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Nos ultimos meses, muito se tem lido
e escutado sobre mobilidade urbana e sua
import2lncia para as cidades.

Mas annal do que se esta falando?
Uma das secretarias do Ministerio das

Cidades, e a SeMob, Secretaria Nacional de
Transportes e da Mobilidade Urbana, cuja
missao e "formu/ar e imp/ementar a po/(-
tica de mobi/idade urbana, de forma inte-
grada com a po/(tica de desenvo/vimento
urbano, e praporcionar 0 acesso amp/o e
democratico ao espar;o urbano, priorizan-
do os modos de transporte co/etivo e os
nao motorizados, de forma segura, socia/-
mente ine/usiva e sustentaver

Dessa forma a polftica de mobilidade
urbana nada mais e que /Ia interafao dos
deslocamentos entre pessoas, bens e
servifos entre si e com a propria cidade,
implementando 0 conceito da acessibili-
dade universar~

Dentre os objetivos dessa polftica estao:

• Priorizar 0 transporte coletivo e nao
individual;

• Reduzir os congestionamentos nas cida-
des e consequentemente reduzir a emis-

saGde C02 pelos vefculos parados;

.Diminuir 0 numero de
acidentes de transito
e conflitos entre os
diferentes modos
de transportes e de
circula<;ao;

• Reduzir 0 tempo de
viagem;

• Estimular os municfpios a desenvolverem
e aprimorarem a<;c5esque favore<;am 0
uso da bicie/eta como meio de transporte
segura criando cicio vias;

• Garantir a mobilidade a todas as pessoas;

• Implanta<;ao de corredores exclusivos de
6nibus, BRTs(BusRapid TransitJ, cicio vias
e os VLTs(Vefculos Levessobre Trilhos).

Quando sefala na implantac;:aode corre-
dores exclusivos de 6nibus e BRTs,a melhor
soluc;:ao,para nao dizer a unica soluc;:aoem
pavimentac;:ao,e0 pavimento de concreto.

Com 0 aporte nnanceiro do Governo
Federal, permitira aos municfpios propor-
cionar transporte publico com qualidade
para os habitantes das cidades. , optando
pelo emprego do pavimento de concreto
nessas instalac;:6es, com todas as vanta-
gens a ele agregadas.

A decisao de implantar um corredor ex-
c1usivoou BRT,torna obrigat6ria a contrata-
c;:aode um projeto executivo que resulte em
um pavimento de qualidade, duravel, com
baixa manutenc;:aoe capaz de suportar tran-
sito pesado, canalizado e repetitivo. Eestas
caracterfsticas saG proporcionadas exclusi-
vamente pelo pavimento de concreto.

Nao bastassemascaracterfsticas mencio-
nadas, outras vantagens saGdecorrentes da
adoc;:aodo pavimento de concreto, como:

• Custo de constru<;ao competitivo em rela-
<;aoasdemais alternativas, sendo menor na
grande maioria das vezes;



• Menor distan cia de freagem, principalmente
em pista molhada;

• RedupJo da temperatura ambiente;

Redw;oo do consumo de combustfveis da
frota circulante e da emissoo de gases gera-
do resde efeito estufa;

• Economia de energia eletrica na iluminal;oo
publica;

• Por ter vida util muito maior que as demais
alternativas, com reduzida manutenl;oo, ge-
rando considerdvel economia de recursos ao
poder publico, podendo aplicar 0 excedente
em outras benfeitorias;

• Melhor visibilidade aos motoristas, devido
a cor clara do pavimento de concreto, prin-
cipalmente em dias de chuva e a noite, au-
mentando a seguranl;a do usudrio;

• Ausencia de buracos, trilhas de rodas ou de-
formal;oes, proporcionando conforto e se-
guranl;a aos motoristas epassageiros.

o pavimento de concreto esta pre-
sente nos principais corredores de 6nibus
e BRTs de Curitiba, Porto Alegre, Brasilia,
Cuiaba, Recife, Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro e Sao Paulo.
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As ciclovias de concreto tambem es-
tao sendo construfdas em grande quanti-
dade, com as vantagens inerentes, como
seguran~a, conforto de rolamento, visibi-
lidade e grande durabilidade, com baixo
custo de constru~ao e manuten~ao.

Por tim, deve-se destacar que 0 pavi-
mento de concreto e um sistema cons-
trutivo sustentavel, po is emprega insumo
nacional, possui elevada durabilidade,
minimiza a temperatura ambiente, eco-
nomiza energia eletrica e combustfvel dos
vefculos pesados, e recuperavel, e recicla-
vel e apresenta vantagens ambientais.
Dentre elas, pode-se citar a queima nos
fomos rotativos de cimento durante a fa-
brica~ao do produto, de diversos resfduos
industriais, como pneus inservfveis, 6leos,
graxas, solventes, etc., proporcionando
grande beneffcio ao meio ambiente. Essa
atividade denominada coprocessamento,
agrega ainda maior valor ambiental aos
pavimentos de concreto.


