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RESUMO 

 

Este trabalho viabiliza uma metodologia detalhada através de dados já existentes, para 

utilização do Sistema de Gerência de Pavimento em rodovias federais. O foco principal é 

mostrar o aproveitamento do SGP enfatizando o programa HDM-IV, o qual dispõe de 

ferramentas para determinar as decisões acertadas para as inferências de problemas da malha 

rodoviária, dando destaque ao volume do tráfego que influi em patologias ligadas ao grau de 

segurança. Além do mais, este sistema (HDM-IV) submete usar os recursos públicos que estão 

disponíveis com o intuito de  aperfeiçoar a  relação  custo-benefício. Realizando estudos de 

caso na BR-135 Km 104,1 no segmento da entrada MA 339(COLOMBO/MA) à BR-222 Km 

127,3 entrada (MIRANDA DO NORTE/MA) nos quais  aconteceram as coletas de informações 

para o Banco de Dados, suficientes para conceituar o melhor trabalho a ser executado no local.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte rodoviário é o principal meio do sistema logístico brasileiro. De acordo 

com o atual cenário nacional a ideia de um não planejamento correto para as rodovias federais 

são visíveis, e os motivos podem está no custo elevado em serviços de restauração e manutenção 

rodoviária (que são abastecidos com verba pública). Em geral as rodovias se encontram em 

estado deplorável por falta de investimentos e de uma supervisão conforme era para ser feita. 

A intervenção das malhas rodoviárias causa grandes prejuízos aos usuários em geral e aos cofres 

públicos, visto que, as interferências para execução dos reparos só ocorrem quando o pavimento 

já está em estado deplorável, ou seja, intrafegável. 

Na contrapartida, desse processo, ocorreu a criação do Sistema de Gerência de 

Pavimentos, com o intuito de amenizar essa situação. Essa ferramenta veio com o objetivo de 

melhor destinação do dinheiro público em serviços rodoviários e/ou investimentos aplicados. 

Com a aplicação desse sistema, pode-se definir com extrema eficiência o serviço a ser adotado 

e o melhor investimento em um prazo maior. 
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Toda a orientação sobre rodovias é gerida por um sistema: Sistema de Gerência de 

Pavimentos (SGP), que é capaz de fornecer todas as informações e orientações precisas para 

iniciar um trabalho com extrema eficiência, dado a existência de um banco de dados que é capaz 

de descrever todas as características. Este banco de dados, detém uma capacidade visionária 

para as manutenções necessárias; intervenções feitas; condições dos sistemas de drenagens; 

estado da pista de rolamento entre outros fatores, e são esses dados que possibilitam um 

aperfeiçoamento acerca de decisões em longo prazo. 

A utilização do SGP tem como foco principal o Custo x Benefício, sempre com a 

pretensão da melhor aplicação/utilização dos recursos do governo e segurança dos usuários que 

infere na redução dos acidentes. 

Para executar este trabalho, foi feito um estudo de caso em um trecho da BR-135 

especificamente no km 104,1 na Entrada MA 339(COLOMBO/MA) ao segmento BR- 222, km 

127,3 Entrada (MIRANDA DO NORTE/MA), e a partir da coleta de dados, foi possível denotar 

como o sistema funciona e consequentemente realizar este trabalho. 

Este artigo é composto por: 04 (quatro) seções conceituais; 01 (uma) seção que 

demonstra conceitos e resultados da utilização do software HDM-IV e 01 (uma) com anexos. 

Portanto, esse assunto possui um aglomerado de informações que define que o trabalho se inicie 

com uma visualização prévia do Sistema de Gerência de Pavimentos, e descrição inicial das 

funcionalidades e o próprio sistema; em seguida, é apresentado o conceito geral do SGP 

correlacionando a sua importância, finalidade, aplicabilidade e fatores externos - como meio 

ambiente e tráfego-, estão diretamente relacionados a serviços de restauração e manutenção. 

Não obstante, as funcionalidades dos elementos que são importantes para a realização do 

trabalho. Posteriormente, são explicados os níveis de determinações, que visam uma divisão 

em projeto e rede. Dessa forma, é estabelecido os tipos de Manutenção e Restauração (M&R). 

E finalmente, é realizado uma verificação da funcionalidade do software HDM IV e sua 

principal importância para realizar estudos de investimentos em rodovias federal.  

 

2          SISTEMA DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS 

 

2.1      HISTÓRICO 

            Estados Unidos da América foi o criador do primeiro Sistema de Gerência de 

Pavimentos, pela American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO) com a principal função de conservar as rodovias. 



 

No ano de 2000, foi implantado o primeiro Manual de Gerência de Pavimentos do 

DNER, em que inicialmente detinha uma base formada por métodos e conceitos com testes já 

realizados em diversos países, com o intuito de obter um aperfeiçoamento de planejamentos 

das rodovias, e com efeito, oferecer a correta inferência de decisões e consequentemente, 

reduzir desperdícios onde não há necessidade. A aplicação do sistema HDM-III, tinha como 

intenção realizar estimativas de acordo com a rodovia federal, e mediante a elas, direcionaria 

os pontos em que precisaria receber restaurações e manutenções com maior 

urgência.(DNIT,2011) 

Estudos realizados com maior profundidade, por meio de pesquisas em 2011, permitiu 

a implementação de um novo manual do SGP pelo então Órgão Federal agora DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes).  

