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A Entidade

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO, voltada exclusivamente

para a tecnologia de rodovias, aeroportos, vias urbanas e ferrovias, tem atuação em
todo o território brasileiro, congregando cerca de 2.000 associados, profissionais
que atuam na área de planejamento e execução como: engenheiros, arquitetos,
pesquisadores, estudantes e profissionais da área de pavimentação.
Fundada em 15/09/1959, completará, em 2018, 59 anos de efetivas e
importantes realizações, em busca de seu objetivo estatutário.
Realiza anualmente vários eventos que reúnem técnicos do país e do

estrangeiro, os quais apresentam trabalhos, que são discutidos no sentido de
alcançar a melhor e mais atual tecnologia, geralmente com mais de 500
participantes.

O Evento
A Associação Brasileira de Pavimentação – ABPv, realizará a 21ª Reunião de
Pavimentação Urbana – RPU , durante os dias 12 e 13 de setembro de 2018, em São
Paulo, SP, durante a realização da Transpoquip.

Estamos trabalhando no sentido de fomentar a divulgação para toda a
comunidade técnica, objetivando o intercâmbio de experiência e conhecimento entre
pesquisadores, empreiteiros, acadêmicos, engenheiros e técnicos em pavimentação;
promoção e divulgação da boa técnica de pavimentação urbana; divulgação da

pavimentação como fator de progresso e de desenvolvimento econômico e social, à luz
dos impactos gerados; estudos de programação de atividades para maior e melhor
desenvolvimento da técnica de pavimentação urbana; e estudos da colaboração possível
entre especialistas e entidades nacionais e estrangeiras visando o progresso e o

desenvolvimento através da pavimentação adequada.
A 21ª RPU constituir-se-á numa oportunidade de discussão e reflexão sobre a
pavimentação urbana no País, no momento em que a sociedade exige mais atenção das
atividades para conservação, ampliação e segurança da malha viária, e garantia da
mobilidade no meio urbano.

Público Alvo

Destinado a todos os envolvidos na área de pavimentação urbana, como:
• Engenheiros de prefeituras municipais;
• Comunidade científica, pesquisadores e alunos de pós-graduação e graduação da área de
pavimentação urbana e obras públicas;
• Formuladores de políticas públicas e de fomento à pesquisa;
• Estudantes de graduação e pós-graduação em áreas relativas;
• Técnicos e especialistas de órgãos de governo, envolvidos com o tema nos níveis federal,
estadual e municipal. Esses órgãos incluem o Ministério dos Transportes, Ministério das
Cidades, Ministério da Ciência e Tecnologia, TCU, DENATRAN, DNIT, ANTT, BNDES, CBTU,
órgãos e empresas estaduais e municipais, tais como DER, AMC, Prefeituras Municipais, etc;
• Confederações e associações de classe; tais como a CNT, SEST e SENAT, SINAENCO, CREA,
AMM, FIEMT, SINDUSCON, etc;
• Construtores, profissionais e técnicos de empresas que atuam na área de pavimentação
que incluem empresas de consultoria, concessionárias de rodovias e ferrovias, empreiteiras,
empresas de transporte, fabricantes de veículos, fabricantes de equipamentos de
reciclagem e usinas de misturas asfálticas, fabricantes de geossintéticos, fabricantes de
modificadores de ligantes asfálticos para pavimentos, empresas de sinalização, etc.

Temário para Trabalhos Técnicos





Materiais para pavimentação;
Segurança e Meio Ambiente;
Drenagem Urbana;
Restauração, reciclagem e gerência de
pavimentos urbanos;
 Controle tecnológico de obras de DATAS A SEREM OBSERVADAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
pavimentação urbana.
SUBMISSÃO DO RESUMO: 15/05/2018 pelo email
21rpurbana@gmail.com de acordo com as normas
de submissão em www.rpu.org.br;
ACEITE DO RESUMO: 31/05/2018
SUBMISSÃO DO TRABALHO COMPLETO SEM
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES:
30 DE JUNHO DE 2018 através de link do sistema
Easychair que será disponibilizado no site
www.rpu.org.br;
COMUNICAÇÃO DE ACEITE DO TRABALHO:
15 DE JULHO DE 2018
ENVIO DE TRABALHO CORRIGIDO CONTENDO OS
NOMES DOS AUTORES:
31 DE JULHO DE 2018

Concurso de Banners - Temário
 A Exposição de banners
constitui parte das atividades
da 21ª RPU – Reunião de
Pavimentação Urbana, e
poderão concorrer alunos dos
cursos de graduação de
engenharias que estejam
cursando ou já cursaram a
disciplina Pavimentação,
Estradas, Transporte ou afins,
de acordo com os Projetos
Pedagógicos de cada Curso.






Materiais para pavimentação;
Segurança e Meio Ambiente;
Drenagem Urbana;
Restauração, reciclagem e gerência de
pavimentos urbanos;
 Controle tecnológico de obras de
pavimentação urbana.
DATAS A SEREM OBSERVADAS PARA ENVIO DE BANNERS
SUBMISSÃO DO BANNER: 30/06/2018 – o
formato padrão estará disponível para
download no site www.rpu.org.br . Deverá
ser enviado para 21rpurbana@gmail.com.
ACEITE DO BANNER: 15/07/2018
ENVIO DE BANNER CORRIGIDO:
31 DE JULHO DE 2018

