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Um mundo sem concreto e quase
inconcebfvel. Dentre todos os materiais
de constru~ao civil, 0 concreto e um dos
mais versMeis, com custos competitivos
e materias primas abundantes em todo 0
planeta. Por isso e largamente usado em
edifica~6es, pontes, estradas, barragens,
entre outras. Alem disso, 0 concreto gera
baixfssimas taxas de emiss6es, por exem-
plo, 147 kg de CO2, par tonelada, em situ-
a~ao vantajosa em rela~ao a maioria dos
materiais. Igualmente, apresenta uma
inerente resistencia ao fogo, aliado ao
fato de consumir menos energia na sua
produ~ao em compara~ao com a maioria
dos materiais de constru~ao.

Por isso, 0 concreto constitui 0 mate-
rial mais consumido pela humanidade,
depois da agua.

CONSUMO ANUAL EM Kg POR HABITANTE
Fonte: Agopyan & John, 2011 •••
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EMISSAO DOS MATERIAlS DE CONSTRUCAO

Material de Constru~ao CO2 I S02 I NOx Material particulado
kg/t kg/t kg/t kg/t

Concreto 147 0,2 0,6 0,1
Vidro 2100 2,7 9,3 1,6
Plastico 6000 5,0 5,0 1,0
Metais 3000 3,0 5,0 0,5

CONSUMO DE ENERGIA DOS MATERIAlS DE CONSTRU~AO
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Muitas vezes as materias primas do con-
creto - cimento, areia, pedra, agua e aditivos
- podem ser substitufdas por agregados re-
cuperados do concreto reciclado ou ainda
por resfduos de outras industrias com pro-
priedades ligantes (cinzas volantes, esc6rias
e outros). Assim 0 concreto se adequa ao
conceito de sustentabilidade, cada vez mais
exigido pela sociedade. Pelo uso em larga
escala do concreto, pequenos avan~os se
transformam em expressivas economias de
materias primas, redu~ao de emiss6es, redu-
~ao no consumo de energia, aproveitamen-
to de resfduos etc.

Na pavimenta~ao de rodovias, no que diz
respeito aos impactos ambientais, 0 concreto
apresenta grandes vantagens em compara~ao
a outras solu~6es, a come~ar pela sua durabi-
lidade. De fato, as vias de concreto precisam
de menor interven~ao para manuten~ao, 0
que faz com que 0 trMego seja menos contur-
bado pelas interrup~6es, evitando congestio-
namentos. Alem disso, a maior durabilidade
evita a reconstru~ao, 0 que implica em menor
consumo de materias primas e energia, na re-
du~ao de poluentes e consequentemente na
maior seguran~a para a vida das pessoas.A re-
fletividade da luz feita por uma superffcie de
concreto contribui para minimiza~ao do efeito
de "ilhas de calor", dado que apenas parte da
radia~ao solar e absorvida, sendo 0 restante
dirigido de volta a atmosfera. Trata-se de tema
de preocupa~ao mundial por conta do aqueci-
mento global e mudan~as c1imMicas. Adicio-
nalmente, pavimentos mais c1arosmelhoram
a visibilidade noturna e reduzem os gastos
com energia para ilumina~ao.

Ultimamente a economia de combustfveis
em rela~ao aos pavimentos flexfveis e outra
vantagem que vem despertando a aten~ao.
No pavimento, um fator desempenha um pa-
pel relevante e a sua resistencia ao rolamento,
fruto da intera~ao do pneu com a superffcie do
pavimento. °impacto da qualidade da superff-
cie do pavimento e de sua rigidez na resistencia
ao rolamento e 0 que interfere no consumo de
combustfvel, como ilustram as imagens. Nelas,
a deflexao esquematizada de um pavimen-
to flexfvel com propriedades visco-elastico,
aumenta a resistencia ao rolamento e, conse-
quentemente, 0 consumo de combustfvel dos
vefculos, principalmente os pesados. Nao e
esse0 caso de pavimentos de concreto.

Os principais e mais recentes estudos em
ambito mundial sobre 0 tema estao detalhados
na publica~ao editada pela EUPAVE-European
Concrete Pavement Association denominada
Concrete pavements contribute to decarboni-
sing of transport.° impacto ambiental potencial devido ao
intenso volume de trMego e uso da via pode
ser ate 100 vezes maior do que 0 devido a
constru~ao e manuten~ao do pr6prio pavi-
mento, tornando evidentes as vantagens na
economia de combustfveis, que repercute em
menor emissao de gases de efeito estufa.

Por fim, 0 pavimento de concreto, em
termos de sustentabilidade, apresenta mais
uma vantagem: men or emissao de CO2 aliado
ao fato de que a absor~ao de CO2 por carbo-
nata~ao que ocorre nas estruturas de concre-
to com grandes areas superficiais, como e 0
caso dos pavimentos, esta presente em toda
a vida util do pavimento.


