
 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 1 

 

ESTADO DA ARTE E ANÁLISES QUANTO À APLICAÇÃO DE CPA 

(CAMADA POROSA DE ATRITO) COMO REVESTIMENTO DRENANTE 

PARA RODOVIAS NO BRASIL 

  
Lucas França Carvalho Silveira 1; Flávio Renato de Góes Padula2; Viviane Borda Pinheiro 

Rocha3 

RESUMO - No Brasil ocorrem 142 acidentes com vítimas por dia em rodovias federais (CNT, 2020). 

Grande parte desses acidentes estão ligados ao efeito da aquaplanagem, promovido em pavimentos 

impermeáveis. O revestimento asfáltico mais empregado no Brasil é impermeável, o CBUQ. Para se 

evitar a aquaplanagem, novas tecnologias precisam ser exploradas, como os revestimentos drenantes. 

Este artigo traz um estado da arte de um revestimento drenante muito utilizado na Europa e Japão, a 

CPA. Além disso, realizaram-se três análises: comparativa com o CBUQ, de redução do número de 

acidentes utilizando CPA e histórica para identificação dos trechos onde CPA foi aplicada no Brasil. 

Os resultados da análise comparativa foram positivos para a CPA nos quesitos de saúde e segurança, 

já nos itens de durabilidade e custos foram negativos, com algumas ressalvas. Existe uma forte relação 

entre a redução do número de acidentes e a aplicação da CPA e um mapa foi elaborado com tabela 

informativa dos trechos no Brasil que tiveram CPA aplicada. Concluiu-se que essa tecnologia ainda 

é pouco explorada no país, possui norma brasileira muito antiga, apresenta algumas desvantagens que 

podem ser melhoradas com polímeros, e diversas vantagens, além de uma imensurável que é a de 

poder salvar vidas. 

ABSTRACT - In Brazil, there are 142 accidents with victims per day on federal highways (CNT, 

2020). Most of these accidents are linked to the effect of aquaplaning, promoted in waterproof 

pavements. The most used asphalt coating in Brazil is waterproof, the CBUQ. To avoid aquaplaning, 

new technologies need to be explored, such as draining coatings. This article presents a state of the 

art of a draining coating widely used in Europe and Japan, the CPA. In addition, three analyzes were 

carried out: comparative with the CBUQ, to reduce the number of accidents using CPA and historical 

analysis to identify the stretches where CPA was applied in Brazil. The results of the comparative 

analysis were positive for CPA in terms of health and safety, while in terms of durability and costs 

they were negative, with some reservations. There is a strong relationship between the reduction in 

the number of accidents and the application of CPA and a map was prepared with an informative 

table of the sections in Brazil that had CPA applied. It was concluded that this technology is still little 

explored in the country, it has a very old Brazilian standard, it has some disadvantages that can be 

improved with polymers and several advantages, in addition to an immeasurable one that is to be able 

to save lives. 

Palavras-Chave - Camada porosa de atrito, pavimento drenante, aquaplanagem. 

 

1 Tetra Tech: Av. Afonso Pena, 1.500, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, Cel: (31) 99214-7939, lucasfrancacsilveira@gmail.com 
2 CEFET-MG: Av. Amazonas, 7.675, Bairro Nova Gameleira, Belo Horizonte, Tel. (31) 3319-6724, padula@cefetmg.br 
3 Tetra Tech: Av. Afonso Pena, 1.500, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, Tel: (31) 2104-2104, viviane.rocha@tetratech.com 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 2 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, mais de 99% das rodovias pavimentadas possuem pavimento denominado flexível, 

sendo o concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) o revestimento mais empregado no Brasil 

(CNT, 2017). Apesar de amplamente utilizado no país, esta tecnologia tem demonstrado alguns 

malefícios. Quanto à segurança, em período de chuvas, este pavimento promove um escoamento 

superficial da água e poças que, por sua vez, podem gerar diversos problemas, tendo destaque para o 

de aquaplanagem (AESC, 2019). Esse fenômeno constitui-se da perda de contato do pneu com o 

pavimento, levando o automóvel a deslizar por instantes sobre a camada de água e o motorista perder 

o controle da direção do veículo, podendo provocar acidentes. Além disso, o CBUQ tem apresentado 

aderência pneu-pavimento bem menor que outros revestimentos (ALVES et al., 2018; GURJÃO, 

2020). Este fator é considerado pelo DNIT (2006) como o principal ponto para análise de segurança 

viária. 