A grande revolução do novo manual implantado refere-se acerca da introdução do 

software HDM-IV, que já havia sido implantado em 2011, e com finalidades de avaliações 

econômicas solicitadas neste sistema, acabou por possibilitar  informações sobre o estado do 

pavimento, tipos de veículos, irregularidades, volume de tráfego, etc. 

E a partir das informações obtidas de um Banco de Dados, a probabilidade  existente  de 

executar os melhores tipos de intervenções em cada trecho e similtaneamente ocorrer uma 

redução de custo dentro da economia atual torna-se mais provável.       

 

2.2       IMPORTÂNCIA 

          O Sistema de Gerência de Pavimento (SGP) é uma ferramenta de extrema 

importância para administrar, dado a capacidade de contribuir em um aglomerado de decisões 

feitas em rodovias federais de nosso país. O SGP  tem como função realizar uma classificação 

de um pavimento, e por fim, manifestar as condições atuais; em seguida, são avaliadas a 

existência de patologias, o que torna possível, a determinação com maior clareza da destinação 

e utilização dos recursos públicos disponíveis. (DNIT,2011) 

Para que haja a viabilidade de desenvolver um estudo do tema, deve-se inicialmente 

agrupar uma fonte de informações prováveis, das quais serão substanciais para a realização do 

aprendizado. Além do projeto, planejamento, manutenção dos pavimentos e construção, deve-

se analisar diversos fatores externos tais como: a disponibilidade da verba, questões 

administrativas e os históricos das rodovias. 

 Nossas rodovias federais são um dos meios de transportes mais utilizados em nosso 

país; as restaurações e manutenções que já fazem parte da rotina, são de extrema importância 

para sua conservação. A redução ou a ausência de restaurações direciona-se completamente na 



segurança e conforto de seus usuários, e  acaba por ocasionar aumento nos custos operacionais 

de uma forma exorbitante, os custos operacionais dos automóveis e consequentemente no 

número de acidentes. (DNIT,2011) 

Com o intuito de auferir uma segurança e economia mais perscrutada, houve um 

desenvolvimento do Sistema de Gerência de Pavimentos, que permitiu  controlar da melhor 

forma possível, a aplicação das finanças públicas com finalidade de restauração e manutenção 

da rodovia federal em um prazo maior.  

 

Figura 1- Sistema do Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DNIT (2011) 

 

 

Segundo a Figura 1 demonstra no esquema, as principais causas de degradação das 

malhas rodoviárias são: um grande fluxo de veículos e ações do meio ambiente que afetam na 

estrutura do pavimento (base, subleito, sub-base e revestimento). E para obtenção de um 

aprimoramento em nossa rodovia, deve-se realizar serviços de restauração, manutenção e 

reconstrução de maneira mais acertiva, sempre com a visão de  executar adequadamente e 

utilizar corretamente os recursos  disponíveis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 – Sistema de Gerência de Pavimentos 

 
Fonte: DNIT (2011) 

 

O Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) é formado por informações que impreterivelmente 

devem trabalhar em conjunto. Diante disso, a Figura 2 impõe um esquema dos principais itens 

compõe um SGP. Os fatores externos como política e orçamento disponível, são de extrema 

importância para continuar a formação do Sistema, portanto, deve ser realizada uma análise da 

disponibilidade orçamentaria pública para ser iniciada as pesquisas, e consequentemente 

estudos de onde será aplicado o SGP. Um estudo adequado, em conjunto de informações vindas 

de fontes confiáveis e um projeto bem elaborado, são de extrema valia para uma ótima execução 

de manutenção e serviços, ou até mesmo de construção para o trecho.  

 

2.3     ITENS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGP 

   Alguns itens tem uma atenção maior  para que possa se iniciar o estudo do pavimento. 

Para se iniciar o estudo do SGP, devemos ter como base, referência do local  planejado, seguido 

de histórico do lugar; reparos já feitos; tipos de manutenção que já fizeram no local, acidentes 

ocorridos, características da região, sinalizações, entre outros. Mediante esses fatores, é 

necessário realizar um estudo do pavimento, com posse de  uma avalição do pavimento, idade 

do pavimento, tipos de camadas que foram utilizadas na implantação da rodovia, levantamento 

geográfico da região e volume de tráfego. (DNIT,2011) 

Um sistema  a estamos nos referindo aglomera diversas informações da rodovia que está 

sendo estudada. Para que a pesquisa se torne mais eficiente, a utilização da ferramenta Sistema 



Nacional de Viação (SNV), é de grande interesse para localizar todas as BR’s nos estados do 

Brasil,  e apontar diversas características relevantes para a coleta de dados do SGP. 

 

2.3.1   Referências do local 

        Para que possamos continuar o estudo do SGP, é necessário realizar uma coleta de 

dados em relação à rodovia federal. Com posse da primeira etapa de imediato, procura-se  

estabelecer uma base de pesquisa eficiente e segura para colher informações. 

No ano de 2001, o DNIT começou a adotar um modelo de pesquisa mais eficiente, com 

objetivo de tornar a coleta de informações mais eficaz e rápida. E em tal caso, usar utilizações 

levantadas em campo com ajuda de um catálogo com conformidade as normas padrão, 

denominado de Manual de Soluções Gerenciais-Técnicas para Rodovias Federais. Porém, essa 

ferramenta supracitada, abrange apenas pavimentos semirrígidos e flexíveis. (DNIT, 2011). 

O catálogo é dividido em cinco campos e são preenchidos com informações de acordo 

com a região, volume de tráfego, estrutura do pavimento, ensaio de Deflectometria e 

irregularidades na superfície da rodovia, como demonstra o quadro 1 abaixo. 

