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CAROS LEITORES,

PLANO DIRETOR
CICLOVIÁRIO PARA IZMIR
Com mais de quatro milhões de
habitantes, Izmir é a terceira maior
cidade da Turquia. A cidade portuária com mais de 3000 anos não é
apenas um importante centro de
comércio e de ensino superior, agricultura e produção, mas também
um dos destinos turísticos mais
populares do Egeu turco. Com a
expansão da infraestrutura cicloviária, iniciada em 2017, e a expansão
do sistema público de compartilhamento de bicicletas “BISIM” para
cerca de 40 estações e 550 bicicletas, Izmir está a caminho de se
tornar uma “cidade das bicicletas”.
Recentemente, Izmir foi a primeira
cidade turca a aderir à rede euro-

peia de ciclovias “EuroVelo” e vai
estender a “EuroVelo 8 - Rota do
Mediterrâneo”, que vai de Cádis
(Espanha) ao Chipre, com uma
ciclovia costeira.
Para a marcação dos últimos
trechos da nova infraestrutura
ciclística, foram selecionadas
marcações de estrada duráveis
com propriedades antiderrapantes
personalizadas com base no
DEGAROUTE®. Isto garante o uso
das ciclovias durante todo o ano e,
portanto, em todas as condições
climáticas, com segurança no trânsito, mesmo em condições rodoviárias difíceis, como piso molhado.

Uma cidade na qual valha a pena morar
atualmente precisa de uma infraestrutura
segura que o convide a pedalar. Geralmente
os ciclistas recreativos, crianças e idosos
são impedidos de andar de bicicleta nas
áreas urbanas por medo do tráfego intenso.
O objetivo é incentivar mais pessoas a ficar
sem o carro e mudar para a bicicleta. Em
tempos de mudanças climáticas e emissões
de CO2, o ciclismo está se tornando cada
vez mais atraente também para quem se
desloca de uma cidade a outra. Portanto,
nas administrações de muitas cidades ao
redor do mundo, o planejamento e a implementação de uma boa infraestrutura de
bicicletas se tornaram um tópico importante. Em nosso exemplo, a cidade de Izmir,
na Turquia, criou um ambiente seguro e
confortável para todos os residentes e visitantes ao construir novas rotas para o
ciclismo, o que deve melhorar significativamente a cultura ciclística da cidade. Neste
boletim informativo, você aprenderá mais
sobre o projeto e o papel que o
DEGAROUTE® teve nele.

Ralf Lepper

Serkan Akoğlu

DURÁVEL, ANTIDERRAPANTE,
COM CORES RESISTENTES: MARCAÇÕES
DE CICLOVIAS COM PLÁSTICO FRIO
Ao selecionar o material de marcação para as novas ciclovias, a
cidade de Izmir procurava um
material muito durável que mantivesse sua cor forte. O material
também deveria aderir bem às
superfícies asfálticas e de concreto existentes. A solução perfeita
foi encontrada com as marcações
de estrada MMA DEGAROUTE®
baseadas em DEGAROUTE® 465 e
485, que atendem plenamente aos
requisitos de desempenho da
cidade. As marcações da ciclovia incluindo as marcações de área
azul, linhas laterais brancas ou até
mesmo letras e símbolos - foram
aplicadas utilizando um rolo e
cobrem uma área total de 150.000
m². O projeto foi iniciado em 2018 e
concluído no final de 2019. “Tentamos sempre encontrar soluções

criativas e ideais para nossos
clientes. Este projeto nos permitiu
oferecer um sistema de marcação
de estradas único, feito sob
medida, que não deixou nada a
desejar: aplicação rápida e fácil,
boa adesão, estabilidade de cor e
longa vida útil”, disse Tibet Örs,
gerente operacional do Kisan
Group, a empresa contratada para
a aplicação. A cidade de Izmir, por
exemplo, pretende continuar
usando o novo sistema de marcação em futuras aplicações.
Os primeiros sucessos das novas
ciclovias já foram alcançados: cada
vez mais pessoas estão mudando
do carro para a bicicleta, para um
trajeto pela cidade, ou para uma
viagem pela costa.
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