Segundo CNT (2020), ocorreram 61.447 acidentes em rodovias federais no ano de 2020; destes, 

51.865 acidentes com vítimas, levando a uma média de 142 acidentes com vítimas por dia. Ainda não 

se tem quantificado no Brasil o número de acidentes por pista molhada e pista seca, mas na França, 

viu-se que a quantidade de acidentes em pista molhada é quase o dobro do que em pista seca 

(PONCINO, 2001). A correlação deste efeito com acidentes rodoviários é destacada por diversos 

trabalhos. Um estudo alemão analisou o banco de dados de acidentes do trecho de uma rodovia e 

verificou que 17% de todas as colisões estão relacionadas à aquaplanagem (HERRMANN, 2008). 

Portanto, pelo exposto, percebe-se a necessidade do estudo de novas tecnologias de pavimentos 

que promovam maior segurança e conforto nas rodovias Brasileiras. Desse modo, este trabalho tem 

como proposta a elaboração de um estado da arte e a realização de análises do revestimento CPA 

(Camada Porosa de Atrito) como alternativa de revestimento drenante para as rodovias no Brasil. 

ESTADO DA ARTE DA CAMADA POROSA DE ATRITO (CPA) 

Histórico 

A utilização de revestimentos asfálticos permeáveis é recente, já que a impermeabilidade era 

tida como premissa para tal material (Baptista et al., 2005).  A literatura aborda que o primeiro uso 

deste tipo de revestimento ocorreu nos Estados Unidos em 1930 com a finalidade de se evitar a 

derrapagem em pavimentos úmidos em pequenos locais (NIELSEN, 2006). Apenas a partir da década 

de 1970, este tipo de pavimento começou a ser testado em rodovias e aeroportos na Europa e América 

do Norte (NIELSEN, 2006). A partir da sua aplicação foram observadas algumas desvantagens, 

como, por exemplo, uma durabilidade reduzida se comparada aos revestimentos tradicionais. Sendo 

assim, iniciaram-se estudos para adição de polímeros em sua composição, e, a partir dos anos 2000, 
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encontraram-se resultados satisfatórios quanto a uma melhor durabilidade desses materiais 

(ALVAREZ et al., 2011). 

Por se tratar de um material novo, é muito importante analisar qual a experiência internacional 

no seu uso. Dessa forma, elaborou-se a Figura 1, na qual se apresenta quando foi iniciada a utilização 

da CPA em alguns países, bem como o nome utilizado e a espessura média da camada aplicada.  

Figura 1 – Uso da CPA no mundo 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

Dados para elaboração da Figura 1 foram obtidos de Zhang et al. (2020), Nielsen (2006) e 

Bernucci et al. (2006). No Japão, a CPA modificada por 9% de polímero SBS (estilene-butadieno-

estileno) foi tão bem aceita que, até o ano de 2010, 65% da malha rodoviária japonesa contava com 

esse tipo de revestimento (SHIMENO et al., 2010). Após isso, foi desenvolvido o aditivo talfpack-

super (TPS), melhorando ainda mais as características da CPA, levando o Japão a exigir que todas as 

novas rodovias sejam feitas em CPA modificado por TPS (ZHANG et al., 2020). Até o ano passado, 

a Europa já adotava CPA em 20% de toda sua malha rodoviária (ZHANG et al., 2020). Com relação 

ao Brasil, percebe-se que sua utilização começou apenas na década de 1990, quando foram realizadas 

obras em pequenos trechos de rodovias com o revestimento em CPA (BERNUCCI et al., 2006). 