  

Quadro 1 – Catálogo de Informações dos Trechos Homogêneos 

 
Fonte: DNIT (2011) 

 

Conforme o quadro, os levantamentos são realizados para identificar os estados das 

malhas rodoviárias e para realizar a coleta de  informações ao banco de dados do sistema: 

 

a) Região: o primeiro campo que deve ser preenchido indica as 5 Regiões brasileiras. 

b) Estrutura do pavimento: o segundo conceitua que tipo de material foi executado na 

implantação do pavimento podendo ser: material, concreto ou betuminoso. 

c) Volume de Tráfego (VMD): o terceiro campo do catálogo necessita ser preenchido com 

o Volume médio diário de tráfego – VMD  que varia de acordo com o tipo de pavimento 

em concordância com  a estrutura, ou seja, o tipo de revestimento da rodovia. Em  alguns 

casos, que se usa a estrutura revestida com concreto de cimento Portland, o campo 

estudado não será complementado com alguma informação por não ter catálogo para este 

tipo de material. 



 

d) Irregularidades da Superfície (IRI): o quarto espaço tem como referência os Índices de 

Irregularidades em que o pavimento se localiza. Este item aponta diretamente ao estado 

de conservação da superfície da rodovia que está dividida em quatro classificações: Bom; 

Regular; Mau e Péssimo. 

e) Ensaio de Deflectometria (IGG): o quinto campo é conceituado pelo índice da gravidade 

global– IGG e grau de deflexão do pavimento. O DNIT disponibiliza a tabela com 

diversos parâmetros de deflexão que são feitos por ensaios detalhados e específicos 

utilizando a Viga de Benkelman ou FWD.  

- Viga Benkelman: conforme os dados do DNER-ME, a Viga Benkelman é um instrumento 

de suma importância de aferição para identificar deformações elásticas no pavimento. Este 

aparelho após aferido, tem como principal função medir a deflexão do revestimento asfáltico. 

Para se realizar o ensaio, devem ser seguidas algumas instruções de uso do equipamento: 

 

Figura 3 – Viga Benkelman 

 

Fonte: Dnit (2010) 

 

- Falling Weight Deflectometer (FWD): o FDW traz detalhes mais eficazes nos resultados, por 

ser executado por um deflectômetro de impacto que realiza a simulação do efeito das cargas de 

roda no revestimento. Dá-se a partir de um mecanismo adaptado em um caminhão que projeta 

uma queda de uma massa em uma determinada altura,dando possibilidade de caracterizar a 

curva de deformação. Por ser um ensaio mais detalhista e criterioso, o FWD tem um valor mais 

elevado.  



Figura 4 – Falling Weight Deflectometer 

 

Fonte: Pavetesting (2018) 

 

2.3.2   Avaliação do Pavimento 

       A avaliação da rodovia federal ao ser acrescentada no Sistema de Gerência de 

Pavimentos é considerada a etapa de maior importância do estudo. Consoante o levantamento 

da estrutura do pavimento, as condições do índice de segurança e trafegabilidade em que o 

trecho proporciona, é possível tomar futuras decisões em relação as progressões da rodovia 

federal. Após a coleta dessas informações, podemos preencher o banco de dados do SGP. 

(DNIT, 2011) 

Este estudo é introduzido pelo histórico de implantação da malha rodoviáriaem que são 

realizados diversos estudos sobre os projetos de implantação ou no caso de não existir a 

disponibilidade destes documentos, podem ser realizadas a extração de amostras in situ. Como 

estudado, este possui como principal importância o histórico de execução do projeto e quais 

materiais foram utilizados diante da construção do pavimento, podendo então, ser adotadas as 

decisões de manutenções mais eficazes. 

A pavimentação estabelece a última camada no nosso processo; esta é dimensionada em 

conformidade com o volume de tráfego que a rodovia irá receber, para tal é estabelecido 

características para ser adaptável à essa quantidade de veículos. 

Além dessas referências,  são levadas em consideração as melhorias e suportes já 

ocorridos no pavimento, nos quais  aglomeram serviços como, terceira faixa, restaurações, 

duplicação, alargamento de pista, etc. (DNIT, 2011) 

Com o resultado da coleta dessas informações e junção  de todos esses dados, é possível 

estabelecer um Valor de Serventia Atual do Pavimento – VSA.  

  



 

 2.3.2.1 Valor de Serventia Atual do Pavimento – VSA 

           Um dos dados de introdução para o software HDM-IV é o resultado pelo valor de 

serventia da rodovia da qual pode variar de excelente a péssimo, conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Grau de Serventia do Pavimento 

 
Fonte: DNIT (2011) 

 

O VSA pode ser encontrado no máximo em uma nota 4 (quatro) que é referente ao 

momento em que a rodovia é finalizada, estando em perfeitas condições. Quando encontrado 

em nota 5 (cinco) resulta no estado perfeito da rodovia, ou seja, sem irregularidades, fato que é 

dificilmente encontrado na prática. (DNIT, 2011) 

Por meio dos estudos feitos com o Manual de Gerência de Pavimentos, não há uma 

possibilidade de haver uma malha rodoviária em perfeitas condições, ou seja, com o VSA igual 

a 5 (cinco). Em alguns trechos experimentais da AASHO situado nos Estados Unidos, foram 

feitos testes de serventia em pavimentos rígidos e flexíveis. No primeiro caso foi obtido um 4,5 

e no segundo caso 4,2. Para que esses valores possam ser alcançados é impreterível 

demasiadada excelência da  execução da obra, e  para isso  ocorrer com bom êxito, é necessário 

técnicas de construção de última geração e de alto padrão. Após a conclusão do trecho pode ser 

alcançado valores próximos a 5 (cinco). (DNIT, 2011) 

 Há uma grande variação de serventia da variação do índice 0 (zero), no qual o padrão 

de conforto se encontra em estado considerado péssimo; ao nível 5 (cinco) visto como nível 

excelente. Esses níveis possuem uma grande variação em consonância de manutenções 

corretivas nos trechos executados, ampliando assim, o grau de aceitabilidade. De acordo com a 

relação numérica é realizado o estudo da curva de desempenho em que pode-se determinar um 

limite de aceitabilidade e o limite de trafegabilidade. 

