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Este fascículo oferece informações úteis para quem vai construir ou reformar 
benfeitorias no meio rural. Algumas obras exigem a participação de um 
profissional habilitado, responsável pelo seu projeto e pela sua execução 
(engenheiro agrícola ou civil, arquiteto, agrônomo ou técnico em edificações). 
Procure a Prefeitura do seu município, o CREA da sua região, o escritório de 
extensão rural ou a sua cooperativa para obter maiores informações. 
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-APRESENTA~AO
Este e a primeiro fasciculo do "Guia de Constru~oes Rurais a base de
cimento", um conjunto de publicag6es elaboradas pela ABCP - Associagao
Brasileira de Cimento Portland para oferecer ao produtor rural infor-
mag6es uteis sabre a construgao de benfeitorias.

Cada fasciculo do Guia aborda um tema diferente. Alguns tratam de assun-
tos de carMer geral: as benfeitorias que podem ser feitas em qualquer
propriedade rural, a preparo dos materiais de construgao e a usa de pre-
moldados de concreto. Outros detalham benfeitorias pr6prias para ativi-
dades rurais especificas, como bovinocultura, suinocultura, avicultura,
armazenamento e secagem de graos.

o cimento e as demais materi<;lis necessarios a execugao das benfeito-
rias descritas nos fasciculos deste Guia sao facilmente'encontrados nas
lojas de material de construgao de todo a pais. Alem disso, ha uma ofer-
ta crescente de pre-moldados de concreto para a meio rural.

o usa de todos as materia is, tecnicas construtivas e benfeitorias indica-
dos no "Guia de Constru~oes Rurais a base de cimento" proporciona
economia, durabilidade e aumento da produtividade. Seguindo essas ori-
entag6es, a produtor rural tambem deixara de utilizar materiais que pre-
cisam ser preservados par motivos ecol6gicos.

Fasciculo 1: BEN F EI TOR I AS D E U 5 0 G ERA L

As benfeitorias de usa geral que podem ser construidas com materiais a base
de cimento em qualquer propriedade rural sao:

1. cercas
2. muros e paredes divisorias
3. mata-burros
4. pontilhoes
5. galpoes
6. moradias
7. fossas septicas

8. pisos e pavimentos
9. cochos e bebedouros
10. obras de capta~ao de agua
11. tUbula~oese canais
12. reservatorios de agua
13. obras de conten~ao de erosao
14. linhas de eletrifica~ao

Este fasciculo descreve as caracterfsticas e vantagens dessas benfeitorias, da
informag6es sabre a projeto e sabre a compra dos materiais au dos pre-mol-
dados necessarios e explica como sao construidas, instaladas au montadas,
de modo a proporcionar economia e durabilidade.
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A escassez de madeiras de boa qualidade e as restri~6es das leis de
prote~glO ambiental tem levado ao uso de mour6es de madeira de
baixa qualidade. As cercas executadas desse modo tem pequena
vida util, 0 que resulta em grande desperdfcio de material e de mao-
de-obra.

Ja os mour6es pre-moldados de concreto 5<30 uma salu~aodefinitivaparaa
constru~ao de cercas, tendo inftuenciadireta sabre a produtividaderural. Por
isso,vem sendo cada vezmais utilizadosem cercasparadelimita~aode:

~
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• propriedades
• faixas de estradas
• currais
• culturas
• pastos

• sao muito duraveis pois nao apodrecem e nao estao sujeitos ao
ataque de fungos e insetos

• sao bem visfveis, devido a cor clara do concreto, dispensando pin-
tura (inclusive caia~ao)

• tem dimens6es uniformes, que proporcionam um excelente
aspecto

• nao pegam fogo, resistem a queima intencional ou acidental de
pastagens ou culturas (como a da cana-de-a~ucar) e dispensam a
constru~ao e manuten~ao de aceiros

• existe uma oferta crescente de mour6es pre-moldados de concre-
to no mercado

• sao de facti execu~ao, podendo ser fabricados nas proprieda-
des rurais quando 0 consumo for muito grande (nesse caso,
vale a pena. consultar antes os fabricantes da regiao e verificar
se eles podem reduzir os pre~os para encomendas de grandes
quantidades)

• podem ser produzidos nos mais variados formatos, de acordo com
a finalidade, a necessidade de resistencia a impactos e 0 gosto
do produtor rural

• podem ser reaproveitados no caso de deslocamento das cercas
• nao sofrem danos com 0 aumento do numero de fios da cerca ou

com a sua sUbstitui~ao.



CERCAS PARA DELIMITA~AO DE AREAS
As cercas destinadas a delimitagao de areas de propriedades, de cultu-
ras, de pastos ou de faixas de estradas utilizam:

• mouroes comuns
• mouroes esticadores

Tanto os mour6es comuns como os esticadores devem ter ranhuras,
para facilitar a amarragao do arame farpado.

Os mour6es pre-moldados de concreto sao moldados em formatos que
afinam da base para 0 topo, porque os esforgos a que tem de resistir
sao maiores na base e menores no topo. Com isso, tambem ha econo-
mia de material e de custos.
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Os mour6es comuns SaD colocados a cada 3,5 m, no maximo, Ja os
mour6es esticadores SaD colocados a cada 50 m, no maximo.



Alem disso, de-
vem ser usados
sempre que a
dire~ao das cer-
cas ou a incli-
na~ao do terre-
no mudar, e nas
extremidades
das cercas.

._~_.__ .-._-- A constru<;ao da cerca sempre
come~a pela coloca~ao dos
mour6es esticadores, enterra-

;.'.. . .. ..~.. :.-r<> dos a uma profundidade de 1m
. .~ "'~~: e bem aprumados.
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as mour6es esticadores devem ~_~ . .__
ser escorados antes do estica- '
mento dos fios. a escoramento :. '.

pode ser retirado a medida que 0 ...~.. . ~.'.'~' . !.... .•. "."~' I~arame val sendo estlcado, menos .,.. Hl [ ~I~
nos mour6es esticadores das ex- . . : "
~remidades da cerca, onde 0 es- "':,..."' '"
coramento deve ser mantido. '. .~ ..

')s mour6es comuns s6 saG co-
locados nos respectivos locais
ap6s 0 esticamento do arame. E
devem ficar enterrados a uma
profundidade de 75 cm. as fios
ja esticados devem ser amarra-
dos nos mour6es comuns com
arame Uso galvanizado. ••



As cercas para currais, estabulos ou piquetes de contenc;:aode animais
de grande porte devem ser construfdas com mour6es mais robustos, do-
tados de furos, deixados por ocasiao da concretagem, para a passagem
dos fios. Essas cercas utilizam:

• mouroes intermediarios
• mouroes de canto (ou mouroes de cruzamento)

Em geral, tanto os mour6es intermediarios como os de canto tem sec;:ao
quadrada.
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Os mour6es intermediarios sao colocados a cada 3 m, no maximo. Os
mour6es de canto (ou de cruzamento), utilizados nas esquinas e cruza-
mentos, como 0 nome indica, devem ser mais reforc;ados.

A construc;ao dessas cercas comec;a com
a colocac;ao dos mour6es de canto, en-
terrados a uma profundidade de 1 m.
Depois de aprumados, e preciso lanc;ar
solo em torno deles, em camadas suces-
sivas, compactadas uma a uma, ate
atingir 90 cm. Os 10 cm restantes devem
ser preenchidos com concreto magro. As
informac;6es sobre 0 preparo desse con-
creto estao no capitulo CONCRETO (pagi-
na 10) do Fasc[culo 2: "COMO USAR OS
MATERIAlS",deste Guia.
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A seguir, os mour6es de canto de-
vem ser escorados. Depois sao co-
locados os mour6es intermediarios,
no mesmo alinhamento.

Paraaumentar a resistenciada cerca,
e recomendavel travar os mour6es
entre si, no sentido do corr Jrimento. --



Isso pode ser feito com pegas de concreto ou de madeira, ou ainda com
tubos metalicos.

CERCAS PARA pATIOS, POMARES, JARDINS OU
MORADIAS

As cercas para delimitagao de pati-
os, pomares, jardins ou moradias
utilizam um unico tipo de mourao.
Em geral, essas cercas sac feitas
com telas (alambrados).

Os mour6es mais usados nessas cercas sac os de segao quadrada e em
forma de ''I''.
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Esses mour6es devem ser co-
locados a cada 3,5 m. Eles de-
vem ser escorados a cada 50
m, no maximo, nas extremida-
des da cerca e sempre que a
dire<;ao da cerca ou a incli-
na<;aodo terreno mudar.

As cercas com esse tipo de mourao saD feitas do mesmo modo que as
outras duas ja explicadas anteriormente. Se for usada tela para fecha-
mento, ela deve ser desenrolada aos poucos, esticada a cada lance e
firmemente amarrada aos mour6es.
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Os mour6es de concreto para cercas podem ser adquiridos diretamente de
fabricantes de pre-moldados ou de artefatos de cimento, ou em lojas de ma-
terial de constru<;ao. Os endere<;osdos fabricantes constam das paginas
amarelas das listas telefonicas, em geral sob 0 titulo "Cimento - Artefatos".

Use 0 tipo correto de mourao para a finalidade especifica a que vai se
destinar. Por exemplo, nao compre mour6es comuns para utilizar como
mour6es esticadores nas cercas para delimita<;ao de areas.

Ao adquirir ou encomendar mour6es pre-moldados de concreto, sempre
de preferencia aqueles fabricados de acordo com as NORMASTECNICAS
BRASILEIRAS.Verifique tambem se eles tem as dimens6es e as caracte-
rfsticas apresentadas neste Fasciculo 1. Em caso de duvidas, consulte 0
revendedor, 0 fabricante ou um profissional habilitado (engenheiro agrico-
la ou civil, arquiteto, agronomo ou tecnico em edifica<;6es).

PRODUC;Ao PROPRIA
Quando ha necessidade de grandes quantidades (extensas cercas de
pastagens ou de currais, por exemplo), ou quando ha consumo de diver-
sos tipos de pre-moldados, vale a pena estudar se e vantajoso produzir
os mour6es de concreto na propriedade (mesmo que nao sejam usados
todos de uma vez), pois a sua fabrica<;aoe relativamente simples . ••



Na sua produ<;ao,pode ser aproveitada a mao-de-obra ociosa nos periodos
de chuva ou contratada mao-de-obra especialmente para esse trabalho.

Para decidir se e vantajoso comprar os mour6es prontos ou fabrica-Ios
na propriedade, e preciso considerar varios fatores: 0 consumo de ma-
terial (cimento, pedra, areia), a mao-de-obra, as ferramentas e os equi-
pamentos necessarios (forma, betoneira, vibrador, etc.).

As informa<;6es sobre 0 preparo do concreto (inclusive armadura e for-
mas) para a fabrica<;ao propria de mour6es estao no capitulo CON-
CRETO (pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO USAR as MATERIAlS",
deste Guia.

MUROS E PAREDES DIVISORIAS
Em muitos casos, e necessario cercar uma area com um muro de cer-
ta altura, para evitar 0 acesso de pessoas ou animais. E ate para per-
mitir maior privacidade. Alem disso, diversas benfeitorias do meio rural,
como estabulos, pocilgas, aviarios e outras, exigem a constru<;ao de
paredes divisorias em seu interior.

• blocos de concreto
• placas de concreto

• solo-cimento
• concreto armado

as blocos de concreto saD os mais usados. As placas permitem exe-
cu<;ao rapida e simples. a solo-cimento tem a vantagem do baixo custo.
Ja 0 concreto armado e recomendavel em caso de necessidade de uma
parede divisoria mais resistente.



MUROS E DIVISORIAS DE BLOCOS DE CONCRETO
Em geral, esses muros san feitos com bloGOsde 15 cm de largura e as
divis6rias, com bloGOsde 10 cm de largura. Ambos san assentados so-
bre funda<;6es. Quando 0 terreno permitir 0 usa de uma funda<;aodo tipo
baldrame, ela pode ser feita com blocos de concreto, do tipo "canaleta"
(bloco-canaleta), de 20 cm de largura.

A constru<;ao de muros de blocos de concreto come<;a pela abertura da
vala de funda<;ao.A profundidade da vala depende da altura do muro.

ALTURA DO MURO PROFUNDIDADE DA VALA

ate 1 m 20 em

ate 1,5 m 30 em

ate 2 m 40 em

ate 2,5 m 50em

A vala deve ter pelo menos 30 cm de largura. 0 seu fundo deve ser com-
pactado e receber uma camadi::lde concreto magro de 5 cm, sobre a qual
se assentarao os blocos de concreto da funda<;ao.Cada fiada de bloGOda
funda<;ao deve ser preenchida com concreto. A fiada inicial deve ser ar-

mada com 2 vergalh6es
de 6 mm de bitola. Mais
informa<;6es sobre esse
assunto podem ser encon-
tradas no capitulo FUN-
DAc;OES (pagina 97) des-
te Fasciculo 1.

Os bloGOsde concreto tem 40 cm
de comprimento. A cada 7 blocos,
ou seja, a cada 2,80 m, deve ser
deixado um espa<;ode 20 cm para
fazer um pilarete de concreto arma-
do, para 0 travamento do muro. •
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Os pilaretes SaDconcretados depois de erguidos os diversos trechos do
muro. Para isso, basta colocar a armadura na posir,;aoe fechar com 2
tabuas (uma de cada lado) 0 espar,;olivre de 20 cm deixado entre dois
trechos do muro. Essas tabuas saD amarradas, uma a outra, com arame
recozido. Com isso, a forma estara pronta. Apos a concretagem, a ope-
rar,;aodeve ser repetida nos demais espar,;os.

Se 0 muro tiver mais de 2 m de altura, e
preciso fazer uma cinta intermerdiaria a
meia altura. Tambem e conveniente cons-
truir uma cinta de amarrar,;ao no topo do
muro. Essa cinta pode ser feita com bloco-
canaleta (da mesma largura do bloco do
mural. Depois de armada com 2 ver-
galh6es de 6 mm de bitola, ela deve ser
preenchida com concreto.

Os muros e divisorias de blocos podem ser
revestidos com um simples chapisco de ci-
mento e areia ou com diversos tipos de ar-
gamassas, cimentado liso, azulejos ou ou-
tros acabamentos.

E rnuito facil calcular 0 consurno de blocos de concreto. Para fazer
1 rn2 de rnuro ou divisoria sac necessarios 13 blocos. Por exern-
plo, urn rnuro de 20. rn de cornrrirnento por 2 rn de altura (40 rn2)
vai consurnir 520 blocos (40 rn x 13 blocos).

Os blocos de concreto saD facilmente encontrados no mercado, inclu-
sive em lojas de material de construr,;ao. Na compra, sempre de pre-
ferencia aqueles fabricados de acordo com as NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS.

As informar,;6es sobre 0 preparo do concreto e das argamassas para a
execur,;aode muros e divisorias de blocos de concreto estao nos capitu-
los CONCRETO (pagina 10) e ARGAMASSAS (pagina 20) do Fascfculo
2: "COMO USAROS MATERIAlS",deste Guia.



Mais informag6es sobre 0 assentamento de blocos de concreto podem
ser encontradas no capitulo ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO
(pagina 100) deste Fascfculo 1.

MUROS E DIVISORIAS DE PLACAS DE CONCRETO
as muros e paredes divisorias de placas pre-moldadas de concreto tem
a v~agem de economizar material e mao-de-obra.

as muros e divisorias de placas de concreto sac compostos por dois ti-
pos de pegas pre-moldadas:

Pilarete para
3 placas
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Os pilaretes sac fabrieados com ranhuras laterais, para 0 eneaixe das
plaeas. Eles tem segao quadrada, variavel eonforme a altura do muro.

o eomprimento de eada plaea nao deve passar de 1,45 m, e a altura
nao deve ser superior a 60 em. Em geral, a espessura das plaeas e de 3
em. Uma plaea com 1,45 m de eomprimento, 60 em de altura e 3 em
de espessura pesa aproximadamente 62 kg. A armadura pode ser de
vergalh6es finos, eoloeados no sentido do eomprimento e da altura.
Tambem pode ser usada uma tela soldada pronta.

I
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As plaeas podem ser vazadas, com desenhos de diferentes formatos: cir-
eulos, retangulos, arabeseos, etc. Usadas em balaustres, proporeionam
aspeeto visual difereneiado e eeonomia de material.



Tambem permitem maior ventila<;ao - uma caracteristica tecnica funda-
mental em certas cria<;6es,como a suinocultura, por exemplo.

o primeiro passo para a montagem de muros e paredes divisorias com
placas pre-moldadas de concreto e abrir as cavas para os pilaretes. com
60 cm de profundidade. A distEmciaentre pilaretes deve corresponder ao
comprimento das placas. Depois, 0 primeiro pilarete deve ser colocado
na respectiva cava, aprumado e fixado com terra bem socada, ate 10
cm da borda da cava. Em seguida, SaGcolocados a primeira placa e 0
segundo pilarete. Se 0 muro tiver mais de uma placa de altura, 0 certo e
colocar primeiro as placas e so depois 0 segundo pilarete, que tambem
deve ser aprumado e fixado. E assim sucessivamente.

l$W'-"""O- ~.,~
50 em' Solo

-'-- ',' compactado

Quando 0 muro ou a divisoria estiverem montados, os 10 cm restantes
das cavas SaGpreenchidos com concreto magro.

As informa<;6essobre 0 preparo desse tipo de concreto estao no capitulo
CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO USAR OS MATERIAlS",
deste Guia. Os pilaretes e as placas podem ser comprados dos fabrican-
tes locais de pre-moldados de concreto. Os seus endere<;osconstam das
paginas amarelas das listas telef6nicas, em geral sob 0 titulo "Cimento -
Artefatos". Na compra, sempre de preferencia aqueles fabricados de
.acordo com as NORMASTECNICASBRASILEIRAS.



PAREDES DIVISORIAS MACI~AS DE CONCRETO

As paredes divisorias macigas de concreto sac moldadas no local, com
o auxilio de formas. A espessura e a armadura dependem da finalidade
de uso e devem ser calculadas, caso a caso, por um profissional habili-
tado (engenheiro agricola ou civil, agronomo ou tecnico em edifi-
cag6es). As informag6es sobre 0 preparo do concreto (inclusive arma-
dura e formas) para a execugao de paredes divisorias macigas estao
no capitulo CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO USAR OS
MATERIAlS", deste Guia.

MUROS E DIVISORIAS DE SOLO-CIMENTO

As informag6es sobre a construgao de muros e divisorias de solo-cimento
estao no capitulo SOLO-CIMENTO (pagina 26) do Fascfculo 2: "COMO
USAROS MATERIAlS",deste Guia.

PRODU~AO PROPRIA

Tanto os blocos de concreto como os pilares e as placas pre-moldadas
de concreto podem ser produzidos na propriedade. Vale a pena estu-
dar se isso e vantajoso, em caso de grande consumo desses e de ou-
tros pre-moldados na propriedade. As informag6es sobre 0 preparo do
concreto para a fabricagao propria de blocos, pilaretes e placas estao
no capitulo CONCRETO (pagina 10) do Fasciculo 2: "COMO USAR OS
MATERIAlS", deste Guia.

Os mata-burros de concreto proporcionam maior economia, pois a dispo-
nibilidade de madeiras de boa qualidade e cada vez mais escassa e res-
trita, em fungao das leis de protegao ambiental. E os solavancos carac-
teristicos dos mata-burros de madeira, alem de causar desconforto, re-
duzem a sua durabilidade. //
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A grande vantagem dos mata-burros de concreto e durar muito mais,
permitir a passagem mais confortilVeI de pedestres e vefculos e nao exi-
gir tanta manuten<;ao periodica, evitando os transtornos causados pela
consequente interrup<;ao do trMego, sobretudo nas epocas de escoa-
mento da produ<;ao. Devidamente dimensionados para 0 trilfego a ser
suportado, os mata-burros de concreto saD uma solu<;aodefinitiva.

o mata-burro de concreto e uma grade composta de duas ou mais vi-
gas longitudinais e diversas vigas transversais, dependendo do com-
primento do vao a ser vencido e da largura desejada para a travessia de
veiculos, equipamentos e pessoas. As vigas longitudinais e transversais
saD concretadas simultaneamente, formando uma unica pe<;a,que tra-
balha em conjunto.

