penet/em na base.
Caso sejam þré-moldados, necessitam de uma contenção
lateral de concreto.
(Figura 20.2)

Figura 20.3

No encontro de um pavimento de blocos de concreto com
outro de tipo de pavimento cujas bordas se encontrem dete-
rioradas, é necessário separá-los por uma peça ¡etangular
de concreto (sem tubo drenante). Quando esta borda estiver
em bom estado e for a de uma placa de concreto, esta mes-
ma serve de confinamento.
(Figura 20.3)

+

Figura 20.4

Em pavimentos para trânsito de pedestres ou de ciclistas,
especialmente em parques ou jardins, o confinamento e¡:ter-
no pode ser executado com tábuas de madeira tratada de
4 cm de espessura e, pelo menos, 20 cm de largura, presas
com estacas de 4 x 4 cm ou barras de aço de 12 mm de
diâmetro por 40 cm de comprimento posicionadas a ca&
40 cm de distância.
(Figura 20.4)
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21 . Calçamento: Confinamento lnterno

O confinamento nunca deve ser realizado depois de colocados os b/ocos.
são os b/ocos 

"" 
o"'"#:::;::;:':tr;r9:r:å:::s inteiras ou cortadas)

Figura 21.1

Como confinamento interno são consideradas todas as es-
truturas que ficam inseridas dentro do pavimento de blocos
(câmaras de inspeção, jardineiras, ilhas de separação de pis-
tas, bocas de lobo etc.). As suas paredes serão de concreto
(pré-moldados ou concretados "in loco") com espessura de
10 cm em pavimentos para pedestres, e de 15 cm, se for
para veículos. Se a parede do confinamento interno for
drenante, ela deverá ser atravessada por tubos de 12 mm de
diâmentro, a cada 25 cm, tubos estes que estarão ao nível da
camada de areia.

(Figura 21.1)

f

Figura 21 .2

Não é necessário construir, a certos intervalos, cordöes trans-
versais de confinamento em vias horizontais ou ligeiramente
inclinadas. No entanto, isto é imprescindível quando a sua
inclinação ultrapassar os B%0, pelo perigo de um desloca-
mento horizontal dos blocos. Neste caso, convém intercalar
um cordão de confinamento por quadra, em ruas, e a cada
100 m, em rodovias.

(Figura 2l:2)

Figura 21 .3

Os cordões de confinamento transversal deverão ser de con-
creto, pré-fabricados ou moldados "in loco", de 15 cm de
largura por 30 cm de profundidade (dos quais 15 cm pene-
trando na base) e em segmentos de 1,5 m de comprimento.
Se concretados "in situ", terão uma barra de aço de 12 mm
de reforço, a 5 cm da face inferior, e serão providos de tubos
drenantes de 12 mm de diâmetro, a cada 25 cm, no nível da
camada de areia.

(Figura 21.3)

f

cAso A vtA POSSA SER INTERDITADA

Figura 21 .4

Na construção do pavimento de uma via por faixas, para evi-
tar a interrupção do tráfego, se deve executar um cordão de
confinamento longitudinal definitivo, igual aos transversais,
ou um provisório, um caibro de B x B cm fixado ao solo por
cravação de ferros de 12 mm de diâmetro por 40 cm de com-
primento, a cada 40 cm.

(Figura 21.4)
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22. Drenagem: Declividade

A drenagem é o aspecto mais impoñante para a evacuação da água do pavimento, evitando assim a
J

sua ação danosa. E necessário diferenciar a drenagem superticial, destinada a encaminhar a água
gue se encontra sobre o pavimento (declividades, sumidouros, sarþtas etc.), da drenagem

subterrânea, que conduz a água que se encontra sob o pavimento (rede de águas pluviais, filtros,
sifões etc.). Neste capítulo se dará mais ênfase à drenagem superficial.

sE A rNcLrNAçÃo LoNGtTUDtNAL É, pELo MENos, 2,5%, NAo sÃo NEcEssÁRAs SAFJETAS

3% 3%3%

Figura 22.1

A declividade evacua a água da superfície do pavimento com
o intuito de: mantê-la seca, reduzir a penetração de água pelas
juntas entre os blocos e conduzi-la para a rede subterrânea.
Caso a inclinação longitudinal da via for maior do que 2,5o/o,
a sua declividade transversal terá que ser de, pelo menos,
3%o e náo será necessária a construção de sarjetas laterais.
(Figura 22.1)

*

Figura 22.2

Quando a inclinação longitudinal da via for menor do que
2,5%io, devem ser construídas sarjetas em ambos os lados,
de acordo com a grandeza da pendente transversal. A sarje-
ta pode ser executada com os mesmos blocos de concreto
pré-moldados, assentes sobre argamassa, ou com concreto.
Para inclinações longitudinais inferiores a1%o a sarjeta deve-
rá ser de concreto com, no mínimo, 15 cm de espessura.
(Figura 22.2)

Figura 22.3

Quando o trânsito for de pedestres, a sarjeta pode ser
construída com um desnível de 3 cm em relação à superfície
do pavimento. Áreas não submetidas a tráfego (praças, esta-
cionamentos, pátios etc.) deverão ter uma declividade trans-
versal mínim a de 2o/o.