 

2.3.2.2 Índice de irregularidades (IRI) 



As irregularidades no pavimento tem como motivos principalmente o excesso de 

volume de tráfego que a estrada recebe e pelas mudanças fenótipas. O mau dimensionamento 

da estrutura da malha rodoviária traz consequências que atingem diretamente o grau de 

segurança dos usuários e os veículos;erosões, afundamentos em trilha de rodas, e panelas 

(buracos) são agravantes a precariedade das malhas. Um índice estatístico é feito a 

quantificação das irregularidades que um  pavimento apresenta, o IRI é um sistema que 

monitora os defeitos destes.  

Para que o IRI seja obtido, é feita uma coleta a partir do número de irregularidades por 

quilômetro, em seguida,  são classificados. Após a obtenção dos resultados dos dados 

levantados, os valores podem ser acrescidos no corpo do Banco de Dados do Sistema de 

Gerência de Pavimentos para realizar mais um estudo. (DNIT, 2011) 

 

2.4      NÍVEIS DE DECISÃO NA GERÊNCIA DE PAVIMENTO    

Em um Sistema de Gerência de Pavimentos há decisões que podem ser  consideradas 

no processo de aplicação de recurso para melhoria da malha rodoviária.  

Dois níveis são considerados para provável  definição de  métodos de estudo para as 

malhas rodoviárias. Para uma grande extensão, na qual se encontram diversas rodovias que 

necessitam de maiores prioridades em manutenções, tem-se  como prioridade o investimento 

que resulte em um retorno mais eficiente seja  de médio a longo prazo, é necessário  a utilização 

da Gerência em Nível de Rede. Já a utilização em nível de projeto, que é onde são realizados 

trechos bem individuais das nossas rodovias, serão aplicados orçamentos individuais e em 

curtos prazos.  

Para que o SGP funcione, esses níveis de definição precisam dispor de um trabalho em 

conjunto e em  uma perfeita sintonia, dessa forma busca-se uma melhor acertibilidade de 

intervenção para nossas malhas rodoviárias. A Gerência de Pavimentos realiza um Programa 

Plurianual de Investimentos no qual aglomera diversos projetos e obras a serem realizados em 

um ano. (DNIT, 2011) 

Os níveis de projeto e de rede servem de base para as atividades do Sistema de Gerência 

de Pavimento. (Hudson est al. 1979) 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5 – Esquema de estratégias do SGP 

 

Fonte: Manual de Gerência de Pavimentos - DNIT 2011 

 

2.4.1 Decisão em nível de rede 

                 Um estudo em nível de rede, só pode ser considerado  quando é alcançada uma 

extensa área de nossa rodovia federal, onde são encontradas várias rodovias estaduais. Após 

definir a área de estudo, é realizado um levantamento de dados que são necessários para a  

precisão na  composição do banco do SGP, que será analisado o grau de degradação em que a 

rodovia encontra-se. A busca de dados pela rodovia é uma função imprensídivel para dar 

seguimento ao Sistema de Gerência, pois a partir desse levantamento, é que  podemos 

conceituar a melhor execução do recurso. Diante disso, deve haver a utilização de equipamentos 

de última geração para realizar o trabalho, o que possibilita a coleta de dados levantados no 

trecho com bom desempenho e agilidade. (DNIT, 2011) 

Finalizando o levantamento de dados da rodovia o passo posterior é conceituar medidas: 

o que deve ser realizado; como realizar os pontos prioritários para a realização das interrupções; 

os trabalhos e por fim definir quando realizar. Essas tarefas podem ser reunidas tornando 

possível a realização de um planejamento plurianual de manutenções. 

A decisão em nível de rede está muito relacionada com o orçamento, sendo  que em 

primeiro lugar é visto  as melhores aplicações e maiores necessidades para o pavimento. Além 

disso, esse tipo de trabalho deve analisar a situação real para que se associe a restrições 

orçamentárias. 



O nível de rede disponibiliza  possibilidades de trabalhos com maior ampliações e com 

maiores informações tornando-as concretas e  abrangendo um território considerado grande 

com a utilização do SGP. (Hudson et al. 1979) 

 

2.4.2  Decisão em nível de projeto 

Diferente do nível de rede, o de projeto é representado por estudar um específico trecho 

de uma malha rodoviária. Para realizar uma coleta de dados, é retirado um corpo de prova para 

que possa ser observado todos os pavimentos com suas respectivas camadas e onde surgiu as 

patologias encontradas no revestimento. Após  estudos minuciosos, poderão ser determinados 

os diferentes tipos de estratégias e soluções destinados a restauração. 

