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Resumo

À Área de Planejamento e Execução Rodoviária compete programar, organizar,
coordenar e controlar as atividades de: planejamento do sistema rodoviário nacional,
elaboração de planos, programas anuais e plurianuais, incluindo a negociação de
financiamentos para a sua realização; acompanhamento físico, financeiro e orçamentário de
projetos e atividades, bem como promover e acompanhar o desenvolvimento institucional da
entidade, de acordo com as diretrizes emanadas da diretoria do DNIT.
Diante de um mercado altamente competitivo na construção civil, mais
especificamente na construção civil pesada, a execução de rodovias, caracterizada pelo
emprego de equipamentos de produção em larga escala, requer um planejamento adequado
destes recursos, com o intuito de gerar um custo-benefício adequado a orçamentos cada vez
mais enxutos, evitando assim desta maneira, ociosidade e desperdícios que onerem o
empreendimento. Este trabalho apresenta as técnicas utilizadas para a elaboração do
planejamento de obras rodoviárias e suas aplicações. No decorrer do trabalho são
demonstrando as principais características do planejamento das atividades que compõe o
escopo do empreendimento dependendo de fatores como: volumes movimentados, prazo
execução, gerenciamento de pessoas, muitas vezes relacionados a critério de desembolso do
cliente, características dos equipamentos que compõe as equipes, distancia ideal de trabalho,
condições climáticas, alem das condições regionais que afetem a jornada de trabalho, também
será abordado os tipos de planejamento: curto, médio e longo prazo.
Palavras-chave: Planejamento, Execução, Rodoviária.

ABSTRACT

The area of planning and execution for programming Road organize, coordinate
and control the activities of the national highway system: planning, preparation of plans,
annual and multiannual programmes, including negotiation of funding for its implementation;
physical, financial and budget monitoring of projects and activities, as well as promote and
accompany the institutional development of the entity, in accordance with the guidelines
issued by the Board of the DNIT.
Facing a highly competitive market in construction, more specifically in heavy
construction, execution of highways, characterized by the use of large-scale production
equipment, requires proper planning of these resources, in order to generate a cost-effective
suited to increasingly lean budgets, thus avoiding this way, idleness and waste on the venture.
This work presents the techniques used for the planning of road works and its applications. In
the course of work are demonstrating the main features of the planning of the activities that
comprise the scope of enterprise depending on factors such as: busy volumes, execution,
management of people, often related to customer disbursement criteria, characteristics of the
equipment that makes up the teams, ideal working distance, climatic conditions, in addition to
the regional conditions that affect the workday, will also be addressed the types of planning:
short, medium and long term.

Keywords: planning, execution, road.
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1. INTRODUÇÃO

1.1

Organização Concedente do Estágio
10º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção), situado na cidade de Lages -

SC.
1.2

Apresentação
O objetivo principal contido neste Relatório de Estágio é a exposição, através de

análise bibliográfica, relatar e especificar meios que facilite o planejamento de certa obra
rodoviária, tendo como princípios a melhora da qualidade de vida da sociedade, redução de
custos, orçamentos mais enxutos, e os benefícios do planejamento.
Nos últimos anos, as flutuações da economia e a conscientização crescente do
consumidor para os problemas do custo elevado e da não qualidade dos produtos têm dirigido
a atenção dos empresários da construção civil para o planejamento e o controle da produção
(LIMMER, 1997). As atuações nessa ultima área vem exigindo mudanças estruturais e de
comportamento, tanto nos processos de produção como nos procedimentos administrativos e
gerenciais, como modo de se alcançar soluções para modernizar processos, melhorar a
qualidade e reduzir o preço dos produtos (ASSUNPÇÃO, 1996; TRIGUNARSYAH e
ABIDIN, 1997).
Este trabalho tem como foco principal obras de infra-estrutura executadas dentro do
sub-setor da construção pesada, com o tema contribuição do planejamento nas obras
rodoviárias, onde as atividades são realizadas de forma bastante mecanizada e, portanto,
basicamente, em função das condições, manutenção e da correta utilização de seus
equipamentos.
Sendo que as rodovias constituem um dos principais elos de ligação da infra-estrutura
para o desenvolvimento dos países. No Brasil, considerando suas dimensões continentais e
pelo uso intenso de transporte por rodovias, as mesmas se tornam extremamente importantes
para a economia do país.
O atual estado da malha rodoviária brasileira, juntamente com o crescimento constante
da frota de veículos, exige investimentos emergenciais nesta infra-estrutura. Os investimentos
são realizados com recursos do poder publico e da participação da iniciativa privada
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utilizando os recursos do sistema de concessão. A concorrência do mercado exige das
empresas de construção um minucioso estudo e planejamento da obra.
O planejamento das obras rodoviárias se torna extremamente importante nessa
concorrência entre empresas de construção, o estudo e planejamento da obra contribui para a
obtenção de menor custo da rodovia reduzindo os riscos de engenharia, traçando prazos mais
curtos de execução e um melhor aproveitamento do uso de equipamentos, fortemente
presentes em todas as etapas de construção e manutenção de obras rodoviárias.
Logo se espera que os resultados obtidos na análise das informações pesquisadas
sirvam de respostas que satisfaçam, com anseio, todo o tempo dedicado ao estudo.