(Figura 22.3)

I

Figura 22.4

Nas paredes dos sumidouros, em peças de confinamento
transversal etc., deve-se prever tubos de comunicação atra-
vés das suas paredes. Esta drenagem obtém-se inserindo
tubos de PVC no molde (12 mm a cada 40 cm), antes da
concretagem, no nível da face inferior da camada de areia. A
boca do tubo que fica localizada do lado da areia deve ser
coberta com um pedaço de geotextil não tecido, para que
não se perca areia.

(Figura 22.4)
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23. Drenagem (2)

Tanto o nivelamento quanto a uniformidade da superlície do pavimento de b/ocos de concreto
podem ser considerados como parte das especificações da drenagem. Quando não os levam em

conta, o sisfema de drenagem não funciona adequadamente. Esta publicação não entra nos
detalhes dos elementos que constituem a drenagem subterrânea, como a rede de águas pluviais.

Apenas se pretende mostrar a forma de construir um filtro comum de pedras.

Figura 23.1

Após terminada sua construção, o pavimento com blocos de
concreto deverá ter sua superfície 1,5 cm acima de qualquer
estrutura de drenagem ou confinamento interno. lsto deve
ser levado em conta quando os 4 cm da altura inicial da ca-
mada de areia reduz-se a uns 3 cm por efeito da compactação.
Conseqüentemente, a superfície da camada de base deve
ficar 9,5 cm abaixo da borda dessas estruturas.
(Figura 23.1)

I

Figura 23.2

Para que a água possa escoar facilmente sobre o pavimento
de blocos, a sua superfície deve resultar parelha. Uma régua
de 3 m de comprimento apoiada sobre a sua superfície não
deve apresentar, em nenhum ponto, um desnível maior do
que 1 cm. Se isto ocorrer, a ârea deve ser retrabalhada até
conseguir este padrão de qualidade.

(Figura 23.2)

Figura 23.3

Caso o lençolfreático suba muito e amoleça o solo do subleito
ou apareça água durante a etapa de construção, deve cons-
truir-se um dreno filtrante sob a camada de base. Este dreno
consiste numa vala preenchida com brita e tampada pela pró-
pria base. Se o volume de água for excessivo, coloca-se um
tubo drenante de concreto para conduzi-la até a rede de águas
pluviais.

(Figura 23.3)

r

Figura 23.4

Quando o solo natural for muito fino, é aconselhável revestir
as paredes da vala com um geotextil, colocando-se uma pe-
quena camada de brita para apoiar o tubo drenante, cujas
perfurações devem ficar voltadas para baixo. Por último, com-
pleta-se a vala com brita, tampa-se com a aba do geotextil e
faz-se a continuação da construção da base compactada.
(Figura 23.4)
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24. Espalhamento da Camada de Areia (1 )

A camada de areia desempenha três funções: serue como filtro para a água que penetra pelas
iuntas dos b/ocos, é a camada de assentamento dos blocos e produz o intertravamento entre os

blocos, quando a areia penetra pelas juntas entre as faces laterais. A areia destinada a executar esta
camada deve atender aos requisitos indicados na página 15.

Figura 24.1

Após o peneiramento, a areia é remisturada diversas vezes
para uniformizar o seu teor de umidade e, em seguida, é trans-
portada ao local da aplicação. A areia pode estar úmida, mas
não encharcada. Caso assim esteja deve-se deixar escorrer
a âgua antes de utilizá-la.

(Figura 24.1)

+

Figura 24.2

A camada de areia, esparramada e sarrafeada antes da mon-
tagem dos blocos, terá uma espessura uniforme de 4 cm em
toda a área. A camada de areia não deve ser utilizada para
regularizar as reentrâncias da base, uma vez que elas aca-
bam aparecendo na superfície dos blocos em forma de on-
dulações.

(Figura 24.2)

Figura 24.3

Na colocação da areia se utilizam 3 réguas (madeira ou alu-
mínio) de 4 cm de altura: duas delas como guias e a terceira
como sarrafo. As guias se colocam paralelas em ambos ao
lados da via e no centro, de modo a cobrir toda a largura
apenas com duas passadas.

