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as BRTS (BUS RAPID TRANSIT)
EM CONCRETO AJUDAM A MELHORAR 0
TRANSPORTE PUBLICO NO RIO DE JANEIRO

Ate 2016, quatro sistemas de BRTs
estarao operando na cidade do Rio. Ao
todo, serao 135 km para melhorar a mo-
bilidade urbana da popula<;:ao carioca e
de turistas que chegarem pelo Aeropor-
to Internacional do Galeao. 0 primeiro,
Transoeste com 40 km, ja opera em cara-
ter experimental. A prefeitura iniciou as
obras de 39 km do Transcarioca I e II,que
ligarao 0 aeroporto do Galeao ao Termi-
nal Alvorada, na Barra da Tijuca, e outros
dois BRTs,0 Transbrasil e 0 Transolfmpi-
co, de 30 km e 26 km, respectivamente,
devem iniciar a execu<;:aoate 2013.

A constru<;:ao dos BRTsfoi impulsio-
nada pelos grandes eventos esporti-
vos que terao 0 Rio como sede e visam
oferecer transporte publico de quali-
dade a popula<;:ao. Atualmente 18% da
popula<;:ao e usuaria de transporte de
alta capacidade. 0 objetivo para 2016 e
atender 63% desses usuarios. Para isso
os investimentos serao de 8 bilh6es. Se
tratando de altas capacidades e conse-
quentemente de cargas elevadas, a tec-
nologia do pavimento de concreto foi a
solu<;:aoencontrada, pelo menos em 3
dos 4 BRTs. "0 BRT com pavimento de
concreto e capaz de suportar transito
pesado e repetitivo sem sofrer defor-
ma<;:6es plasticas. 0 sistema tambem

oferece ganhos ao meio ambiente,
pois permite economia de

ate 20% de combustf-
vel nos 6nibus e ne-

cess ita de pouca
manuten<;:ao, alem
de ter um cicio de
vida muito supe-
rior ao de qualquer

outra alternativa
de pavimenta<;:ao",

afirma 0 engenheiro Eduardo D'Avila,
gerente regional do Rio de Janeiro e Es-
pfrito Santo da Associa<;:aoBrasileira de
Cimento Portland (ABCP).

A tecnologia para execu<;:aocontara
com 0 uso de pavimentadoras de forma
deslizante em areas urbanas, algo inedi-
to no Brasil. Para auxiliar na constru<;:ao
de um pavimento de alta qualidade, a
prefeitura do Rio firmou um Termo de
Coopera<;:ao Tecnica com a ABCP, para
a realiza<;:aode treinamento e transfe-
rencia de tecnologia para engenheiros,
tecnicos das construtoras e demais par-
ticipantes do empreendimento, aperfei-
<;:oandoos profissionais envolvidos com
a gestao e a execu<;:aodos BRTsalem de
apoio constante, para atingir a qualida-
de que 0 empreendimento exige.

Para Alexandre Pinto, secretario
municipal de obras do Rio de Janeiro,
"a parceria com a ABCP e fundamental
para garantir a durabilidade e rapidez
na execu<;:ao do pavimento de cimen-
to Portland que esta sendo implantado
nos corredores expressos de BRT".

"0 Transcarioca, com 39 km, e a pri-
meira via em que estamos testando
este sistema construtivo. Tambem va-
mos implantar a tecnologia no Transo-
Ifmpico e no Transbrasil. No proximo
ano, estes tres corredores estarao com
as obras em andamento e esta parceria
tecnica sera fundamental para a execu-
<;:aosimultanea com as pavimentadoras
de formas deslizantes".

A expectativa e de que a ampla ma-
Iha de 6nibus de alta qualidade seja ca-
paz de conquistar a adesao dos cariocas
que hoje utilizam 0 carro, diminuindo 0
trMego de vefculos, congestionamentos
e a emissao de C02 na atmosfera.
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Alimentac;ao correta da pavimentadora
facilita operac;ao do equlpamento.

Placa extrusada pela pavimentadora e
acabamento superficial do pavimento.
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