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o pavimento recomendado para a
constru~ao de ciclovias e 0 chamado con-
creto simples moldado "in loco", 0 con-
creto comum. Entre as vantagens deste
tipo de pavimento, destacam-se: a facili-
dade de manuten~ao, a alta durabilidade
e, principalmente, 0 conforto proporcio-
nado aos ciclistas durante seu desloca-
mento. Veja abaixo mais algumas vanta-
gens da utiliza~ao do pavimento.

o concreto desempenado moldado
"in loco" garante uma superffcie unifor-
me, sem irregularidades. Com as novas
tecnicas construtivas, as juntas de retra-
~ao, aplicadas aproximadamente a cada
tres metros, possuem apenas 3mm de
abertura, passando despercebidas pelos
ciclistas, diferentemente do pavimento
flexfvel que apresenta trilha de rodas e

deforma~6es plasticas.

Toda ciclovia
deve ser projetada
para durar decadas.
Bem executado, 0

pavimento de con-
creto dura mais de 20

anos sem a necessidade de grandes inter-
ven~6es, compensando os investimentos
e garantindo a qualidade do trajeto.
o Pavimento de concreto, consi-

derado uma estrutura rfgida, nao sofre
deforma~ao plastica, trilhas de rodas ou
buracos e resiste a deforma~ao ou de-
grada~ao devido ao derramamento de
oleo ou combustfve!.

Durante seu trajeto, 0 ciclista en-
contra-se muito proximo ao solo, e a
temperatura do piso influencia muito 0
conforto e a qualidade do caminho. Em
pavimentos de colora~ao clara, como e
o caso do concreto, ha uma menor re-
fra~ao de calor. Com isto, a diferen~a de
temperatura pode chegar a 20°C, em
compara~ao pavimentos de colora~ao
escura. Essa sensa~ao termica e perce-
bid a entre 1,00 e 1,50 metros acima do
piso. Portanto, para 0 ciclista, este fator
torna-se muito importante.

ADERENCIA

Para garantir uma boa aderencia,
evitando 0 escorregamento de usua-
rios,o ideal e que 0 concreto moldado
"in loco" seja desempenado e texturiza-
do com leves ranhuras feitas com a tec-
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nica de vassouramento, com vassoura
de pelo ou nailon. Elas ajudam a escoar
a agua e manter a aderencia.

A colora~ao clara do pavimento em
concreto, alem de nao aquecer, propor-
ciona melhor visibilidade noturna por
ter maior reflexao de luz. Desta forma, 0

numero de pontos de ilumina~ao pode
ser reduzido e, consequentemente, ha-
vera economia de energia eletrica nas Figura 2 - Textura
areas urbanas.

A fabrica~ao do cimento utilizado no
pavimento de concreto aproveita mui-
tos resfduos de outras industrias alem de
queimar pneus inservfveis como fonte de
energia em coprocessamento.