Antes de tudo, é realizado um estudo de camadas para definir suas respectivas 

caracterizações, de todos os corpos de prova para  diferenciar o material que foi executado na  

construção. Com isso, pode-se averiguar se a alternativa de construção adotada favorece ou não 

o surgimento de imperfeições no revestimento. Detrás das análises dos resultados de 

caracterização da estrutura do pavimento são quantificados os serviços a serem aplicados para 

corrigir os defeitos, e como prioridade locais com estados mais deploráveis. Enfim, o Sistema 

seleciona a aplicação acertiva para os segmentos de maneira que  introduza o investimento 

corretamente. Se bem analisado, os dois tipos de estudo tem uma relação completa a outra, ou 

seja, o segundo nível é consonância com o primeiro. 

Como define DNIT (2011), as determinações em nível de projeto proporcionam 

resoluções econômicas e técnicas, pois através de análises com corpos de prova é possível 

prever quanto tempo irá durar o pavimento. Dessa forma, o estudo de projeto permite a 

verificação dos seguintes itens: 

a) Situação de Trafegabilidade da rodovia; 

b) Extração e qualificação de corpos de prova; 

c) Opções de serviços e o custo para cada um; 

d) Durabilidade da vida útil do pavimento após novas aplicações de recuperação da 

via; 

e) Proporcionar definição das melhores estratégias e principais atividades; 

f) Oportunidade de soluções mais aperfeiçoadas para trechos prioritários. 

A figura 6 demonstra como funciona a aplicação dos níveis no SGP: 



 

 Figura 6 – Relação entre Decisão em Nível de Rede e Nível de Projeto.

 
Fonte: Hudson (1979) 

 

 

3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO (M&R) 

Toda rodovia está propícia a ações do meio ambiente e do tráfego, que com a ausência 

de reparos rotineiros transformam-se em deformações que podem  influenciar não somente o 

revestimento com um ‘’buraco’’ simples, como também uma erosão de origem; de um bueiro  

obstruído, a um todo pavimento com suas devidas estruturas. Essas patologias que têm como 

causa  maus cuidados, posteriormente, traz insegurança a seus usuários, além de ampliar o custo 

operacional dos veículos. Para que haja rodovias que visem conforto e segurança para as 

pessoas é indiscutível  haver serviços como o de Manutenção e Restauração (M&R). 

Uma manutenção é descrita por qualquer tipo de ação feita em uma malha rodoviária 

com a finalidade de deixá-la em estado de perfeita condição de uso, e  de maneira satisfatória, 

o que resulta em  segurança e conforto aos seus usuários. (DNIT, 2007) 

Esses reparos podem ser divididos em programas que adotam vários tipos de serviços e 

obras de intervenção. Essa divisão é feita da seguinte forma: 

a) Serviços de conservação rotineira; 

b) Programa CREMA 1ª Etapa; 

c) Programa CREMA 2ª Etapa; 

d) Serviços de Restauração; 

e) Serviços de Reconstrução. 

 

3.1     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA 

Para realizar este serviço, são feitos reparos em pontos localizados no acostamento e na 

pista de toda malha rodoviária. Trabalhos como higienização do sistema de drenagem que inclui 

meio fio, sarjetas, e bueiros também  abrangem esse tipo de obra. Nesse tipo de serviço ainda 



há necessidade de haver dispositivos de sinalização e conservação dos taludes para que a via 

esteja em perfeita utilização para os motoristas e pedestres. (DNIT, 2007) 

 

3.2     PROGRAMA CREMA 1ª ETAPA 

O programa CREMA 1 a medida em que  estudos foram realizados, são divididos em 

trechos que irão receber um trabalho de recuperação. Essa atividade contempla a conservação 

do trecho pesada, manutenções no acostamento e na pista, conservação da faixa de domínio, 

etc. Outra característica desse programa é a duração, que é de dois anos, podendo ser renovado. 

(DNIT, 2007) 

 

3.3     PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA 

Apesar de possuir uma pequena semelhança ao programa anterior, o CREMA 2 abrange 

obras de recuperação funcional e estrutural do pavimento, possui uma duração superior de 5 

(cinco) anos além de abranger todo o serviço de manutenção e restauração. Esse projeto é 

calculado para haver uma vida útil de 10 anos do pavimento. (DNIT, 2007) 

 

3.4      SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO 

Os Serviços de Restauração tem como característica determinar um trabalho que  resulte 

na troca parcial ou total de alguns pontos encontrados na camada de revestimento rodoviário. 

Para iniciar esse serviço, geralmente é utilizado uma Recicladora ou máquina Fresadora, ambas 

com a função de escarificação da antiga capa. Logo após esse processo, é agregado um novo 

revestimento ao pavimento. Essa atividade possui como principal função retirar as imperfeições 

como afundamentos em exsudação, trincas “coro de crocodilo” e ondulações.  

O resultado dessa operação é alcançar uma nova camada de rolamento com segurança e 

conforto que os usuários necessitam. (DNIT, 2007) 

 

3.5     SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO 

Esse tipo de serviço tem como principal função construir uma nova estrutura do 

pavimento, substituindo e reestruturando  todas as  camadas. Desta forma, o novo pavimento é 

realizado a partir de um novo dimensionamento para suportar novos tráfegos e novas cargas, 

tornando possível um novo cálculo de vida útil. (DNIT, 2007) 

 

 

 



 

4  HDM-IV     

O software HDM-IV  detém a função de inserir diversas informações da atualidade 

colhidas em um banco de dados de um pavimento. Por exemplo, a estrutura que possui  um 

certo pavimento, qual o volume de tráfego, o clima, a topografia, os mecanismos de drenagem 

etc. A partir desses dados, o programa gera vários tipos de interferências para cada trecho, além 

dos gastos, que se encaixam dentro de um orçamento de perspectiva. (NUNES,2012) 

