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As cidades estão mudando 

Colômbia 
 

Dane: 50 milhões de habitantes: 
 

•  Urbana:  38,5 milhões  77,1% 
•  Rural:  11,5 milhões  22,9% 

 

Celade: Até 2050, apenas 13% da 
população será rural. 

Êxodo rural 
 

A população rural diminuirá com o tempo. 

Fonte: Semana rural 
WEF 
 

¿Cidades em crescimento, perigo crescente? 
 

A urbanização está aumentando e hoje mais de 50% da população 
mundial vive nas cidades. Embora os benefícios de viver em cidades 
organizadas e eficazes sejam bem compreendidos, a urbanização rápida 
e não planejada pode levar a uma instabilidade social profunda, riscos à 
infraestrutura crítica, possíveis crises hídricas e a propagação de 
doenças. 

Fonte: World Economic Forum 



Investimento nunca é suficiente 

CEPAL 
AL: inversión en infraestructura 

por sector, 1980-2016 
(En porcentajes del PIB) 

MALHA VIAL 
Extensão 

NÍVEIS DE INVESTIMENTO 
$$$ 

Fuente: IDU 

ARTERIAL:  
3.753 km-carril (24%) 

INTERMEDIA: 
 3.150 km-carril (21%) 

LOCAL:  
8.496 km-carril (55%) 

CASO BOGOTÁ: 15.399  Km-Carril 

Segundo a CEPAL, o investimento médio anual 
em infraestrutura deve ser superior a 7% do PIB. 
 

•  No entanto, a média em LA é de 1,8%. 
•  Todos os anos, a diferença entre necessidades e 

investimentos em infraestrutura aumenta. 

•  Por isso, o desenvolvimento de projetos de curto 
prazo é comum. 

•  E é sempre o usuário que deve suportar os 
impactos desse déficit. 



É possível cumprir, encurtar ou prolongar um 
ciclo, dependendo do cumprimento das atividades. 
 
 
 

Neolítico: 15 anos 
Idade Média: 30 anos 
Atual: média de 72 anos 

Às vezes é como se não existisse 
Muitas vezes, isso não é levado em 
consideração ou parece não existir. A análise 
de curto prazo é comum e apenas a custos 
iniciais. 

Apenas uma parte muito 
pequena do potencial de 

um PC é percebida. 

? ?

Ciclo de Vida ? 



1891 
Bellefontaine, Ohio, USA 
129 anos 
Ainda em operação 
Muitas "inovações" 

1937 
Avenida Centenario, Bogotá, Colombia 

Construído em PC em 1937 
Whitetopping em 2003 

O PC original trabalha há 83 anos 

Pavimentos urbanos de concreto duram muito tempo 

Muitos ainda estão em seu ciclo de vida. 



No Brasil, tudo começou com o Caminho do Mar 
em 1926 



Esforços muito baixos nas camadas de suporte 
 

ü  Distribuição por efeito placa 
•  Placas convencionais (3,5m x 4,5m) 
•  Placas pequenas (1,8mx 2,3m) 
•  Os esforços variam de acordo com o tamanho da placa 

Seu sistema estrutural único, baseado em placas individuais (descontínuo) 
 

ü  Mas deve funcionar como se fosse contínuo. 

O que faz um PC ter um Ciclo de Vida tão longo ? 

Espesor 
Longitud 

Ancho 

Ex: Um esquiador de 85 kg: 
 
 
 
 
 
 

 
720 cm2 

0,12 kg/cm2 
3.720 cm2 

0,02 kg/cm2 Fonte: ACPA 

Não é o mesmo distribuir a carga para a base 
com uma placa de 3,5m x 4,5m (157.000 cm2), 
do que com uma pegada de 800 cm2. 



Adicional: 
 

ü  Controle de contração, cargas e movimentos. 
ü  Transferência de cargas por agregados e barras. 
ü  Esforços de tração e compressão mudam de lugar. 
ü  Maiores esforços nas margens livres. 
ü  Interação entre física, química e mecânica. 

A chave: A baixa deformabilidade do concreto 

ü  Não sofre deformações plásticas. 

ü  Maior área de distribuição de cargas (efeito Placa). 
•  Placa convencional (15,75 m2). 
•  É aumentado pela transferência de carga. 
•  Ideal para bases com baixa capacidade de suporte. 