Características 

A CPA é um revestimento flexível de graduação aberta com alto índice de vazios, geralmente 

entre 18 e 25% no Brasil, conforme exigência da DNER-ES 386/99, composto pela mistura de 

agregados, material de enchimento (filler) e uma baixa concentração de cimento asfáltico de petróleo 

(CAP). O CAP deve apresentar baixa susceptibilidade térmica e alta durabilidade; portanto, 

recomenda-se utilização de CAP modificado por polímero (BERNUCCI et al., 2006). Este 

revestimento é utilizado como camada de rolamento da via, ou seja, entra em contato direto com os 

pneus dos veículos. Importante destacar que a camada inferior à CPA precisa ser impermeável de 

forma que se evite a percolação da água pelo interior das demais camadas do pavimento 

(BERNUCCI et al., 2006). 
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A macrotextura, que é a rugosidade formada pelo conjunto dos agregados da CPA, segundo 

estudos de Specht et al., (2007), Alves et al., (2018), Gurjão (2020) e Fontenelle (2019) apresenta 

valores entre 1,0 mm e 2,04 mm, sendo classificada como macrotextura “grossa” ou “muito grossa”. 

A permeabilidade é um importante indicativo de medição para avaliação da capacidade 

drenante. Dessa forma, Dresch (2016) mediu a permeabilidade da CPA aplicada em trechos da BR-

158 e da BR-285. Além disso, Dresch (2016) também realizou os testes no CBUQ faixa B e faixa C. 

Os valores de permeabilidade encontrados são bem distantes, uma vez que os resultados da CPA 

apresentaram ordem de grandeza de 10-3 m/s, os de CBUQ, 10-5 m/s. Por fim, o intervalo de resultados 

para a permeabilidade da CPA variou de 2,18x10-3 m/s a 9,17x10-3 m/s. 

O uso de aditivos no CPA é fundamental para melhoria das propriedades de durabilidade do 

material (BERNUCCI et al., 2006). Segundo Zhang et al. (2020) os principais tipos de aditivo 

empregados na CPA são: SBS, AR, SBR, TPS, HVA, EVA e Epóxi. No Brasil, atualmente só existe 

regulamentação para o CPA com ligante asfáltico modificado por polímero SBS (DNER-386/99). 

Segundo Zhang et al. (2020) há a possibilidade também de aplicação de fibras para melhora do 

desempenho do revestimento. 

No Brasil a norma DNER-ES 386/99 apresenta orientações e características para a confecção e 

aplicação da CPA por meio da seguinte mistura: agregado graúdo, agregado miúdo, material de 

enchimento filler e CAP modificado por polímero do tipo SBS, confeccionados a quente. A norma 

separa o CPA em cinco faixas (I, II, III, IV e V) quanto a sua granulometria e teor de ligante asfáltico 

entre 4,0% e 6,0% para todas as faixas. A norma recomenda para as faixas I e II espessura da camada 

de 3,0 cm, e para as faixas III, IV e V, espessuras de até 4,0cm. O índice de vazios deve variar entre 

18 e 25%, o desgaste à abrasão Los Angeles deve ser no máximo 25% e a resistência à tração por 

compressão diametral à 25ºC ser de no mínimo 5,5 kgf/cm². 

A execução da CPA e do CBUQ é a mesma em termos de processo geral: primeiro, produção 

em usina, seguida do transporte por basculante até a pista, aplicação por vibroacabadora e 

compactação por rolo. Conforme observado, a CPA pode apresentar características físicas diferentes 

dependendo da porcentagem e tipos de materiais empregados ou aditivos utilizados. Sendo assim, 

cada país possui suas próprias normas para projetos rodoviários para a utilização de CPA. Zhang et 

al. (2020) realizaram alguns levantamentos na literatura a respeito dos agregados, da graduação e do 

índice de vazios da CPA em diferentes países. As porcentagens exigidas de desgaste à abrasão 

Cântabro para CPA variam entre ≤20%, na Espanha, até ≤35%, na Alemanha, e ≤25%, no Brasil. 

Com relação à granulometria do CPA, nos países que a utilizam, o tamanho máximo do agregado se 

concentra em torno de 19 mm e a maior parte dos grãos grossos se encontra entre diâmetros de 4,75 

mm e 9,5 mm. Por fim, o índice de vazios, varia de 17% na Áustria até 24% na Alemanha. 
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Vantagens e Desvantagens 

Realizou-se uma consolidação dos estudos que encontraram vantagens na aplicação da CPA e 

elaborou-se a Tabela 1. Esta exibe, na primeira coluna, as vantagens encontradas na utilização da 

CPA e, na segunda coluna, suas respectivas referências acadêmicas. 