O HDM-IV (The Highway Development and Management System) é um software que 

realiza simulações de condições de baixo custo e de condições físicas do tipo de deslocamento 

rodoviário presente. Existem diversos cenários de investimentos e intervenções citados por cada 

usuário. É moderno e que vem sendo utilizado muito no Brasil, principalmente, pelo órgão 

público federal responsável pelas rodovias federais (DNIT). Tem como função auxiliar 

engenheiros a utilizar um Sistema de Gerência de Pavimentos Rodoviários. (KERALI,2000) 

O software HDM-IV foi programado com a finalidade de realizar um estudo econômico 

de uma rede rodoviária que receberia um investimento orçamentário. Visa  procurar um retorno 

provável e vantajoso a partir dos cenários estudados dentro de um espaço de tempo razoável, 

que possibilite buscar diversas formas de interferências para um determinado tipo de estudo,  e 

indicar o tempo certo para realizar investimentos, ou seja, aperfeiçoar o estado do pavimento 

com um orçamento de baixo custo. (DNIT,2011) 

O HDM-IV necessita de dados atualizadas das condições do pavimento no seu banco de 

dados, sendo assim, a  decisão será a mais acertiva se dados como: largura, extensão do 

pavimento, volume de tráfego, topografia, condições climáticas, estiverem o mais coesos com   

a realidade. (NUNES,2012) 

Conforme os dados estudados, a solução é o passo posterior a ser colocado em prática. 

Após as informações serem aplicadas no software, irá gerar diversos tipos de intervenções 

como: 

a) Não realizar nada; 

b) Manutenção Preventiva Periódica; 

c) Manutenção Corretiva; 

d) Reconstrução; ou 

e) Reforço. 

Diante dos fatos mencionados, pode-se solucionar, conforme a disponibilidade da 

ferramenta, qual a melhor opção para o segmento. Após as análises, pensa-se em quais tipos de 

serviços serão feitos de acordo com o tipo de defeito tais como: recapeamento, selagem de 

trincas, lama asfáltica, remendo, capa selante, tratamento superficial, tapa-buraco, reciclagem 



etc. Em outros casos que poderão ser dimensionados à reconstrução de um pavimento de acordo 

com o novo tráfego a ser solicitado. (NUNES,2012) 

Para que os investimentos na infraestrutura de transporte rodoviário sejam empregados  

de forma correta, é factível adotar opções que possa reduzir o custo e ao mesmo tempo 

maximizar os benefícios, sempre vendo como objetivo principal o retorno, e diminuição do 

custo para os usuários da via e concomitante a segurança. Ou seja, devem ser selecionadas 

atividades de maior eficácia e rendimento sem esquecer  da contribuição de redução de gastos. 

O software HDM-IV  torna víavel a obtenção de resultados que respeitem a relação de 

benefício-custo através de dados como: a Taxa de Retorno (TIR), o Valor Presente Líquido 

(VPL), e a mais importante chamada  - Relação Custo-Benefício -  (C/B). (NUNES, 2012) 

De acordo com o Sistema Gerencial de Pavimentos do DNER (2000), os principais 

pontos positivos ao se implementar o Sistema de Gerência de Pavimentação por meio do 

software HDM-IV na escolha de diversas estratégias para que exista uma boa preservação da 

malha rodoviária são: 

• Compreender, aprimorar e determinar o planejamento de prioridades de preservação das 

rodovias federais, garantindo um tráfego seguro, apropriado e de baixo custo; 

• Implantar sistemas socioeconômicos na seleção de técnicas de interferência (eleva um 

fortalecimento de baixo custo e de desenvolvimento social); 

• Escolher opções de manutenção que tenha uma boa colaboração no meio ambiente 

(quanto menos poluente for, melhor e mais renovável será); 

• Conservar os trechos das rodovias federais em ótimas situações para os usuários das 

rodovias a um baixo custo de transportes; 

• Apontar os trechos que precisam ser restaurados para poder  iniciar um estudo de projeto 

básico; 

• Realizar um cronograma anualmente para saber quando devem ser feitas as 

manutenções rotineiras; 

• Realizar um auxílio de controle, uma coordenação e uma inferência ao ponto de decidir 

qual melhor alternativa para a malha rodoviária dando um “feedback” ao processo. 

 

4.1     VALORES PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

O VPL é um estudo realizado facilmente, e dispõe da função de realizar uma análise de 

quais investimentos estão disponíveis para realizar um trabalho. O processo de análise desse 



 

estudo é de última geração, pois é exibido valores em moeda em torno do tempo. (Odoki e 

Kerali 2000) 

Mediante a isso, esse estudo pode ser utilizado para várias opções de investimento. Para 

definir  qual aplicação melhor se aplica, o VPL trabalha ao passo que, o resultado positivo é 

considerado o mais vantajoso, portanto quanto maior o resultado positivo mais significante é o 

projeto. 