ü  Menos esforço na base de suporte. 
       (entre 0,05 e 0,20 kg / cm2). 



Também em: 
ü  Pavimentos em túneis 
ü  Ruas de bairros residenciais 
ü  Plataformas em aeroportos 
ü  Plataformas em portos 

Sistemas BRT 
Corredores de ônibus 

Em alguns usos, o concreto é a primeira opção 



O Pavimento de Concreto suporta 
adequadamente o tráfego de mais de 300 ou 
400 milhões de eixos. 
 Já em 1922 havia ônibus articulados. 

E agora com cargas e frequências mais altas. 

Nos sistemas de BRT, o concreto é o protagonista 

Somente na Colômbia, mais de 1.300 
km-pista foram construídos nas 
principais avenidas das 7 cidades 
mais importantes. 



Belo Horizonte - Brasil Guatemala 

Transmilenio - Bogotá 

O Pavimento de Concreto suporta o tráfego de mais de 300 
ou 400 milhões de eixos. 
 

Somente na Colômbia, mais de 1.300 km-pista foram 
construídos nas principais avenidas de 7 cidades. 

Suporta tráfego muito alto 

Lima - Perú Sao Paulo - Brasil 



Também é muito competitivo nas principais avenidas 

Especialmente em: 
ü  Tráfego intenso. 
ü  Em áreas onde os fechamentos de manutenção 

são difíceis. 
ü  Em climas quentes, onde o concreto resiste 

adequadamente aos efeitos de altas temperaturas. 

12 pistas 

NQS - Autosur 
Comprimento: 24 km 
Pistas: 10-12 
Espessura: 27 a 30 cm 
Km-pista: 264 
Volume: 260.000 m3 



Av. 18 de Noviembre. Puebla. México 

Redução de esforços na estrutura existente. 

Colocação de uma placa de concreto sobre um pavimento existente deteriorado, melhorando 
significativamente o desempenho, de forma rápida, com baixo custo e grande durabilidade. 

O Whitetopping ajuda a estender o ciclo de vida 
de pavimentos urbanos antigos 

Kalamazoo, Michigan, USA. 



Mas seu uso mais espetacular é nas ruas dos bairros	  

O	  poder	  da	  simplicidade.	  

As comunidades querem que as ruas durem a vida inteira. 



CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS 

As variáveis mudam. Especialmente 
se a análise for realizada com 
períodos de projeto equivalentes. 
 
 

ü  Muitos exemplos de custo 
inicial menor ou igual. 

ü  E sempre, sempre, é mais 
barato no Ciclo de Vida. 

É mais barato, mesmo a partir do custo inicial 

O Eterno mito do custo 
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“The decision to use life-cycle cost analysis 
and evaluate sustainable benefits including 
non-economic factors as part of the pavement 
type selection process provides goverment 
agencies with better knowledge of the true cost of 
a roadway rather than just considering the initial 
cost of the pavement.  As this report show, 
concrete pavement can offer both attractive 
initial cost and favourable life cycle costs 
when compared to asphalt.” 
 
 

“A decisão de usar a análise de custo do ciclo 
de vida e avaliar os benefícios da 
sustentabilidade, incluindo fatores não 
econômicos, como parte do processo de seleção, 
fornece às agências governamentais uma melhor 
compreensão do custo real das estradas, e não 
basta considerar o custo inicial do pavimento. 
Conforme mostrado neste relatório, o pavimento 
de concreto oferece um custo de construção 
inicial atraente e um custo de ciclo de vida 
favorável, comparado ao asfalto.” 

Ontario, Canada - 2011 
Methodology for the development of equivalent pavement 
structural design matrix for municipal roadways 

Algumas cidades já descobriram os benefícios do 
pavimento de concreto 



Existem cidades com a grande maioria de 
avenidas e ruas em concreto 

A cidade de Barranquilla é a quarta cidade 
mais populosa da Colômbia, com mais de 2 
milhões de habitantes em sua área 
metropolitana. 
 

Tem uma cultura profundamente enraizada 
de construção de pavimentos de concreto, 
com uma porcentagem muito alta de sua 
rede. 



Obrigado 
 

diegojaramillo@asocreto.org.co 

Pavimentos Urbanos de Concreto  