A altura e a largura das vigas longitudinais e transversais, bem como
sua armadura, dependem do peso a ser suportado e do vao a ser ven-
cido. 0 peso deve ser calculado com base na quantidade de veiculos
e equipamentos (com suas cargas) que deverao transitar sobre 0
mata-burro.

Num mesmo mata-burro, a largura e a distancia entre cada viga devem
ser sempre iguais. A largura das vigas deve ser de 13 cm a 15 cm, e 0
espa<;amento, de 15 cm a 20 cm, em todos os vaos.

As vigas longitudinais dos mata-burros apoiam-se sobre funda<;6es
construfdas em ambas as extremidades. 0 tipo de funda<;ao a ser
usado, as suas dimens6es e a sua armadura dependem do tipo de
terreno e do peso que vao suportar. Se 0 terreno permitir, pode ser
usado um baldrame, sobre 0 qual se apoiarao as vigas longitudinais
do mata-burro de concreto. ••



Mais informa~6es sobre esse assunto podem ser encontradas no capi-
tulo FUNDAQOES (pagina 97) deste Fasciculo 1.

Os mata-burros de concreto podem ser comprados prontos nos fabrican-
tes ou fornecedores locais de pre-moldados. Eles sac produzidos em me-
didas-padr6es de comprimento e largura. Quando for necessaria uma
passagem mais larga, pode ser colocado mais de urn mata-burro pre-
moldado, lade a lado.

Em todo caso, eles exigem equipamento mecanico para a montagem
(caminhao "munck", carregadeira ou equivalente), em geral colocado a
disposigao do produtor rural pelos fornecedores ou fabricantes. Os seus
enderegos constam das paginas amarelas das listas telefonicas, em ge-
ral sob 0 titulo "Concreto - Pre-moldados".

Ao adquirir ou encomendar mata-burros pre-moldados de concreto sem-
pre de preferencia aqueles fabricados de acordo com as NORMASTEC-
NICASBRASILEIRAS.

Os mata-burros tambem podem ser concretados no proprio local. Nesse
caso, dispensam equipamento mecanico para montagem, mas ha ne-
cessidade de confecgao de formas de madeira urn pouco trabalhosas.
As dimens6es e a armadura desses mata-burros devem ser calculadas
por urn profissional haoilitado (engenheiro civil, calculista), que tambem
devera acompanhar a execugao da benfeitoria. As informag6es sobre 0
prepare do concreto (inclusive armadura e formas) estao no capitulo
CONCRETO (pagina 10) do Fasciculo 2. "COMO USAROS MATERIAlS",
deste Guia.



-PONTILHOES
Pontilh6es sac pequenas pontes, usadas para a travessia de corregos, ri-
achos, canais e valetas.

o uso de materiais de pouca durabilidade na construc;;aode pontilhqes
pode acarretar graves danos a veiculos e equipamentos, alem de prejudi-
car 0 escoamento da produc;;aoou 0 acesso a propriedade. Quando fei-
tos de concreto armado, os pontilh6es tornam-se uma soluc;;aodefinitiva.

Os pontilh6es sac formados por duas ou mais vigas longitudinais e
uma laje ou tabuleiro (a superficie sobre a qual transitam veiculos, ani-
mais e pessoas). Quando necessario ou desejado, os pontilh6es tambem
podem ser equipados com guarda-corpos ou balaustres laterais.

As dimens6es e a armadura dos
pontilh6es de concreto depen-
dem do vao, da largura, da carga
e do volume de trilfego que es-
sas pequenas pontes supor-
tarao. A altura das vigas longitu-
dinais dos pontilh6es nao depen-
de apenas do que vai passar por
cima deles, mas tambem do que
vai acontecer debaixo deles.

Se 0 pontilhao for construido sobre um corrego ou riacho, e precise dei-
xar altura livre suficiente para passagem das aguas em periodos de
cheia. A causa da destruic;;aode pontilh6es por enxurr<;ldas,na maioria
dos casos, e justamente essa: altura livre insuficiente para 0 escoamen-
to das aguas.

••



Se 0 pontilhao for construldo sobre uma outra via, deve ser deixada altu-
ra livre (pe-direito) suficiente para passagem de animais e veiculos de
grande porte.

/

/'
/'

o projeto de um pontilhao deve ser feito - obrigatoriamente - por um pro-
fissional habilitado (engenheiro civil, calculista), porque envolve conheci-
mentos especificos e muita responsabilidade. A execu($aoda obra, prin-
cipalmente das funda($oes, tambem deve ser acompanhada por esse
profissional.

As principais causas de danos a pontilhoes saD sobrecargas (0 volume
de trMego, a eventual passagem de cargas mais pesadas, 0 efeito de in-
temperies), funda($oes inadequadas ou falhas de execu($ao.

Algumas prefeituras, cooperativas,orgaos de governosestaduais e empresas
de extensao rural tem projetos-padroesde pontilhoes para fornecer aos inte-
ressados.A propriaABCPdispoe de projetos para vaos de 3 m a 12 m.

Os pontilhoes de concreto apoiam-se sobre funda($oes construidas nas
extremidades (ou cabeceiras) do vao a ser vencido. 0 tipo de funda($ao
a ser usado, as suas dimensoes e armadura dependem do tipo de terre-
no e do peso que vao suportar. As funda($oes dos pontilhoes tambem
podem ser executadas de forma mais economica, com solo-cimento en-
sacado. Mais informa($oes sobre esse assunto podem ser encontradas
no capitulo SOLO-CIMENTO (pagina 42) do Fasciculo 2: "COMO USAR
OS MATERIAlS", deste Guia.

Alguns fabricantes de pre-moldados de
concreto produzem pontilhoes prontos,
inclusive com guarda-corpos. Basta as·
senta-Ios sobre a~ funda($oes. Depen-
dendo da situa($ao,vale a pena consul-
tar esses fabricantes. Os seus ende-
re($os constam das paginas amarelas
das listas telefonicas, em geral sob 0
titulo "Concreto - Pre-moldados".

Ao adquirir ou encomendar pontilhoes pre-moldados de concreto, sem-
pre de preferencia aqueles fabricados de acordo com as NORMASTEC-
NICASBRASILEIRAS.



-GALPOES RURAIS
o galpao e uma das principais benfeitorias da propriedade rural. Serve
para guardar maquinas, implementos e equipamentos agrfcolas, para ar-
mazenar a produgao e tambem como deposito de materiais e insumos
rurais. Pode ser usado ainda como estabulo, pocilga, aviario e para a
criagao de bicho-da-seda, cabras, ovelhas e outros animais.

o comprimento, a largura, a altura, as condig6es de ventilagao e de ilu-
minagao e a facilidade de limpeza dos galp6es rurais devem atender as
necessidades funcionais da atividade a ser desenvolvida dentro deles,
porque todos esses itens tem muita importancia na produtividade. Por
esse motivo, um galpao so deve ser construfdo em local adequado a sua
finalidade e depois de feito 0 respectivo projeto.

Alem disso, 0 ideal e que 0 espago interno do galpao rural seja inteira-
mente livre, sem pilares.

Os galp6es rurais pre-moldados de concreto oferecem as seguintes
vantagens:

• permitem atender as necessidades funcionais
• possibilitam espago interno inteiramente livre
• saD mais duraveis
• dispensam manutengao rotineira
• saD faceis de construir e simples de montar
• saD muito resistentes a intemperies (temporais, chuvas e ventos

fortes)
• tem custo bastante reduzido



o que garante 0 espa<$ointerno inteiramente livre nos galpoes rurais pre-
moldados de concreto e a coloca<$aodos pilares apenas no contorno·da
constru<$ao,no sentido do comprimento.

!-LargUra-!
Contomo
do galpao

Galpao com
pliares no

espa~o Interno

Galpao sem
pliares no

espa~o Intemo

Existem varias solu<$oestecnicas para a constru<$aode galp6es rurais
pre-moldados de concreto. As duas mais economicas e simples saG as
seguintes:

GALPAO DE UMA AGUA
Uma solu<$aoeconomica e eficaz e construir 0 galpao de uma agua com
pe<$asde concreto pre-moldado no proprio local. As pe<$asdesse galpao
saGde apenas tres tipos:



• pilares, com base quadrada de 20 cm x 20 cm, altura
variando de 3 m a 5 m e rebaixos no topo para encaixe
das vigas transversais, sendo que a metade da quanti-
dade dos pilares deve ter uma altura maior, para dar
caimento ao telhado

• vigas transversais, de ate 7,5 m
de comprimento (inclusive 50 cm de
beiral para cada lado), com rebaixos
para fixagao nos pilares e parafusos
salientes para montagem das te::d

6e1."'«'
~a"'«'O

--.L.
T 20cm--1r-'--

20cm
• ter~as, semelhantes as vigotas pre-

moldadas usadas na construgao de
lajes, com 3 m a 4 m de compri-
mento, encaixe macho-femea nas
extremidades e furos para 0 trespas-
se dos parafusos salientes das vigas
transversais

~
~ I

o dimensionamento exato e 0 calculo estrutural para cada galpao desse
tipo devem ser feitos por um profissional habilitado (engenheiro civil, cal-
culista). Em caso de duvida, consulte a ABCP.

A concretagem de todas as pegas do galpao e feita com apenas 3 for-
mas diferentes (uma para os pilares, uma para as vigas transversais e
uma para as tergas). Essas 3 formas sac de execugao muito simples, in-
clusive os moldes dos rebaixos e ressaltos necessarios.

Forma
das

ter~as

As informag6es sobre 0 preparo do concreto (inclusive armadura e for-
mas) dos pilares, das vigas transversais e das tergas estao no capitulo
CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO USAR as MATERIAlS",
deste Guia. as parafusos e porcas para fixagao das tergas as vigas
transversais podem ser feitos por um serralheiro. -



A fundagao mais simples para esse
tipo de galpao e a sapata, descrita
no capitulo FUNDAc;OES (pagina
97) deste Fascfculo 1, mas com
uma especie de calice na face supe-
rior, onde sera encaixado 0 pilar.
Como os pilares sao dispostos em
pares espagados de 3 m a 4 m, no
maximo (no sentido do comprimento
do galpao), as sapatas deverao ser
executadas nessa mesma dispo-
sigao.

As sapatas devem ser dimensiona-
das e calculadas pelo profissional
habilitado responsavel pelo projeto
estrutural do galpao.

Apos a execugao das fundag6es, os
pilares sao encaixados nos calices e
aprumados. a espago vazio entre os
calices e os respectivos pilares e
preenchido com concreto.

As vigas transversais sao encaixadas
nos topos dos pilares e rejuntadas
com concreto. As informag6es sobre
o preparo do concreto para fixagao
dos pilares nas fundag6es e das vi-
gas transversais nos pilares estao no
capitulo CONCRETO (pagina 10) do
Fasciculo 2 "COMO USARas MATE-
RIAlS", deste Guia. Tanto os pilares
como as vigas sao levantados e mo-
vimentados com 0 auxilio de talhas,
pois pesam no minimo 520 kg e no
maximo 800 kg.

T
50cm

a
60cm

1

----I 20cm I---
----I 30cm I---

As tergas sao encaixadas nos parafusos salientes das vigas transversais
e fixadas com porcas.



A cobertura desse tipo de galpao e feita com telhas onduladas de fibroci-
mento. Essas telhas saD fixadas as terc;as com parafusos e ganchos en-
contrados nas lojas de material de construc;ao. Mais informac;6es sobre
esse assunto podem ser encontradas no capitulo COBERTURAS DE FI-
BROCIMENTO (pagina 109) deste Fascfculo 1.

GALPAO DE DUAS AGUAS
Beiral

A utilizac;ao de porticos ---I I-
pre-moldados de concre-
to, formando duas aguas, e
a melhor alternativa para
galp6es rurais com vaos
acima de 6,5 m. ~~I ~, -::=.~~ 1~~~\'C:~\~'" ~' r, ~~ ~~, ~':: ~ "~'fi,,./\\~~~~~~
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Existem varios fabricantes de porticos pre-moldados de concreto. E tam-
bem varios modelos. Com a oferta existente no mercado, podem ser
construidos galp6es com as seguintes caracteristicas:

DIMENSOES DOS GALPOES RURAIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
DE DUAS AGUAS

Largura 7 m a 25 m

Altura 3ma5m

Beiral 0,5 m a 1,5 m

• 2 pilares de base
retangular com a
cabec;aalargada

• 2 vigas denomina-
das bral;os

Para economia de material e reduc;aodo peso de cada pec;a,tanto os pi-
lares como as vigas possuem diversos rebaixos em determinadas partes.
Um pilar pesa, em media 125 kg por metro de altura do galpao. Os
brac;os pesam, no maximo, 60 kg por metro de largura do galpao. Por
exemplo, um galpao com 10 m de largura e 5 m de altura tera pilares pe-
sando 625 kg e brac;ospesando 600 kg (300 kg cada um), no maximo. -



AS pilares e vigas tambem tem rebaixos, ressaltos ou furos para 0 tres-
passe de parafusos, para montagem e para fixagao de cada conjunto de
quatro pegas (dois pilares e duas vigas) entre si. Certas jung6es sac fei-
tas com placas de ago que, uma vez aparafusadas, consolidam a uniao
do conjunto.

A fundagao mais Sldequada para apoio dos pilares e a sapata, descrita no
capitulo FUNDAc;OES (pagina 97) deste Fascfculo 1, mas com uma espe-
cie de calice na parte superior, onde sera encaixado 0 pilar. Como os por-
ticos sac espacados de 3 m a 5 m, no maximo (no sentido do comprimento
do galpao), as sapatas deverao ser executadas nessa mesma posicao.

Diversos fabricantes ja fornecem as
sapatas tipo calice prontas (pre-mol-
dadas).

as porticos sao travados entre si com ter'1Cls pre-moldadas de concreto, em
geral produzidas tambem pelos fabricantes de porticos para galp6es rurais
como partes integrantes do sistema. Existem diferentes tipos de tergas.

Algumas tergas tem rebaixos,
trechos vazados ou formatos de
treliga, para redugao de peso
com ganho de resistencia. As
tergas vencem vaos de ate 4 m
e, com esse comprimento, pe-
sam 100 kg no maximo.



As ter<;as tambem tem sistema de
encaixe macho-femea e furos para 0
trespasse dos parafusos que iraQ
fixa-Ias entre si e prende-Ias aos
porticos.

A cobertura desse tipo de galpao
tambem e feita com telhas ondula-
das de fibrocimento.

Essas tel has sac fixadas as ter<;as com parafusos e ganchos encontrados
nas lojas de material de constru<;ao. Mais informa<;6es sobre esse as-
sunto podem ser encontradas no capitulo COBERTURAS DE FIBROCI-
MENTO (pagina 109) deste Fasciculo 1.

Nos galp6es com mais de 10 m de largura sac fixados tirantes de cabos
de a<;o em furos existentes no topo dos pilares, para aumentar a estabili-
dade do conjunto e a seguran<;a da constru<;ao.

Quando ha necessidade de construir um galpao com largura superior ao maior
VaGque 0 portico consegue veneer, podem ser colocados mais de um portico,
lade a lado, formando galp6es duplos ou multiplos, conforme a necessidade.
Nesse caso, os pilares centrais devem ter cabe<;a alargada dos dois lados.



Os enderegos dos fabricantes de galp6es pre-moldados de concreto
constam das paginas amarelas das listas telefonicas, em geral sob 0 ti-
tulo "Concreto - Pre-moldados". Eles tambem podem ser localizados
atraves de anuncios em jornais regionais e em revistas especializadas, e
por indicagao de profissionais da construgao, de extensionistas ou coo-
perativas.

Geralmente, os fabricantes desses galp6es fornecem 0 projeto, 0
orgamento e tambem se incumbem da sua montagem, inclusive colo-
cando a disposigao os equipamentos mecfmicos necessarios. .

Ao adquirir ou encomendar um galpao pre-moldado de concreto, sempre
de preferencia aquele fabricado de acordo com as NORMASTECNICAS
BRASILEIRAS.Tambem e necessario verificar se a empresa tem um pro-
fissional habilitado para assumir a responsabilidade pela montagem do
galpao.

Os galp6es rurais podem ser abertos ou fechados, dependendo da final i-
dade de uso.

• blocos de concreto
• placas de concreto
• solo-cimento
• concreto armado

•Mais informag6es sobre esse assunto podem ser encontradas no capitu-
lo MUROS E PAREDES DIVISORIAS (pagina 16) deste Fascfculo 1.

• pisos de concreto
• pisos de blocos de concreto
• pisos ripados de concreto
• pisos de solo-cimento



Mais informac;;6essobre a execuc;;aodesses pisos podem ser encontra-
das no capitulo PISOS E PAVIMENTOS (pagina 56) deste Fasciculo 1.

MORADIAS
CUIDADOS PRELIMINARES

o primeiro passo para a construc;;aode moradias numa propriedade rural
e dispor de um projeto bem elaborado. Isso garante 0 atendimento de
todas as necessidades dos futuros usuarios da benfeitoria e a qualidade
e durabilidade da obra. Tambem evita desperdfcios durante a construc;;ao
e reduz enormemente 0 custo da benfeitoria.

o projeto deve incluir a especifi-
cac;;aoe a quantidade de todos os
materiais a serem usados, inclusi-
ve as instalac;;6es hidraulicas e
eletricas. Esses dados sao impor-
tantes porque, sem eles, e impos-
sivel fazer um orc;;amentodo custo
total da obra.

o projeto deve ser feito por um profissional habilitado (engenheiro agri-
cola ou civil, arquiteto, agr6nomo ou tecnico em edificac;;6es)que tam-
bem assuma a responsabilidade tecnica pelo projeto e pela execuc;;aoda
obra, uma exigencia legal das prefeituras municipais e do CREA.
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Ha outros aspectos que tambem devem ser analisados, antes do infcio
da construgao:

• escolhado terreno onde a benfeitoriavai se localizar,levandoem conta,
inclusive,a resistenciado solo, paraaguentara pesoda construgao

• protegao contra enchentes, assoreamentos e mau cheiro
• posigao em relagao ao sol e aos ventos dominantes, para garantir

iluminagao e temperatura adequadas
• proximidade de fontes de abastecimento de agua e de energia

eletrica
• facilidade de acesso
• nivelamento do local onde a moradia vai ser construfda.

Mais informag6es sabre esse_assunto podem ser encontradas nos capf-
tulos PROJETO e LOCALlZACfAO (pagina 96) deste Fasciculo 1.

FUNDAC;OES
A primeira etapa efetiva da cons-
trugao e a execugao das fun-
dag6es. 0 tipo de fundagao a ser
utilizado depende da resistencia
do terreno sabre a qual vai ser er-
guida a casa.



Na maioria dos casos, e usado 0
baldrame, com 20 cm de largu-
ra e 40 cm de altura. Para facili-
tar, a fundagao pode ser feita
com blocos-canaletas.

Quando 0 terreno nao tem resistencia para aguentar 0 peso da cons-
trugao (terrenos moles, alagados, brejos, etc.), saD necessarias brocas
(estacas) para escorar 0 baldrame.

Mais informagoes sobre esse assunto podem ser encontradas no capitu-
lo FUNDA<;OES (pagina 97) deste Fasciculo 1. -



As paredes da casa podem ser erguidas com tijolos ou blocos de concre-
to. 0 quadro abaixo mostra as quantidades necessarias por metro qua-
drado de parede. Para saber a quantidade total, basta multiplicar a area
total das paredes pelo numero de unidades por metro quadrado.

QUANTIDADE DE TIJOLOS E BLOCOS (paredes de 10 em)

.
Qu~ntidade por Instruc;oes

Tipo
m de parede de uso

Sloeos de concreto
(9 em x 19 em x 39 em) 13 bloeos

Tijolos de barro maei«o Compre um poueo

(5 em x 10 em x 20 em)
92 tijolos a mais por causa

das quebras

Tijolos eeramieos
(6 ou 8 furos) 23 tijolos
(10 em x 20 em x 20 em)

Os blocos de concreto rendem mais e sac a solu<5aomais economica, na
maioria dos casos.

Quando as paredes sac erguidas, ja devem ser deixados os vaos para as
portas e janelas, previstas no projeto. Na primeira fiada de blocos acima
desses vaos, deve ser colocada uma viga de concreto armado (verga),
que tambem pode ser feita com blocos-canaletas.

