


PAVIMENTO DE CONCRETO:
I'W

UMA SOLUC~O PARA
VIAS PORTUARIAS

No mundo moderno a troca de mer-
cadorias tornou-se a grande propulsora
do desenvolvimento de um pafs e, no
caminho crftico deste neg6cio, os por-
tos saDelemento chave para 0 aumento
da competitividade de uma nac;ao. Po-
rem, apesar da importancia do porto na
logfstica de movimentac;ao de cargas
no sui do Brasil, por muitos anos nao in-
vestiu-se na melhoria da infraestrutura
via ria de um dos mais importantes por-
tos do pafs, 0 Porto de Paranagua. Por
longo perfodo, os diversos tipos de pa-
vimento ali aplicados, estiveram aquem
das necessidades mfnimas de trafego,
ocasionando perdas de tempo e verba
que acarretavam prejufzos para todas
as atividades portuarias e, sobretudo,
para a sociedade.

Ap6s estudos e a constatac;ao da ne-
cessidade de uma intervenc;ao imedia-
ta, avaliou-se as possfveis tecnologias a
serem aplicadas, sendo apontado 0 pa-

vimento de concreto como a melhor
alternativa em func;ao de suas

caracterfsticas. Alem da
resistencia ao trafego

intenso e pesado, 0
pavimento de con-
creto e dimensio-
nado para uma vida

util de, no mfnimo,
20 anos, sua superff-

cie nao se deforma com 0 trafego, apre-
senta maior visibilidade (exige menores
gastos com iluminac;ao) e oferece melhor
aderencia entre pneus e superffcie de ro-
lamento. Este tipo de pavimento resiste
tambem ao ataque qufmico dos 61eos
que vazam dos caminh6es e tem seu cus-
to de manutenc;ao reduzido.

Para as obras de adequac;ao dos pa-
vimentos da infraestrutura viaria do
porto de Paranagua foram utilizados
equipamentos de alta performance
(pavimentadoras de formas deslizan-
tes) que, alem de agilizar os trabalhos,
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proporcionaram grande ganho de qua-
lidade ao produto final. Por exigencia
da APPA (Administrac;ao dos Portos de
Paranagua e Antonina), as construtoras
responsaveis pelas obras passaram por
processo de capacitac;ao e transferencia
de tecnologia, realizado pela Associac;ao
Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

As obras abrangeram melhorias na
pavimentac;ao, tanto no patio do Ter-
minal de Conteineres - TCP (220.OOOm2

+ 100.000m2
, ampliac;ao), quanta nas

principais ruas de acesso ao Porto (pe-
rimetrais do Porto - 220.OOOm2

), alem

da efetiva revitalizac;ao do pavimento
de toda a area prima ria (area interna -
160.000m2

).

Passados praticamente 10 anos da
implementac;ao dos primeiros trechos ve-
rifica-se a assertividade na escolha da so-
luc;ao de pavimentac;ao. 0 Porto cresceu,
ampliou suas operac;6es e diminuiu sig-
nificativamente os prejulzos gerados em
func;ao de sua infraestrutura viaria. Hoje,
ja esta sendo estudada a pavimentac;ao
de novas vias bem como das novas am-
pliac;6es de retro-area a serem efetivadas
nos pr6ximos anos.
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