
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: INFRAESTRUTURA DE RODOVIA SUSTENTÁVELTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDO DE ALVARENGA GALLUZZO, ERIKA YUKIE SUZUKI, WILLIAN BERTIN MIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CAIO RUBENS GONÇALVESORIENTADOR(ES): 



  1  

1 RESUMO 

Neste trabalho será apresentada uma concepção para a infraestrutura de 

rodovias, utilizando soluções mais sustentáveis que as convencionais no Brasil.  

Está sendo proposta a utilização de um pavimento de vida útil longa na 

rodovia mais conhecido no exterior como “pavimento perpétuo”, utilizando a 

tecnologia de mistura morna (WMA- Warm Mix Asphalt). O “pavimento perpétuo” é 

projetado e construído para durar mais de 50 anos sem requerer grandes 

reabilitações estruturais, necessitando somente de renovação da camada superficial. 

Para a camada superficial, é proposto um revestimento de camada porosa 

de atrito (CPA) que auxilia na drenagem da água e na diminuição do ruído causado 

pelo tráfego. Para o acostamento da rodovia, é sugerida a utilização de uma 

estrutura permeável a fim de receber a água drenada e destiná-la ao seu devido 

local. 

2 INTRODUÇÃO 

No Brasil pode ser observado um atraso na infraestrutura de rodovias em 

relação a outros países da Europa e Estados Unidos. Nota-se uma deficiência no 

setor da pavimentação, nos processos produtivos que utilizam elevadas 

temperaturas para realizar a mistura asfáltica, no sistema de drenagem que podem 

ser comprovados pela má conservação das rodovias, que apresentam grande 

quantidade de deformações e “buracos” no pavimento.  

A mistura asfáltica mais utilizada nas rodovias brasileiras é o Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CA ou CBUQ). A fabricação do CBUQ consiste em 

aquecer os agregados pétreos e o ligante asfáltico para se obter a mistura asfáltica e 

realizar usinagem a elevadas temperaturas, expondo os operadores à Compostos 

Orgânicos Voláteis (VOCs) que são prejudiciais à saúde. 

3 OBJETIVOS 

Apresentar uma concepção de infraestrutura de rodovias utilizando o 

conceito de sustentabilidade, realizar o dimensionamento do pavimento asfáltico 

proposto para a solução, realizar a análise de viabilidade técnica da infraestrutura 
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sustentável e um estudo econômico-financeiro comparando a infraestrutura proposta 

com a convencional utilizada no Brasil. 

4 METODOLOGIA 

Neste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema 

abordado. Como parte do tema é sobre um assunto não utilizado atualmente no 

Brasil (pavimento perpétuo), foi utilizada bibliografia norte-americana como 

referência. 

Para o dimensionamento, será utilizado o software ELSYM-5, que também 

subsidiará a avaliação estrutural mecanicista do pavimento proposto. 

Outras referências utilizadas foram as normas da ABNT, manuais do DNIT e 

consulta a sites da internet. 

Os métodos empregados no presente trabalho serão os preconizados pela 

ABNT, DNIT, DER-SP, PM-SP, AASHTO e outros órgãos rodoviários internacionais. 

5  DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas 

sobre o pavimento de vida útil longa, asfalto morno, acostamento permeável e 

infraestrutura de rodovia sustentável. Desta maneira foi proposta uma alternativa de 

infraestrutura de rodovia unificando soluções sustentáveis já adotadas 

separadamente em outros países. 

Será realizado o dimensionamento do pavimento proposto por meio de 

métodos do DNIT e da literatura existente sobre o tema, e para a avaliação estrutural 

mecanicista será utilizado o software ELSYM-5. 

Em seguida, será elaborado um estudo econômico-financeiro comparando a 

infraestrutura sustentável com a convencional utilizada no Brasil. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da pesquisa bibliográfica realizada sobre o tema é possível concluir 

que o pavimento de vida útil longa é uma alternativa viável e que possui vantagens 

como baixo custo ao longo do ciclo de vida, pois evita-se reparos profundos no 

pavimento ou reconstrução; baixos custos de atraso ao usuários uma vez que, a 
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manutenção da superfície do pavimento asfáltico requer apenas períodos de 

trabalho curtos, evitando grandes interrupções do tráfego nas horas de pico; baixo 

impacto ambiental, pois reduz-se a quantidade de recursos materiais utilizados no 

ciclo de vida do pavimento e pode ser realizada a reciclagem de materiais retirados 

da superfície da estrutura. A longo prazo também possui vantagens econômicas. 

A camada porosa de atrito (CPA) que será utilizada como revestimento 

superficial, a qual sofrerá as manutenções periódicas, auxilia na drenagem da água 

reduzindo riscos de acidentes por efeitos da aquaplanagem e a frequente 

necessidade de manutenções. Além disso, reduz o nível ruído causado pelo tráfego. 

O acostamento proposto, possui estrutura permeável para receber as águas 

superficiais, armazená-las, caso necessário, e lançá-las na rede de drenagem, 

evitando o acúmulo de água na superfície do pavimento, contribuindo, desta forma, 

para a redução de acidentes. 

O estudo das soluções descritas para pavimentação e drenagem mostram-

se adequadas para a utilização proposta. Nesta próxima etapa da pesquisa serão 

verificadas necessidades de adequações para que as soluções possam ser 

implantadas em conjunto mantendo o bom desempenho. 
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