Tarugos de madeira devem
ser chumbados nas faces la-
terais dos vaos, para posterior
fixa<5aodas esquadrias.



Sobre a ultima fiada de blocos e ao longo das paredes, deve ser feita
uma viga denominada cinta de amarrac;ao, que tambem pode ser exe-
cutada com blocos-canaletas.

E importante prever, junto com 0 eletricis-
ta e 0 encanador, 0 melhor lugar para ras-
gar as paredes, para a colocac;ao dos ele-
trodutos e encanamentos e a etapa da
construc;ao em que isso deve ser feito.
Esses cuidados evitam grandes desperdi-
cios de material e de mao-de-obra.

Tanto os tijolos como os blocos podem ser comprados em lojas de mate-
rial de construc;ao. Muitas delas tambem vendem esquadrias (portas, ja-
nelas, vitros) prontas, em diferentes modelos e tamanhos.

Mais informac;6es sobre a construc;ao das paredes das moradias podem
ser encontradas no capitulo AlVENARIAS DE BlOCOS DE CONCRETO
(pagina 100) deste Fascfculo 1.

As lajes aumentam 0 valor, 0 conforto e a seguranc;a das moradias. As
mais comuns saD as de concreto armado, executadas no local, ou as
pre-moldadas de concreto, compostas de vigotas "T" ou vigotas tre-
Iic;adas e lajotas (tavelas). As lajes pre-moldadas saD as mais econo-
micas e mais simples de executar.

~
Vigota "T" .

Paramontar as lajes pre-moldadas, basta apoiar as vigotas sobre as
cintas de amarrac;ao das paredes, no sentido da largura do comodo, ••



encaixar as lajotas nos vaos intermediarios e fazer uma capa de 3 cm a
5 cm de concreto sobre 0 conjunto.

Apoio da
vigota

~

aparede

5c",

~

Existem muitos fabricantes de lajes pre-moldadas no pais. as seus ende-
regos constam das paginas amarelas das Iistas telefonicas, em geral sob
o titulo "Lajes". Eles tambem podem ser localizados por intermedio das
lojas de material de construgao de sua cidade.

Mais informag6es sobre esse assunto podem ser encontradas no capitu-
lo LAJES (pagina 107) deste Fasciculo 1.

Existem varios tipos e modelos de telhas. as arquitetos e projetistas ex-
ploram essa particularidade para dar personalidade e maior conforto ter-
mico as casas. As telhas podem ser de fibrocimento (cimento-amianto),
argamassa de cimento, barre (ceramica) ou ardosia. Cada uma exige um
madeiramento diferente.

as telhados mais simples e economicos sac os de uma ou duas aguas,
feitos com telhas de fibrocimento. Existe uma grande variedade de telhas
de fibrocimento no mercado, com diferentes desenhos, espessuras e
comprimentos. Algumas delas podem vencer vaos de ate 7 m, sem
apoio intermediario.

E importante dar inclinagao (caimento) correta ao telhado. Se a caixa -
d'agua for instalada no forro, e precise prever 0 espago necessario e
tambem um acesso facil, para limpeza e reparos. Essa caixa deve ficar a
uma altura suficiente para que haja pressao adequada da agua nas tor-
neiras, no vaso sanitaria e no chuveiro.



As lojas de material de constru<;;aodispoem de catalogos dos fabricantes
de tel has de fibrocimento, com dados sobre os tipos, as dimensoes, 0
madeiramento necessario e os cuidados no transporte, no manuseio e
na montagem.

Mais informa<;;oessobre esse assunto podem ser encontradas no capitulo
COBERTURAS DE FIBROCIMENTO (pagina 109) deste Fascfculo1.

Os batentes das portas e das janelas de madeira sao fixados diretamen-
te nos tarugos de madeira chumbados nas paredes. E importante nao
esquecer de nivelar e esquadrejar os batentes. Tambem e necessario
deixar um espa<;;opara 0 acabamento do piso, quando marcar as solei-
ras das portas e a altura dos peitoris das janelas.

E melhor contratar um carpinteiro para colocar as portas. Quase sempre
elas precisam ser aplainadas e necessitam de encaixes para a coloca<;;ao
das dobradi<;;ase das fechaduras. Em geral, as janelas e os vitros ou
basculantes sao vendidos com todas as ferragens. Alguns ja vem ate
com os vidros colocados. Mas se nao vierem com os vidros, e preciso
chamar um vidraceiro.

INSTALAc;AO HIDRAuLiCA

Nesta etapa da obra, e preciso contar com a participa<;;aode um profissio-
nal qualificado (encanador, bombeiro). Ele vai ajudar na elabora<;;aodo
projeto, especifica<;;aodos materiais e no calculo das suas quantidades.

E
E
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Registro
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Alguns fabricantes produzem um "kit" (conjunto completo com os canos
cortados na medida certa e todos os acessorios necessarios), muito pra-
tico para instalag6es mais simples. Folhetos com informag6es detalha-
das para instalag6es residenciais de agua fria podem ser encontrados
em algumas lojas de material de construgao que vendem material hi-
draulico.

Neste caso, 0 ideal tambem e contar com a ajuda de um profissional
do ramo.

Algumas lojas de material de construgao que vendem material hidraulico
disp6em de folhetos com inform~g6es uteis para a instalagao da rede de
esgoto.

Um cuidado e fundamental: nao despeje 0 esgoto da moradia em valetas
abertas, nem em corregos ou riachos. Isso os transforma em focos de
poluigao e doengas.,O correto e escoar 0 esgoto conforme explicado no
capitulo FOSSAS SEPTICAS (pagina 46) deste Fasciculo 1.



INSTALA<;Ao ELETRICA
o primeiro passo e consultar a companhia de eletricidade da regiao, so-
bre 0 local adequado para colocagao dos postes e do rel6gio de luz.

if ,
le

(fJ Dlf
if

SiMBOLOS

E9. pontos de luz no teto

~ ponto de luz na pafede
S interruptor simples

tomada baixa monofasica sem terra
EEl tomada baixa monofasica com terra

®-I tomada media monofasica com terra

~ tomada media bifasica com terra

~I tomada alta bifasica com terra
- eletroduto embutido em alvenaria ou laje

- - eletroduto embutido no piso
_ quadro de distribui<;ao

ATENt;ii.O : 1) Fiae<aodo circuito 1= 1,5 mm2• Demais circuitos = 2,5 mm2

2) Eletroduto 020 mm (3/4")

A instalagao eletrica deve ser feita por um profissional habilitado. Ele vai es-
pecificar os materiais (caixa de luz, disjuntores, fusfveis, fiagao, tomadas, in-
terruptores, bocais e luminarias) e calcular as quantidades necessarias. Tam-
bem nesse caso, algumas lojas de material de construgao que vendem ma-
teriais eletricos disp6em de folhetos com informag6es muito uteis a respeito.

o revestimento mais simples e economico para paredes e tetos e feito com
argamassas a base de cimento. 0 certo e fazer esse revestimento em tres ca-
madas: chapisco, massa grossa (emb~o) e massa fina (reboco) .

•



a chapisco e a base de qualquer revesti-
menta. E recomendado tambem para pare-
des au muros que nao necessitem de qual-
quer revestimento.

A ar~amassa do chapisco e feita de cimento, areia e agua. As demais ar-
gamassas de revestimento tem um quarto componente, que na maioria
dos casas e a cal. Existem muitas argamassas de revestimento prontas,
a venda nas lojas de material de construgao.

As informag6es sabre a preparo e a usa das argamassas de revestimen·
tos estao no capitulo ARGAMASSAS (pagina 20) do Fasciculo 2: "COMO
USARas MATERIAlS",deste Guia.

as pisos s6 devem ser feitos quando a redede esgotoja estivercolocada.
Piso

as pisos sao construfdos sabre uma base de concreto magro denominada
contrapiso. Em geral, a contrapiso tem 8 cm de espessura e e aplicado
sabre a chao da casa, que deve ser bem nivelado e compactado.

a piso mais simples e economico e a cimentado. Ele nada mais e do que
um contrapiso de supemcie alisada, muito usado tambem em calgadas.

as pisos de acabamento mais sofisticado, como ceramicas, ladrilhos, ta-
cos au outros materia is, sao assentados com uma argamassa aplicada
sabre a contrapiso.

Mais informag6essabre a construgao de pisos e contrapisos podem ser en-
contradas no capitulo PISOS E PAVIMENTOS (pagina56) deste Fasciculo1.

• lou~ase metais
• ferragens

• pinturas
·Iimpeza



Lou~as e metais sac encontrados nas lojas de material de constru~ao.
Ha varias op~6es de escolha de vasos ou bacias sanitarias, lavatorios de
banheiro, pias de cozinha, tanques, torneiras, sifOes, ralos (de metal ou
plastico), etc. 0 encanador (bombeiro) sabe como instalar todas essas
pegas. As lojas de materiais de constru~ao disp6em de instru~6es dos
fabricantes para coloca~ao das lou~as e meta is.

Embora muitas pessoas chamem de ferragem os ferros de constru~ao
ou vergalh6es usados no concreto armado, esse termo e mais apropria-
do para designar as dobradi~as, fechaduras, ma~anetas, travas, etc., en-
contradas nas lojas de materiais de constru~ao. Elas podem ser compra-
das tambem em estabelecimentos especializados, chamados de lojas ou
casas de ferragens.

A pintura e importante para proteger a casa contra 0 sol e a chuva. Tam-
bem torna a moradia mais bonita.

Cada tipo de pintura exige um preparo da superficie, uma mistura, uma
tecnica de aplica~ao e um numero de demaos diferentes. Por isso,
consulte antes 0 fabricante da tinta ou um profissional especializado
(pintor). Sempre evite pintar sobre superficies empoeiradas ou com tin-
ta velha.

TIPO DE PINTURA

Aplicac;ao Tinta

interna
cal

latex PVA

banheiro, cozinha esmalte sintetico
Paredes 61eo (barra Iisa)

cal
extern as latex

latex acrflico

Esquadrias de ferro grafite
esmalte sintetico

61eo
Esquadrias de madeira esmalte Sintetico

verniz

o folheto "Maos a Obra", distribuido em lojas de material de constru~ao
mostra, passe a passo, como construir uma pequena casa (39 m2), com
a respectiva rela~ao de materiais. Consulte a ABCPcaso nao consiga um
exemplar desse folheto.

Ao comprar os materiais, sempre de preferencia aqueles fabricados de
acordo com as NORMASTECNICASBRASILEIRAS,identificados por mar-
cas estampadas na embalagem ou no proprio produto. •



FOSSAS SEPTICAS
As fossas septicas, uma benfeitoria complementar as moradias, sao fun-
damentais no combate a doen<;as,verminoses e endemias (como a ca-
lera, por exemplo), pois evitam 0 lan<;amento dos dejetos humanos dire-
tamente em rios, lagos ou mesmo na superficie do solo. 0 seu usa e es-
sencial para a melhoria das condi<;6esde higiene das popula<;6esrurais.

Esse tipo de fossa nada mais e do que um tanque enterrado, que recebe
os esgotos (dejetos e aguas servidas), retem a parte salida e inicia 0 pro-
cesso biolagico de purifica<;ao da parte Ifquida (efluente). Mas e preciso
que esses efluentes sejam infiltrados no solo para completar 0 processo
biolagico de purifica<;aoe eliminar 0 risco de contamina<;ao.

As fossas septicas nao devem ficar muito perto das moradias (para evitar
mau cheiro) nem muito longe (para evitar tubula<;6es muito longas, que
sao mais caras e exigem fossas mais profundas, devido ao caimento da
tubula<;ao). A distEmcia recomendada e 6 m.

Elas devem ser construidas ~~~-~
do lado do banheiro, para ~.P ,.

evitar curvas nas canali- ~" I

za<;6es.Tambem devem ficar \\ ~~
num nivel mais baixo do ter- ",
reno e longe de po<;osou de-"
qualquer outra fonte de cap-' ", '\,
ta<;aode agua (no mfnimo, a ",
30 m de distancia), para evi- ~"
tar contamina<;6es, no caso
de um eventual vazamento.



a tamanho da fossa septica depende do numero de pessoas da mora-
dia. Ela e dimensionada em fungao de um consumo medio de 200 Iitros
de agua por pessoa, por dia. Sua capacidada, entretanto, nunca deve
ser inferior a 1.000 litros.

• pre-moldadas
• feitas no local

FOSSAS SEPTICAS PRE-MOLDADAS

As fossas septicas pre-moldadas tem formato cillndrico. No mercado ha
dois tipos, independentemente da sua capacidade:

• intejri~as,constituidas de uma unica pega
• de aneis, com encaixes macho e femea, para sobreposigao

A menor fossa pre-moldada tem capacidade aproximada de 1.000 litros,
com cerca de 1,1 m de altura e 1,1 m de diametro.

Para volumes maiores, e recomendavel que a altura nao seja maior que
o dobro do diametro, para que a fossa funcione bem. Preste atengao
neste detalhe, principalmente quando a fossa for de aneis sobrepostos.

A instalagao de uma fossa septica pre-moldada comega pela escavagao
do buraco onde ela vai ficar enterrada no terreno. Em seguida, 0 fundo
do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada
de 5 cm de concreto magro. Nas fossas de aneis sobrepostos, e preciso
fazer uma laje de 7 cm de concreto armado no fundo do buraco, sobre
a camada de concreto magro. As informag6es sobre 0 preparo do con-
creto magro e do concreto da laje estao no capitulo CONCRETO (pagina
10) do Fasciculo 2: "COMO USARas MATERIAlS", deste Guia .

•



A tubula<;ao que liga a caixa de inspe<;ao(da rede de esgoto da moradia)
a fossa septica deve ter um caimento de 2%, no minimo, ou seja, 2 cm
por metro de tubula<;ao. Para tanto, 0 topo do buraco da fossa devera fi-
car num nivel inferior ao da safda da caixa de inspe<;ao.

As fossas septicas pre-moldadas podem ser adquiridas diretamente dos
seus fabricantes. Eles tambem dao orienta<;oes sobre a sua montagem
no local. Os seus endere<;osconstam das paginas amarelas das Iistas te-
lef6nicas, em geral sob 0 titulo "Concreto - Pre-moldados".

Ao comprar fossas septicas pre-moldadas, sempre de preferencia aque-
las fabricadas de acordo com as NORMASTECNICASBRASILEIRAS.As
que nao seguem essas normas nao funcionam bem.

FOSSAS SEPTICAS FEITAS NO LOCAL

As fossas septicas feitas no local tem formate retangular. Para funcionar
bem, elas devem ter as seguintes dimensoes:

FOSSAS SEPTICAS RETANGULARES

Dimensoes internas
Numero de Capacidade
pessoas Comprimento Largura Altura (Iitros)

(m) (m) (m)

ate 7 2 • 0,9 1,5 2160

ate 10 2,3 0,9 1,5 2480

ate 14 2,5 0,9 1,5 2700

ate 21 2,7 1,2 1,5 3890

ate 24 3,2 1,2 1,5 4600



~I I~T
Altura

T
Tura

A execu<;aodesse tipo de fossa sep-
tica tambem come<;a pela esca-
va<;aodo buraco onde a fossa vai fi-
car enterrada no terreno.

a fundo do buraco deve ser
compactado, nivelado e coberto _
com uma camada de 5 cm de<",~,.~
concreto magro. Sobre essa ca- .
mada de concreto magro, e fei-
ta uma laje de concreto armado
de 7 cm de espessura. As infor-
ma<;6es sobre 0 preparo do
concreto magro e do concreto
da laje estao no capitulo CON-
CRETO (pagina 10) do Fascfcu-
10 2: "COMO USAR as MATE-
RIAlS", deste Guia.

Uma maneira facil e economica de construir esse tipo de fossa e usar
blocos de concreto e placas pre-moldadas de concreto . •



As paredes sao feitas com blocos de concreto de 15 cm ou de 20 cm de lar-
gura. Durante a execu<;ao da alvenaria, ja devem ser colocados os tubos de
limpeza (esgotamento), de entrada e de saida da fossa e deixadas ranhuras
para encaixe das placas de separa<;ao das camaras. Mais informa<;oes sobre
a constru~ dessas paredes podem ser encontradas no capitulo ALVENA-
RJAS DE BLOCOS DE CONCRETO (pagina 100) deste Fasciculo 1.

As paredes intemas da fossa devem ser revestidas com argamassa a base de
cimento. As infonna<;oes sabre esse assunto estao no capitulo ARGAMAS-
SAS (pagina 20) do Fasciculo 2: "COMO USAR OS MATERIAlS", deste Guia.

A separa<;ao das camaras (chicanas) e a tampa da fossa saD feitas com
placas pre-moldadas de concreto. Para a separa<;ao das camaras saD
necessarias cinco placas: duas de entrada e tres de safda. Essas placas
tem 4 cm de espessura e a armadura em forma de tela.

A tampa e subdividida em duas ou mais placas, dependendo do tama-
nho da fossa, para facilitar a sua execu<;ao e ate a sua remo<;ao, em
caso de necessidade. Essas placas tem 5 cm de espessura e a sua ar-
madura tambem e feita em forma de tela.

1,55m I

.,:~

\
As formas para a mo~dagem das placas das chicanas e da tampa saD
simples requadros de madeira de 2,5 cm x 5 cm.



A concretagem das placas deve ser feita sobre uma superffcie bem lisa,
revestida de papel, para evitar a aderencia do concreto ao piso onde e
feita a concretagem, uma vez que as formas nao tem fundo.

As informac;:6es sobre 0 preparo do concreto para execuc;:ao das placas
pre-moldadas das chicanas e da tampa da fossa (inclusive armadura e
formas), estao no capitulo CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2:
"COMO USAR as MATERIAlS", deste Guia. .

As placas prontas das chicanas saD encaixadas nas ranhuras deixadas
nas paredes da fossa. As da tampa saD simplesmente apoiadas sobre as
paredes da fossa.

LlGA~AO DA REDE DE ESGOTO A FOSSA

A rede de esgoto da moradia deve passar inicialmente par uma caixa de ins-
~o, que seNe para fazer a manutenc;:ao peri6dica da tubulac;:ao,facilitando 0
desentupimento, em caso de necessidade. Essa caixa deve ter 60 cm x 60 cm
e profundidade de 50 cm. Deve ser construida a cerca de 2 m de distimcia da
casa, num buraco de 1 m x 1 m, com profundidade de 0,5 mal m.

a fundo desse buraco deve ser bem compactado e receber uma camada
de 5 cm de concreto magro. As informac;:6es sobre 0 seu preparo estao
no capitulo CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO USAR as
MATERIAlS", deste Guia.

As paredes da caixa podem ser feitas com blocos de concreto de 10 cm
de largura. A tubulac;:ao de entrada e saida da caixa e assentada durante
a execuc;:ao das paredes. Mais informac;:6es sobre a construc;:ao dessas
paredes estao no capitulo ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO
(pagina 100), deste Fascfculo 1.



o fundo e as paredes dessa caixa de inspe~ao devem ser revestidos com
uma argamassa a base de cimento. As informa~6es sobre esse assunto
podem ser encontradas no capitulo ARGAMASSAS (pagina 20), do Fas-
ciculo 2: "COMO USAROS MATERIAlS",deste Guia.

A caixa de inspe~ao e coberta com uma placa
pre~moldada de concreto, com 5 cm de es-
pessura. Essa tampa ficara apoiada direta-
mente nas paredes da caixa. As informa~6es
sobre 0 preparo do concreto para execu~ao da
placa pre-moldada estao no capitulo CON-
CRETO (pagina 10) do Fasciculo 2: "COMO /,~.
USAROS MATERIAlS",deste Guia.

A Iiga~ao da rede de esgoto da moradia a
fossa septica deve ser feita com tubos de 10
cm de diametro, assentados numa valeta e
bem unidos entre si. 0 fundo da valeta deve
ter caimento de 2% (2 cm por metro), no
sentido da caixa de inspe~ao para a fossa
septica, ser bem compactado e nivelado. A -.
medida que os tubos forem assentados, a va-
leta pode ser coberta com terra.

