
Há mais de 20 anos cuidando da sua
segurança nas rodovias brasileiras



A História da AUTOSTRADA nasceu em 1999 com a experiência de mais de uma década em operação e conservação 
rodoviária de um de seus fundadores, onde foi responsável por todas as rodovias sob jurisdição da DERSA. Nesse 
ano, iniciou sua história com gerenciamento de obras rodoviárias, consultoria em concessões e especializando-se 
na implantação de dispositivos de segurança rodoviária, atenuadores absorvedores de impacto, sinalização 
horizontal e vertical nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Hoje presta serviços paras as principais 
concessionárias rodoviárias paulistas, aeroportos e autódromos.

A partir de 2014 se especializou na confecção e comercialização de sinalização vertical com impressão digital dos 
sinais obedecendo plenamente à ABNT NBR 14644, tecnologia desenvolvida internamente, incorporando grande 
dose de qualidade nas suas placas, participando também do mercado de comunicação visual de grandes formatos 
e comunicação de frotas.

No ramo de consultoria e projetos, a Autostrada tem clientes em todo território nacional e alguns países como 
Estados Unidos, Suécia, Itália, Chile, Portugal, Colômbia e Argentina.
Nosso lema é a busca contínua da melhor qualidade dos seus serviços e o aprimoramento dos seus colaboradores 
com objetivo de salvar vidas nas estradas brasileiras.
Com Mais de 20 anos no mercado, não apresentamos nenhum problema de garantia, pois, somos especialistas em 
operação e conservação viária, buscando contínua melhoria da qualidade dos nossos serviços e o aprimoramento 
dos colaboradores, pois, conhecemos e nos responsabilizamos com o objetivo de salvar vidas nas estradas 
brasileiras.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
• Aprimoramento técnico constantes de todos os    
     produtos ou serviços 

• Cumprimos todas as normas brasileiras e internacionais

• Garantia de todos os nossos serviços e produtos

• Amplo estoque climatizado, garante a perfeita 
     performance dos nossos produtos

• Rigor no cumprimento de todos os prazos

• Limpeza periódica dos laboratórios para evitar      
     contaminação do material, garantindo o desempenho da 
     aplicação    

• Equipe altamente qualificada com know-how de 
     operação e conservação de rodoviárias desde 1988

• Trabalhamos com padrões próprios, superiores aos   
      exigidos pela ABNT

PRINCIPAIS CLIENTES

Somo pioneiros no Brasil em diversas tecnologias. Trabalhamos com 
tecnologia de ponta a partir dos melhores e mais modernos equipamentos 

do mercado nacional e internacional, trazendo inovação e excelência nas 
operações.



NOSSOS SERVIÇOS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
• Termoplástico aplicado por aspersão - HOT SPRAY
• Termoplástico aplicado extrusão 
• Termoplástico de alto relevo
• Termoplástico pré formado
• Pintura com tinta à base de resina metil metacrilato 
     bicomponente (plástico à frio) com aplicação por 
     aspersão e alto relevo: Spotflex, Multiponto e Estrutura
• Pintura com tinta à base de resina acrílica emulsionada 
     em água
• Elastoplástico pré formado
• Implantação de tachas prismáticas
• Implantação de tachas omnidirecionais de vidro por 
     incrustação
• Implantação de tachão prismático
• Remoção de sinalização horizontal por fresagem e ou 
     solvente

SINALIZAÇÃO VERTICAL
• Implantação de placas de solo e aéreas;
• Fabricação de placas (ABNT NBR);
• Implantação e remoção de suportes metálico, de 
      madeira e poliméricos;
• Implantação e remoção de suportes colapsíveis;
• Implantação e remoção de pórticos e semipórticos;
• Impressão digital de grandes formatos.
• Manutenção em placas.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
• Implantação, remoção e manutenção de defensas 
     metálicas (ABNT NBR) maleáveis, semi maleáveis, tripla 
     onda, certificadas, semi maleável tripla (FIA)
• Implantação, remoção e manutenção de dispositivos 
     atenuadores e absorvedores de impacto
• Construção e implantação de barreiras rígidas de 
     concreto (New Jersey)
• Implantação e remoção de canalizadores, balizadores e 
     segregadores
• Implantação de dispositivos anti ofuscantes
• Implantação de delineadores de defensas metálicas e 
     de concreto
• Implantação de barreiras acústicas
• Implantação de área de fuga (caixa de brita)
• Painéis de mensagem variável

CONSERVAÇÃO
• Poda e manutenção de áreas verdes;
• Plantio de árvores e vegetação para contenção de áreas 
     de risco;
• Paisagismo;
• Conservação de sistemas de drenagem.

COMUNICAÇÃO VISUAL

• Comunicação de frotas
• Tapumes de lona, faixas e banners em grandes formatos com 
     impressão digital e aplicação de refletivos
• Confecção de placas e adesivos de uso interno e externo
• Comunicação para piso de uso interno: Faixas guia, mensagens e imagens



Tecnologia, inovação e
excelência a serviço
das rodovias brasileiras
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