(Figura 24.3)

+

Figura 24.4

As guias ficam assentadas sobre a base nivelada e
compactada. No espaço entre elas se esparrama areia sufici-
ente para cobrir a altura, e mais um pequeno excesso que
permita arrastá-la com o sarrafo. Do lado de fora, dois auxili-
ares passarão lentamente a régua sobre as guias, uma a duas
vezes, sem movimentos de vai-vem.
(Figura 24.4)
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25. Espalhamento da Camada de Areia (2)

Com o objetivo de ter a superfície terminada do pavimento
de blocos uniforme, é necessário que a qualidade da areia e
a espessura da camada sejam constantes ao lon$ô da pista.

A supedície rasada da areia deverá ficar lisa e completa. Caso
ela seja danificada antes do assentamento, esta área deverá
ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma
régua menor ou colher de pedreiro. .l

Os vazios formados na retirada das guias devem ser preen-
chidos com areia solta e rasados cuidadosamente com uma
desempenadeira, evitando danificar as áreas vizinhas já pron-
tas.

Figura 25.1

Caso chova abundantemente antes da colocação dos blo-
cos, a camada de areia encharcada deve ser retirada e subs-
tituída por areia com a umidade natural.

Se, no momento da chuva, todos os blocos tiverem sido co-
locados mas não compactados ou pjuntados, será realizada
uma inspeção para verificar o estado da camada de areia.

A presença de sulcos coincidentes com as juntas dos blocos
será a indicação de que deverão ser retirados todos os blo-
cos e da respectiva camada de areia que se encontra nesta
situação, recomeçando novamente o processo descrito. Na
ausência de danos, deixa-se escorrer a água da chuva antes
de iniciar a compactação.

(Figuras 25.1 e 25.2)

Figura 25.2

I I
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26. Colocação dos Blocos de Concreto:
Posicionamento

Os b/ocos de concreto são colocados segurndo dois critérios: um padrão de posicionamento (modo
relativo como ficam posicionados um em relação ao outro) e um padrão de alinhamento (posição

relativa entre o eixo dos blocos e o da via). Ambos devem ser definidos anfes do início do
calçamento. Quando há tráfego de veículos, não podem existir juntas contínuas que fiquem

paralelas à direção do tráfego, devendo ser escolhido um padrão de posicionamento dos blocos em
que esta coincidência não seja possr've/. Por este motivo, existem padrões de posicionamento que

só se prestam para vias de trânsito de pedestres.

1

Figura 26.1

Existe uma diversidade de formas dos blocos, e alguns de-
les, como os retangulares, podem ter padrões de
posicionamento muito diversos. Todos eles são utilizáveis em
via de trânsito de pedestres, onde o padrão de alinhamento
não tem importância.

(Figura 26.1)

f

Figura 26.2

Pavimentos com tráfego veicular têm os blocos dispostos,
de preferência, no padrão espinha de peixe e alinhadcs com
o eixo da via num ângulo qualquer. Este padrão tem a vanta-
gem de não requerer uma mudança de alinhamento em cur-
vas ou esquinas.

(Figura 26.2)

Figura 26.3

Quando os blocos retangulares são colocados em fileiras,
estas devem ser travadas da mesma maneira que os tijolos
de uma parede, e devem ficar alinhadas transversalmente ao
sentido do tráfego. Nas interseções com curvas ou esquinas,
o padrão de posicionamento deve ser "girado", de modo que
as fileiras fiquem transversais ao fluxo das rodas. Esta mu-
dança se realiza mediante o corte preciso dos blocos ou ado-
tando um cordão transversal de calçamento. Fileiras nunca
devem ficar alinhadas com o eixo da via.

(Figura 26.3)

+

Fígura 26.4

Blocos em forma de "1", cruz, trevo etc., que só podem ser
posicionados em fileiras, devem ser colocados de forma per-
pendicular ao eixo da via. No entanto, não é necessário mu-
dar o padrão de posicionamento em curvas ou esquinas, a
não ser por questões estéticas.

(Figura 26.4)
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27. Colocação dos Blocos de Concreto:
lnício

Cada padrão de posicionamento deve obedecer a uma determinada seqüência de montagem dos

blocos, de modo a atingir o máximo rendimento. Esta seqüência deve permitir o trabalho simultâneo

de mais de um colocador; montando dols b/ocos ao mesmo tempo, não tendo que encaixar peças

em vazios, mas apenas deslocando-as lateralmente. Para conseguir a necessária coordenação,

deye-se iniciar a colocação de uma maneira bem definida, a qual varia de acordo com o padrão de
posicionamento e com o alinhamento escolhido. Convém fazer inicialmente um fesfe de 2 a 3 m

para corrigir o alinhamento e memorizar a seqüência.