1.3 Tema:
Contribuição do planejamento nas obras rodoviárias.

1.4 Problema da pesquisa:

Considerando o contexto traçado em relação aos constantes problemas em obras da
construção civil pesada, decorrentes, principalmente, da má execução dos seus serviços. Neste
sentido os objetivos deste trabalho é a área de planejamento de obras rodoviárias, onde será
comentado sobre planejamento de obras rodoviárias, com foco na qualidade asfáltica,
classificação dos pavimentos, canteiro de obras, serviços de instalação, equipamentos, e o
planejamento como a importância, o fracasso, planejamento para controle e alguns métodos
que auxiliem o profissional na hora de planejar.

1.5 Hipótese:
No presente trabalho será analisado como o planejamento contribui para uma obra
rodoviária, seus benefícios bem como redução de tempo e gastos, será descrito também por
que planejar, de que forma planejar, em conseqüência métodos que auxiliam nosso
planejamento. Formulam-se os benefícios que o planejamento pode trazer para a mesma.
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1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo geral:

Reduzir os níveis de perdas, aumentar a produtividade e agregar valores ao produto
final neste setor, demonstrando também a importância e os resultados do planejamento em
uma obra de rodovia com todos os segmentos de construção.

1.6.2 Objetivos específicos:

•

Diagnosticar o planejamento estratégico de construção das rodovias; demonstrando as

contribuições para a melhoria da qualidade do processo, analisando suas características;
•

Caracterizar os aspectos básicos para construção de uma estrada, bem como

classificação dos pavimentos;
•

Analisar a melhor situação de colocação de pessoal e maquinário;

•

Analisar o planejamento nas obras rodoviárias, bem como a sua importância e o seu

fracasso;
•

Contribuição de alguns métodos que auxiliem na hora de planejar.

1.7 Justificativa:

Nas construções de rodovias, assim como em outras obras, o planejamento adequado
é a base prioritária para uma execução com baixo custo, menor impacto ambiental e redução
no tempo de execução.
As obras rodoviárias sejam elas concessões ou rodovias estaduais ou federais, são
licitados e o baixo custo estabelecido pelos órgãos para a execução, obrigam as empreiteiras a
elaborar um planejamento estratégico minucioso para cada trecho da obra. O planejamento
visa reduzir os prazos e os custos diretos e indiretos da obra, utilizando todos os recursos
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disponíveis para executar serviços em diversas frentes, reduzindo o tempo de execução e a
ociosidade dos equipamentos.
O planejamento permite analisar a antecipação de tarefas e a execução de tarefas
paralelas, prevê a demanda de recursos, ações e todas as demais variáveis durante a execução
do projeto.
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2.

Revisão Bibliográfica
A seguir serão abordados aspectos importantes para se conhecer melhor como

executar a obra a ser planejada.

2.1

Introdução:

Uma obra rodoviária é em geral complexa e envolve, desde sua concepção até sua
materialização, a aplicação de vultosos recursos. Assim, a administração publica precisa
garantir a eficácia desta aplicação sendo, para tanto, necessárias diversas ações e a utilização
de vários documentos, os quais serão processados conforme a estrutura organizacional do
órgão e as atribuições dos escalões envolvidos.
Os técnicos designados para esta atividade deverão, alem dos conhecimentos
específicos inerentes ao tipo de obra que esta sendo executado, ter uma visão global de todo o
processo de execução da mesma, que inclui desde os aspectos básicos ate o monitoramento
propriamente dito, abrangendo as questões físicas e financeiras da obra. Bem como aquelas
ligadas ao meio ambiente e a qualidade.

2.2 Aspectos Básicos

O conhecimento da rede rodoviária a sua estruturação é importante para que o
engenheiro tenha noção do contexto no qual as obras se inserem.
As características de uma região, suas principais atividades socioeconômicas e suas
necessidades, são fatores que, adicionados aos conhecimentos técnicos, desenvolverão a
sensibilidade necessária para uma melhor analise dos projetos e a busca de melhores soluções.
A rede rodoviária Nacional é constituída pelo conjunto das redes rodoviárias, federal,
estaduais e municipais e compreende atualmente uma extensão total de 1.661.848,6 km, com
a seguinte distribuição.
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Rede Federal

114.966,5 km

Pavimentada

56%

Não Pavimentada

25%

Planejada

19%

Redes Estaduais

266.616,5

Pavimentada

29%

Não Pavimentada

47%

Planejada

24%

Redes Municipais

1.320.265,6 Km

Pavimentada

1%

Não Pavimentada

93%

Planejada

6%

Item 1: Dados Sobre as Estradas Brasileiras.

