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RESUMO
A escolha da melhor técnica de restauração de pavimentos sempre é um desafio aos projetistas, pois são muitas as
variáveis  que  influenciam  na  tomada  de  decisão.  Os  menores  custos  de  restauração  são  definidos  pelo  tipo  de
manutenção: preventiva ou corretiva, e as restaurações de caráter preventivo possuem patologias em estágio inicial,
sendo assim as correções são mais rápidas e de menor custo. Este trabalho teve como objetivo aplicar ferramentas de
gerenciamento  de  projetos  de  modo  a  comparar  os  parâmetros  de  escopo,  tempo  e  custo  das  tecnologias  de
restauração asfáltica SAMI (stress absorbing membrane interlayer) e Fresagem e Recomposição com CBUQ. Cada um
dos  processos  apresenta  métodos  de  execução  diferentes,  mas  possuem  o  mesmo  produto  final,  o  pavimento
restaurado. Para a definição do melhor processo de restauração foram elaborados o TAP (Termo de Abertura de Projeto)
bem como a EAP (Estrutura Analítica de Projeto) e o Cronograma de execução da obra. Ao final, foi possível verificar
que a tecnologia  do SAMI,  apresentou redução de 23% no tempo de execução e 17% no custo  total  da obra de
restauração, quando comparados os mesmos parâmetros de escopo, tempo e custo do método de restauração pela
fresagem e recomposição de pavimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento. Projeto. Restauração. Pavimentação.

1 INTRODUÇÃO

Os  pavimentos  não  são  projetados  para  durarem  eternamente,  mas  apenas  por  um
determinado período no qual evoluem de condição ótima para ruim. Essa evolução de condição se
dá de forma gradativa, ao longo do tempo, conforme o volume, intensidade do tráfego e fatores
climáticos.

No Brasil, em rodovias administradas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) e pelos DER’s (Departamento de Estradas de Rodagem), dificilmente são realizados
projetos  de  manutenção  preventiva.  As  rodovias  são  utilizadas  até  chegarem  a  padrões  em
qualidade, conforto e segurança extremamente baixos.

Por outro lado, em rodovias administradas por concessionárias, os contratos de concessão
preveem limites  de  severidade  que  devem  ser  atendidos  com rigor.  Dessa  maneira  nota-se  a
preocupação  com  as  manutenções  preventivas,  os  problemas  iniciais.  Realizando  análises
periódicas no pavimento, é possível perceber o início do surgimento de uma determinada patologia
que será corrigida o quanto antes. 

Em  consequência,  os  organismos  responsáveis  pela  administração  de  rodovias,  sejam
concessionárias ou poder público, têm grande necessidade, inevitavelmente, de realizar uma gestão
rigorosa de qualidade, através da avaliação constante prevendo o quanto antes as intervenções de
reabilitação/conservação,  com  o  objetivo  de  reduzir  custos  e  ter  um  retorno  maior  sobre  o
investimento a ser realizado.

Dentre as tecnologias disponíveis, duas foram adotadas para o estudo comparativo: aplicação
do SAMI (stress absorbing membrane interlayer) e a fresagem e recomposição com CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente). A segunda é a mais conhecida e utilizada atualmente em grande
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parte  das restaurações em pavimentos,  isto  por  que,  em grande parte  dessas recuperações,  a
manutenção já não é mais preventiva e sim corretiva.

Analisando uma restauração de caráter preventivo, com patologias em estágio inicial como
trincas e bombeamento de finos, a técnica do SAMI apresenta algumas vantagens em relação à
fresagem, levando-se em consideração questões de prazo e custo de execução para determinado
seguimento.

O planejamento detalhado dos recursos a serem empregados em um prazo definido com a
técnica  de  restauração  mais  apropriada  está  ligado  diretamente  ao  gerenciamento  correto  dos
projetos  previstos.  Por  meio  das  ferramentas  disponíveis  dentro  da  área  de  gerenciamento  de
projetos  é  possível  antecipar  conflitos,  corrigir  problemas  antes  mesmo  da  ocorrência,  prever
orçamentos, prazos e criar cenários comparando situações apenas na fase de estudo inicial.

Quando  se  trata  de  gerenciamento  de projetos  no  Brasil,  é  possível  notar  uma série  de
mudanças do  ponto  de vista  teórico/conceitual,  fundamentalmente  pelo  lançamento  do  Guia  do
Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia do PMBOK) em 1996.