Figura 27.1

Para colocar blocos (dos tipos 1,2 ou 3) em fileiras transver-

sais, pode ser utilizada como guia, tanto um dos lados da via

como uma linha no seu eixo. lnicialmente colocam-se uns 25

blocos até que o padrão fique definido e, a seguir, se prosse-
gue com um ou dois colocadores (com duas linhas cada um)

e, de preferência, um na frente do outro.

(Figura 27.1)

f

Figura 27.2

Seguindo uma linha ou o eixo da via se colocam os primeiros
10 blocos e, a seguir, os colocadores (até 4) continuam avan-

çando simetricamente em linhas oblíquas duplas até a ponta

encontrar o eixo. Os espaços vazios resultantes são preen-

chidos posteriormente.

(Figura 27.2)

Figura 27.3

Para o posicionamento em espinha de peixe, deve-se esco-
lher para qual lado se deseja que fique a sua diagonal. Caso

se queira o avanço da esquerda paraadireita, colocar-se-ão
primeiramente uns 18 blocos e, a seguir 1 ou 2 colocadores
poderão continuar com as duas fileiras seguindo a diagonal

sempre da frente para trás.

(Figura 27.3)

t

Figura 27.4

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance

da direita para a esquerda, somente um colocador poderá

avançar pela diagonal colocando uma única fileira para a frente

e logo a seguinte para trás. Para espinhas de peixe
posicionadas em outro ângulo qualquer, recomenda-se em-
pregar este segundo esguema, embora dê um maior número

de ajustes.

(Figura 27.4)
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28. Colocação dos Blocos de Concreto:
A¡¡nhamento

Um alinhamento correto dos b/ocos depende de unidades de boa qualidade (dimensões
homogêneas) e esmero dos colocadores durante a montagem. Não há muita diferença no

rendimento da colocação de blocos corretamente alinhados ou colocados de forma descuidada. No
entanto, a diferença na aparência será expressiva.

Figura 28.1

É importante manter sob controle, ao longo da via, tanto o
padrão de posicionamento como o alinhamento dos blocos.
Com este objetivo deve-se utilizar linhas longitudinais etrans-
versais fixadas e esticadas com estacas, varetas ou blocos.
(Figura 28.1)

:

Figura 28.2

Definida uma frente de avanço, o alinhamento da colocação
dos blocos deve ser verificado, pelo menos, com uma linha
longitudinal e linhas transversais a cada 5 m. Eventuais
desajustes podem ser corrigidos sem a necessidade de reti-
rar blocos, mas apenas utilizando cuidadosamente uma cu-
nha ou talhadeira.

(Figura 28.2)

Figura 28.3

Para poder checar ângulos retos, especialmente no início do
serviço, é empregada uma linha de 12 m, com as extremida-
des unidas e com marcas correspondentes aos 5, 4 e 3 m.
Colocando as marcas de 3 e 4 m sobre estacas e esticando o
conjunto, a diagonal do triângulo coincidirá exatamente com
a marca dos 5 m.

(Figura 28.3)

+

Figura 28.4

Quando houver interrupções na via (sumidouros, caixas de
inspeção ou outros confinamentos internos), a seqüência de
colocação deverá ser controlada com linhas em forma de
quadrícula ao seu redor, de modo a não perder o alinhamen-
to até que esta interferência seja ultrapassada.

(Figura 28.4)
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29.Colocação dos Blocos de Concreto:
Equipes de Trabalho

A etapa da montagem dos b/ocos é a atividade mais imporlante da construção do pavimento, pois
responde, em grande medida, pela qualidade final deste. Dependem dela: nivelamento, alinhamento

do padrão de colocação, regularidade superticial, largura das juntas etc., fundamentais para o
acabamento e durabilidade do pavimento. Pelo fato de ser uma atividade manual, é fundamental

exercer um estrito controle sobre cada uma das suas efapas.

Figura 29.1

Como os blocos são colocados, principalmente, a mão, o
colocador deverá usar, ao máximo, luvas de proteção. O seu
trabalho, no nível do chão, é cansativo. Para evitar fadiga
terá que mudar freqüentemente de posição.

(Figura 29.1)

+

Figura 29.2

A equipe mínima de trabalho será de três operários: um
colocador, um auxiliar para transportar e outro para carregar
e distribuir. Porém, se a obra permitit poderão ser utilizadas
equipes com maior número de colocadores.
(Figura 29.2)

Figura 29.3

A atividade do colocador é a mais cansativa de todas. Para
não sobrecarregar asua capacidade física, é conveniente dis-
por de equipes nas quais cada função possa ser exercida
por todos, em rodízio.

