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Ao longo de 2011 doze artigos so-
bre pavimento de concreto foram es-
critos por diversos profissionais e pu-
blicados nesta revista, enaltecendo as
melhores prMicas, desde 0 projeto ate
a entrega final das obras, como contri-
bui<;:aoao meio tecnico nacional.

Artigos abordando temas nevral-
gicos como falta de projetos executi-
vos, falta de planejamento, projetos
incompletos, drenagens ineficientes,
entre outros, tiveram 0 objetivo de
destacar que cuidados, aten<;:6es e
caminhos devem ser trilhados para al-
can<;:areficiencia e qualidade das nos-
sasobras.

Licitar importantes rodovias so-
mente com 0 projeto executivo, ima-
ginando que isso evitara problemas
futuros e totalmente arriscado e ina-
dequado, ha a necessidade do plane-
jamento de qualidade.

Planejamento antecipado e rigo-
roso e exigencia de qualidade saGfa-
tores inquestionaveis para 0 sucesso
da obra. Londres foi escolhida como
sede das Olimpfadas de 2012 no ana
de 2005, e utilizou os anos de 2005 e
2006 planejando e projetando toda a

infraestrutura dos jog os, terminan-
do os trabalhos com um ana

de antecedencia (2011) e
com gastos dentro do

or<;:amentototal pre-
visto refor<;:ando a
tese que a ABCP
ha muito defen-
de e incentiva
como prMica.

A desejada produtividade na exe-
cu<;:aodos pavimentos de concreto, s6
se justifica se acompanhada de quali-
dade, 0 que leva consequentemente,
a um resultado positivo, tanto tecnico
quanta financeiro. Eeste e 0 foco des-
te primeiro artigo de 2012.

Nao adianta investir em pavimen-
tadoras de formas deslizantes de ulti-
ma gera<;:ao,com altfssima tecnologia
embarcada, se 0 concreto a ser lan<;:a-
do na frente do equipamento e pro-
duzido em usinas de pequena capaci-
dade produtiva. Centrais de concreto
com 80 m3 por hora de capacidade
nominal com misturador de 2 m3 le-
yam em media 6 minutos para carre-
gar um caminhao basculante.

Utilizando centrais com capacida-
de nominal de 180 m3 por hora e mis-
turador de 7,6 m3, ou ate de maior ca-
pacidade, reduz-se significativamente
o tempo de carregamento, e como
consequencia, aumenta-se a velocida-
de de pavimenta<;:ao.

Duas centrais de menor capaci-
dade nominal podem ser a solu<;:ao,
entretanto, deve-se ter em conta 0 au-
mento do controle tecnol6gico (duas
equipes), exigindo aten<;:ao ainda
maior na logfstica. As usinasatualmen-
te evolufram inclusive quanto a mobi-
lidade, sendo montadas e desmonta-
das em 8 horas, permitindo sua rapida
movi menta<;:ao.

Outro aspecto importante e 0
uso de distribuidoras de concreto,
muito comum em obras rodoviarias
nos Estado Unidos, ainda pouco uti-



lizadas no Brasil, facilitando 0 traba-
Iho da vibroacabadora e aumentan-
do a produtividade.

Com centrais de concreto de alta
capacidade produtiva e distribuidoras
de concreto, 0 desempenho e pro-
dutividade crescem, eliminando ou
reduzindo drasticamente as paradas
do equipamento que causam des-
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conforto de rolamento. Com maior
produtividade e qualidade 0 resulta-
do tecnico e econ6mico e maior. Com
isso evitam-se os expressivos gastos
gerados pelos reparos que objetivam
melhorar 0 conforto de rolamento.
Planejar criteriosamente com foco em
qualidade e atestado de obra duravel,
econ6mica e segura.


