
 

 

PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS 
INTERTRAVADOS 

                   VANTAGENS TÉCNICAS E ECONOMICAS 
 
 

1. INTRODUÇÃO – BREVE HISTÓRICO 
 
Os pavimentos intertravados tem a sua origem no Império Romano nos primórdios A.C,  
com a construção de caminhos revestidos com pedras poliédricas (pés de moleque) e 
tijolos de argilas cozidas (estas com a desvantagem de possuírem pouca resistência à 
abrasão), evoluindo-se para pedras com as superfícies talhadas conhecidas com 
paralelepípedos.                             A explosão demográfica no século XX e consequente 
aumento na demanda de pavimentos urbanos, aliado à necessidade de alternativa ao 
pavimento asfáltico, que apesar de conferir conforto ao rolamento ainda possui algumas 
limitações, impulsionou o desenvolvimento e utilização das peças de concreto pré-
fabricadas para pavimentação. 
Após a segunda guerra mundial, ocorreram na Europa (principalmente na Alemanha), 
aprimoramentos de técnicas para execução, diversidade de utilização e sua produção em 
escala comercial com grande salto na década de 1970; hoje, pela versatilidade, 
desempenho e economia sua utilização vem crescendo em grandes proporções em todo 
o mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos.  
No Brasil, a introdução do pavimento intertravado ocorreu no início da década de 1970 
com execução das obras, calçada da Av. Vieira Solto e Porto do Cajú, começava ali sua    
utilização de forma modesta. Nas décadas de 1980 e 1990, ocorreu um crescimento 
moderado; por fim, acompanhando a tendência mundial, a consolidação a partir dos anos 
2000, com significativo e continuado aumento de sua aplicação do diversos segmentos da 
construção civil. 
 
 

2. DEFINIÇÃO 
 
A definição de Pavimento Intertravado pela  NBR 9781/2013 – Peças de concreto para 
pavimentação – Especificação e métodos de ensaio, é a seguinte: “Pavimento flexível 
cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou base e sub-base) seguida por 
camada de revestimento constituída por peças de concreto justapostas em uma camada 
de assentamento e cujas juntas entre as peças são preenchidas por material de 
rejuntamento e o intertravamento do sistema é proporcionado pela contenção”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS DOS PAVIMENTOS INTERTRAVADOS 
 
As características do Pavimento Intertravado podem ser descritas em vários aspectos, 
pelo amplo alcance de suas aplicações, dentre as quais se destacam as seguintes: 
 
CAPACIDADE ESTRUTURAL:  
 

 Apropriado para aplicação em superfícies submetidas ao tráfego de veículos 
capazes de produzir acentuados efeitos abrasivos, manobras bruscas e de torção; 

 Absorve cargas pontuais e concentradas, atualmente, é o tipo de pavimento mais 
utilizado obras portuárias, áreas de estocagem de materiais e patolamento; 

 Resistência a variações bruscas de temperaturas, pois, pelas pequenas dimensões 
dos elementos prémoldados, tais variações não causam tensões internas capazes 
de produzir efeitos deletérios no pavimento; 

 Comprovada resistência a choques, bem  superior aos demais pavimentos; 

 É antiderrapante, proporcionando bom desempenho na aceleração e segurança na 
frenagem de veículos pneumáticos; 

 O intertravamento entre as peças confere uma distribuição de cargas de forma 
radial, aliviando a concentração de tensões na infraestrutura. 

 
 

 
 Foto 01 – TRANSPES – Via Expressa – Betim / MG 
 
 
 



 

 

 
 
DIVERSIDADE DE APLICAÇÕES E RECURSOS ESTÉTICOS/ARQUITETONICOS 
 

 O Pavimento Intertravado alia beleza à funcionalidade estrutural, pode ser 
utilizados desde áreas residenciais, passeios, espaços públicos até arruamentos, 
pátios de estacionamento, obras industriais, portos, etc.; 

 Fabricado em diversos formatos geométricos, em cores variadas e indeléveis, pois 
a pigmentação é incorporada ao concreto no momento de sua fabricação; 

 Permite arranjos ou modelo de assentamentos variados e compostos; 

 Proporciona inúmeros recursos de grafismos como a inserção de logomarcas (foto 
02) e demarcações; 

 Possui inúmeros recursos para projetos adequados acessibilidade urbana, o 
pavimento pode ser adaptado com peças especiais utilizadas como sinalização tátil 
alerta e direcional, para deficientes visuais (foto 03); 

 Perfeita interação com a natureza, como parques ecológicos, praças e jardins. 
 