(Figura 29.3)

Figura 29.4

Durante a colocação e antes que os blocos sejam com-
pactados, a circulação dos operários e dos materiais sobre
as áreas não terminadas deverá ser exclusivamente sobre
proteções de madeira (tábuas ou chapas grossas).

(Figura 29.4)

+
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30. Colocação dos Blocos de Concreto:
f untas

Além da uniformidade supeñicialdos b/ocos, também é importante que as juntas entre e/es se,¡'am

as mals estreltas possl'vels, de modo que o bom inteftravamento garanta o bom funcionamento
mecânico do pavimento, e de maneira que o pavimento não seja muito permeável, não seja afetado

pelo escorrimento da água nem facilite o crescimento de grama etc.

Figura 30.1

Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de
areia previamente rasada. Cada bloco é pego com a mão,
encostado firmemente contra os outros já assentados e, a
seguir, deslizado vefticalmente para baixo até tocar na areia.

(Fisura 30.1)

f

Figura 30.2

Procedendo desta forma se consegue a junta com a mínima
abeftura. Esta junta tem, em decorrência das irregularidades
das faces, aproximadamente, 2,5 mm de abertura. No caso
da abeftura da junta ficar muito grande, o bloco deve ser
batido lateralmente com uma marreta de madeira ou borra-
cha contra os blocos adjacentes, para fechá-la.

(Figura 30.2)

Figura 30.3

Procedimento inadequado é primeiro deitar o bloco sobre a
areia e, logo, empurrá-lo horizontalmente contra os blocos
vizinhos. A areia que se arrasta desta forma não permite um
encosto perfeito.

(Figura 30.3)

t

Figura 30.4

Os blocos não devem ser golpeados vefticalmente para que
fiquem rentes entre si. Os golpes devem ser utilizados ape-
nas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.
Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocação
de baixo para cima.

(Figura 30.4)
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3'l . Colocação dos Blocos de Concreto:
Ajustes

Uma vez terminada a montagem de todos os b/ocos inteiros que caibam num trecho, deye-se
colocar os de aluste (fraçoes de unidade) nos vazios juntos a confinamentos, estruturas de

drenagem efc. Estes alustes são feitos com frações dos rnesrnos b/ocos inteiros colocados e com o
mesmo alinhamento ou padrão de posicionamento do resto do pavimento.

Existem três procedimentos para preparar os pedaços de btocos para ajustes, cada um dando faces
de co¡te de qualidade diferente. Quanto melhor o plano de corte, mais cara é a sua obtenção e

melhor será a sua aparência e o seu comportamento.

Figura 31.1

A forma mais simples de coftar o bloco é com talhadeira e
marreta, apoiando a peça sobre um calço duro e dando um
golpe seco. O fio da talhadeira deverá ter uma largura de 8 a
12 cm.
(Figura 31.1)

t

Figura 31.2

Uma outra maneira de produzir o corte da peça de ajuste é
com o cisalhamento, entre duas lâminas, por golpe ou com
auxílio de uma prensa (hidráulica ou parafuso). Por último, o
cofte de melhor qualidade é executado com serra circular
munida de disco abrasivo e, estando o bloco preso numa
morsa.

(Figura 31.2)

Figura 31 .3

A peça de ajuste deve ser cortada 2 mm mais curta que o
espaço a ser preenchido. O corte manual de ajustes muito
pequenos é difícil. Para preencher os vazios de dimensões
inferiores a1/4 do bloco, é melhor usar uma argamassa mui-
to seca (1 parte de cimento por 4 partes de areia) socada
com força no vazio.
(Figura 31.3)

+

Figura 31 .4

No preenchimento com esta argamassa deve-se tomar cui-
dado de cobrir os blocos vizinhos com plástico ou papel gros-
so para evitar o seu manchamento. Após o endurecimento
da argamassa esta proteção é retirada. A argamassa é
compactada com soquete e rasada com colher de pedreiro.

(Figura 31.4)
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32. Compactação I nicial

A compactação iniciat tem como funções: rasar os b/ocos pela face externa, dar início ao

adensamento da camada de areia sob os b/ocos e induzir esta a penetraf de baixo para cima,nas
juntas entre as faces laterais de modo de produzir o seu intertravamento.

Figura 32.1

Tanto a compactação inicial, como a compactação final rea-

lizada logo após o rejuntamento, devem ser realizadas com
uma placa de vibrocompressão de tamanho comum. Evitar

equipamentos muito potentes em pavimentos com blocos
de 6 cm de espessura, pois podem provocar a sua quebra. .