A  modelagem e  a  criação  de  cenários  entre  opções  de  projetos  para  a  restauração  de
camadas asfálticas ressaltam a importância de se gerenciar corretamente processos, de tal forma a
antecipar conflitos, provisionar recursos financeiros, estabelecer entrega fiel dos pacotes de trabalho
e  atender  as  expectativas  da  equipe  de  trabalho  e  demais  pessoas,  grupos  e
organizações/empresas envolvidas de maneira direta ou indireta no projeto.

Após  o  levantamento  realizado  pela  equipe  técnica  dos  segmentos  da  rodovia  a  serem
restaurados,  foram  comparados  prazo  e  custo  para  execução  de  cada  método  apresentado,
respeitando o escopo de projeto para execução das duas tecnologias de restauração asfáltica.

O SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer), consiste em um tratamento superficial com
asfalto-borracha com o objetivo de prevenir e/ou retardar a formação de trincas por reflexão em
pavimentos asfálticos. 

Oda (2000) define que tratamento superficial com asfalto-borracha consiste em distribuir uma
camada de ligante asfalto-borracha (com cerca de 20% de borracha de pneus) sobre a superfície do
pavimento existente, seguida de uma camada de agregados espalhados uniformemente sobre o
ligante. Sua espessura final é variável dependendo do número de camadas e da granulometria do
agregado utilizado em cada camada. 

A distribuição dos agregados é feita de maneira tradicional, idêntico ao tratamento superficial,
sendo as taxas de ligante escritas em unidades de l/m2 (litros por metro quadrado) e as de agregado
por  kg/m2 (quilogramas  por  metro  quadrado),  sendo  as  quantidades  definidas  por  ensaios  de
laboratório.

Em função da quantidade de borracha de pneus, possui uma maior elasticidade com maior
resistência a tensões proveniente do tráfego e grande resistência a variações climáticas. 

Necessariamente deve estar entre duas camadas de pavimento como um “recheio” (Figura 1).
Daí a definição de Interlayer (entre camadas), podendo ser CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) ou MRAF (micro revestimento asfáltico à frio).
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Figura 1 - Esquema de atuação do SAMI
Fonte: Pavimentação Asfáltica – Formação Básica para Engenheiros (2008)

O processo de execução do SAMI é semelhante ao do tratamento superficial convencional,
divergindo basicamente na temperatura de aplicação do ligante asfáltico. A temperatura de aplicação
em tratamentos  superficiais  convencionais  é  definida  pela  relação  temperatura-viscosidade  com
temperatura normalmente inferiores a 80oC para RR-2C. No SAMI a temperatura varia entre 190oC a
200oC no momento da aplicação.

Os equipamentos devem ser providos de barras espargidoras, as quais fazem a pintura do
pavimento,  e  também  de  distribuidores  de  agregados.  A  distribuição  de  agregados  pode  ser
simultânea, onde conforme é realizada a pintura os agregados são espalhados (Figura 2).

Figura 2 - Distribuição de agregados de forma simultânea
Fonte: O autor. Rodovia SPA-607, km 5,3. – Equipamento Mod. MDR-20

Por outro lado,  a técnica de fresagem na correção de defeitos no pavimento consiste na
remoção do pavimento debilitado e recomposição com outro pavimento de melhor qualidade.

A fresagem de pavimentos é uma técnica que soluciona grande parte dos problemas existente
nos  pavimentos  asfálticos  em  rodovias  ou  cidades,  devido  à  retirada  de  um  pavimento  (parte
localizada ou o total)  e  a  recomposição com uma nova camada de revestimento  asfáltico  com
qualidade melhorada. 

Os serviços de fresagem devem ser iniciados somente após a marcação prévia das áreas e
pontos onde serão realizadas as intervenções de restauração.
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As  marcações  são  realizadas  por  técnicos  ou  engenheiros  com  experiência  na  área  de
pavimentação, pois o critério é geralmente visual. Dessa maneira o conhecimento do encarregado
pela  marcação  é  de  grande  importância,  para  que  não  sejam  realizados  serviços  além  do
necessário.  A profundidade da fresagem será definida em projeto,  baseada no tipo de patologia
existente.

Bonfim (2007) explica que processo de fresagem é realizado por equipamento específico, a
fresadora. O processo de funcionamento do sistema de corte é basicamente o mesmo para todos os
modelos de fresadora, pois conta com um cilindro que gira em alta rotação que possui vários dentes
de corte, (Figura 3) sendo acionado através de correntes, correias e motores hidráulicos.

