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A missão do Grupo de Trabalho – Pavimentos Rodoviários está focada na avaliação e promoção da in-
vestigação e desenvolvimento tecnológico de produtos e soluções inovadoras (IDI), a nível nacional 
e internacional, para utilização em pavimentos rodoviários, aeroportuários e outros.

As ações de IDI do GT estão direcionadas para os ligantes betuminosos, as misturas betuminosas, os 
materiais não ligados e os materiais para leito de pavimento.

TROPICAL-PAV
Soluções de Pavimentação Rodoviária para Climas Tropicais

Pela primeira vez duas empresas do setor da construção e quatro entidades do SCTN unem-se para 
desenvolver um Projeto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT). 

O TROPICAL-PAV visa estudar a conceção de soluções de pavimentos rodoviários para aplicação em 
países africanos, com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas nacionais nesses 
mercados.

O contexto dessas regiões será recriado numa pista de ensaio a construir num pavilhão do LNEC, onde 
serão testadas soluções de pavimentação, simulando as condições climáticas e de humidade típicas 
dos climas tropicais através da construção de uma câmara climática (temperatura na superfície do 
pavimento cerca de 50ºC; humidade relativa do ar 80-90%). Sobre a pista de ensaio será instalado 
um simulador de tráfego para realização dos ensaios acelerados de pavimentos, os quais permitirão 
antecipar o aparecimento de degradações, desenvolver e calibrar modelos de comportamento de pa-
vimentos e desenvolver soluções de pavimentação adequadas às caraterísticas daquelas geografias.

O produto final do TROPICAL-PAV será um pavimento inovador, fruto do desenvolvimento de uma 
mistura betuminosa e de um solo-cimento adaptados às condições climáticas e de tráfego dessas 
regiões, com base em ensaios realizados numa Pista de Ensaios Acelerados de Pavimentos.

É objetivo primordial do GT promover a investigação em diversas áreas do domínio dos pavimentos 
rodoviários tais como:

- Novos materiais, otimização de processos construtivos, reabilitação, reciclagem e reutilização de 
matérias de pavimentação;

- Análises de ciclo de vida, dimensionamento ecoeficiente, minimização de consumos energéticos, 
aproveitamento energético e pavimentos resilientes;

- Gestão de ativos rodoviários, com enfoque para auscultação/monitorização, especificações de de-
sempenho, modelos previsionais e pavimentos inteligentes.

HIPS – Health Intelligent Pavement System 
O principal objetivo do projeto HIPS (Health Intelligence Pavement System) é contribuir para a me-
lhoria da gestão da manutenção dos pavimentos rodoviários dotando a estrutura do pavimento de 
“inteligência”.

Este objetivo será conseguido através da utilização de sensores de baixo custo e pouco intrusivos para 
o pavimento, os quais serão estrategicamente localizados em secções representativas da rede rodo-
viária. Os sensores irão fornecer informação em tempo real sobre a resposta do pavimento (estado de 
tensão-deformação) às ações do tráfego e da temperatura. 

Esta nova abordagem de monitorização, in real time, irá permitir o desenvolvimento de modelos de 
previsão do comportamento de pavimentos mais rigorosos e de atualização continua. 

Os principais objetivos que o HIPS visa atingir são:

- Desenvolver uma metodologia de monitorização de pavimentos em tempo real, sem constrangi-
mentos para o tráfego e não destrutiva para a estrutura do pavimento;

- Otimizar o planeamento das ações de manutenção;

- Implementar ações de manutenção de menor custo, mais eficientes e com impacto reduzido para 
o ambiente.
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