(Figura 32.1)

+

Figura 32.2

Na compactação inicial se deve passar a vibrocompactadora,
pelo menos, duas vezes, e em direções opostas: primeiro um

circuito completo num sentido, e logo depois, no sentido con-
trário. Deve haver uma sobreposição dos percursos para evi-
tar a formação de degraus.

(Figura 32.2)

Figura 32.3

A compactação e o rejuntamento com areia devem avançar

até um metro antes de alcançar a extremidade livre não con-
finada em que prossegue a pavimentação. Esta faixa será

compactada junto com o trecho seguinte.

(Figura 32.3)

f

Figura 32.4

Após a compactação inicial, retirar com auxilio de duas co-
lheres de pedreiro ou chaves de fenda aqueles blocos que

quebraram e substitui-los por novos. Esta operação deve ser

executada antes do rejunte e da compactação final, porque

nesta fase, essa atividade ainda é fácil.

(Figura 32.4)
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33. Selagem das funtas

O reiuntamento com areia é necessário para reduzir a percotação de água e garantir o
funcionamento mecânico do pavimento. lsto obriga a utilizar materiat e mão-de-obra de boa

qualidade na execução deste se/o e da compactação final.
Com reiunte mal feito os b/ocos ficam soltos e o pavimento perde travamento, deteriorando

rapidamente. lsto é valido tanto para um pavimentos novos como para já exlsfenfes.

Figura 33.1

No rejunte deve ser utilizada areia fina com grãos menores
do que 2,5 mm, do tipo utilizado para preparar rebocos de
paredes. No instante da colocação, a areia deve estar bem
seca e não conter cimento ou cal. Nunca utilizar argamassa,
o que tornaria o rejunte muito quebradiço.
(Figura 33.1)

+

Figura 33.2

A areia deve ser passada por uma peneira de malha quadra-
da para retirar os grãos maiores do que 2,S mm, os
contaminantes e corpos estranhos e soltá-la, para que seque
mais facilmente.
(Figura 33.2)

Figura 33.3

Quando muito molhada, a areia pode ser seca estendendo-a
numa camada fina exposta ao sol ou coberta. Deve-se evitar
a sua contaminação com o solo e ser freqüentemente
remexida. De um modo geral, não são necessários mais
de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para selar
285 m2 de pavimento.

(Figura 33.3)

f

Figura 33.4

A areia é posta sobre os blocos de concreto numa fina cama-
da (insuficiente para cobri-los totalmente) e espalhada com
uma vassoura até preencher completamente as juntas. A
varrição pode ser alternada (desde que se disponha do pes-
soal suficiente)com a compactação final.
(Figura 33.4)
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34. Compactação Final e Limpeza

A compactação finalse desfina a dar a firmeza definitiva ao pavimento e, portanto, não se deve
economizar esforços na sua execução. Porém, mesmo que tenha sido muito bem executada, o

tráfego posterior continuará compactando a areia das juntas e acomodando os b/ocos.

Figura 34.1

A compactaçäo final se executa com o mesmo equipamento
e da mesma forma que a inicial. Apenas que a varrição pode
ser alternada ou simultânea com a compactação. Deve evi-
tar-se que a areia grude na superfície dos blocos e nem for-
me protuberâncias que afundem excessivamente os blocos
quando a vibrocompactadora passar sobre eles.

(Figura 34.1)

+

Figura 34.2

Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em diver-
sas direções, com a placa vibrocompressora e
sobreposicionando parcialmente os percursos sucessivos.
Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao
trafego.
(Figura 34.2)

Figura 34.3

Se for possível, o excesso da areia para rejunte deve ser dei-
xado sobre o pavimento umas duas semanas, de modo que

o próprio tráfego contribua para completar o selado das jun-

tas. Evidentemente que isto só é recomendável na ausência
de chuvas, quando a frenagem não for dificultada ou a poeira

não incomodar.

(Figura 34.3)

+

Figura 34.4

Caso isto não seja possível, deverá ser realizada a varrição
final e aberta ao tráfego. Uma ou duas semanas depois o
empreiteiro deverá voltar para refazer a selagem e nova
varrição. Não será permitido jogar água sobre o pavimento
antes de um mês.

(Figura 34.4)
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35. Uso e manutenção

Cada pavimento tem seus cuidados característicos, diferentes entre si, tanto na utilização como na
manutenção. Por este motivo é importante que as autoridades que dispõem de pavimentos de

b/ocos de concreto saibam como cuidar deles corretamente, identificar os problemas e danos, de
modo que os técnicos possam ordenar, em tempo hábil, os reparos requeridos.

Desta maneira os pavimentos serão permanentemente cômodos para os usuários e mais
econômicos para a comunidade.