Esses três conjuntos, também denominados Sistema Rodoviário Nacional,
respondem, atualmente, por cerca de 60% da movimentação geral de cargas e 94% da
movimentação de passageiros no país.
A rede federal, cuja extensão é de 114.966,5 km, observada no item 1 acima,
corresponde às rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei nº5.917, de 10 de Setembro de 1973. Deste total, são considerados
sob jurisdição federal 89.328,9 km, dos quais 56 % pavimentados, 25% não pavimentados e
19% planejados. O restante cerca de 25.000 km, são administrados pelos estados. São as
denominadas Rodovias Estaduais Transitórias.
O DNER é atualmente responsável por 50.024 km dos 64.889,2 de rodovias
pavimentadas da Rede Federal.
Os últimos levantamentos realizados para diagnostico da situação da rede
pavimentada apresentam o seguinte quadro:
Situação

Extensão km

%

Bom /Excelente

18.008,7

36

Regular

17.508,4

35

16

Mau

11.505,5

23

Péssimo

3001,4

6

Total

50.024,0

100

Item 2: Últimos Levantamentos Realizados.

Em vista do quadro de deficiências da rede, o DNER vem dando prioridade aos
programas de manutenção, compreendendo a conservação preventiva e rotineira, a
restauração e a reconstrução de segmentos críticos.

2.3

Pavimentação

Pavimento é a designação dada á superestrutura que contem um sistema de camadas
de espessuras pré-determinadas. Tais camadas são dispostas apenas em uma faixa de espaço,
na qual é previamente planejada e fica sobre um terreno de fundação, denominado sub-leito
(SENÇO, 1980). Segundo o DNIT (2006, p. 245), pavimento é a “rodovia com todos os
componentes”. Desta forma, entende-se que o pavimento propriamente dito compreende
genericamente a base, com função estrutural, e a capa de rolamento, com função de
impermeabilização, revestimento e contato direto com as rodas dos veículos, alem de resistir
ao desgaste, aumentando, assim, a durabilidade da rodovia (FRAENKEL, 1980).
De acordo com a NBR 7207/82 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
o pavimento é uma estrutura construída sobre a terraplenagem cujos objetivos são resistir aos
esforços verticais oriundos do tráfego; melhorar condições de rolamento (conforto e segurança),
assim como, resistir aos esforços horizontais, permitindo, portanto, uma superfície de rolamento
durável.
O subleito é a parte da rodovia limitada superiormente pelo pavimento. Em termos
práticos é a faixa situada entre 0,60m e 1,5m de profundidade (BRASIL / DNIT, 2006). Esta deve
ser estudada a fim de seja feita atendendo as suas necessidades de uso, as quais variam conforme a
carga que terá que suportar imposta pelo tráfego.
A Figura 1 mostra a disposição normal de um pavimento completo, ou seja, um
pavimento em que as condições da fundação não permitiram a eliminação de nenhuma camada.
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Figura 1 – Disposição normal de um pavimento (BRASIL, DNER, 1996).

Nota-se que as obras de rodovias são caracterizadas por operações repetitivas e
lineares, caracterizadas, basicamente, por dois tipos de atividades: as atividades contínuas,
que se estendem de um extremo a outro da obra e as atividades isoladas, que se desenvolvem
em setores localizados da obra.
As obras de estradas, sendo de natureza linear, de maneira geral, são executadas
através de frentes de trabalho, iniciando-se em uma extremidade da obra e avançando em
direção a outra, onde entre as atividades seqüenciais são mantidos trechos.
De baixo para cima, os materiais utilizados na construção das camadas são mais
nobres, sendo, portanto, o revestimento (capa de rolamento) a camada mais nobre de um
pavimento (SENÇO, 1980). Segundo Fraenkel (1980) é comum a utilização de materiais mais
econômicos e com maior espessura na parte inferior, por razões econômicas.
As camadas representadas na figura acima são traduzidas pelo professor doutor
SPECHT (2004) como:
• Terraplanagem ou Regularização do Subleito: camada de espessura irregular,
construída sobre o subleito com a finalidade de dar conformidade transversal ao
projeto a ser executado.

• Reforço do Subleito: camada com material superior em termos de resistência,
comparando-se ao material encontrado no subleito, com a finalidade de adequar o
subleito ao recebimento das camadas superiores. Utilizando quando o subleito for de
má qualidade ou quando o tráfego for muito pesado. CBR = 10 - 20%, expansão < 1 2%.
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• Sub-base: camada complementar à base, quando por circunstâncias técnicoeconômicas não for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização.

