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Como definir a melhor alternativa de
pavimenta~ao em uma estrada, corredo-
res exclusivos de 6nibus, BRTs,grandes
avenidas, perimetrais e marginais?

Existe algum criterio tecnico que nao
seja apenas a experiencia do projetista,
ou a simples preferencia do definidor por
um produto?

Diante da inexistencia de criterios
c1arosde tomada de decisao, a ABCP,em
conjunto com um parceiro na area de
projetos viarios, desenvolveu uma ferra-
menta de compara~ao, contemplando as
principais alternativas de pavimenta~ao
- pavimento rfgido (concreto de cimento
portland) e pavimento flexfvel (asfalto) -
quanto ao custo de implanta~ao.

A defini~ao das estruturas foi baseada
na intensidade e composi~ao do trMego
solicitante e nas condi~6es de suporte da

funda~ao.
Para 0 calculo das
espessuras das pla-

cas de concreto de
cimento portland
foi empregado 0
metoda da PCA
(Portland Cement

Association), versao de 1984.0 pavimento
asfaltico foi dimensionado atraves do me-
todo constante no Manual de Pavimenta-
~ao do DNER(versao de 1996) e verificado
conforme a analise mecanicista de com-
patibilidade de tens6es e deforma~6es
atuantes e resistentes, considerando-se
a teoria da elasticidade e os conceitos de
ruptura porfadiga dos materiais.

Como parametro de referencia da
capacidade de suporte da funda~ao
adotou-se 0 fndice de suporte California
(CBR)do solo de subleito, tomado igual
a 5%, compactado na energia do Proctor
Normal, com expansao inferior a 2%.

Para cada categoria de trMego, defini-
da pelo Volume Diario Medio bidirecional
de vefculos comerciais (VDMc), calcula-
ram-se as estruturas de pavimentos rfgi-
dos e flexfveis, para a analise comparati-
va, em termos de custos de constru~ao.

Os custos unitarios de constru~ao
considerados foram retirados da tabela
de pre~os unitarios do DER/SP(data-base:
mar~0/2013) e aplicados nas estruturas



calculadas, em cada sistema construtivo.
A tabela a seguir fornece 0 resumo

dos custos de constru~21o,contemplando

a3 Associa~ao
Brasileira de
Cimento Portland

materiais e servi~os, referentes a implan-
ta~21ode se~21o-tipode pavimento, com 7
m de largura e 1 km de extens21o.

VOMc CONCRETO ASFALTO
500 1.066.000,40 791.484,50

750 1.104.463,30 938.046,27
2.000 1.104.463,30 1.138.449,29

3.500 1.142.926,20 1.285.548,61

5.000 1.181.389,10 1.341.571,64

10.000 1.219.852,00 1.532.054,61

A tabela seguinte fornece a analise comparativa dos custos de constru~21odas al-
ternativas estudadas, tomando-se 0 custo do concreto como 100%.

Analise comparativa de custos de constru~21o

VOMc CONCRETO ASFALTO .
500 100% 26%

750 100% 15%

2.000 100% -3%

3.500 100% -12%

5.000 100% -14%

10.000 100% -26%

Percebe-se que 0 pavimento asfalti-
co tem menor custo de constru~21o nas
situa~6es de menor trMego comercial, e
que a medida que os volumes de trMego
aumentam essa situa~21ose inverte e 0
pavimento de concreto torna-se ent210a
melhor alternativa.

Na faixa intermediaria de trMego,
quando a competitividade de custos n210
se mostra clara, recomenda-se um estudo
de viabilidade tecnica e econ6mica espe-
cfnco para 0 trecho em quest21o.

Outros fatores precisam ainda ser
considerados em favor do concreto,
como sua alta durabilidade, com baixa

manuten~21o,0 aumento de seguran~a na
circula~21odos vefculos por n210se defor-
mar, n210promover aquaplanagem, n210
formar trilha de rodas, e refietir melhor a
luz, alem de favorecer itens de sustenta-
bilidade, tais como redu~21ode volumes
de explora~21ode jazidas e 0 coprocessa-
mento na fabrica~21odo cimento.

Ressalta-se que os dados aqui forne-
cidos devem ser considerados apenas
como referencia para tomada de deci-
s21o,n210conngurando, em hip6tese al-
guma, projeto de engenharia, 0 qual sera
sempre necessario para a seguran~a e a
economia da obra, fornecendo a precisa
apropria~21o dos custos de constru~21o,
caso a caso.