DISTRIBUICfAO DOS EFLUENTES NO SOLO

• valetas de infiltrac;ao
• sumidouros

A utiliza~ao de um ou outro vai depender do tipo de solo (mais poroso ou
menos' poroso) e dos recur-sosdisponlveis para a sua execu~ao. Consulte
um profissional habilitado ou a propria ABCP, antes de decidir qual a me-
Ihor op~ao.

Valetas de infiltra~ao

Este sistema consiste na escava~ao de uma ou mais valetas, nas quais
sao colocados tubos que permitem, ao longo do seu comprimento, escoar
para dentro do solo os efluentes provenientes da fossa septica.

o comprimento total das Iinhasde tubos dependedo tipo de solo e da quanti-
dade de efluente a ser tratada. Em terrenos mais porosos (como os areno-
50S), 8 m de tubas por pessoa 5<30 suficientes. Em terrenos menos porosos
(como os argilo5Os), 5<30 necessarios12 m de tubas por pessoa.Entretanto,
para um bam funcionamento do sistema, cada linha de tubas nao deve ter
mais de 30 m de comprimento. Portanto,dependendodo numero de pessoas
e do tipo de terreno, pode ser necessariamais de uma linhade tubas.



Por exemplo, para uma fossa ligada a uma rede de esgotos dimensiona-
da para uma moradia com sete pessoas, sen:'ionecessarios 56 m de tu-
bos (7 pessoas x 8 m de tubos por pessoa), se 0 terreno for arenoso
(mais poroso). Entretanto, como cada linha de tubos nao deve ter mais
de 30 m de comprimento, deverao ser feitas duas Iinhas de 28 m cada
uma. Se 0 terreno for argiloso (menos poroso), serao necessarios 84 m
de tubos (7 pessoas x 12 m de tubos por pessoa), divididos em tres li-
nhas de 28 m.

Quando 0 terreno nao permite a construgao das valetas na quantidade
e nos comprimentos necessarios, pode ser feito um numero maior de
ramificag6es, de comprimentos menores. E 0 caso da ocorrencia de
obstaculos (uma arvore ou rocha) ou da inexistencia de espago suficien-
te (limite da propriedade). Por exemplo, num caso onde sao necessarios
56 m de linhas de tubos, eles podem ser subdivididos em 4 valetas de
14 m, em vez de 2 valetas de 28 m.

Os tubos devem ter 10 cm de diametro e ser assentados sobre uma
camada de 10 cm de pedra britada (brita) ou cascalho, colocada no
fundo das valetas de infiltragao. Os quatro primeiros tubos que saem
da fossa devem ser unidos entre si. Entre os demais tubos deve ser
deixado um espago de 0,5 cm, para permitir 0 vazamento do efluente
a medida que ele desce pelos tubos. Junto a esses espagos, os tubos
devem ser cobertos (apenas na parte de cima) com um pedago de
lona plastica ou outro material impermeavel, para evitar a entrada de
terra na tubulagao.

Em seguida, as valetas sao fechadas com uma camada de brita, ate
meia altura, e 0 restante com 0 proprio solo.

Lona plaslica OU
Dutro material
impermetwel
/'

Nos entroncamentos ou ramificag6es de tubos e recomendavel 0 usa de
caixas de distribuigao. --



Essas caixas podem ser construidas
do mesmo modo que a caixa de
inspegao da rede de esgoto da mo-
radia (pagina 42 deste Fascfculo 1).

o sumidouro e um pogo sem laje de fundo que permite a penetragao do
efluente da fossa septica no solo.

o diametro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade
de efluentes e do tipo de solo. Mas nao devem ter menos de 1 m de dia-
metro e mais de 3 m de profundidade, para simplificar a construgao.

Por exemplo, para volumes de efluentes de ate 5.000 litros, e posslvel
construir um unico sumidouro de 1,5 m x 3 m. Para volumes acima de
5.000 litros, e necessario construir mais de um sumidouro.

Os sumidouros podem ser feitos com blocos de concreto ou com aneis
pre-moldados de concreto.



A constru~ao de um sumidouro come~a pela escava~ao do buraco no lo-
cal escolhido, a cerca de 3 m da fossa septica e num nfvel um pouco
mais baixo, para facilitar 0 escoamento dos efluentes por gravidade. A
profundidade do buraco deve ser 80 cm maior que a altura final do su-
midouro. Isso permite a coloca~ao de uma camada de pedra britada
(brita) ou cascalho de 50 cm, no fundo do sumidouro (para infiltra~ao
mais rapida do efluente no solo) e de uma camada de terra, de 30 cm,
sobre a tampa do sumidouro.

E recomendavel que 0 diametro dos sumidouros com paredes de blocos
de concreto nao seja inferior a 1,50 m, para facilitar 0 assentamento. Os
blocos s6 devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas
juntas horizontais. As juntas verticais nao devem receber argamassa de
assentamento, para facilitar 0 escoamento dos efluentes. Mais infor-
ma~6es sobre a constru~ao dessas paredes podem ser encontradas no
capitulo ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO (pagina 100), deste
Fasciculo 1.

Se as paredes forem feitas com aneis pre-moldados de concreto, eles
devem ser apenas colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejunta-
mento, para permitir 0 escoamento dos efluentes. Esses aneis podem
ser adquiridos diretamente de fabricantes locais de pre-moldados de
concreto ou de artefatos de cimento. •



AS seus enderegos constam das paginas amarelas das listas telef6nicas,
em geral sob 0 titulo "Cimento - Artefatos".

1

A laje ou tampa do sumidouro pode ser feita com uma ou mais pla-
cas pre-moldadas de concreto. Elas podem ser executadas no pr6-
prio local ou adquiridas diretamente de fabricantes de pre-moldados
ou de artefatos de cimento da regiao. Mais informag6es sobre esse
assunto podem ser encontradas no capitulo LAJES (pagina 107),
deste Fascfculo 1.

as pisos e pavi-
mentos SaD benfei- ~~~
torias muito uteis
porque resistem ao
peso ou ao desgas-
te produzidos por
veiculos, maquinas
ou anima is. Alem
disso, eles mantem
as condig6es de
usa iguais, em
qualquer condigao
climatica. Tambem
oferecem superficies de apoio firmes e seguras. E por facilitarem a
limpeza, contribuem de modo eficaz para reduzir a presenga de micro-
organismos indesejaveis, que se desenvolvem rapidamente em areas
nao pavimentadas.

• concreto
• blocos de concreto

• vigotas de concreto
• solo-cimento



AS pisos e pavimentos de concreto, feitos com uma camada maciga de
concreto moldado no proprio local, tem as seguintes vantagens:

• elevada resistencia ao peso e ao desgaste produzido por anima is,
vefculos de qualquer porte e maquinas agrfcolas

• maior resistencia a agao das chuvas, devido a sua impermeabilidade
• facilidade de limpeza
• conforto para 0 tn3nsito de vefculos e animais
• possibilidade de construgao na propriedade, sem 0 auxflio de

equipamentos especiais
• utilizagao de materiais de construgao faceis de comprar
• custo competitivo

Em resumo, 0 concreto e a solugao tecnica e economica ideal para a
execugao de pisos e pavimentos nas propriedades rurais, principalmente
naquelas mais distantes dos grandes centros urbanos.

No meio, rural, os pisos e pavimentos de concreto podem ser usados em
varias benfeitorias:

• moradias
• galpoes
• currais e estabulos
• pocilgas

• aviarios
• patios e terreiros
• ruas e estradas
• passeios e cal~adas

as pisos e pavimentos de concreto podem cobrir toda a area de circu-
lagao ou ser executados apenas em faixas isoladas - uma solugao eco-
nomica e vantajosa no caso de construgao de passeios, calgadas, ruas,
estradas, aviarios, etc. Elas podem ser:

• individuais (para 0
trfmsito de pessoas em
passeios e calgadas)

• duplas, formando trilhas _ .
(para 0 trfmsito de vef-
culos, em aviarios, ruas
e estradas)

I·
5Dem 70cm

a a
8Dem 120cm •
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Os pisos e pavimentos de concreto devem ser bem planejados. Antes da
sua execugao, e preciso definir a sua espessura, que depende da final i-
dade de uso:

PISOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO

Finalidade de uso Espessura

Areas internas de edifiea<;6es, passeios ou eal<;adase
areas onde nilo passern anirnais de grande porte, tratores 7 ern
ou eargas pesadas

Areas externas corn transito de pequenos ve[eulos, areas 10 ern
de eonfinarnento de anirnais

Areas de estaeionarnento de irnplernentos, tratores
e transito de veieulos rnais pesados (como earninh6es 15 em
e tratores)

E precise definir tambem se 0 piso ou pavimento vai ser executado sobre
o terreno (sobreposto) ou se vai ficar encaixado nele.

Pij;O ou
p<\vlmento '''- ..
s':l,~reposto

Nos dois casos, deve ser previsto um pequeno caimento, para evitar 0
empogamento de agua e para facilitar a limpeza do piso ou pavimento. Em
areas externas e de grande superficie, a agua acumulada das chuvas ou da
limpeza precisa ser escoada por canaletas, para evitar danos ao terreno
(eros6es,vogorocas,etc.), as construg6esvizinhase ao proprio pavimento.

o preparo da base e a primeira etapa da execugao de um piso ou pavi-
mento. Precisa ser muito bem feito, para nao comprometer toda a pavi-
mentagao. Esse preparo comega pela demarcagao da area, com a cra-
vagao de piquetes de madeira, nos quais sac esticados fios ou cordo-
neis, para definir 0 seu contorno.



Os piquetes devem ser fixados pelo menos 40 cm para fora do contorno
da area a ser pavimentada. Em areas internas nao ha necessidade de
demarca<5ao,pois ela ja esta definida pelas paredes dos comodos.

A seguir, e feita a limpeza da area, com a retirada da camada superficial
de solo contendo vegeta<5aoou material org€mico. Caso sejam realizados
cortes no terreno, a area deve ter 0 seu fundo revolvido (escarificado)
numa profundidade minima de 20 cm, compactado e nivelado. Quando
ha necessidade de aterro, este deve ser executado em camadas sucessi-
vas de 20 cm, compactadas uma a uma, ate atingir 0 nivel desejado.
Uma boa compacta<5aoe fundamental para proporcionar maior durabilida-
de aos pisos e pavimentos de concreto. Essa compacta<5aopode ser ma-
nual (usando soquetes de madeira) ou ate mesmo mecanica (utilizando
rolos acoplados a tratores), no caso de grandes areas.

Para um melhor nivelarnento da superficie a ser pavimentada, pode ser
espalhada uma camada de areia ou de saibro. Esses materiais preen-
cherao os vazios e pequenos desniveis.

Os pisos e pavimentos de concreto devem ser executados em faixas com 3
m de largura, no maximo, para facilitar e agilizara sua constru<5ao.

Na concretagem, e usada uma for-
ma de madeira com altura igual a
espessura do piso e com compri-
mento e largura iguais aos da faixa
a ser concretada.

Por exemplo, um curral de 12 m x 18 m (216m2) deve ser executado em
quatro faixas de 3 m de largura. Portanto, cada fOrma ter~ 18 m de com-
primento e 3 m de largura, podendo ser reaproveitada quatro vezes. E
vantajoso alternar a execu<5aodas faixas, 0 que permite dispensar 0 usa
parcial ou total das formas nas outras faixas.
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As formas tambem podem ser dispensaveis nas bordas dos pisos e pavi-
mentos encaixados no terreno e no interior de comodos com menos de
3 m de largura.

Quando 0 comprimento da faixa for muito grande e a quantidade de con-
creto que se consegue misturar por dia for insuficiente para a concretagem
da faixa de uma s6 vez, 0 comprimento da faixa pode ser dividido em eta-
pas de concretagem. Com este procedimento, a fOrma pode ter um com-
primento menor e ser reaproveitada um maior numero de vezes. Se 0 cur-
ral do exemplo anterior tivesse 12 m x 36 m, mas 0 volume de concreto
que se consegue preparar por dia s6 fosse suficiente para preencher uma
forma de 3 m x 18 m, 0 comprimento de cada faixa deveria ser dividido ao
meio, para permitir a concretagem em etapas de 18 m. Portanto, a fOrma
teria 3 m x 18 m (em vez de 3 m x 36 m) e seria reaproveitadaoito vezes.

Nos pisos e pavimentos com previsao de trMego de vefculos pesados,
as fOrmas devem ter um ressalto no sentido do comprimento, para que
as faixas tenham juntas laterais do tipo macho-femea. Com isso, a so-
brecarga de uma faixa passa para as faixas vizinhas. ConseqQentemen-
te, os pisos ou pavimentos durarao mais. Alem disso, e precise ligar as
faixas com uma armadura, para dar maior resistencia ao pavimento.
Essa armadura e muito simples: consiste de vergalh6es (barras de
transfer€mcia) com 8 mm de bitola e 50 cm de comprimento, coloca-
dos de 60 cm em 60 cm.

As faixas isoladas sac executadas de
modo quase igual ao dos demais pi-
sos e pavimentos de concreto. Exis-
tem apenas duas diferengas. Em pri--
meiro lugar, nao h8 necessidade do-
ressalto do tipo macho-femea no
sentido longitudinal.



E nas faixas isoladas destinadas a receber cargas mais pesadas, apenas
quando nao e possivel concretar tudo de uma unica vel, e precise faler
uma junta do tipo macho-femea no sentido transversal, no local onde 0
servigo parar. Nesse caso, tambem devem ser colocados vergalh6es de
50 cm de comprimento, 8 mm de bitola e 15 cm de espagamento entre
um e outro. Por exemplo, uma faixa de 60 cm de largura deve receber
tres pedagos de vergalhao.

Para garantir maior durabilidade dos pisos e pavimentos de concreto, e
recomendavel seguir as seguintes instrug6es:

• a area a ser concretada deve Nivelamento da superficie

ser molhada antes da concreta-
gem, para nao absorver a agua
do concreto

• a superficie de concreto fres- ..
co deve ser bem nivelada com
uma regua de madeira apoia-
da nas formas ou nas faixas ja
prontas, respeitando 0 caimento
projetado. 0 acabamento da superficie pode ser mais aspero ou
mais liso. 0 aspero e conseguido passando uma vassoura de
piagava ou um rodo coberto com uma lona na superficie recem-con-
cretada. 0 liso e conseguido com 0 usa de uma desempenadeira
em toda a area EXBcuc;aodas juntas transversais

• e importantissimo faler juntas ?,--3m~

transversais a cad a 3 m, nas /~)I'~~
faixas dos pisos e pavimentos, ~ _.~
para evitar trincas ou rachadu- ~:I; 1/7:;~~:~:~:~:~~1¥.~i:~:~c,~....~~~-J
de maneira muito simples: basta riscar um sulco de 3 cm de pro-
fundidade no concreto fresco (ainda nao endurecido) com a ponta
de uma colher de pedreiro apoiada numa regua de madeira

A desforma (retirada das formas) pode ser feita 24 horas ap6s a con-
cretagem. Mas a cura (secagem do concreto) deve ser estendida por um
per[odo de 7 dias, no mlnimo. Para isso, e necessario que as faixas se-
jam mantidas umidas durante esse tempo. Durante 0 periodo de cura,
deve ser evitado qualquer tipo de trMego sobre 0 piso ou pavimento de
concreto.
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As informag6es sobre 0 preparo do concreto para pisos e pavimentos (in-
clusive formas, desforma e cura) estao no capitulo CONCRETO (pagina
10) do Fascfculo 2: "COMO USAR OS MATERIAlS", deste Guia.

A economia e a durabilidade de um piso ou pavimento de concreto de-
pendem muito do projeto e da qualidade da sua execugao, sobretudo no
caso de grandes areas. Por isso, e recomendavel consultar um profissio-
nal habilitado ou a propria ABCP.

PISOS DE SLOCOS PRE-MOLDADOS
DE CONCRETO

Os pisos e pavimentos de blocos de concreto sac construidos com um
tipo de bloco pre-moldado de concreto fabricado especial mente para
essa finalidade e assentado um a um no local definitivo.

• execugao mais rapida
• custo reduzido
• utilizagao imediata
• facilidade de remogao ou

deslocamento, quando ne-
cessario, sem perda de
material

• excelente aspecto visual

A utilizagao dos blocos de concreto para pavimentagao e uma boa alter-
nativa para patios e terreiros, ruas e estradas, passeios e calgadas.

Os' blocos de concreto sao produzidos em diversos formatos e tamanhos.

A espessura dos blocos a serem usados depende do peso que terao de
suportar. Ja 0 formate e as demais medidas devem ser escolhidos em
fungao do aspecto visual desejado, dos modelos disponiveis nos fabri-
cantes de pre-moldados da regiao e das vantagens tecnicas proporciona-
das pelos diferentes desenhos. Por exemplo, quanta maior 0 numero de
faces, melhor a transmissao de carga de um bloco para os bloco vizinhos
e, consequentemente, melhor a distribuigao geral da carga.

Os enderegos dos fabricantes e revendedores de blocos de concreto para pavi-
mentagao constam das paginas amarelas das listas telefonicas, em geral sob 0
titulo "Cimento-Artefatos". Ao adquirir os blocos, sempre de preferencia aque-
les fabricados de acordo com as NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.



A defini<;ao da espessura dos
blocos pode ser feita pelo pr6-
prio fabricante ou por um profis-
sional habilitado, ap6s a escolha
do modele de bloco a ser usado.
Em caso de duvidas, consulte a
ABCP a respeito.

as pisos e pavimentos de blocos
de concreto devem ser sempre
encaixados em espa<;os limita-
dos por guias ou meios-fios de
concreto.

a preparo adequado da base e 0 segredo do bom funcionamento dos pi-
sos e pavimentos de blocos de concreto. Assim como na prepara<;ao dos
pisos e pavimentos de concreto, a area deve ser demarcada, a camada
superficial de solo retirada e 0 fundo revolvido (escarificado), bem com-
pactado e nivelado.

A etapa seguinte e a coloca<;ao das guias ou meios-fios. Para simplificar 0
servi<;o, 0 ideal e usar guias pre-moldadas de concreto, colocadas em
valetas abertas no contorno da area. As guias devem acompanhar 0 cai-
mento do piso ou pavimento. Nos locais de entrada e saida de veiculos, as
guias devem ser rebaixadas. Em geral, essas guias tambem podem ser ad-
quiridas dos pr6prios fabricantes de blocos de concreto para pavimenta<;ao.

Depois de preparado 0 fundo e colocadas as guias, deve ser lan<;ada uma
camada de areia de aproximadamente 4 em. Sobre ela serao assentados
os blocos, um a um, com um espa<;o de 2 mm a 3 mm entre um e outro.

Uma vez assentados os blocos, 0 passo seguinte e espalhar arei~ sobre 0 piso
com uma vassoura, de modo a preencher total mente os espa<;os entre os
blocos. A seguir, 0 piso ou pavimento precisa ser compactado com uma placa
ou rolo vibrat6rio. Isso garante um perfeito assentamento dos blocos sobre a
base e 0 completo preenchimento dos espa<;os entre os blocos com areia. as
fabricantes e aplicadores de blocos disp6em desses equipamentos vibrat6rios,
indispensaveis para que os pisos fiquem bem assentados.

Finalmente, sac
feitos os arre- .
mates laterais
junto as guias,
cal<;adas ou pa-
redes, com mei- ' ,. {
os blocos, ou seja, com blocos divididos ao meio.



A execuc;aodos pisos e pavimentos de blocos de concreto pode ser feita
de uma s6 vez ou em etapas, dependendo do rendimento da mao-de-
obra encarregada do servic;o.

Os pisos e pavimentos de blocos de concreto podem ser usados e ate
submetidos a cargas pesadas imediatamente ap6s a sua execuc;ao. Ou-
tra vantagem desse material e que a execuc;ao do piso pode ser inter-
rompida a qualquer momento, sem prejuizo do trMego.

Os pisos de vigotas de concreto, tambem chamados de pisos ripados,
sac na realidade grelhas ou grades pre-moldadas de concreto, usadas
no piso de instalac;6es para criac;ao de animais (bovinos e suinos). ·Eles
permitem escoamento r<3pidodos dejetos ate as esterqueiras ou lagoas
de fermentac;ao. Em geral, 0 piso ripado s6 e utilizado em determinadas
faixas da instalac;ao (baias, canaletas de drenagem).

