Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa
Concreto para Pavimentação
Uma nova via para o desenvolvimento
A Supermix, em sua gama de soluções em concreto e
argamassa para a construção civil, possui uma excelente
alternativa para pavimentação de vias, com resultados
finais muito superiores às outras alternativas, sobretudo
ao asfalto.

Atualmente, com a crescente necessidade de abertura de
vias e a necessidade de bom uso do dinheiro público, essa
técnica está tomando novamente um lugar de destaque.

Utilizado no Brasil desde os anos 1920, o pavimento
em concreto é conhecido como pavimento verde, por
suas características de sustentabilidade em relação à
conservação dos recursos naturais.

O que é pavimento rígido em concreto?
O pavimento rígido é uma solução de infraestrutura
para vias de transporte terrestre, portos e aeroportos e
mobilidade urbana (corredores de ônibus e ciclovias)
que utiliza o concreto como matéria-prima e resulta em
uma obra com durabilidade muito superior a de outros
materiais.

mundialmente, com métodos seguros, que buscam,
principalmente um ótimo desempenho estrutural.

Além disso, proporciona outros resultados econômicos
e de segurança que o colocam como melhor alternativa
dentre as opções disponíveis.
Trata-se de uma tecnologia segura, reconhecida
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O que o pavimento em concreto proporciona?
Em primeiro lugar, o sistema proporciona mais qualidade
de rolamento, pois não sofre deformação plástica, trilhas
de rodas ou buracos. Desse modo, não requer operações
tapa-buracos e recapeamentos frequentes, que provocam
congestionamento e acentuam a emissão de CO2 pelos
veículos parados, gerando desperdício de combustível e
poluição. Ao promover a economia de combustível e exigir pouca manutenção, torna-se uma solução ambientalmente amigável.
O pavimento de concreto é muito durável, fato gerador
de grande economia, em função dos baixos custos de manutenção. Sistemas mais resistentes e com mais vida útil,
além de beneficiar o usuário diariamente, trazem vantagens para a sociedade como um todo em longo prazo,
ao poupar recursos que podem ser destinados a outros
serviços ou obras públicas.
Os benefícios incluem segurança e menor desgaste do
veículo. O pavimento verde não promove aquaplanagem,
sendo mais seguro em dias de chuva, e sua coloração
clara, à base de cimento, permite melhor visibilidade e
redução do consumo de energia elétrica pública em até
40%, em virtude da maior reflexão da luz.
O pavimento de concreto é mais durável que as demais
alternativas de pavimentação, exige menores gastos com

Principais Características
Maior durabilidade

Economia de combustível
Economia de energia elétrica
Maior segurança

Conforto e bem-estar

Menor custo, se comparada a produtos ensacados

manutenção, é mais seguro, economiza energia elétrica e
reduz o consume de combustível. Segundo o Banco Mundial, um dólar investido em via de pavimento em concreto
significa uma economia de três dólares em custo operacional.

Principais Vantagens
Por não sofre deformação plástica, trilhas de rodas e buracos o pavimento
em concreto não necessitas das manutenções comuns em vias com outras
pavimentações.
Por não exigir interrupções no fluxo, não gera engarrafamentos que, p.or sua
vez, geram consumo de combustível.
Por gerar reflexão de luz, o pavimento em concreto permite utilizar refletores
em espaçamento maior que o convencional.
Por não sofrer deformações que causam obstáculos na pista, por tornar a
via mais clara, por melhorar a frenagem e aderência dos pneus e por gerar
menos aquaplanagem, o pavimento em concreto é, sem dúvida, mais seguro.
Todas as vantagens somadas evitam interrupções de trânsito, promovem a
segurança, geram economia e permitem destinar recursos, que seriam usados
em manutenções, para outros investimentos de uso público.
Atende a obras de todo porte.
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