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RESUMO

Inaugurada no dia 17/01/2016, a Ciclovia Tim Maia que liga o Leblon a São Conrado, com 3,9 quilômetros de extensão, foi erguida sobre o costão 
rochoso da Avenida Niemeyer, com um custo de quase R$ 45 milhões. Na manhã do dia 24/04/2016, um trecho de cerca de vinte metros 
desabou, pouco mais de três meses após sua inauguração. Construída com o intuito de ser um “Legado Olímpico”, a mesma apresenta patologias 
que podiam ser minimizadas com um planejamento maior no período de sua idealização, abordando assim métodos construtivos ou materiais 
específicos para atuarem de forma mais ativa aos condicionantes geológicos que contribuíram para a ruína estrutural da obra em questão. O 
estudo tem como objetivo descrever os condicionantes geológicos que contrubuíram para a queda da cicliovia Tim Maia. Para tanto, a 
metodologia aplicada é qualitativa, exploratória e bibliográfica, sendo selecionados textos da base de dados do google acadêmico. Construir no 
litoral sempre foi um grande desafio, por conta das agressões naturais e instabilidades encontradas no solo. No Rio de Janeiro a realidade não 
seria diferente, além de todos esses fatores que já desfavorecem as construções litorâneas ainda temos que considerar que o intervalo entre os 
grandes maciços rochosos e o litoral do Rio de Janeiro tem um extensão muito curta, e essas partes planas do território são extremamente 
ocupadas por edificações, não podendo assim considerar um intervalo significativo para o sistema de escoamento e dispersão de toda essa 
demanda recebida. Por conta disso, é bem comum na vida dos cariocas enfrentarem pontos de alagamentos ou acidentes como 
desmoronamentos por conta da demanda de chuvas recebida pela cidade. Os sistemas pluviais urbanos servem de retardo para a o caminho 
natural do fluxo de água, que parte dos maciços em direção ao mar ou para a bacia característica do ambiente em questão. Quando uma 
deficiência por parte dessa estrutura é encontrada a cidade construída em meio a esse fluxo natural é quem sofre as consequências dessa falta de 
planejamento. Os sistemas de retardo desses fluxos de água da chuva é uma solução viável para a Cidade do Rio de Janeiro conseguir controlar 
esses eventos naturais, e já é uma realidade em alguns pontos da Cidade. Porém, a demanda é muito maior que a infraestrutura construída. 
Desconsiderar esses fatores citados e não investir em obras de infraestrutura para o retardo desse sistema tem como produto negativo além dos 
alagamentos, as chamadas erosões do solo. Erosões essas que podem ser de duas naturezas, as hídricas ou as eólicas. Aplicando as questões 
descritas, fatores e características hídricas e geológicas do Rio de Janeiro, criam uma dependência do preparo do solo para edificação, já que as 
características naturais condicionam o solo a fatores de fragilidade. Dessa forma a dispersão de carga feita por essas estruturas não deve ser feita 
de forma local ou pontual, já que o “solo original” sofre fragilidade por intercorrência das questões supracitadas, e deixa a estrutura edificada a 
mercê das agressões climáticas ou comportamentos inesperados do solo. Sendo assim, o trabalho e manipulação do campo a ser condicionado é 
fundamental para o bom funcionamento da estrutura idealizada. Devido esses condicionantes, houve um segundo desmoronamento na mesma 
ciclovia no dia 15/02/2018 onde se constatou que o projeto da ciclovia devia prever a erosão do terreno, resultando em um erro no projeto.
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