 

4.2      TAXA DE RETORNO (TIR) 

De acordo com o TIR é o retorno obtido pela porcentagem do investimento de projeto 

já realizado. A Taxa Interna de Retorno traz informações precisas do resultado da aplicação do 

VPL, ou seja, conforme a inserção dos valores de projeto é necessário que possua um retorno 

que deve corresponder ao mesmo valor investido, tornando a aplicação bem-sucedida e 

equilibrada.  Diante disso, quanto maior for a taxa de retorno melhor será a aplicação e o 

resultado. (Odoki e Kerali 2000) 

 

4.3      RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO (C/B) 

A Relação Benefício-Custo de um projeto é manifestado pela relação entre valor gasto 

para a coleta de resultados satisfatórios e o retorno. Em outras palavras, o (B/C) tenta iniciar 

um projeto com mais prós do que contra aos usuários, mas com uma baixa e proporcional 

aplicação de investimentos. (Nunes, 2012) 

 

5 ESTUDO DE CASO 

5.1       DETALHADAMENTE DO TRECHO EM ESTUDO 

a) Rodovia: BR-135/MA 

b) Trecho: ENTR MA-339 (COLOMBO) - ENTR BR-222(B) (MIRANDA DO 

NORTE) 

c) Extensão: 23,2 km 

d) Segmento: km 104,1 ao km 127,3 

e) Código PNV: 135BMA0110 

Na Figura 7, é possível observar a localização do segmento estudado: 

 

 

 

 

 

 



Figura  7 – Trecho da BR-135 estudado 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

 

5.2     DADOS DE ENTRADA USADOS PARA ANÁLISE NO PROGRAMA HDM-4 

a) Informações de ordem geral; 

- Moeda (Currency): Real (Milhões); 

- Ano de início do período de análise: 2018; 

- Período de análise: 20 anos; 

- Taxa de desconto (Discount rate): 12,00 %; 

- Tipo de análise: Análise por projeto. 

b) Janela definição (Definition); 

 - Nome da seção (Section Name): ENTR MA-339 (Colombo) - ENTR BR-222(B) 

(Miranda do Norte); 

 - Número de identificação da seção  (Section ID): 135BMA0110; 

 - Tipo de fluxo (Speed flow type): Rodovia padrão de duas faixas (Two Lane            

Standard); 

- Tipo de fluxo de tráfego (Traf Flow Pattern): passageiro (commuter);  

- Tipo de clima (Climate zone): Tropical Úmido (Tropical Humid); 

- Classe da rodovia (Road Class): Primária ou Tronco (Primary or Trunk); 

- Tipo de superfície (Surface class): Pavimento betuminoso (Bituminous); 

- Tipo de pavimento (pavement type): Concreto asfáltico sobre base granular  

(Asphalt mix on granular base); 

- Extensão (Length): 23,2 km; 

- Largura da pista (Carriageway width): 7,20 m;    

- Largura do acostamento (Shoulder width): 2,0 m; 

- Número de faixas (Number of Lanes): 2; 

- VMD (Motorised AADT): 17683;  

- Ano da última selagem, recapeamento, ou restauração (Last surfacing): 2015; 



 

- Sentido do tráfego (Traffic flow direction): Dois sentidos (two-way). 

 

Figura 8 - Janela definição do programa HDM-4 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

c) Janela geometria (Geometry); 

- Subidas e descidas (Rise+Fall): 1,00 m/km; 

- Grau de curvatura (Avg horiz curvature): 3,00 deg/km; 

- Velocidade limite (Speed limit): 110 km/h; 

- Altitude: 60 m. 

 

Na Figura 8, é possível analisar a aplicação dos dados na janela geometria. 

 

Figura 8 - Janela geometria do programa HDM-4 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

d) Janela pavimento (Pavement); 

- CBR médio do subleito do segmento (Subgrade CBR): 6%; 



- Espessura de superfície mais recente (Most recent surfacing thickness): 25      

mm; 

- Espessura de superfície anterior (Previous/old surfacing thickness): 100 mm; 

- Ano da última construção/reconstrução (Last reconstruction or new  

construction): 2010; 

- Ano da última reabilitação (Last rehabilitation): 2015; 

- Ano da última resselagem (last resurfacing): 2015; 

- Ano do último tratamento preventivo (last preventative treatment): 2015. 

Na Figura 9, é possível observar a aplicação dos dados na janela pavimento: 

 

Figura 9 - Janela pavimento do programa HDM-4 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

e) Janela condição (Condition); 

- Condições no final do ano (Condition at end of year): 2015; 

- Irregularidade (Roughness - IRI): 2,0 m/km; 

- Área de trincamento (Total área of cracking): 5 %; 

- Área de desgaste (Revelled área): 10 %; 

- Número de buracos (Number of potholes): 0/km; 

- Área de bordo quebrada (Edge break área): 10 m²/km; 

- Trilha de roda média (Mean rut depth): 5 mm; 

- Profundidade da textura (Texture depth): 0,50 mm; 

- Resistência à derrapagem (Skid resistance - SCRIM 50 km/h): 0,40; 

- Drenagem (Drainage): boa (fair).  

 

 



 

Figura 10 - Janela condição do programa HDM-4 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

f) Frota de veículos; 

A Figura 11 exibe em termos percentuais, a composição inicial (Initial composition) dos 

veículos e suas taxas de crescimento anual a partir de 2018. 

 

Figura 11 - Detalhes sobre a frota de veículos que utilizam a rede  

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

g) Especificações das alternativas adotadas;  

- As informações (custos médios/serviços) foram obtidas com o uso do Anexo  A; 

- Alternativa base (serviços de conservação rotineira de pista simples): deve       

ocorrer periodicamente; e seu custo médio é de 51.100,00 R$/km;  

- Por se tratar de conservação periódica, essa alternativa ocorre anualmente, 

independente da realização de qualquer outra intervenção; 

- CREMA 1º ETAPA: deve ocorrer quando o valor do trincamento estiver    

≥1,0 % e  ≤50,0 %; e seu custo médio é 308.000,00 R$/km; 



- CREMA 2º ETAPA: deve ocorrer quando o afundamento de trilha de roda  

estiver  ≥5,0 mm e ≤ 20,0 mm; e seu custo médio é 625.000,00 R$/km; 

- Restauração: deve ocorrer quando o valor do IRI estiver >3,0 m/km; e seu  

custo médio é 1.174.000,00 R$/km dividido em duas etapas (60% e 40%); 

- Reconstrução: deve ocorrer quando o número de panelas estiver >3,0 /km; e seu custo 

médio é 2.357.000,00 R$/km dividido em duas etapas (60% e 40%). 