Tabela 1  – Vantagens da CPA 

Vantagens Da Cpa Como Revestimento De Vias Referências 

Redução de spray ou cortina de água (ALVAREZ et al., 2011); (RUNGRUANGVIROJN et al., 2010) 

Redução do risco de hidroplanagem (ALVAREZ et al., 2011); (KANDHAL, 2002); (Shu et al., 2017) 

Melhoria da visibilidade das demarcações da via (ALVAREZ et al., 2011) 

Redução de ruídos do tráfego (ALVAREZ et al., 2011), (APS et al., 2016), (ALVES et al., 2018), 

(FREITAS et al., 2009), (CALLAI, 2011) 

Escoamento mais limpo da água (PAGOTTO et al., 2000), (BARRET et al., 2008) 

Redução das distâncias de frenagem (BERNUCCI et al., 2006) 

Melhor aderência pneu-pavimento (GURJÃO, 2020), (ALVES et al., 2018), (FONTENELLE, 2019) 

Redução da reflexão da luz dos faróis (BERNUCCI et al., 2006), (KENSETSU, 2019) 

Mitigação de ilha de calor urbana (KANDHAL, 2002), (ZHANG et al., 2020) 

Melhor controle do escoamento superficial (ZHANG et al., 2020) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por outro lado, a CPA apresentava as seguintes desvantagens dependendo da sua composição 

(ALVAREZ et al., 2011): durabilidade estrutural reduzida; durabilidade funcional reduzida 

(entupimento dos vazios); custo mais elevado e necessidade de manutenção no inverno (locais com 

formação de gelo). Alvarez et al. (2011) relatam que, a partir dos anos 2000, nos Estados Unidos, 

utilizando polímeros no ligante asfáltico para sua composição, foram obtidos revestimentos bem mais 

duráveis, chamadas de new generation open-graded friction course (N-OGFC). 

ANÁLISES E RESULTADOS 

Análise Comparativa entre a CPA e o CBUQ 

Comparando-se os dois tipos de revestimento, CPA e CBUQ, quanto ao risco de aquaplanagem, 

observa-se vantagem da CPA, já que essa camada é permeável e, dessa forma, não produz escoamento 

superficial. A Figura 2 ilustra um trecho em CPA seguido de trecho em CBUQ após período chuvoso. 

Percebe-se uma fina lâmina de água no trecho em CBUQ, enquanto o em CPA permanece seco.  

Figura 2 – Trecho em CPA seguido de trecho em CBUQ após período chuvoso 

 
Fonte: adaptado de DRESCH, 2016 
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Outro ponto perceptível é o impacto causado pela reflexão da luz sobre a lâmina de água do 

pavimento. Essa camada reflete as luzes do ambiente que podem distrair o condutor e atrapalhar a 

direção (BERNUCCI et al., 2006).  

Alves et al. (2018) desenvolveram um estudo em que se comparou o impacto da utilização da 

CPA e CBUQ no ruído de tráfego. Como resultado, a utilização da CPA apresentou redução de até 6 

dB em comparação com o CBUQ, o que representa perda de 50% na energia acústica. Strufaldi et al. 

(2010) também realizaram esse teste e chegaram aos seguintes resultados: o trecho em CPA 

apresentou nível de pressão sonora igual a 71,4 dB, e, o trecho em CBUQ, a 79,5 dB. 

Rungruangvirojn et al. (2010) estudaram a perda de visibilidade devido ao efeito de spray 

causado pelas rodas do carro que passam sobre poças em diferentes pavimentos. O resultado foi que 

a perda de visibilidade é significativamente maior para o pavimento convencional de graduação densa 

como o CBUQ do que para os pavimentos SMA (stone matrix asphalt) e CPA. 

Hagos et al. (2008) estudou a durabilidade da CPA realizando o teste RFTOT. Devido à 

capacidade drenante da CPA, a água e o ar, que acessam o pavimento, têm influência negativa na sua 

durabilidade, provocando tensões e atrito. Como resultado do seu estudo, percebeu-se que, 

curiosamente, a rigidez do pavimento com CPA aumentou nos primeiros 3 a 4 anos e depois começou 

a declinar. O autor não informa um valor de vida útil para a CPA. Apesar deste ponto negativo este 

tipo de revestimento vem sendo amplamente utilizado na Holanda por conta dos seus benefícios e 

pesquisas que estão sendo conduzidas para melhoramento deste ponto fraco. Além disso, o efeito de 

colmatação é considerado por Dietz (2007) como um problema para a estrutura, já que o entupimento 

dos poros da CPA pode tirar sua capacidade drenante, perdendo o sentido da sua aplicação. Dessa 

forma, segundo Dietz (2007), há a necessidade de manutenção do revestimento aplicando jato de alta 

pressão ou aspiração intensiva, a fim de se eliminarem as impurezas que obstruem os poros. 