• facilidade de execuc;ao
• baixo custo
• grande durabilidade
• maior higiene ,
• dimens6es variaveis, adequadas ao peso e tamanho dos animais
l~ facil colocac;aoe remoc;ao(para limpeza, por exemplo)

Os pisos de vigotas de concreto podem ser executados a partir de dois
modelo, pre-moldado, de concreto: ~

• placas vazadas



As placas tem a vantagem de tomar mais rapida a execuc;aodo piso ou
pavimento, embora as pec;assejam mais pesadas. As vigotas permitem
deixar aberturas maiores, em caso de necessidade.

Em ambos os casos essas pec;asdevem ser justapostas, de modo a for-
mar uma grade ou grelha. 0 ideal e que tanto as vigotas como as placas
tenham saliencias (dentes) nas extremidades, para funcionar como
espac;adoresentre uma e outra.

As dimens6es das placas dependem do peso a ser suportado e da disrnncia
entre os pontos de apoio. Ha diferentes modelos, inclusive com aberturas
maiores ou menores, conforme 0 fabricante.

o formate e 0 tamanho das vigotas tambem dependem do peso dos ani-
mais e da distancia entre os seus pontos de apoio.

DIMENSAo DAS VIGOTAS DE CONCRETO

Comprimento
maximo das

vigotas

Espaqo entre
as vigotas

suinoeultura
(todas as fases

de eria<;:ao)

bovinoeultura
(animais com
ate 700 kg)

~

~

variilVel entre
1 em e 2 em,

dependendo da
fase de eria<;:ao

variilVel entre
2 em e 3 em,

dependendo da
idade do animal

A montagem das vigotas e das placas e semelhante: ambas sao apoiadas
sobre as bordas das respectivas valetas. As bordas podem ser feitas com
blocos de concreto.

••



Quando as vigotas ou placas nao
tem saliencias (ou dentes), sac usa-
dos tarugos de madeira como
espa~adores. A vantagem e que 0
espa~o entre uma pe~a e outra
pode variar, de acordo com a ne-
cessidade. Os tarugos, entretanto,
apodrecem, exigindo manuten~ao
freqOente.

Quando 0 piso ripado encosta numa
parede, ele pode se apoiar nas fun-
da~6es.

As placas vazadas ou vigotas pre-moldadas de concreto para pisos e pa-
vimentos podem ser adquiridas diretamente dos fabricantes de pre-mol-
dados ou artefatos de cimento da regiao. Os endere~os dos fabricantes
constam das paginas amarelas das listas telefonicas, em geral sob 0 tI-
tulo "Cimento - Artefatos".

Ao adquirir ou encomendar placas vazadas ou vigotas pre-moldadas de
concreto, sempre de preferencia aquelas fabricadas de acordo com as
NORMASTECNICASBRASILEIRAS.

Quando ha necessidade de grandes quantidades ou quando ha consumo
de diversos tipos de pre-moldados, analise antes se vale a pena fazer as
placas vazadas ou vigotas na propriedade, pois a sua produ~ao e relati-
vamente simples.

Os pisos e pavimentos de solo-cimento sac constituldos de uma cama-
da maci~a de solo-cimento executada no pr6prio local da obra. 0 solo-
cimento e um material alternativo, de baixo custo, obtido pela compac-
ta~ao de uma mistura de solo, cimento e um pouco de agua.

Essa solu~ao e, seguramente, a mais economica, principalmente quando
ha disponibilidade de um solo mais adequado (solo arenoso) a execu~ao
do solo-cimento no local da obra ou pr6ximo a ele, porque esse material
constitui justamente a maior parcela da mistura. Alem disso, os pisos e
pavimentos de solo-cimento tem outras vantagens:

• menor consumo de materiais comprados no comercio
• grande durabilidade



• moradias
• galpoes
• patios e terreiros
• ruas e estradas
• passeios e calc;adas

As informa<;oes sobre a execu<;aodesses pisos e pavimentos estao no
capitulo SOLO-CIMENTO (pagina 39) do Fascfculo 2: "COMO USAR OS
MATERIAlS"deste Guia.

A utiliza<;aodo solo-cimento no piso de moradias segue a mesma orien-
ta<;ao. E e ate mais simples, porque 0 contorno da area ja esta delimita-
do pelas proprias paredes da casa, que funcionam como forma.

A superficie dos pisos e pavimentos de solo-cimento sujeitos ao trMego
de veiculos pesados (caminhoes, carretas, tratores, colheitadeiras, etc.)
e animais de grande porte (bovinos, equinos) deve ser revestida com
uma camada de concreto ou outro material equivalente. Nesses casos, e
recomendavel consultar um profissional habilitado especializado no as- '
sunto ou na propria ABCP.

Os cochos e bebedouros de concreto armado saD benfeitorias necessari-
as nas propriedades rurais com cria<;aode animais de qualquer porte, in-
dependentemente do tamanho do rebanho. Por isso, e recomendavel a
sua execu<;aocom materiais resistentes aos impactos constantes dos ani-
mais e as condi<;oesdo ambiente (chuvas, sol ou dejetos animais).

Os cochos e bebedouros de concreto saD uma solu<;ao ideal, pois ofere-
cem as seguintes vantagens:

• tem grande durabilidade
• permitem a sua constru<;aocom tamanhos e formatos diferentes
• saD de facil limpeza
• nao apodrecem nem saD corroidos com 0 tempo
• precisam de manuten<;ao minima

•



• para volumosos (silagem au capim)
• para minerais

AScochos para volumosos podem ser simples (com acesso par um lado) au
duplos (com acesso pelas dais lados). a seu comprimento varia. Em geral,
e considerado um espa<;ode 70 cm a 80 cm par animal. Par exemplo, um
cacho para 8 animais tera 5,6 m de comprimento (8 animais x 70 cm par
animal). A largura interna deve ser de 50 cm no cacho simples e de 90 cm
no cacho duplo. Esses cochos devem ter supemcie bem lisa, cantos arre-
dondados e drenos com tamp6es no fundo, para facilitar a limpeza.

COChO~UPIO
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l_~ I'......1 ,:-,.a,8m

,,:,,': .• " I::"~.i:~"~
\I .•.~~1, ~,,,,;'If~~~}

Para grandes rebanhos, e reco-
mendavel a usa de cochos cober-
tos, porque sao comprovadamente
mais eficientes. as cochos cober-
tos devem ter um corredor central
para distribui<;ao do volumoso par _
uma carreta forrageira, - , ".' , '

No mercado, ha diferentes modelos
dispon[veis de cochos pre-moldados
para volumosos. as mais comuns
sao as meios-tubos (com apoios
nas extremidades de cada pe<;a)e
as cochos refor~ados (inteiri<;ose
apoiados diretamente no solo).

Tambem ha diferentes modelos
dispon[veis de cochos pre-molda-
dos de concreto para minerais. E
recomendavel que esses cochos
tambem sejam cobertos, mas a
pe-direito (altura) da constru<;ao
deve ser baixo, para proteger as
minerais dos ventos e das chuvas.

Cocho pre-
moldado de

concreto
para

minerais



As dimens6es mais recomendaveispara os cochos de concreto armado para
minerais SaG2,5 m de comprimento, 30 cm de altura e 30 cm de largura.

• bebedouro de curral (ou estabulo)
• bebedouro de pasto

Em ambos os casos, devem ser dimensionados de acordo com 0 numero
de animais que VaGse utilizar deles. Em geral, 0 consumo e da ordem de
40 litros diarios por animal confinado (curral ou estabulo), e de 10 litros
a 20 litros diarios por animal em pastagens. A altura do bebedouro varia
de 60 cm a 70 cm. a comprimento e a largura dependem do formato e
do volume de agua necessarios.

as bebedouros para curral tem, em
geral, formato retangular, com lar-
gura de 60 cm a 70 cm.

Para manter constante 0 volume de
agua nos bebedouros para curral, a
entrada de agua pode ser controla-
da por uma boia protegida por uma
cobertura contra eventuais danos
causados pelos anima is.

as bebedouros para pasta podem ter formato retangular ou circular. Por
exemplo, um rebanho de 300 bovinos necessitaria de um bebedouro de
pasta com capacidade para 6.000 litros (300 animais x 20 litros/animal
por dial ou 6 m3. Um bebedouro circular para essa capacidade teria 3,6
m de diametro e 60 cm de altura.

E recomenqavel construir um piso de concreto com 1,8 m de largura em
torno dos bebedouros, para evitar a forma<;aode lama e atoleiros.



No mercado, ha modelos de bebedouros pre-moldados de concreto, com
os mais diferentes formatos e capacidades.

Os cochos e bebedouros podem ser adquiridos diretamente de fabrican-
tes locais de pre-moldados ou artefatos de cimento. Os seus enderegos
constam das paginas amarelas das listas telefonicas, em geral sob 0 ti-
tulo de "Cimento - Artefatos". Alguns desses fabricantes ate se incum-
bem da montagem dos cochos e bebedouros, inclusive colocando a dis-
posigao os equipamentos medlnicos necessarios.

Ao adquirir ou encomendar cochos e bebedouros pre-moldados de con-
creto, sempre de preferencia aqueles fabricados de acordo com as NOR-
MAS TECNICASBRASILEIRAS.

Em caso de duvida, consulte 0 fabricante ou um profissional habilita-
do (engenheiro agricola ou civil, arquiteto, agronomo ou tecnico em
edificagoes) .

CONSTRU~AO OU PRODU~AO PROPRIAS

Quando ha necessidade de grandes quantidades (confinamento de gran-
des rebanhos), analise antes se vale a pena construir os cochos ou be-
bedouros no proprio local ou se e vantajoso produzir as pegas pre-molda-
das na propriedade, principalmente quando ha consumo de outros tipos
de artefatos (mouroes, blocos, placas, vigotas, etc.). Por exemplo, os be-
bedouros circulares podem ser executados no proprio local, com concre-
to armado ou ferrocimento. Outro exemplo e a produgao propria de
meios tubos pre-moldados de concreto que sac faceis de transportar e
montar. Mas e precise ter um projeto, feito por um profissional habilita-
do, definindo as dimens6es e as armaduras.

As informag6es sobre 0 preparo desses materiais estao nos capftulos
CONCRETO (pagina 10) e FERROCIMENTO (pagina 46) do Fascfculo 2:
"COMO USAROS MATERIAlS",deste Guia.

Mais informag6es sobre a construgao de cochos e bebedouros estao nos
fascfculos deste Guia voltados para criag6es especfficas: bovinocultura,
suinocultura e avicultura.

OBRAS DE CAPTA~AO DE AGUA
Em geral, as propriedades rurais nao contam com um sistema publico de
abastecimento de agua (agua encanada), de modo que e precise instalar
sistemas proprios de abastecimento, captando a agua de:



• rios, riachos, corregos, lagoas, a~udes, barragens ou represas
• minas ou nascentes
• len~ois freaticos (agua de po~o)
• chuvas

A obten~ao de agua de cada uma dessas fontes exige sistema de cap-
ta~ao com caracterfsticas especfficas:

• succ;aodireta na fonte
• drenagem • poc;o

• cisterna
• pequenas barragens

A escolha do sistema mais adequado vai depender da fonte de abasteci-
mento de agua disponfvel na propriedade.

TOMADA DE AGUA POR suc~AoDIRETA NA FONTE
Este sistema e usado quando existe um rio (ou riacho, corrego, a~ude,
barragem, represa ou lagoa) proximo e ha necessidade de grande quan-
tidade de agua (para irriga~ao, por exemplo). A tomada de agua por
suc~ao e feita diretamente no rio, com uma bomba e um mangote. Em
geral, a agua e lan~ada ate um reservatorio ou caixa-d'agua da proprie-
dade, de onde escoa por gravidade para os locais desejados.

Entretanto, sempre ha 0 risco de 0 mangote para suc~ao direta no rio
sofrer deslocamentos ou entupimentos, provocados por assoreamento
ou movimenta~ao de lama, de pedras, de galhos, etc. Alem disso, por
mais que se proteja a boca do mangote ou se fa~a manuten~ao cons-
tante, em epocas de estiagem ela pode ficar acima do nfvel da agua,
provocando interrup~ao do abastecimento e danos ao equipamento.

A solu~ao definitiva para esses pro-
blemas, principalmente quando ha
necessidade de capta~ao de grandes
volumes de agua, e a constru~ao de
um po~o escavado em barrancas
nao atingidas por cheias ou inun-
da~6es e ligado ao rio por uma tubu- Nlvel minima

la~ao fixa. 0 mangote passa a funci- ''';:-'
onar no fundo do po~o, protegido
dos problemasja referidos.



Esse pOlio deve ter 1,5 m a 2 m de diametro. E 0 seu fundo deve ficar
de 1 m a 2 m abaixo do nivel minimo de agua do rio (riacho, corrego,
a<;ude,barragem, represa ou lagoa).

As paredes do pOlio podem ser feitas com blo-
cos de concreto, se 0 diametro do pOlio tiver
mais de 1,5 m. Eles devem ser apoiados sobre
um anel de concreto (pre-moldado ou feito no
local), que servira de funda<;ao.

Mais informa<;oes sobre a constru<;ao dessas paredes podem ser encon-
tradas no capitulo ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO (pagina
100), deste Fascfculo 1.

Mas 0 ideal e fazer 0 pOlio com aneis pre-moldados de concreto. Isso
pode ser feito de duas maneiras:

• em terrenos firmes, primeiro e feita a es-
cava<;aoe depois sac assentados os aneis.

• em terrenos fracas (que desmoro-
nam facilmente), os aneis sac coloca-
dos a medida que a escava<;aoe feita.
Eles descem movidos pelo proprio
peso.

Nos dois casos, 0 primeiro anel serve de base ou funda<;ao para os de-
mais. Construido 0 pOlio, e aberta uma valeta Iigando 0 seu fundo ao rio,
para assentamento de tubos pre-moldados de concreto com diametro
mlnimo de 20 em, por onde a agua entrara em dire<;aoao pOlio. Mais in-
forma<;oes sobre tubos pr~-moldados de concreto podem ser encontra-
das no capitulo TUBULA~OES E CANAlS (pagina 82), deste Fascfculo 1.
As emendas dos tubos devem ser bem rejuntadas com argamassa de ci-
mento e areia. As informa<;oes sobre 0 prepare dessa argamassa estao
no capitulo ARGAMASSAS (pagina 20) do Fascfculo 2: "COMO USARas
MATERIAlS", deste Guia. .



Tanto os aneis como os tubos podem ser comprados de fabricantes 10-
cais de pre-moldados de concreto ou de artefatos de cimento. Os seus
enderegos constam das paginas amarelas das listas telefonicas, em ge-
ral sob 0 titulo "Cimento - Artefatos". Ao adquirir aneis e tubos pre-mol-
dados de concreto sempre de preferencia aqueles fabricados de acordo
com as NORMASTECNICASBRASILEIRAS.

A boca do tuba que fica no fundo do rio deve ser protegida com uma
grade ou tela e examinada periodicamente, para evitar obstrug6es.

Para tampar 0 pogo, deve ser construida uma laje de concreto armado
com 10 cm de espessura, suficiente para aguentar 0 peso da bomba e
do motor. Ela deve ter uma tampa, para permitir a entrada no interior do
pogo, e dois buracos para a passagem das tubulag6es. Mais infor-
mag6es sobre esse assunto podem ser encontradas na capitulo LAJES
(pagina 107) deste Fasciculo 1.

~-- /-----------.:j
Na instalagao da bomba, siga as instrug6es do fabricante. 0 servigo de
encanamento deve ser feito por um profissional qualificado (encanador
ou bombeiro). 0 conjunto de motor e bomba deve ficar bem protegido do
sol e da chuva. Uma solugao definitiva e construir um abrigo (casinha)
com paredes de blocos de concreto e cobertura de fibrocimento.
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A porta desse abrigo deve ser trancada com chave ou cadeado, para evi-
tar 0 acesso de pessoas estranhas ou animais.

Em caso de duvidas sobre esse sistema de captagao de agua, consulte
um profissional habilitado.

Este sistema e usado quando a demanda de agua nao e muito grande e
existe uma mina ou nascente nas proximidades. A captagao de agua de
minas ou nascentes (olhos-d'agua) consiste em drenar essas fontes de
agua por tubos. Essa benfeitoria deve ser construida na epoca mais seca
do ano.

A construgao desse sistema de captagao comega com a escavagao de
um buraco no solo a aproximadamente 2 m de distancia do olho-d'agua,
no sentido morro acima, ate que 0 fundo do buraco fique cheio de agua.
Em seguida, e aberta uma valeta a partir desse buraco ate 0 terreno firme
mais proximo, no sentido morro abaixo, onde sera construfda uma caixa
de passagem. 0 buraco e entao ligado a caixa por tubos pre-moldados de
concreto, de 20 cm a 30 cm de diametro, de dois tipos:

• tubos perfurados (drenos) no trecho da valeta com fundo en-
charcado

• tubos norma is no trecho da valeta com fundo seco (para nao
perder a agua ja captada)

Mais informag6es sobre tubos pre-moldados de concreto podem ser encon-
tradas no capitulo TUBULAc;OES E CANAlS (pagina82), deste Fasciculo1.

• a tubulagao deve ter um caimento de
2% (2 cm por metro de tubo colocado)

• os tubos perfurados devem ser assen-
tados sobre uma camada de brita, re-
juntados com argamassa de cimento e
areia e recobertos com uma camada de
pedra 1 ou 2 e areia.



Os tubas perfurados de concreto (drenos) podem ser instalados de varias
formas, com ramifica<;6esformando redes, dependendo das caracteristi-
cas do local onde serao instalados. Tampa

A caixa de passagem pode ser feita com blocos
de concreto revestidos com argamassa a base
de cimento. A caixa deve ter uma tampa, para
evitar a entrada de animais e folhas. Mais infor-
ma<;6essabre a constru<;ao da caixa de passa-
gem podem ser encontradas no capitulo ALVE-
NARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO (pagina
100) deste Fascfculo 1. As informa<;6essabre a
preparo das argamassas para rejuntar as tubas
e revestir a caixa de passagem estao no capitulo
ARGAMASSAS (pagina 20) do Fascfculo 2:
"COMO USAROS MATERIAlS",deste Guia.

o buraco e a valeta so devem ser aterrados apos a coloca<;aodos tubas
perfurados e dos tubas normais e apos a execu<;aoda caixa de passa-
gem. Desta saira a tubula<;ao de abastecimento da propriedade.

Convem proteger a local da nascente com cercas, para evitar a entrada
de animais au qualquer outro agente poluidor. Mais informa<;6es sabre
esse assunto podem ser encontradas no capitulo CERCAS (pagina 8),
deste Fascfculo 1.

Os tubas pre-moldados de concreto podem ser comprados de fabrican-
tes locais de pre-moldados de concreto au de artefatos de cimento. Os
seus endere<;os constam das paginas amarelas das listas telef6nicas,
em geral sob a titulo "Cimento - Artefatos". Ao adquirir tubas, sempre de
preferencia aqueles fabricados de acordo com as NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS.Em caso de duvidas sabre esse sistema de capta<;ao de
agua, consulte um profissional habilitado.

Essa benfeitoria, usada para captar pequenas quantidades de agua, e
uma boa solu<;aoquando nao ha possibilidade de aproveitamento de ria-
chos, nascentes au similares. Entretanto, a len<;olde agua (Ien~ol frea-
tico) precisa estar num nlvel elevado no ponto de capta<;ao. Portanto,
para evitar a abertura de po<;osem locais inadequados, que deem pouca
agua au exijam perfura<;ao muito profunda au dificil, e recomendavel
consultar antes um especialista no assunto. ••



Em geral, os po~os tem diametro de 1 m a 2 m e profundidade variaveis
entre 3 m e 20 m, dependendo da profundidade do len~ol freatico. 0
ideal e sempre retirar a agua com uma bomba-d'agua. A retirada com
balde, alem de pouco produtiva, apresenta risco de contamina~ao, pois
e dificil manter 0 balde sempre limpo.

o local para a constru~ao do po~o tem de ser bem estudado. Deve ficar
afastado uns 30 m no sentido morro acima, de focos de polui~ao (fossas
septicas, sumidouros, esterqueiras, etc.) e em areas nao sujeitas a inun-
da~6es. 0 especialista podera dar maiores informa~6es sobre a melhor
localiza~ao do po~o.