 

5.2 RESULTADOS 

A implantação dos dados no sistema HDM-IV, possibilitou a coleta de resultados 

através de planilhas e gráficos anexadas neste trabalho. Como já mencionado, o estudo 

realizado ocorreu em um período de 20 (vinte) anos e houve uma possibilidade de classificar 

as alternativas de restauração e manutenção de acordo com a melhor relação custo-benefício. 

Os anexos B.C (com taxa de desconto) e os anexos D e E (sem taxa de desconto) demonstram 

minuciosamnete os custos totais e líquidos de cada alternativa adotada para execução desse 

estudo.  

Sendo assim, a intervenção que alcançou o maior Valor Presente Liquido (VPL) foi a 

alternativa CREMA 1, essa afirmação pode ser confirmada no anexo F (resumo dos indicadores 

econômicos). Não obstante, o anexo mencionado possibilita a comparação entre a relação 

beneficio-custo e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

O anexo G possibilita classificar as alternativas em ordem decrescente da seguinte 

forma: CREMA 1, Restauração, CREMA 2 e Base Alternativa.  

Nos anexos H e I são demonstrados detalhadamente os custos totais da agência para o 

período de 20 (vinte) anos. Por fim, temos o anexo J que possibilita através da área trincada 

comprovar a eficiência da alternativa CREMA 1,  quanto as demais opções de intervenção, e 

ainda no anexo K temos através de um gráfico de IRI médio por projeto, a comparação das 

alternativas de M&R. 

Com isso, por se tratar de um trabalho técnico, os resultados não podem ser 

detalhadamente descritos, mas sim evidenciados através dos anexos já mencionados.  

 

5.3   CONCLUSÃO 

Através da implantação do Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) no trecho da 

entrada BR-13 Km 104,1 Entrada MA-339 (Colombo/MA) ao segmento BR-222 km 127,3 

Entrada (Miranda do Norte/MA), foi possível observar a eficiência do SGP, pois sua 

implantação possibilitou um controle maior de dados, além de poder haver a comparação e 



 

conhecimento das alternativas, prevençao custos da agência executora e ainda, redução de 

custos aos cofres públicos e usuários das rodovias em geral. Contudo, por se tratar de uma 

análise básica em um segmento de 20 (vinte) quilômetros, percebe-se que para formulação de 

um sistema de pavimentos mais complexos é necessário uma maior complexibilidade na busca 

de dados.  

Dessa forma, considerando a realidade do estado maranhense, em relação a implantação 

de um Sistema de Gerência de Pavimentos, é verídico  finalizar, que este estudo representa um 

grande avanço para o setor rodoviário, por prever o custo das alternativas de intervenção, e em 

resultante  tornar a aplicação de recursos eficaz dentro da relação de custo-benefício. Vale 

ressaltar ainda que, a diferença no custo total de transporte é aplicado entre as alternativas 

CREMA 1 e Base Alternativa e  é de aproximadamente R$ 524 milhões para período de análise. 

Assim, a escolha da melhor alternativa possibilita uma grande eficiência na aplicação dos 

recursos públicos. 
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Abstract. 

This paper makes a detailed methodology, through existing data for use of Pavement 

management system in federal highways. The main focus is to show the utilization of the 

System Management Pavement program emphasizing the HDM-IV, which offers tools to 

determine the right decisions for the inferences of problems of highway network, giving 

prominience to the volume of traffic that works on pathologies related to the degree of security. 

Besides, this system (HDM-IV) submits to use public resources which are available in order to 

improve the cost-benefit ratio. Conducting case studies on BR-135 Km 104,1 in the entry 

segment MA-339(COLOMBO/MA) to BR-222 Km 127,3 entry(MIRANDA DO NORTE/MA) 

in which the collections of information for the database took place, enough to conceptualize the 

best work to be executed in the place.  
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ANEXO A – Custos Médios de Obras 

                                



 

 

ANEXO B – Fluxos de benefícios líquidos (com desconto) 
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ANEXO C – Custos da agência e custos do usuário (com desconto) 
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ANEXO D – Comparação de custos (sem desconto) 
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ANEXO E –Custos da agência e custo do usuário (sem desconto) 
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ANEXO F – Resumo dos indicadores econômicos 
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ANEXO G – Custos na seção da rodovia 
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ANEXO H – Resumo da análise econômica 
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ANEXO I – Resumo dos serviços na rodovia (by Section) 

 

 
 

 
 



ANEXO I – Resumo dos serviços na rodovia (by Section) 

 

 



 

 

ANEXO I – Resumo dos serviços na rodovia (by Section) 

 

 
 



ANEXO I – Resumo dos serviços na rodovia (by Section) 

 

 



 

 

ANEXO I – Resumo dos serviços na rodovia (by Section) 

 

 

 
 



ANEXO J – Condição do pavimento betuminoso (área trincada) 
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ANEXO K – IRI médio por projeto 

 

 

 

 