Com relação aos custos, não foram encontradas na literatura Brasileira informações a respeito da 

CPA. No entanto, Shu et al. (2017) avaliaram a aplicação da CPA no Tenesse. Neste estudo, o custo 

unitário (dólar por metro cúbico) de CPA era 42% maior que o da D-mix, similar ao CBUQ. Segundo 

Watson et al. (2018), o custo da CPA nas cidades de Las Vegas e Eiko é em torno de 25% maior do 

que o revestimento de graduação densa. 

Análise da relação entre o número de acidentes em rodovias e a utilização de CPA 

Com a aplicação da CPA em rodovias, outra avaliação tornou-se extremamente importante: tendo 

em vista que os benefícios apresentados pela CPA como revestimento de rodovias melhoram a 

segurança viária, é observada uma redução de acidentes nestes trechos? 

Segundo DNIT (2006), o principal fator do pavimento a ser avaliado no quesito segurança é a 

aderência entre a superfície do pavimento e os pneus dos veículos. Segundo Bernucci et al. (2006), o 
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ponto principal que interfere na aderência pneu-pavimento é a textura do seu revestimento. Além 

disso, percebe-se que, quanto maiores as velocidades dos veículos, menor a adesão, ou atrito, entre a 

superfície e os pneus. Dessa maneira, entende-se que sua avaliação se faz ainda mais significativa em 

rodovias, onde as velocidades tendem a ser maiores 

Em 2008, Peter Cairney e Paul Bernnet, realizaram um estudo para avaliar a relação de algumas 

características da superfície da via com o número de acidentes em algumas rodovias do estado de 

Victoria, Austrália. O estudo tem um espaço amostral de 1.386km de via e 1.344 acidentes 

(CAIRNEY et al., 2008). Com relação à textura da via, foi feita uma relação entre a macrotextura e 

o número de acidentes. Observou-se que quanto maior a macrotextura do pavimento menor a taxa de 

acidentes. As maiores taxas de acidentes são observadas para macrotexturas menores que 1 mm e a 

taxa de acidentes vai decrescendo com o aumento da macrotextura. Quatro anos depois, Pulurgutha 

(2012) também estudou essa relação e a constatou. Neste trabalho, estudaram-se dois condados, 

Pender e Durham, na Carolina do Norte. Para o condado de Pender, trechos com valores de 

macrotextura maiores que 1,016 mm apresentam quase nenhum acidente, e no Condado de Durham, 

a partir de 2,032 mm de macrotextura há uma diminuição no número de acidentes em 50%. 

Em Louisiana, Estados Unidos, Abadie et al. (2013) realizaram estudos em três pistas que 

tiveram a CPA aplicada. O número de acidentes em 5 anos sofreu uma redução de 57%, 76% e 100% 

respectivamente a cada pista. No Tenesse, Shu et al. (2017) mostraram que a aplicação da CPA 

reduziu em 30% a taxa média de acidentes, sendo que, em dias chuvosos, essa redução foi ainda 

maior. Similar a este estudo, após aplicação da CPA nas rodovias do Japão, a taxa de mortalidade em 

acidentes rodoviários caiu cerca de 66% (SHIMENO, 2010). Aumentando o espaço amostral, 

Takahashi (2013) analisou 213 trechos de rodovias no Japão, antes e depois do emprego da CPA. O 

resultado foi um decréscimo médio de 85% no número de acidentes. 

No Brasil, o único estudo prático que avaliou a relação entre acidentes em rodovias e o 

revestimento CPA foi feito por DAIBERT et al. (2019). Seus estudos mostraram que antes da 

aplicação de CPA na alça de acesso à rodovia Dr. Celso Charuri (SPI 091/270), em Sorocaba, o trecho 

tinha apresentado, em 2018, 20 acidentes, sendo 14 acidentes em dias chuvosos. Após a aplicação da 

CPA não foi relatado nenhum acidente entre os meses de dezembro de 2018 e abril de 2019, período 

mais chuvoso do ano para o local. 