A sua constru~ao e igual a dos po~os para TOMADA DE AGUA POR
SUCQAODIRETANA FONTE(pagina 71 deste Fasciculo 1). 0 ideal e usar
aneis pre-moldados de concreto, mas tambem podem ser utilizados blo-
cos de concreto, quando 0 diametro do po~o for superior a 1,5 m.

Anel pre-
moldado

~ ~ de concreto

Para evitar contamina~6es (agua de chuva, esgoto, etc.), os 3 primeiros
metros de parede da parte inferior do po~o devem ser revestidos com
uma argamassa a base de cimento, qualquer que tenha sido 0 material
usado (aneis pre-moldados ou blocos de concreto). As informa~6es so-
bre 0 preparo desse revestimento estao no capitulo ARGAMASSAS (pa-
gina 20) do Fasciculo 2: "COMO USAROS MATERIAlS",deste Guia.

E preciso ainda fazer uma laje sobre 0 po~o, por motivos de seguran~a e
higiene, e tambem para aguentar 0 conjunto de motor e bomba. Essa
laje e igual a dos po~os para TOMADA DE AGUA POR SUCQAODIRETA
NA FONTE(pagina 71 deste Fasciculo 1), devendo ter uma tampa, para
permitir a entrada no po~o e aberturas para a tubula~ao.



As cisternas sac benfeitorias usadas nas regi6es secas. Servem para
captar e armazenar as aguas da chuva que escorrem de telhados, de
terreiros para secagem de graos, de patios de residencias e de outras
areas pavimentadas.

As cisternas sac formadas por um sistema de captacrao, um reserva-
t6rio de armazenamento e um sistema de filtragem .

• para captacrao de agua do telhado
• para captacrao de agua de areas pavimentadas

Os dois modelos devem ser construidos a pelo menos 15 m de distancia
de fossas, currais, pocilgas, depositos de lixo, etc., para evitar contami-
nag6es. E ambos devem ter um sistema de filtragem, para garantir a boa
qualidade da agua.

As cisternas para captagao de agua do telhado recolhem pequenas
quantidades de agua. A captagao e feita por um conjunto de calhas e tu-
bos (em geral de PVC, com 10 cm de diametro), que conduzem a agua
da chuva para um reservatorio.

o tamanho do reservatorio depende do consumo, da area do telhado e
da quantidade de chuva que cai na regiao. Um profissional especializado
(engenheiro agricola, agronomo, tecnico agricola ou extensionista) pode
ajudar a definir 0 tamanho ideal em cada caso. 0 certo e executar esse
reservatorio total ou parcialmente enterrado. Isso reduz 0 custo da cons-
trugao e mantem a agua mais fresca.

o dimensionamento do sistema de captagao deve respeitar alguns valo-
res medios de consumo diario de agua nas regi6es brasileiras afetadas
pela seca.

VOLUME D1ARIO TOTAL DE AGUA NECESsARIO (em Iitros)

Hamem (par pessaa) de 14 a 28

Bavinas (par cabel1a) de53a83

Equinas (par cabel1a) de 41 a 68

Caprinas (par cabel1a) de 6 all

Ovinas (par cabel1a) de 6 all

Suinas (par cabel1a) de 6 a 16

Aves (late de 100) de 20 a 38 •



o reservatorio pode ser construido com concreto armado ou ferrocimen-
to. Mas precisa ser muito bem feito, para evitar vazamentos. Mais infor-
mag6es sobre esse assunto podem ser encontradas no capitulo RESER-
VATORIOS DE AGUA (pagina 87), deste Fascfculo 1.

Os reservatorio devem ser cobertos com uma laje, um telhado ou uma
tampa, dependendo do seu tamanho, para evitar acidentes e a entrada de
luz e sujeira. 0 importante e que essa cobertura tenha um suspiro (areja-
dor), aberturas para passagem das tubulag6es e uma pequena tampa re-
movivel, para limpeza e conservagao. Mais informag6es sobre esse assun-
to podem ser encontradas no capitulo LAJES (pagina 107) e no capitulo
COBERTURAS DE FIBROCIMENTO (pagina 109), deste Fascfculo1.

o reservatorio tambem deve ter um ladrao (ou sangradouro), que consis-
te de um tuba de 5 cm de diametro, colocado no topo da parede do re-
servatorio, para escoar 0 excesso de agua.

Uma calgada de aproximadamente 80 cm de largura deve ser construida
ao redor do tanque, para proteger melhor as paredes. Mais informag6es
sobre esse assunto podem ser encontradas no capitulo PISOS E PAVI-
MENTOS (pagina 56), deste Fascfculo 1.

A agua armazenada nessas cis-
ternas deve ser filtrada na sai-
da. Para isso, e preciso instalar L d - '~ a rao au
um filtro dentro do reservatorio, sangradouro

composto de camadas de pe-
dra (brita ou cascalho), carvao
vegetal, areia grossa e areia
fina, superpostas nessa ordem,
de baixo para cima. A boca do
tuba de saida do reservatorio
deve ficar enterrada na cama-
da inferior desse filtro.

E sempre preferlvel retirar a agua com uma bomba. A retirada com balde
e pouco produtiva e apresenta risco de contaminagao.

E recomendavel nao deixar a agua do inicio da chuva entrar no reserva-
torio, pois ela contem muita sujeira. Para isso, 0 tubo de PVCque sai da
calha deve ser mantido fora da entrada do reservatorio, ate a agua ficar
limpa. So entao ele e colocado dentro da cisterna. Quando essa agua se
destinar ao consumo ou ao preparo dos alimentos, e recomendavel fer-
ve-Ia antes de usar.

As cisternas para captagao de agua de pisos ou pavimentos SaDusadas
quando a area dos telhados das moradias nao e suficiente para coletar a
agua necessaria para a propriedade.



Nesse sistema, a agua da chuva que cai nas areas pavimentadas e reco-
Ihida em canaletas e ralos, de onde e conduzida por tubos ate um filtro e
deste para um reservat6rio igual ao do sistema de captac;ao de agua do
telhado.

Os pisos e pavimentos ja existentes podem ser aproveitados para a cap-
tac;ao da agua da chuva. Quando construidos para essa finalidade, os pi-
sos e pavimentos devem ser feitos de modo a conduzir a agua direto para
os ralos, dispensando as canaletas, e com um caimento mlnimo de 3% (3
cm por metro de extensao de pavimento). 0 ideal tambem e que todo 0
contorno da area de captac;aoseja delimitado por uma mureta de 20 cm
de altura (uma fiada de blocos de concreto). Isso evita a entrada de barro,
poeira ou sujeiras que contaminam a agua captada. Mais informac;6esso-
bre a construc;ao dessas areas pavimentadas podem ser encontradas no
capitulo PISOS E PAVIMENTOS (pagina 56), deste Fasciculo 1.

o tamanho do reservat6rio depende do consumo, da area pavimentada e
da quantidade de chuva que cai na regiao. Um profissional habilitado
(engenheiro agricola, agr6nomo, tecnico agricola ou extensionista) pode
ajudar a definir 0 tamanho ideal do reservat6rio e da area do pavimento.
Como refer€mcia para dimensionamento do sistema de captac;ao, vale a
mesma tabela do sistema de Cisternas para capta~ao de agua do
telhado (pagina 77) deste Fasciculo 1.

o reservat6rio pode ser construido com concreto armado ou ferrocimen-
to. Mas precisa ser muito bem feito, para evitar vazamentos. Mais infor-
mac;6essobre esse assunto podem ser encontradas no capitulo RESER-
VATORIOS DE AGUA (pagina 87), deste Fasciculo 1.

Esse reservat6rio deve ser coberto com uma laje ou um telhado, com
caimento para 0 lade da area de captac;ao, de modo a tarnbem contribu-
ir para 0 abastecimento de agua. 0 importante e que essa cobertura te-
nha um suspiro (arejador), aberturas para a passagem das tubulac;6es e
uma pequena tampa removivel, para limpeza e conservac;ao. Mais infor-
mac;6essobre esse assunto podem ser encontradas nos capltulos LAJES
(pagina 107) (' COBERTURAS DE FIBROCIMENTO (~agina 109), deste
Fasciculo 1.

E recomenda IE'I nao deixar a agua captada no inicio da chuva entrar no
reservat6rio, pois contem muita sujeira. Isso e feito com a ajuda de um
desvio na tubulac;ao (Iadrao), ahtes da entrada no reservat6rio.
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As barragens aproveitam a agua de rios, c6rregos ou riachos disponfveis
na propriedade. Alem de captar agua, elas tem a vantagem de poder
servir tambem para outras finalidades, como por exemplo:

• geragao de energia eletrica
• irrigagao
• criagao de peixes/~"'.</~/:- " ;-')',<?,' " \/~.-~" dl~~~<".~~ .....;.~

/' .r>'" / ~f~~ \
\ /.- " 'VY /, •..../ Futura

.."' •. ., •..•, " /(r( - "/ F /'" aguada
-.......•••_'- ~ ,\j ~""

~ .••~ "'-, -<::'. ';i#~- .
. - "",,,, - "- '} '} Futura

..••.• "-..~. barragem

~,.
Estreitamento ·ou ...........••.

gargantas de vales

Elas devem ser construfdas em estreitamentos ou gargantas de vales,
principalmente por questoes de economia.

• concreto
• solo-cimento
• terra
• pedras (enrocamento)

Qualquer que seja 0 material utilizado, todas as barragens sac executa-
das com a superposigao de camadas.

A construgao de uma pequena barragem, independentemente do materi-
al utilizado, deve ser feita com base num projeto obrigatoriamente elabo-
rado por um profissional habilitado (engenheiro civil, engenheiro agricola



ou agronomo), por ser uma obra de responsabilidade. 0 projeto e a exe-
cugao da obra devem considerar diversos fatores:

• volume de agua a ser captada
• materiais disponfveis nas proximidades
• capacidade de suporte do solo para aguentar 0 peso da barragem
• topografia da area
• fndice de chuvas na regiao
• intensidade de evaporagao local
• fundagao firme, garantindo boa estabilidade da obra
• utilizagao de tecnicas e procedimentos de construgao que evitem a

ocorrencia de trincas ou fissuras
• domfnio da tecnologia dos materiais a serem utilizados

• saD impermeaveis (quando esses materia is sao usados corretamente)
• duram muito mais
• consomem menos materia is (par exemplo, dispensam 0 revestimento)
• 0 nucleo das barragens pode ser preenchido com terra, reduzindo

o seu custo

Ja as barragens de terra e de pedras nao saD impermeaveis. Isso dificul-
ta 0 armazenamento da agua e gera 0 risco de rompimento. Por isso, e
preciso fazer um revestimento de concreto ou solo-cimento, pelo menos
na parte da barragem que fica em contato com a agua. Em alguns ca-
sos, e ate recomendavel fazer um diafragma (parede) de concreto no
nucleo dessas barragens.

Revestimento Diafragma
de concreto de

concreto



As barragens tambem podem ser feitas com solo-cimento ensacado,
com um nucleo de argila ou solo-cimento. As informagoes sobre 0 pre-
pare do solo-cimento ensacado estao no capitulo SOLO-CIMENTO (pagi-
na 42) do Fascfculo 2: "COMO USAROS MATERIAlS",deste Guia.

, ,
" •••............. , '"
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Toda barragem deve ter um vertedouro (Iadrao ou sangradouro), para es-
coar 0 excesso de agua e evitar que ela suba alem da altura da barragem,
transbordando pelo topo (crista). Isso pode causar danos serios a barra-
gem, desgastando 0 topo e causando infiltragoes e eresao na base.

-TUBULA~OES E CANAlS
o capitulo OBRAS DE CAPTAC;AO DE AGUA (pagina 70) deste Fascfculo
1 apresentou as principais benfeitorias usadas para a captagao de agua
em rios, riachos, c6rregos, lagoas, agudes, barragens ou represas, minas
ou nascentes, leng6is freaticos (pogos) e de chuvas.