Figura 3 - Esquema de dentes de corte
Fonte: Pavimentação Asfáltica – Formação Básica para Engenheiros (2008).

À medida que o equipamento avança com o corte, o material  desbastado é movimentado
através de uma correia transportadora, direto à caçamba de um caminhão basculante o qual leva o
material para um ponto de descarte e retorna para novos carregamentos. Ao final da fresagem, fica
um resíduo de granulometria mais fina no pavimento que é recolhido por vassouras mecânicas pois
a pista deve ser liberada isenta de materiais soltos.

Após  o  processo  de  fresagem,  inicia-se  a  recomposição  com  CBUQ,  que  consiste  em
recompor a camada retirada pela fresagem com uma nova. Produzido em usina apropriada o CBUQ
é carregado por caminhões basculante (Error: Reference source not found) e transportado até o
local de descarga na obra. 

Figura 4 - Carregamento de CBUQ em uma usina de asfalto 
Fonte: Autor. Londrina/PR (2010)
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Depois  de  realizados  o  processo  de  fresagem  e  limpeza  total  da  pista  com  vassoura
mecânica, utiliza-se um jato de ar comprimido de maneira a eliminar partículas finas que não foram
eliminadas pela vassoura, que ficam impregnadas nas ranhuras do pavimento fresado.

Isso porque a pista fresada receberá uma camada de pintura, chamada de pintura de ligação,
definida pela norma DNER – ES 307/97, como sendo a “aplicação de um ligante betuminoso sobre
uma  superfície  de  base  ou  revestimento  betuminoso  anterior  à  execução  de  uma  camada
betuminosa qualquer, objetivando obter condições de aderência entre as mesmas”.

A norma DNER – ES 307/97 ainda exige que “a superfície a ser pintada deverá ser varrida, a
fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto”.

A aplicação do ligante é feita por meio de caminhão espargidor, com temperatura e taxa de
aplicação (definida  em l/m2)  são definidas em projeto.  Após executada a  pintura  de ligação,  é
aplicado o CBUQ de maneira a recompor o material removido na fresagem.

O CBUQ pode ser aplicado de forma manual para pequenos reparos, e com o auxílio de uma
vibro-acabadora para grandes trechos (Figura 5). Logo após espalhado deverá ser compactado por
rolos compactadores e resfriado para liberação ao tráfego com auxílio de um caminhão pipa.

Figura 5 - Aplicação de CBUQ com vibro-acabadora.
Fonte: Autor. BR-163/MS (2011) – km 82,4

Dessa forma,  comparando  as  duas técnicas  de  restauração  asfáltica  quando ao prazo  e
custo,  torna-se  possível  definir  a  tecnologia  que  melhor  atenda  às  necessidades  da  obra  de
restauração da rodovia em estudo.

2 METODOLOGIA

Dessa forma, a montagem da EAP (Estrutura Analítica de Projeto) possibilita a visualização
do projeto de forma geral (Figura  ) com os principais marcos de referência para a elaboração do
cronograma. O orçamento obra recebe valores reais de cotação de empresas especializadas na
execução deste serviço, com valor estipulado em R$ 16,70 por metro quadrado executado.

As  estimativas  de  prazo  foram  feitas  baseadas  no  histórico  de  produtividade  média  do
equipamento  utilizado  para  execução  do  SAMI  (equipamento  modelo  MDR-20),  fornecidos  pelo
catálogo da Fabricante Romanelli em jornada de 8 horas diárias de trabalho e influenciados pelos
riscos  do  projeto  –  também definidos  na  declaração  de  escopo  –  e  também no  tempo  que  o
equipamento necessita para retornar ao canteiro e efetuar um novo carregamento, podem afetar
consideravelmente o prazo. 
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A capacidade de produção para cada equipamento em média, ficou definida por 450m 2 / h
(quatrocentos  e  cinquenta  metros  quadrados  por  hora),  considerando  a  disponibilidade  de  dois
(conforme definido no escopo do projeto) a capacidade diária é de 900 m2 / hora.

A antecipação do cronograma é possível, e para isso o gerente de projetos deve estar atendo
a cada atividade e seu prazo pré-definido de forma a antever atrasos, investindo em mais esforços
para outras atividades-chave adaptando o planejamento inicial à realidade do projeto.

Figura 7:- Estrutura Analítica de Projeto
Fonte: O Autor.