F¡gura 35.1

Para que uma junta inteftravada funcione bem, é necessário
que ela permaneça permanentemente cheia. Caso fique va-
zia em mais de 1 cm deve ser averiguada a causa deste fato,
corrigir a anomalia e novamente preenchê-la e completar o
procedimento descrito anteriormente. A grama nas juntas não
atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.
(Figura 35.1)

+

Figura 35.2

Em pavimentos que afundam devido a danos nas redes de
tubulações ou falta local de compactação, os blocos devem
ser retirados, a anomalia consertada e a área afetada
repavimentada. Neste caso, o nível da base compactada deve
ficar uns 2 cm mais alta para que com a consolidação poste-
rior, o pavimento fique rente ao resto da superfície.
(Figura 35.2)

Figura 35.3

Pavimentos que ao longo do tempo apresentam ondulações
revelam que foram construídos sobre bases de qualidade
portante insuficiente, sobre subleitos instáveis ou que estão
submetidos a tráfegos superiores aos previstos. A causa da
disfunção deve ser pesquisada e a anomalia eliminada antes
de repavimentar.

(Figura 35.3)

+

srM

Figura 35.4

O pavimento de blocos pré-moldados de concreto deve ser
limpo apenas com varrição, sendo permitido apenas espora-
dicamente o esguicho com água. Os vizinhos do pavimento
devem ficar informados que a areia das juntas não constitui
sujeira e é necessária para o seu correto funcionamento.
(Figura 35.4)
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36. Orçamento (1 )

O orçamento de um pavimento de blocos de concreto consiste de quatro
etapas:

I Descrição da obra e indicação das espessuras do projeto do
pavimento.

I Definição dos recursos humanos e dos seus rendimentos.

I Cálculo do consumo de materiais.

I Cálculo dos custos unitários e totais.

1. Descrição da obra e indicação das espessuras do projeto de
pavimento

Tipo de obra:
(rua, rodovia, estacionamento, passeio etc.)

Comprimento do pavimento (G)

Largura do pavimento (L)

Área do pavimento (A) = C x L
Número de blocos por m2(N(r))

Total de blocos (Na) = N x A x 1,05 tzl

Espessura da base granular (Ebg)
Espessura da base de solo-cimento (Ebs)

2. Definição dos recursos humanos e dos seus rendimentos

Número de colocadores (Nm)
Número de auxiliares (No)
Tamanho da equiPe Fc) = Nm + No (3)

Rendimento da base (Rb)
Rendimento do confinamento (Rc)
Rendimento da colocação (Ra)

3. Cálculo do consumo de materiais
3.1 Camada de rolamento

Área de blocos (a)

Total de blocos (Na)
Vol. areia para camada (Vac) = a x 0,05m3/¡z (+)

Vol. areia para rejunte (Vas) = a x 0,0035 m3/m2(41

3.2 Base de solo-cimento (sc)
Valores para est¡mativa. As quantidades dependem do traço

Vol. base solo-cim. (Vbs) = C x (L + 0,5) x Ebs (5)

Número de áreas de sc (Nts) = Vbs / (0,375)
kg de cimento para base de sc (kcbs) = Nts x 50
Litros de água para base sc (labs) = Nts x 25

3.3 Base granular

Vol. base granular (Vbg) = G x (L + 0,5) x Ebg x 1,10(6)

3.4 Confinamento

Comprimento de confinamento lateral (Lc) - Lx2Ø Lc = _(m)

Os rendimentos de obra indicados no item 2
devem corresponder a valores reais da prática
que correspondam a serviços executados em
condiçöes similares aos da obra em questão.
Caso estes não estiverem disponíveis,
consultar outros serviços semelhantes e
compará-los posteriormente com os obtidos.

(r) O número de blocos por metro quadrado
depende do tamanho deles. Para blocos de
10 x 20 cffi, rì = 50.

(2tPara uma via de 6 m de largura, calcula-se
uma perda de 3o/o por ajuste, mais 2% por
peças defeituosas. Quanto mais estreita for
a via, maior será o desperdício, que poderá
chegar até 20o/o em passeios de 1m de
largura. É recomendável fixar a largura para
minimizaras perdas de blocos porcofte para
ajuste.

(3) Além dos auxiliares também devem ser
incluídos os salários da direção e fiscalização
da obra.

(a) Deve acrescentar-se 25Vo paracobrir perdas
por manipulação.

(5) Deve-se considerar a base 25 cm mais larga
que a plataforma, em cada lado.