 

 
Foto 02 – Logomarca - Santuário da Mãe Rainha – Confins / MG 
 
 



 

 

 
Foto 03 – Táteis Alerta e direcional  
                 Parque Avenida – Av. Raja Gabaglia, B.Horizonte / MG 
 
 
VANTAGENS AMBIENTAIS  
 

 Insensível a ataques químicos como derivados de petróleo e outros agentes, é a 
melhor opção para pavimentação de auto postos de combustíveis e pátios de 
estacionamento, por estarem sujeitos ao gotejamento de óleos; 

 Medições realizadas em estudos promovidos pela ABCP mostram que, devido sua 
tonalidade mais clara em relação aos pavimentos asfálticos, proporcionam maior 
conforto térmico (foto 04), pois possuem maior índice de refletância da radiação 
que pavimentos escuros; 

 Estudos mostram ainda, que, áreas pavimentadas com piso intertravado 
demandam menor quantidade de lumens para sua iluminação, consequentemente 
proporcionam economia de energia elétrica; 

 Podem ser projetados como pavimentos permeáveis e drenantes; 

 Pela sua composição com materiais inertes o pavimento intertravado não 
contamina o subleito e o lençol freático. 
 

 



 

 

 
 
Foto 04 - Medição realizada pelo Professor Idário Fernandes, especialista em fabricação 
de blocos prémoldados.  
 
 
ASPECTOS CONSTRUTIVOS E MANUTENÇÃO 
 

 Ao contrário dos demais pavimentos, sua aplicação dispensa a utilização de mão 
de obra especializada e equipamentos pesados, barulhentos e dispendiosos; 

 Com a disponibilidade de modernos equipamentos e tecnologias de controles 
utilizados no processo produtivo, as peças pré-moldadas de concreto produzidas 
atualmente, são de alto padrão de qualidade com grandes resistências à 
compressão axial e abrasão,; proporcionando longa vida útil aos pavimentos; 

 O pavimento possui a versatilidade de ser parcial ou totalmente removido e 
reinstalado em outros locais, pois o cimento é utilizado tão somente na composição 
dos blocos prémoldados e não na estrutura do pavimento. Este fato é de suma 
relevância, haja vista a possibilidade de alteração de Layout, ampliação ou mesmo 
mudança de endereço com total aproveitamento dos blocos prémoldados para 
montagem do pavimento em outra localidade; 

 Permite a utilização do pavimento imediatamente após sua instalação e 
rejuntamento, o que facilita a logística e agilidade da obra; 

 Pouco ou nenhuma manutenção; na eventualidade de deformações ocasionadas 
por defeito na infraestrutura, o custo de manutenção é muito baixo, pode ser 
executado por pequena equipe e ferramentas manuais de simples manipulação. 
Possui ainda  a vantagem de não deixar vestígios nos locais reformados. 



 

 

 

 
Foto 05 – Auto posto Beija Flor – Rod. BR 262 Km 10, Borges , Sabará - MG.  

 
Foto 06 – Av. Augusto de Lima, Belo Horizonte - MG 
 



 

 

4. EXECUÇÃO / DETALHE TÍPICO 
 
A execução do pavimento intertravado é normatizada pela  ABNT -  NBR 15.953/2011 – 
Pavimento intertravado com peças de concreto – Execução. 
O pavimento intertravado consiste numa infraestrutura sobre a qual é executado um 
colchão de areia com aproximadamente 05 (cinco) cm de espessura e que tem a função 
de regularizar eventuais deformações da superfície e receber a camada de rolamento que 
são os blocos prémoldados de concreto. A infraestrutura, bem como a superfície de 
rolamento constituída pelos blocos prémoldados, é dimensionada em função do trafego 
(tipo, carga e frequência dos veículos solicitantes), normalmente executada com materiais 
pétreos ou aditivos que melhorem o CBR do terreno existente; em obras de solicitações 
pouco significativas como passeios, a simples regularização e compactação do subleito 
são suficientes. 
Após a preparação da infraestrutura e instalação dos elementos confinadores (guias, 
paredes e outros emergentes) do pavimento, procede-se instalação dos elementos que se 
constitui num simples processo de montagem, haja vista que os elementos prémoldados 
possuem espaçadores incorporados. Após a montagem, executam-se os arremates no 
contorno da pavimentação com peças recortadas ou concreto moldado ïn loco, 
nivelamento mecanizado e rejuntamento do piso com areia. 
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