Dessa forma, a montagem da EAP (Estrutura Analítica de Projeto) possibilita a visualização
do projeto de formar geral (Figura  ) com os principais marcos de referência para a elaboração do
cronograma e orçamento final. O orçamento da obra recebe valores reais de cotação de empresas
especializadas na execução deste serviço, com valor estipulado em R$ 20,06 por metro quadrado
executado. O cronograma é embasado pelas informações de produção média de Bonfim (2000),
conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Médias produtivas para fresadora com abertura de 1,00 metro

Fonte: Bonfim (2009).

Figura 8 - Estrutura Analítica de Projeto
Fonte: O Autor.

2.1 A RODOVIA EM ESTUDO

A rodovia SPA-607, localizada na cidade de Mirandópolis-SP, faz a ligação entre a rodovia
SP-300 (Rodovia Marechal Rondon, km 607) e o Bairro Alianças. Tem extensão de 7,2 km, largura
média de 7,30 m e área total de 52.560 m2, espessura de revestimento asfáltico de 5 cm, em pista
simples, com acostamentos de 2,30 m de largura, em média, em todo seguimento. O sistema de
drenagem é eficiente (fato este observado em período de chuvas) composto por canaletas, sarjetas,
meio  fio  e  bueiros.  De  modo  geral,  a  SPA-607  possui  boas  condições  de  tráfego,  contudo  a
recuperação da rodovia tem caráter preventivo.

O principal dado a ser levantado foram os quantitativos de pontos e segmentos da rodovia em
estudo que necessitam de reparos e restauração. Esse levantamento foi feito a partir da vistoria de
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um técnico e um engenheiro especializados em patologias de pavimento, embasados em livros,
manuais e artigos que descrevem os defeitos em rodovias.

Com os dados quantitativos tornou-se possível a elaboração de um cronograma para cada
tecnologia de recuperação, bem como, baseados nos custos unitários fornecidos pelo DNIT (para a
Fresagem e Recomposição), e por uma empresa especializada na execução do SAMI, realizou-se
comparativo final entre as tecnologias dentro dos parâmetros de tempo e custo.

Em vistoria realizada na SPA-607, o corpo técnico analisou os principais defeitos presentes e
identificou na maior parte do seguimento de 7,2 km a presença de trincas e bombeamento de finos.
No levantamento foram marcados 43.256,88 m2 (aproximadamente 83%) em pontos necessários
para recuperação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  Tabela 2, representa os valores comparativos de custos para execução dos serviços. A
execução em SAMI para a mesma área de restauração de pavimento demonstra-se com
custo 17% menor.

Tabela 2 - Comparativo de custos
SAMI R$ 722.389,00
Fresagem e recomposição com CBUQ R$ 867.733,00
Fonte: O Autor.

Com relação ao cronograma, o prazo de realização fica definido conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Comparativo de prazos
SAMI 73 dias
Fresagem e recomposição com CBUQ 94 dias
Fonte: O Autor.

A descrição das atividades detalhas na EAP, estão definidas pelas Figura  e Figura 10, sendo 
respectivamente da execução da tecnologia do SAMI e da fresagem e recomposição com CBUQ.
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Figura 9: Representação do cronograma de execução (SAMI)
Fonte: O Autor. Elaborado pelo MS Project 2007.

Figura 10: Representação do cronograma de execução (fresagem e recomposição com CBUQ)
Fonte: O Autor. Elaborado pelo MS Project 2007.
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4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente trabalho comprova a quantidade de atividades (mesmo que
rotineiras) e sua influência no prazo de execução de uma obra.

Apresenta  também  a  importância  da  análise  de  novas  tecnologias  disponíveis,  as  quais
podem fornecer uma redução de tempo e custo consideráveis, sendo que a restauração com o SAMI
forneceu uma redução de custo em 17% e de tempo em 23%

Contudo, por tratar-se de uma obra rápida e de baixo custo, dentro da ótica da restauração
asfáltica,  os  detalhamentos e  descrições do projeto  fornecido  pelo TAP (Termo de Abertura  de
Projeto), na declaração de escopo, bem como na relação de atividades inseridas no software, em
grande parte dos casos não é feita. A tendência geralmente é contar com a experiência adquirida ao
longo dos anos, deixando de lado a infinidade de ferramentas importantes fornecidas pela literatura
disponível dentro da área de Gerenciamento de Projetos, onde são apresentados estudos de caso, e
pelo PMI.
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