(6) Considera-se que a espessura em estado
solto corresponda a 10o/o a mais. Na base
de solo-cimento este excesso de espessura
se inclui no cimento,

(7) Numa determinada obra se pode ter
diferentes tipos de confinamentos e,

conséqüentemente, no item 3.4 é necessário
abrir mais itens para discriminar o
comprimento de cada um deles.

(m)

(m)

(m')
(un)

(un)

(m)

(m)

c
L
A
N

Na
Ebg
Ebs

Nm
No
Tc
Rb
Rc
Ra

a=
Na=
Vac =
Vas =

vbg

-(m')
-(un)
-(ms)
-(m')

(m')

Vbs = _(mt)
Nts = _(un)
kcbs= _(kg)
labs = _(l)
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37, Orçamento (2)

4. Custos unitários e totais. Exemplo.
Deve-se construir 250 m de pavimento de blocos de concre-
to numa via de 6 m de largura com guias em ambas laterais,
utilizando blocos de 10 x 20 x 8 cm (50 unidades por m2),

sobre 25 cm de base de solo-cimento. Para o serviço dis-
pöe-se de um colocador e 4 serventes os quais podem cons-
truir (em I horas/dia) Rb = 150 m2 de base, Rc =16 m de guia,

Ra = 150 m2 de colocação de blocos (incluindo as areias e a

compactação). As ferramentas foram compradas por um pre-

ço global e os transpoftes, carrinhos de mão, cortadora de
blocos e a vibrocompactadora foram alugados.

4.1 Cálculos das quantidades unitárias.

I Blocos:
L = 6m; C= 250m; A = 6x250 = 1500 m2;

Na = 1500 x 50 x 1,05 = 78.750 blocos.

I Areias:
Vac = 1500 x 0,05 = 75 m3 de areia grossa;
Vas = 1500 x 0,035 = 11,25 ms de areia fina.

I Base solo-cimento:
Ebs = 25cm (0,25m);

vbs = 250 x (6 + 0,5)x 0,25m = 406,25m3 de
solo. Nts = 406,25 / (0,375)1084 áreas;

kcbs = 1084 x 50 = 54.200 kg de cimento ou
1084 sacos de 50 kg;
labs x 25 = 27 .100litros de água = 27,1 m3.

I Mão-de-obra:
Nm ='1; No = 4; Tc = 1 + 4 operários.
Construção da base:
numa jornada se colocam
'150 m2ld/6m = 25m de via/d de base o que

demora 250/25 = 5 dias.

I Confinamento:
Como se confinam ambos lados se executam
Lc = 250 x 2 = 500 m de guias que demoram
500/16 = 31,25 dias, ou seja 32 dias.

I Colocação dos blocos:
A colocação dos blocos se executa em

1500 m2 / 1 50 m2ld = 1Q dias.
A equipe de 5 operários demora
5 + 32 + '10 

= 47 dias úteis (divididos por 6 são
B semanas ou 2 meses de pagamento de
salário)e 56 dias para o aluguel do equipamento.

I Ferramentas:
O seu uso é variável ao longo da obra.

I Equipamento:
O trabalho líquido da vibrocompactadora é de 5
dias no início e 10 dias no final mais um domin-
go, ou seja 5 + 1 1 = 16 dias. No entanto é mais
conveniente mantê-la durante os 47 dias.

I Cortadora:
Se requer durante os 11 dias da colocação, igual que os
carrinhos de mão. Os veículos se utilizam durante toda a

duração da obra,

4.2Cálculo dos custos.

Nas colunas "Quantidade" e "Tempo" da Tabela 3 se intro-
duzem os dados do exemplo. Os de "Custos Unitários" se
preenche com os valores que se tem para a obra. A de
"Subtotais" é calculada multiplicando os dados da coluna
anterior (2 ou 3 segundo o caso). Os dados desta coluna se
somam e obtém-se o "Custo Total" do pavimento. Em ou-
tras obras os custos podem ser diferentes dos indicados
neste exemplo.

Tabela 3
Formato para o cálculo do custo de

um pavimento de blocos pré-moldados de concreto

æ

TOTAL

Diretor
Colocador
Serventes

MÃO-DE-OBRA

Ferr. diversas

FERRAMENTAS

Carrinhos
Veículos
Cortadora
Vibrocompactadora

EQUIPAMENTO

Guia

CONFINAMENTO

Solo = Vbs
Cimento = kcbs
Água

BASE de SC

Blocos = Na
Areia = Vac
Areia = Vas

RODAGEM

MATERIAIS

'1

1

4

21

2

1

1

500

406,25
54.200
27j00

78.750
75

11,25

QUANTI-
DADE

2m
2m
2m

1d
56d
1'1d

16d

TEMPO
CUSTO

UNlTÁRþ
SUBTOTAL
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