l'"" "- j)
ti\<y

-~-JIJ~
As tubulagoes e canais servem ~~ __
para conduzir a agua do local de ~

~~~e~~;~~~:~~~}~u1~~i£~~,Z~$;fg}~·
das para fossas septicas, ester- - ""
queiras, lagoas ou reservat6rios-
de tratamento.



Os canais conduzem os Ifquidos a ceu aberto e 0 seu escoamento e
sempre por gravidade.

Os canais de menor porte, para escoamento de pequenos volumes de If-
quidos, sac denominados canaletas.

As tubula~oes conduzem os Ifquidos de forma fechada, podendo ser en-
terradas. 0 escoamento dos Ifquidos pelas tubulagoes pode ser feito sob
pressao (bombeamento, por exemplo).

TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
Os tubos pre-moldados de concreto oferecem as seguintes vantagens
nas construgoes rurais:

• grande durabilidade
• elevada resistencia
• encaixe mais preciso, devido a uniformidade das suas medidas
• diversas dimensoes padronizadas, permitindo seu uso nos mais

variados tipos de construgoes rurais.

o diametro e 0 compri-
mento sac as duas ca-
racteristicas mais im-
portantes dos tubos
pre-moldados de con-
creto.

T
Diametro

.1

o diametro dos tubos para uma obra depende do volume de Ifquido
(agua, dejetos, aguas servidas) a ser escoada. No mercado existem tu-
bos com diametros variando de 15 cm a 2 m. 0 comprimento dos tubos
varia de 1 m a 2 m, dependendo do seu peso, para facilitar 0 transporte
e a instalagao. Por exemplo, um tubo de concreto de 20 cm de diametro
tem 1 m de comprimento e pesa cerca de 65 kg.

• normais (estanques)
• perfurados ou drenos (permeaveis)
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Existem muitos fabricantes de tubos pre-moldados de concreto. Os seus
enderegos constam das paginas amarelas das Iistas telef6nicas, em ge-
ral sob 0 titulo "Cimento - Artefatos". Ao adquirir esses tubos, sempre de
preferencia aqueles fabricados de acordo com as NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS.

Em geral, as tubulag6es feitas com tubos pre-moldados de concreto saD
enterradas. A execugao de uma tUbulagao enterrada e muito simples.
Abre-se uma valeta na profundidade necessaria e com um caimento sufi-
ciente para 0 escoamento do Ifquido (por exemplo, 2% ou 2 cm por me-
tro de tubulagao). Essa valeta deve ter uma largura compatlvel com 0 di-
ametro do tubo. 0 fundo da valeta deve ser bem compactado. 0 ideal e
colocar uma camada de 5 cm de concreto magro no fundo da valeta,
para assentamento dos tubos. As informag6es sobre 0 preparo dessa ca-
mada estao no capitulo CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO
USAROS MATERIAlS",deste Guia.

Se for necessaria uma perfeita vedagao
nas jung6es dos tubos, podem ser usa- ------
dos aneis de borracha, em geral forne-
cidos pelos proprios fabricantes dos tu-
bos. Caso contra rio, eles podem ser re-
juntados com argamassa a base de ci- . _,.
mento. As informag6es sobre 0 preparo,;;5~'
dessa argamassa de rejuntamento .~·;;::':2~~~
estao no capitulo ARGAMASSAS (pagi-'::>:.:;Y:~;~~
na 20) do Fascfculo 2, "COMO USAR .J'~:f~~·,,'-
OS MATERIAlS", deste Guia.·~'···"'~-"'" ,\

Apos 0 assentamento dos tubos, a vale-
ta pode ser fechada com a terra da es-
cavagao.



As canaletas sao pequenos canais que' conduzem a agua captada ou
servida a ceu aberto quando nao ha necessidade de conduzi-Ias em tu-
bulac;oes fechadas ou enterradas. Na realidade, sao meios-tubos pre-
moldados de concreto, de varios diametros e comprimentos. As canale-
tas tambem servem para fazer cochos.

Na maioria dos casos, os fabricantes dos tubos tambem produzem ca-
naletas pre-moldadas de concreto. Os seus enderec;os constam das pa-
ginas amarelas das listas telefonicas, em geral sob 0 titulo "Cimento -
Artefatos". Ao adquirir canaletas pre-moldadas de concreto, sempre de
preferencia aquelas fabricadas de acordo com as NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS.

Outra oPc;ao, para quantidades menores, e fazer canaletas de ferroci-
mento na propriedade. As informac;oes sobre 0 preparo e a execuc;aode
diversas pec;asdesse material de construc;ao estao no capitulo FERRO-
CIMENTO (pagina 52) do Fascfculo 2: "COMO USAR OS MATERIAlS",
deste Guia.

Para grandes quantidades (extensas redes de drenagem ou cochos, por
exemplo), vale a pena analisar se e vantajoso produzir as canaletas pre-
moldadas de concreto na propriedade.

Os canais que levam a agua capta-
da ate os reservat6rios ou direta-
mente as lavouras tem perdas, por
infiltrac;ao, de ate 50% do volume
total captado, quando nao recebem
nenhum tipo de' revestimento que
tome os seus leitos impermeaveis.
Alem disso, necessitam de manu-
tenc;ao frequente (capinas, recom-
posic;aodos taludes, fechamento de
trincas, etc.).



o uso de materia is a base de cimento (concreto, solo-cimento e ferroci-
mento) na construgao de canais ou no revestimento dos ja existentes
oferece muitas vantagens:

• impermeabilidade
• baixo custo
• durabilidade (ate mais de 40 anos)
• prevengao contra erosoes
• resistencia a agao de agua e a impactos
• maior capacidade de escoamento da agua
• custo minimo de manutengao (impedem 0 crescimento de vege-

tagao no fundo e nas paredes laterais, por exemplo)
• possibilidade de redugao do tragado da obra, por permitir grandes

caimentos
• resistencia ao pisoteio de animais
• facilidade de construgao pelo pessoal da propriedade

QualQuerque seja 0 materi-
al usado na construgao, a
primeira etapa de execugao
e sempre a locagao do ca-
nal no terreno. A seguir
deve ser aberta uma vala,
no formate do canal, com 0
caimento necessario. 0 fun-
do e as paredes laterais
(taludes) da vala devem ser
bem compactados.

Os canais de concreto podem ser executados mais facilmente de duas
maneiras:

• concretando 0 fundo e as paredes laterais no local
• concretando 0 fundo no local e fazendo as paredes laterais com

placas pre-moldadas de concreto

Se 0 canal for concretado no local,
primeiro deve ser feito 0 fundo e de-
pois as laterais, com 0 auxflio de
uma f6rma.

Se as paredes laterais forem feitas';':'"
com placas pre-moldadas de con-.'·:
creto, 0 fundo tambem e concreta-
do primeiro ..



Depois, as placas devem ser colocadas, uma a uma, sobre os taludes da
vala e rejuntadas com uma argamassa a base de cimento.

As informac;6es sobre 0 prepare e 0 uso do concreto e da argamassa de
rejuntamento para construc;ao de canais estao nos capitulos CONCRETO
(pagina 10) e ARGAMASSAS (pagina 20) do Fasclculo 2: "COMO USAR
OS MATERIAlS", deste Guia.

Os canais tambem podem ser construidos ou reve$tidos com solo-cimen-
to, solo-cimento ensacado ou ferrocimento. As informac;6es sabre 0 usa
desses materiais estao nos capitulos SOLO-CIMENTO (pagina 29) e FER-
ROCIMENTO (pagina 52) do Fasciculo 2: "COMO USAR OS MATERIAlS",
deste Guia.

Os projetos de canais de maior porte devem ser feitos par um profissional
habilitado (engenheiro civil). Cabe a ele orientar 0 levantamento topografico
da regiao onde os canais iraQ passaro Com base nesses dados, ele escolhe-
ra 0 melhor trac;ado (para reduzir os' gastos com cortes ou aterros) e definira
a espessura das paredes (macic;as ou em placas pre-moldadas), em func;ao
do volume de agua a ser escoado. Esse profissional tambem devera super-
visionar a execuc;ao da obra. Em caso de duvidas, consulte a ABCP.

RESERVATORIOS DE AGUA
Os capftulos OBRAS DE CAPTAc;AO DE AGUA (pagina 70) e TUBULAc;6ES E
CANAlS (pagina 82) deste Fasciculo 1 apresentaram diversas altemativas para
captac;ao de agua e sua conduc;ao ate reservat6rios ou caixas onde a t'lgua
captada e armazenada para garantir um abastecimento regular da propriedade.

Para haver regularidade no abastecimento, 0 tamanho do reservatOrio deve
ser calculado em func;ao das necessidades da propriedade, acrescidas de
uma reserva para emergencias (picos de consumo, estiagens, etc.).

CONSUMO MEDIO DlARIO DE AGUA

Finalidade Padrio
Homens (por pessoa) 200litros

Bovinos (por cabe«a) 60litros

Equinos (por cabe«a) 50litros

Su[nos (por cabe«a) 15 Iitros

Aves (Iote de 100) 10 Iitros

ATENQAo: Em regi6es afetadas pela seca, use a tabela da pagina 77 ou procure um
extensionista local. •



Para dimensionar os reservat6rios, 0 ideal e contar com a ajuda de um
profissional habilitado (engenheiro agricola, agr6nomo, tecnico agricola
ou extensionista), pois devem ser considerados varios fatores:

• necessidade das diversas culturas e planta~6es
• evapora~ao da agua contida no reservat6rio
• quantidade de chuva na regiao (caso das cisternas)
• caracterlsticas climaticas da regiao (elas determinam a necessida-

de ou conveniencia de armazenagens estrategicas para periodos
de estiagem)

Os reservat6rios enterrados ou semi-enterrados tem a vantagem de man-
ter a agua mais fresca. Em geral, a sua constru~ao tambem e mais facil
e de menor custo. A escolha entre um e outro depende da finalidade de
use, das caracterfsticas do terreno e das necessidades tecnicas do
sistema de abastecimento de agua utilizado. Por exemplo, no sistema de
cisterna para capta~ao de agua de pisos e pavimentos, 0 reservat6rio
tem de ser enterrado. Ja um reservat6rio num terreno em declive custara
menos se for semi-enterrado.



Os bebedouros sao um caso tipico de reservat6rios ao nlvel do chao.

~~.=---="'--'-l?!S
Os reservat6rios elevados tem a fi-
nalidade de proporcionar a abasteci-
menta direto, par gravidade. Quanta
maior a altura, maior a pressao da
agua.

As torres de sustenta<;ao dos reservat6rios elevados 5<30 de concreto armada
e devem ser projetadas par um profissional habilitado (engenheiro civil au cal-
culista). 0 reservat6rio, no tapa da torre, pode ser de diversos materiais:

• fibrocimento
• concreto armado

• pre-moldado de concreto
• ferrocimento

Os reservat6rios de fibrocimento (au cimento-amianto) 5<30 as tradicionais
caixas d'agua encontradas nas lojas de material de constru<;ao. Fabricados
em formato quadrado, retangular au circular, suas paredes podem ser retas
au inclinadas, para permitir a empilhamento no transporte. Os menores tem
capacidade para 50 litros e as maiores para 1.500 litros, com varios tama-
nhos intermediarios: 500 litros, 750 litros e 1.000 litros.

Em caso de necessidade de armazenar volumes de agua superiores a capa-
cidade da caixa de maior tamanho, e passive I usar varias caixas-d'agua, uni-
das com canas de PVC.

As caixas-d'agua de fibro-
cimento sao colocadas,
em geral, entre a laje (au
forro) e a telhado das
constru<;6es. Elas ja vem
com tampas.

-



Os reservatorios de concreto armado tem uma vantagem: podem ser
construfdos em qualquer medida, no local da obra. Porem, eles e suas
funda<;6es devem ser projetados por um profissional habilitado (enge-
nheiro civil ou calculista). Isso e necessario porque ate mesmo os pe-
quenos reservatorios podem sofrer trincas ou fissuras, se nao forem cor-
retamente calculados e executados.

No mercado, existem diversos tipos
e modelos de reservatorios e caixas-
d'agua pre-moldadas de concreto.
Vale a pena pesquisar os modelos e
os pre<;osdos fabricantes da regiao.

Uma boa op<;aosac os reservatorios
construidos com aneis pre-molda-
dos de concreto para caixas d'agua.
Eles tem perfil para encaixe uns so-
bre os outros e aneis de borracha
fornecidos pelos seus fabricantes
para evitar vazamentos. 0 acaba-
mento desses aneis pre-moldados
de concreto tambem garante uma
perfeita impermeabiliza<;ao.

Os reservatorios e caixas-d'agua pre-moldados de concreto devem ser
assentados sobre uma base firme e salida. Em geral, 0 proprio fabricante
dos pre-moldados da a orienta<;ao
necessaria.

Alguns fabricantes de pre-mold ados
de concreto tambem vendem pos-
tes e plataformas elevadas, para
instala<;ao de uma ou mais caixas-
d'agua de fibrocimento.

Os reservatorios, caixas-d'agua, aneis, postes e plataformas elevadas
pre-moldadas de concreto podem ser adquiridas diretamente de fabri-
cantes da regiao. Os seus endere<;osconstam das paginas amarelas das
listas telef6nicas, em geral sob 0 titulo "Cimento-Artefatos" ou "Pre-mol-
dados". Ao adquirir qualquer uma dessas pe<;as,sempre de preferencia
aquelas fabricadas de acordo com as NORMASTECNICASBRASILEIRAS.



As informac;:6es para a
construc;:ao de reservat6ri-
os de ferrocimento com
capacidade entre 400 li-
tros e 33.000 litros estao
no capitulo FERROCI-
MENTO (pagina 50) do
Fasciculo 2: "COMO
USAR as MATERIAlS",
deste Guia.

Em caso de duvida, consulte um profissional habilitado ou a propria
ABCP.

- -OBRAS DE CONTEN~AO DE EROSAO
Chuvas, ventos, tempestades, enchentes, correnteza de rios e corre-
gos, etc. podem provocar graves danos ao solo e reduzir drasticamen-
te a produtividade da propriedade rural, alem de colocar em risco a
vida de homens e animais. Na pratica, essa ac;:ao destruidora
(erosao), e caracterizada pela remoc;:aodas camadas ferteis do terre-
no e pelo desaparecimento de componentes estruturais do solo. As
consequencias sac a reduc;:aoda fertilidade de areas cultivaveis, risco
de deslizamento de encostas e assoreamento dos leitos de corregos,
rios ou lagoas.

as materiais a base de cimento sac muito uteis na construc;:aode benfei-
torias para contenc;:aodos efeitos da erosao em encostas, taludes, mar-
gens de rios e corregos, canais, lagoas, ac;udes e represas, e ate
mesmo para controle de voc;orocas, por proporcionarem soluc;:6esrapi-
das, duraveis e economicas.

Entre as opc;:6esdisponiveis, a mais simples e a utilizac;:aode solo-ci-
mento. As informac;:6essobre a utilizac;:aode solo-cimento ensacado na
construc;:aode muros de arrimo e diques e no revestimento de encostas
e taludes estao no capitulo SOLO-CIMENTO (pagina 42) do Fascfculo
2: "COMO USAR as MATERIAlS", deste Guia. a solo-cimento tambem
pode ser usado como material para a construc;:aodas fundac;:6esdessas
benfeitorias. Muro de arrimo (ate Revestimento de taludes e

2m de altura) encostas (ate 2m de altura)

Diques de
solo-cimento

ensacado

•



Existem ainda outras solu~6es simples e economicas de utiliza~ao de
pre-moldados de concreto. Uma delas, por exemplo, chama-se muro-
gaiola (crib-wall), que consiste de vigotas com saliencias nas duas pon-
tas, para permitir a sua superposi~ao por entrela~amento.

Essas vigotas se entrela~am, formando estruturas semelhantes a foguei-
ras, gaiolas ou pilhas de madeira. 0 seu interior e preenchido com terra
bem socada.

o muro-gaiola e uma otima solu~ao para a conten~ao de taludes e en-
costas, com as seguintes vantagens:

• facilidade e rapidez na constru~ao
• custo baixo
• economia no transporte (pe~as leves e de tamanhos padronizados)
• facilidade de adapta~ao ao terreno, inclusive em taludes curvos
• distribui~ao homogenea da pressao sobre 0 terreno
• estabilidade, pois 0 conjunto nao e afetado por recalques em dife-

rentes pontos do terreno
• drenagem eficiente, dispensando 0 usa de drenos (barbacas)

Em geral, as vigotas do muro-gaiola tem se~ao de 12 cm x 12 cm e
comprimento de ate 2,2 m, pesando cerca de 75 kg cada uma. Os fa-
bricantes de pre-moldados da regiao que disp6em desses componen-
tes podem fornecer as instru~6es necessarias para 0 seu uso. Em caso
de duvida, consulte um profissional habilitado (engenheiro civil) ou a
propria ABCP.



Em obras de maior porte, pode ser mais interessante usar concreto ar-
mado moldado no local, para construir muros, diques ou revestimentos
de taludes e canais. Nesses casos, de maior responsabilidade, e impres-
cindfvel consultar um engenheiro civil, porque ha influencia de diversos
fatores, que mudam de caso para caso.

-LINHAS DE ELETRIFICA~AO
A eletrificaQao rural e uma das principais benfeitorias da propriedade ru-
ral, pelo elevado beneficio que proporciona. Ela permite 0 desenvolvi-
mento de atividades .com alto grau de eficiencia na produQao agricola e
pecuaria. E possibilita ainda a industrializaQao primaria na propriedade,
com a instalaQao, por exemplo, de miniusinas de leite, de abatedouros,
de maquinas de beneficiamento e ensacamento automatico de graos.

As longas distElncias e 0 elevado custo desse investimento tem levado
os proprietarios rurais a formar cooperativas de eletrificaQao rural para
atender as necessidades de todos os cooperados. Entretanto, na maio-
ria dos casos, a energia so chega a um determinado local da proprie-
dade. Para que ela chegue a todos os pontos onde e necessaria, e
preciso construir ramificaQaes internas. De qualquer forma, 0 investi-
mento cabe sempre ao produtor rural. Por isso, ao definir os materiais
a serem empregados, ele deve escolher aqueles de maior durabilidade
e menor manutenQao.

as postes e cruzetas pre-molda-
dos de concreto atendem a essas
necessidades. Eles tambem preser-
yam os recursos naturais da regiao
e evitam transgressaes as severas
leis de proteQao ambiental.

Alem disso, os postes e cruzetas pre-moldados de concreto oferecem as
seguintes vantagens:

• san fabricados em grande escala, 0 que permite comprar a quan-
tidade necessaria na epoca certa

• dispensam trocas periodicas, responsaveis por interruPQaes no
fornecimento de energia eletrica

• nao apodrecem, nem precisam ser tratados
• nao precisam ser pintados
• san incombustiveis e resistem incolumes ao fogo
• dispensam aceiros
• podem ser usados tambem no litoral, sem restriQaes ••



• tem formate padronizado, facilitando a sua coloca<;aono local
• podem ser dimensionados para atender especificamente as con-

di<;oes climaticas (ventos, tempestades, etc.) da regiao onde
serao utilizados

as postes de concreto mais utilizados sac os de perfil circular, quadrado
e duplo T.

A altura dos postes varia de 5 m a 25 m, dependendo do tipo e do for-
necedor.

• de inicio de ramal, dotado de caixa para a instala<;ao de chave
de prote<;ao(chave-faca) do ramal

• intermediarios de Iinha, para 0 simples apoio dos cabos
• de angulo, usados nos locais onde a Iinha muda de dire<;ao
• especiais, para vaos maiores (travessias de rios ou vales)
• para instalaC;aode transformadores
• de ancoragem, para estaiar postes especiais, de inicio de ramal

ou angulo

Eles praticamente nao tem
diferen<;as externas. a que
muda e a armadura, calcu-
lada pelo fabricante para
aguentar esfor<;os maiores
ou menores, dependendo
da fun<;ao do poste. Por
isso, na hora de compra, e
precise especificar a fun-
<;ao de cad a um na linha
de transmissao.

Alguns modelos de postes
de infcio de linha ja vem
com a caixa do rel6gio de
medi<;ao embutida, dispen-
sando a constru<;ao do pa-
drao de entrada.

Poste duplo T Padriio
de

entrada

Poste duplo T
com padriio de

entrada embutido



As cruzetas pre-moldadas de concreto~: _'~- . if: .'~- '
tem diversos formatos e sac presas, - ': . ",
ao poste com parafusos e ferragens '. :,;. ,
especiais, fornecidas pelo fabricante. Axalrao por Axalrao com

encalxe (chumbada) bralradelra

A dist€mciaentre os postes depende de diversos fatores: suas dimensoes,
sua resistencia a f1exao,0 peso dos cabos ou fios da linha, a a<;aodos
ventos, etc. Por isso, as indica<;oesda concessionaria, da cooperativa de
eletrifica<;aorural e do fabricante devem ser obedecidas a risca.

as postes sac fixados no solo em profundidades que variam em fun<;ao
de sua altura e do tipo do terreno. Na maioria dos casos, os postes sac
simplesmente enterrados num buraco aberto para esse fim, com a pro-
fundidade recomendada pelo fabricante.

as postes especiais, de infcio de linha, de cruzamento e para instala<;ao
de transformadores tem de ser amarrados com cabos de a<;odiretamen-
te no chao ou em postes de ancoragem, especialmente instalados para
esse fim.

As luminarias devem ser fixadas nos postes segundo a orienta<;aodo seu
fabricante.

A constru<;ao de linhas de eletrifica<;ao deve ser acompanhada por um
profissional habilitado (engenheiro ou responsavel da concessionaria ou
cooperativa). Ele especificara os postes adequados para cada fun<;ao na
linha e tambem orientara a fixa<;aoe ancoragem dos postes, bem como
a coloca<;aodas luminarias.

as postes e cruzetas pre-moldadas de concreto podem ser comprados
diretamente de fabricantes da regiao. as seus endere<;os constam das
paginas amarelas das Iistas telef6nicas, em geral sob 0 titulo "Pre-
moldados". Ao adquirir essas pe<;as (mesmo do fabricante indicado



pela concessionaria ou cooperativa de eletrificagao rural), sempre de
preferencia aquelas fabricadas de acordo com as NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS.

Etapas Comuns

o projeto e 0 conjunto de instrugoes necessarias a execugao de uma
obra. E composto de desenhos, plantas e ate, em alguns casos, de es-
pecificagoes. 0 importante e que defina 0 local onde sera feita a obra,
todas as suas dimensoes, os materiais a serem utilizados e as suas
quantidades.

Quando bem elaborado, 0 projeto permite reduzir muito 0 custo da
obra, pois evita desperdicios e aumenta a qualidade e a durabilidade
da construgao.

o projeto deve ser feito por um pro-
fissional habilitado (engenheiro
agricola ou civil, arquiteto, agrono-
mo, ou tecnico em edificagoes),
principalmente nas construgoes de
maior responsabilidade, que envol-
yam a seguranga dos usuarios da
benfeitoria. Consulte a prefeitura do
seu municipio, um escritorio de ex-
tensao rural, a cooperativa da sua
regiao ou uma associagao de pro-
dutores rurais a respeito, para saber se existem exigencias legais do mu-
nicipio, do CREA,do IBAMA e do INCRA.

i I

~ I I

~

Ao executar 0 projeto de uma benfeitoria, e preciso pensar sempre em
como ela ficara depois de concluida, mesmo que seja executada em eta-
pas ou ampliada aos poucos. Isso evita desperdfcios com demoligoes,
geralmente necessarias quando se da continuidade a obra. Sempre que
houver necessidade de fazer modificagoes na benfeitoria, e recomenda-
vel consultar primeiro 0 autor do projeto, sobretudo nas obras de maior
porte ou responsabilidade. Ele vai ajudar a encontrar a melhor solugao.

-LOCALIZA~AO
Todas as obras rurais comegam pela escolha do terreno onde serao
executadas. Ele deve ser pouco inclinado, firme e seco. E recomendavel
evitar grandes cortes, aterros, obras de drenagem e fundagoes caras.



Tambem e muito importante a posi~ao do terreno dentro da propriedade.
Para isso, varios fatores devem ser considerados:

• proximidade de estradas, facilitando 0 acesso de vefculos (para
entrega de materiais de constru~ao, por exemplo)

• facilidade de capta~ao de agua (nascentes, c6rregos, rios, etc.)