Mapa dos trechos com CPA aplicada no brasil e tabela informativa 

A Figura 3 foi elaborada pelo autor e apresenta, em forma de mapa, todos os trechos, encontrados 

em literatura, que tiveram a camada porosa de atrito aplicada no Brasil. Além disso, essa figura traz 

tabelada uma síntese de informações sobre esses trechos. 
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Figura 3 – Mapa e tabela informativa dos trechos com CPA aplicada no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

CONCLUSÃO 

Este trabalho conseguiu reunir e consolidar as informações mais atuais a respeito da utilização 

da CPA como revestimento drenante em rodovias, com o foco na aplicação em território brasileiro. 

O estado da arte mostrou que a CPA possui diversas vantagens, sendo que, as mais encontradas em 

literatura foram sobre a redução do risco de aquaplanagem, de spray de água, das distâncias de 

frenagem pela maior aderência pneu-pavimento e do ruído de tráfego. Todavia, no início da sua 

aplicação, a CPA vinha apresentando durabilidade estrutural e funcional reduzida, custo elevado e 

necessidade de manutenção em locais com formação de gelo. Essas desvantagens incentivaram 

pesquisas, que são realizadas até hoje, no que tange à utilização de polímeros para melhoria do seu 

desempenho. Internacionalmente, percebeu-se que a CPA é bastante comum no Japão e tem forte 

presença na Europa. Infelizmente, o Brasil ainda apresenta pouca experiência com tal revestimento, 

sendo que a primeira aplicação foi feita em pequenos trechos em 1998, e foram encontrados em 

literatura apenas 10 trechos com CPA aplicada no país. Além disso, a norma relativa à CPA no Brasil 

só especifica sua versão modificada pelo polímero SBS (DNER-ES 386/99). Essa norma precisa ser 

atualizada, integrando os novos polímeros e aditivos aplicados em outros países. 

Com relação à análise comparativa entre a CPA e o CBUQ, percebeu-se que a utilização de CPA 

é mais benéfica nos seguintes quesitos: redução do efeito de aquaplanagem, do efeito da reflexão da 

luz pela lâmina de água, do ruído de tráfego e do spray ou cortina de água. Com relação à durabilidade, 

não foi encontrada em literatura a vida útil de um pavimento com CPA aplicada, fator difícil de ser 

determinado por conta de inúmeros questões que afetam este indicador. Todavia, Hagos et al. (2008) 

supõem que a durabilidade da CPA seja menor que a do CBUQ devido ao seu alto teor de vazios e 

outros autores também destacaram este ponto como sendo o mais fraco para a tecnologia (ALVAREZ 

et al., 2011; DIETZ, 2007). No quesito custo, não foi encontrada referência na literatura Brasileira 

sobre o assunto. Na literatura estrangeira, um estudo verificou que o custo da CPA era 42% maior do 

que a mistura de graduação densa empregada no Estado avaliado; já outro constatou a porcentagem 
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de 25% (SHU et al., 2017; WATSON et al., 2018). Portanto, este último fator pode ser mais bem 

explorado em futuras pesquisas, proporcionando uma abordagem nacional da comparação entre os 

custos, por exemplo. 

Para a análise da relação entre aplicação de CPA e número de acidentes, foram compilados 

diversos estudos, e todos foram positivos para essa relação. A porcentagem de redução do número de 

acidentes é muito variável, de forma que em algumas pesquisas chegou-se a eliminar todos os 

acidentes que ocorriam. Portanto, a utilização da CPA traz uma vantagem imensurável: sua aplicação 

pode salvar vidas. Levando-se em conta que no Brasil ocorrem, em média, 142 acidentes com vítimas 

por dia, quantas poderiam ser salvas se aplicado um pavimento mais seguro como a CPA? (CNT, 

2020). A resposta é incerta, mas os estudos demonstram que a CPA é eficaz quanto à melhoria da 

segurança viária e que a utilização de aditivos em sua composição tem melhorado seus pontos fracos. 
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