• facilidade de acesso a rede eletrica

E importante saber de que lado nas-
ce 0 sol em rela~ao ao terreno. Vari-
as benfeitorias (estabulos, pocilgas,
aviarios) necessitam de uma pro-
te~ao contra 0 sol, ventos ou frio.
Essa prote~ao pode ser feita medi-
ante a localiza~ao correta das ben-
feitorias na area.

FUNDA~OES
As funda~6es sac as partes da obra que ficarao em contato com 0 solo e
transmitirao a ele todo 0 peso da constru~ao. Por isso, as funda~6es tem
de ser resistentes e dimensionadas para as condi~6es do local.

Ha varios tipos de funda~6es, dependendo do tipo de solo e das con-
di~6es do local onde a benfeitoria sera construfda. as quatro principais
tipos usados no meio rural sac:

• blocos e sapatas: usadas para apoio dos pilares das benfeitori-
as. Sao funda~6es isoladas, com formate de cubo, paralelepfpedo
ou pir<3mide,feitas de concreto simples ou armado e apoiadas di-
retamente sobre 0 terreno, quando este e firme e seco. as blocos
sac mais espessos e, as vezes, nao necessitam de armadura. As
sapatas sempre tem armadura e por isso sac menores.



As dimens6es dos blocos e sapatas variam muito de caso para
caso, dependendo do tipo de terreno e do tamanho da construc;ao.

A execuc;aodos blocos e das sapatas comec;a com a abertura dos
buracos na posic;ao onde serao feitos os pilares. 0 fundo desses
buracos deve ser bem compactado, nivelado e receber uma ca-
mada de concreto magro de 5 cm de espessura. Os blocos ou sa-
patas serao executados sobre essa camada de concreto magro.

-__,ltfJ~- -----~~ ---

• baldrame: usado para apoio das paredes das benfeitorias. E
uma fundac;ao continua, com formato de viga, feita de concreto
simples ou armado, solo-cimento ou blocos de concreto (blocos-
canaletas) e se apoia diretamente sobre 0 terreno, quando este
e firme e seco. Em geral, 0 baldrame de uma moradia de um
pavimento, feito com blocos-canaletas de 20 cm de largura, te-
ra 40 cm de altura.



A execu~o do baldramecomE¥3
com a abertura de uma vala (ou
cava). 0 fundo dessa vala deve
ser bem compactado, niveladoe
receberuma camada de concreto
magrode 5 cm de espessuraque
servirade basepara0 baldrame.

Se 0 terreno nao for plano, 0 fundo da cava deve ser executado
em degraus, para evitar que 0 concreto das funda<;6esescorra.

• broca (ou estaca): usada para apoio dos blocos, sapatas ou
baldrames das benfeitorias, quando 0 terreno nao e firme nem
seco (terreno mole). E uma funda<;ao isolada com formato cflfn-
drico, feita de concreto armado nos cantos da constru<;ao, nos
pontos de encontro de paredes e sob os pilares, com a profun-
didade necessaria para atingir terreno firme no subsolo. A pro-
fundidade das brocas varia de terreno para terreno e pode ate
variar de um ponto para outro do mesmo terreno.

A execu<;aodas brocas consiste na abertura de furos no terreno,
com uma cavadeira (ou trado). 0 diametro dos furos corresponde
ao diametro da broca, que depende do peso da constru<;ao. Para
uma moradia de um pavimento, em geral esse furo tem 20 cm de
diametro. Apos a coloca<;ao da armadura, os furos saD concreta-
dos. Em obras de grande porte, as brocas saD pre-moldadas de
concreto e cravadas no local com auxilio de um bate-estaca.



• radier: usado alternativamente para apoio das paredes e dos pila-
res das benfeitorias, quando 0 terreno e muito mole, como no
caso dos alagadigos. 0 radier e uma fundagao continua em for-
mato de laje, feito de concreto armado e apoiado diretamente so-
bre 0 solo compactado e nivelado.

o radier tem a area da benfeitoria, podendo ser um pouco
maior que 0 seu contorno (60 cm para cada lado), para ja ser-
vir como calgada. A espessura do radier varia de caso para
caso. Numa moradia de um pavimento, 0 radier tem, em geral,
10 cm de espessura.

As instalagoes sanitarias e de esgoto, caso estejam previstas, de-
vem ser executadas antes da concretagem do radier.

o dimensionamento das fundagoes deve ser feito por um profissional ha-
bilitado (engenheiro agricola ou civil, arquiteto), caso a caso, sobretudo
nas construgoes de maior responsabilidade.

As informagoes sobre 0 preparo do concreto magro, simples ou armado
para blocos, sapatas, baldrames, brocas e radier estao no capitulo
CONCRETO (pagina 10) do Fasciculo 2 "COMO USAR OS MATERIAlS",
deste Guia. As informagoes sobre 0 prepare do solo-cimento para a
construgao de baldrames estao no capitulo SOLO-CIMENTO (pagina
29) desse mesmo Fasciculo 2. Mais informagoes sobre a construgao de
baldrames com blocos de concreto (blocos-canaletas) podem ser en-
contradas no capitulo ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO (pagi-
na 100) deste Fasciculo 1.

ALVENARIAS DE BLOCOS
DE CONCRETO
Os blocos de concreto para alvenaria servem para fazer paredes, muros
e funda~oes.



Sao fabricados com medidas (comprimento, altura e largura) muito uni-
formes, em maquinas especiais. Essa e uma das grandes vantagens dos
blocos de concreto, porque:

• 0 aspecto visual fica excelente, podendo ate dispensar revestimento
• 0 assentamento e rapido
• a economia de argamassa de assentamento e revestimento e mui-

to grande

as blocos de concreto mais utilizados
SaD os de dois furos, com medidas
padronizadas de 9 cm de largura, 19
cm de altura e 39 cm de comprimen-
to. Esses blocos tambem sao con he-
cidos como bloeos de 10 em, deno-
minagao que se refere a espessura
da alvenaria pronta com um revesti-
mento medio de 5 mm de cada lado.

Para evitar desperdfcios e facilitar a
execugao das alvenarias, alguns fabri-
cantes produzem blocos com formatos
ou tamanhos para diversas finalidades.

-1
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o meio bloco tem 19 cm de com-
primento e serve para dar acaba-
mento nas extremidades das alvena-
rias de junta desencontrada. Ele e
fabricado nas medidas padronizadas
de largura (9 cm, 14 cm e 19 cm) e
de altura (19 cm).

Para fundac;oes (baldrame) ou cin-
tas de amarrac;ao, pode ser usado 0
bloco-canaleta.

Ele e fabricado nas medidas padronizadas de largura (9 cm, 14 cm e 19
cm), de altura (19 cm) e de comprimento (39 cm). Ele facilita a colo-
cac;ao da armadura (vergalhoes) e 0 seu preenchimento com concreto.

E muito facil calcular 0 consumo de blocos de concreto. Para fazer
1 m2 de alvenaria, SaG necessarios 13 blocos com medidas padro-
nizadas: 19 cm de altura e 39 cm de comprimento. Por exemplo,
uma parede de 6 m de comprimento por 2,5 m de altura (15 m2)
vai consumir 195 blocos (15 m2 x 13 blocos)

Os blocos de concreto sac facilmente encontrados no mercado, poden-
do ser comprados em lojas de material de construc;ao ou diretamente
dos fabricantes locais. Ao adquirir os blocos de concreto sempre de
preferencias aqueles fabricados de acordo com as NORMAS TECNICAS
BRASILEIRAS.

PRODUCfAO PROPRIA
Para grandes quantidades (vilas residenciais, grandes instalac;oes para
criac;ao de animais), vale a pena estudar se e vantajoso produzir os blo-
cos de concreto para alvenaria na propriedade, mesmo que nao sejam
usados todos de uma vez, pois a sua produc;ao e relativamente simples,
podendo ser aproveitada a mao-de-obra ociosa nos periodos de chuva
ou contratada mao-de-obra especialmente para esse trabalho.

Para decidir se e vantajoso comprar os blocos ou fabrica-Ios na proprie-
dade, e precise considerar varios fatores: 0 consumo de material (cimen-
to, pedra, areia), a mao-de-obra, as ferramentas e os equipamentos ne-
cessarios (prensa, betoneira, etc.).



EXECU~AO DAS ALVENARIAS
As alvenarias de blocos de concreto saD erguidas diretamente sobre 0
baldrame ou radier. Inicialmente e aplicada uma camada de argamas-
sa de regulariza~ao ou nivelamento para facilitar 0 levantamento da
parede e para nao comprometer a execu<5aoda alvenaria. 0 nivelamen-
to deve ser feito com regua e nivel de bolha ou com nivel de mangueira.
Em seguida, antes do inicio do assentamento da primeira fiada de blo-
cos, e sobre a camada de regulariza<5ao,deve ser aplicada uma camada
de 1,5 cm de espessura de uma argamassa de impermeabiliza~ao.

Nas moradias, essa
mesma argamassa de
impermeabiliza<5ao deve
ser usada para assentar
as duas primeiras fiadas
de blocos e para revestir
a parte inferior das pare-
des externas (ate 60 cm
de altura, do lado de
fora e 15 cm de altura,

A~T:e~:~~~t~edo lado de dentro).
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o assentamento ou amarra<5aodos blocos de concreto pode ser do tipo
junta a prumo ou junta desencontrada (ou amarrada). Esta ultima e
a mais recomendada, pois torna a alvenaria mais resistente .

.-.

--

As fiadas seguintes de blocos devem ser assentadas com os seguintes
cuidados:

• a argamassa de assentamento deve ser colocada sobre os blocos
da fiada anterior e
na face lateral do
bloco a ser assenta-
do. A quantidade
de argamassa deve ".::,;
ser suficiente para
que uma pequena !-tS
parte dela escorra 1t'4::"'
quando sofrer pres- ". ....
saD do bloco que for ~ ~
assentado . I ~



•

• as sobras das argamassas de
assentamento devem ser raspa-
das com a colher de pedreiro e
jogadas na caixa de massa,
para reutiliza~ao

• as linhas-guias das fiadas de-
vem ser amarradas em blocos
nao assentados, ou em pregos
cravados nas juntas. Para a
marca~ao das linhas das fiadas,
pode ser utilizada uma regua,
definindo a altura de cada fiada
(escantilhao)

• na eleva~ao dos cantos de paredes ou pilares, os blocos devem ser
assentados de maneira escalonada, aprumados e nivelados com
os da primeira fiada

• a cada 3 ou 4 fiadas, devem ser verificados 0 nivelamento e 0
prumo da parede. 0 nivelamento pode ser feito com uma regua e
nivel de bolha. 0 prumo deve ser verificado com 0 fio de prumo,
ao longo da alvenaria



A argamassa tambem deve ser co-
locada entre as alvenarias e os pila-
res, para fazer a liga<;ao entre am-
bos. Antes, as pilares devem rece-
ber uma camada de chapisco para
aumentar a sua aderencia aos blo-
cas. No caso de distancias superio-
res a 4 m entre as pilares, e reco-
mendavel, alem do chapisco, uma
Iiga<;ao com vergalh6es (bitola de
3,8 mm ou 5 mm) de 40 em,
chumbados nos pilares a cada duas
fiadas.

Para evitar 0 aparecimento de trincas no encontro de paredes, a amar-
ra<;aodos blocos deve ser feita de modo que eles fiquem entrela<;ados
Quntadesencontrada).

Caso nao seja feita a amarra<;aodos
blocos no encontro de duas pare-
des, a sua Iiga<;ao deve ser feita
com vergalh6es (bitola 5 mm) de 40
em de comprimento, colocados na
argamassa de assentamento dos
blocos a cad a duas fiadas (uma
sim, outra nao).

A fixa<;ao de baten-
tes (marcos) de por-
tas e janelas na alve-
naria de blocos de
concreto e feita com
a ajuda de tarugos (tacos) de madeira. Estes devem ser espa<;adosde
modo a permitir a fixa<;aodos batentes em pelo menos 2 pontos da sua
altura. Na coloca<;ao, eles devem ser molhados e chumbados com uma
argamassa composta de 1 parte de cimento e 3 de areia (tra<;o1:3). -



A fixa~ao de caixilhos de ferro ou aluminio na alvenaria de blocos de con-
creto e feita com grapas previamente soldadas nos caixilhos. A alvenaria
deve ser cuidadosamente quebrada nos locais onde as grapas serao
chumbadas com argamassa composta de 1 parte de cimento e 3 de
areia (tra~o 1:3). Os caixilhos de alumfnio tambem podem ser aparafusa-
dos a alvenaria com 0 usa de buchas.

Os canos da instala~ao hidraulica e os eletrodutos (conduites) da insta-
la~ao eletrica podem ser embutidos logo apos a execu~ao da alvenaria.

Sobre 0 vao de portas e janelas, devem ser construidas vigas, denomina-
das vergas. A boa tecnica tambem recomenda a execu~ao desse tipo de
viga na parte de baixo do vao das aberturas (contra-verga). Essas vigas
podem ser feitas com concreto ou com blocos-canaletas preenchidos
com concreto. Nos dois casos, essas vigas devem ser armadas com pelo
menos 2 vergalh6es de 5 mm ou 6,3 mm de bitola.

Sobre a ultima fiada de blocos deve ser feita uma cinta de amarra~ao
(respaldo). Essa cinta de amarra~ao tambem pode ser feita com blocos-
canaletas armados com dois vergalh6es de 6,3 mm de bitola e preenchi-
dos com concreto. Os canos e eletrodutos podem passar pela cinta de
amarra~ao.



Em paredes de vedac;ao, fechando
uma estrutura de pilares e vigas,
deve ser executado um encunha-
mento, ap6s 0 assentamento da ul-
tima fiada de blocos de concreto da
alvenaria. Esse servic;o e feito com
tijolos macic;os de barro, colocados
inclinados.

As alvenarias de blocos de concreto que forem revestidas deverao rece-
ber uma camada de chapisco (para dar aderencia), uma camada de
massa grossa ou embo~o (para regularizar a supemcie) e uma camada
de massa fina ou reboco (para dar 0 acabamento final). Alvenarias bem
executadas com blocos de excelente uniformidade de dimensoes podem
ate dispensar a camada de emboc;o.

Nas alvenarias aparentes (que nao
recebem revestimento), 0 aspecto
final e a durabilidade tambem de-
pendem do acabamento dado as
juntas. 0 recomendavel e marcar
as juntas com um rebaixo de
aproximadamente 4 mm de pro-
fundidade, feito de preferencia
com um frisador.

As lajes sac usadas como forro ou piso das edificac;oes.Feitas de concreto
armado, elas podem ser pre-moldadas ou concretadas no pr6prio local.

As lajes concretadas no pr6prio local, tambem chamadas de lajes
macic;as de concreto armado, devem ser projetadas por um profissional
habilitado (engenheiro agricola ou civil, arquiteto), que tambem orientara
e acompanhara a sua exeCUc;ao. •



As lajes pre-moldadas sao constituldas por vigas ou vigotas de concreto
e blocos conhecidos como lajotas ou tavelas. As lajotas e as vigotas mon-
tadas de modo intercalado formam a laje. 0 conjunto e unido com uma ca-
mada de concreto, chamada de Capa da laje

capa, lanc;adasobre as pec;as.As in-
formac;oes sobre 0 preparo dessa
capa estao no capitulo CONCRETO
(pagina 10) do Fascfculo 2: "COMO
USAROS MATERIAlS",deste Guia.

As lajes pre-moldadas comuns vencem vaos de ate 5 m entre apoios.
Em geral, os seus comprimentos variam de 10 cm em 10 cm.

~
Vigota

LaJota
~Vela)

~

Um outro tipo de vigota, conhecido como vigota trelic;ada, utiliza ver-
galhoes soldados entre si formando uma trelic;a. Essa laje pode vencer
vaos de ate 12 m entre apoios.

A execuc;aodas lajes pre-moldadas e muito facil e rapida, mas 0 fabrican-
te deve fornecer 0 projeto completo da laje, incluindo as instruc;oes de
montagem, a espessura da capa de concreto e os demais cuidados que
devem ser seguidos a risca. Em caso de duvida, consulte um profissional
habilitado (engenheiro agricola ou civil, arquiteto, tecnico em edificac;oes).



No mercado ha varios fabricantes de lajes pre-moldadas. Elas po-
dem ser compradas diretamente desses fabricantes. Os seus ende-
regos constam das paginas amarelas das listas telef6nicas, em geral
sob 0 titulo "Lajes". Ao adquirir lajes pre-moldadas de concreto,
sempre de prefere~cia aquelas produzidas com as NORMAS TECNI-
CAS BRASILEIRAS.

As construgoes destinadas a abrigar criagoes devem proporcionar
bem-estar aos animais, uma vez que a temperatura e a umidade do
ar no seu interior podem ser fatores limitantes da produtividade na
pecuaria, sobretudo nos casos de confinamento. Portanto, as cons-
trugoes devem ser projetadas para permitir temperaturas agradaveis
no seu interior.

Cada clima exige uma solugao tecnica diferente. Nas regioes frias, e
necessario usar materiais isolantes que impegam a perda do calor
gerado internamente nos galpoes. Nas regioes quentes, onde 0 nivel
de insolagao e elevado, e precise diminuir 0 calor absorvido pelo te-
Ihado e transferido para 0 interior das benfeitorias rurais, bem como
eliminar 0 ar quente gerado pelos animais. Em climas excessivamen-
te quentes, a necessidade de protegao contra insolagao direta e
maior ainda.

As telhas de fibrocimento (ou cimento-amianto) sac intensamente uti-
Iizadas nas mais variadas construgoes rurais: moradias, galpoes, arma-
zens, pai6is, currais, cochos, estabulos, pocilgas, aviarios, etc. Produzi-
das sob rigoroso controle de qualidade, com pleno atendimento as
N.PRMJ;\STECNICAS BRASILEIRAS, 0 seu desempenho e comprovado
por institutos oficiais de pesquisa. Alem disso, elas oferecem as seguin-
tes vantagens:

• grande resistencia e durabilidade - as telhas de fibrocimento
mais usadas tem pequenas espessuras (4 mm a 10 mm), mas
podem vencer vaos de ate 7 m e tem grande vida util

• baixo peso - as tel has de fibrocimento sac bem mais leves que
as de barra, podendo ser apoiadas sobre estruturas (tesouras,
tergas, caibros) mais simples e de peso bem menor

• grande estanqueidade - as telhas de fibrocimento absorvem
pouca umidade, ao contrario das telhas de barro, que chegam
a pesar 40 kg por metro quadrado de telhado, em dias de chu-
va. Isso muitas vezes provoca 0 envergamento da estrutura e 0
consequente aparecimento de goteiras

• isolamento sonoro - as tel has de fibrocimento absorvem bem
os ruidos, ao contrario do que ocorre com as tel has de aluminio
e de ago zincado, que amplificam 0 barulho da chuvas, poden-
do reduzir a produtividade de alguns tipos de criagao



• economia - 0 peso reduzido e a capacidade de vencer gran-
des vaos Iivres proporcionam economia de transporte e de ma-
deiramento do telhado. AIE§mdisso, 0 seu custo de aquisigao e
competitivo em relagao a outros materia is de cobertura, tor-
nando as tel has de fibrocimento um dos produtos mais econo-
micos do setor

No mercado existem muitos tipos de telhas de fibrocimento. Cada tipo foi
desenvolvido para atender uma determinada situagao. Para as cons-
trug6es rurais, as telhas de fibrocimento mais usadas sac:

• tel has onduladas: constituem uma boa opgao para telhados de
moradias, depositos, galp6es e quaisquer construg6es rurais. Elas
se apoiam em estruturas leves e podem ser usadas tanto em co-
berturas como em fechamentos laterais.

As tel has onduladas devem ser retiradas do vefculo de transporte
uma a uma e transportadas para 0 local de usa ou armazenamen-
to. As tel has de ate 1,53 m de comprimento podem ser carrega-
das por um so homem. As telhas com comprimento acima de
1,53 m devem ser carregadas por dois nomens. Nunca f1exicione
nem force as telhas onduladas no sentido da largura, pois elas po-
dem trincar ou quebrar.

As telhas onduladas devem ser armazenadas 0 mais proximo
posslvel da obra. Elas podem ser empilhadas sobre calgos de
madeira apoiados em uma superficie plana e firme. Quando
for necessario estocar grandes quantidades, convem encostar
as tel has onduladas em paredes, formando carreiras de ate
300 telhas.



Evite misturar telhas de diferentes tamanhos numa mesma pi-
Iha ou carreira. Nunca coloque outros materiais sobre as pilhas.

As telhas onduladas devem ser ic;adas no sentido do compri-
mento para evitar a flexao no sentido da largura. Nas cons-
truc;6es terreas as telhas onduladas podem ser suspensas dire-
tamente. Nas construc;6es de mais de um pavimento, as telhas
onduladas devem ser ic;adas, uma a uma, por uma corda com
um gancho na extremidade.

Nunca pise diretamente nas telhas onduladas. Coloque tabuas
sobre elas para permitir a livre movimentac;ao dos montadores.

-



Furos para fixa<;aodas telhas podem ser feitos com furadeiras ma-
nuais ou eletricas. Pequenos cortes nas pontas podem ser feitos
com torques ou serrote. Cortes no sentido do comprimento po-
dem ser feitos a mao (riscando um sulco com uma ponta de ferro
bem afiada e for<;ando para baixo 0 peda<;oa destacar),

Mas, para grandes quantidades, e preferTvelusar uma s,erraeletrica,
com disco adequado.

Todas as opera~oes de perfura~b e corte devem ser feitas
com mascara.

• telhas estruturais: muito usadas em constru<;6es rurais, elas
vencem vaos de. ate 7 m. Existem varios modelos, entre eles 0
perfil C, produzido em comprimentos variaveis de 3 m a 9,2 m e
peso de 22 kg por metro quadrado. Essas telhas requerem alguns
cuidados especiais no transporte, no armazenamento e na monta-
gem do telhado. Por isso as instru<;6es do fabricante devem ser
seguidas a risca.



Em regi6es excessivamente quentes, podem ser adotadas algumas
solug6es adicionais que aumentam a protegao contra 0 calor nas cober-
turas de fibrocimento:

• pintura branca (para refletir a luz solar e reduzir a radiagao gerada
na cobertura)

• isolantes termicos sob a cobertura
• pe-direito (altura do piso ao forro) mais elevado
• forro
• forro ventilado (que gera uma camada de ar movel junto a cobertura)

Pesquisas realizadas em construg6es cobertas com tel has de fibrocimen-
to mostraram que 0 forro reduz 62% 0 calor por radiagao. E os forros
ventilados reduzem quase 90%.

Dutra opgao muito utilizada em galp6es rurais de regi6es excessiva-
mente quentes e 0 sistema de ventilagao natural, tambem chamado
de efeito termo-sifao, que utiliza aberturas laterais e aberturas no
proprio telhado. Estudos realizados por pesquisadores em instalag6es
agrfcolas comprovaram a eficiencia desse sistema na eliminagao do
ar quente.

Ar frio d~=============::..J ~ Ar frio



Consulte os fabricantes das tel has de fibrocimento para saber 0 tipo
mais adequado a sua benfeitoria e tambem para obter informag6es
mais detalhadas sobre a estrutura do telhado, a fixagao correta das te-
Ihas e 0 atendimento as NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS. Os ende-
regos dos fabricantes e revendedores de tel has de fibrocimento cons-
tam das paginas amarelas das listas telef6nicas, em geral sob 0 titulo
"Telhas".

As estruturas de concreto armado sao formadas por pegas com diferen-
tes fung6es estruturais, integradas entre si.

o "Guia de Construc;6es Rurais a base de cimento" da orientag6es
sobre a construgao de algumas pegas estruturais de concreto arma-
do mais simples, como muros, baldrames, vergas, cintas de amar-
ragao, pequenos reservat6rios, pisos, pavimentos, cochos, bebedou-
ros e canais. As informag6es sobre 0 preparo do concreto dessas
pegas estao no capitulo CONCRETO (pagina 10) do Fascfculo 2:
"COMO USAR OS MATERIAlS", deste Guia. Estruturas de concreto
armado mais complexas e de maior responsabilidade exigem. calcu-
los estruturais feitos por profissionais habilitados (engenheiro civil
ou calculista) para dimensionar, caso a caso, as pegas, determinar
o numero e a bitola dos vergalh6es da armadura e as caracteristicas
do concreto a ser usado.
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