• Base: camada destinada a receber e distribuir uniformemente os esforços oriundos do
tráfego, sobre a qual se constrói o revestimento.

• Revestimento: camada impermeável, o quanto possível, que recebe diretamente a ação
do rolamento dos veículos, destinada a melhorá-la quanto à comodidade e segurança e
a resistir ao desgaste.

2.3.1 Classificação dos pavimentos

Os pavimentos são divididos basicamente em três classes: flexíveis, semi-rígidos e
rígidos (BRASIL / DNIT, 2006).
O pavimento flexível é definido como uma estrutura constituída de uma ou mais
camadas de espessura finita, assentada sobre um semi espaço infinito cuja, camada de
revestimento é do tipo betuminosa (BRASIL, DNER 1996). Para Baptista (1976) é aquele em
que o revestimento é constituído por ligantes betuminosos. Para o dimensionamento deste tipo
de pavimento, a variável de maior influência é a resistência do subleito. No caso geral, as
camadas que constituem o pavimento flexível são o revestimento, a base, a sub-base, o
reforço do subleito e o subleito.
O pavimento semi-rígido, por sua vez, é caracterizado por uma base de capacidades
cimentícias revestida por uma camada asfáltica.
Por último, como o próprio nome já diz, é um pavimento com alta rigidez quando
comparado às demais camadas inferiores. Por isso, absorve praticamente todas as tensões
provenientes do carregamento aplicado. Em geral esses pavimentos são feitos de lajes de
concreto de cimento portland.
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2.4

Canteiros de serviços e instalação

Defini-se como canteiro de serviço a unidade que centraliza o apoio técnico e
administrativo necessário à execução de uma obra (BRASIL, DNER 1996). No manual de
pavimentação do DNIT é considerado como a “disposição física das fontes de materiais,
edificações e construções necessárias para concentrar a estrutura e o apoio logístico
indispensável ao gerenciamento e à execução da obra” (BRASIL / DNIT, 2006).
A instalação do canteiro de obras é o primeiro passo a ser realizado na execução de
serviços de engenharia civil. A implantação deve ser efetivada após estudo preliminar
considerando topografia local satisfatória, condições de acesso e infra-estrutura (energia, água
e comunicação), assim como o trecho da obra. A sua concepção prevê a minimização de
custos de produção, a racionalidade gerenciamento e integração do funcionário à obra.
De forma generalizada uma unidade de implementação da obra rodoviária,
compreende os setores administrativos e técnicos, os quais certamente compõem o escritório e
laboratório; ambulatoriais (repouso, consultório, enfermaria e pronto-socorro); alimentar
(cozinha e refeitório); almoxarifado, setor responsável por receber, armazenar, distribuir e
controlar materiais e ferramentas usados na obra; e oficinas, local que responderá pelas
solicitações de caráter preventivo e corretivo dos equipamentos e veículos em operação
(BRASIL / DNIT, 2006). Segundo manual de pavimentação do DNER (1996), por sua vez,
compreende, além destes, ainda: a guarita, onde está abrigado o pessoal responsável pelo
fluxo de entrada e saída de pessoas, materiais e equipamentos; o laboratório, onde se realizam
todos os estudos e ensaios de controle tecnológico (solo, material betuminoso e concreto
estrutural) de execução da obra; e o escritório, local onde se instala a administração geral da
obra (gerência, financeiro, divisões de engenharia e produção).
Além dos canteiros de obras, a seleção dos equipamentos mais apropriados para a
realização de cada serviço é item de importante na execução de uma obra. Segundo DNER
(1996) cada equipamento possui uma produção teórica, estipulada pelo fabricante,
considerada como produção máxima. Além disso, cada equipamento deve estar
adequadamente associado a um tipo de serviço, onde serão analisados tipo de equipamento,
sua natureza, manutenção e assistência técnica.
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2.5

Equipamentos
A execução de obra propriamente dita de uma rodovia compreende a utilização

conjugada de vários equipamentos, dimensionados de maneira a atender os serviços de
pavimentação dentro do cronograma da obra. Segundo Chaves (1955) três princípios regem a
escolha destes equipamentos: a redução das inversões de capital; o equilíbrio de trabalho entre
as unidades mecanizadas e observar se os custos unitários de produção são realmente menores
quando comparados ao emprego de outras máquinas.
Percebe-se a preocupação de optar sempre pela utilização de equipamentos mais
econômicos e de produção menos custosa. Neste contexto, evidencia-se a implantação da
manutenção adequada das máquinas, contemplando, tanto aspectos de caráter preventivo
quanto corretivo. Segundo o manual de pavimentação do DNIT (2006, pp. 226-227), a
manutenção preventiva é a “intervenção, em horas e dias programados, destinada a prevenir
defeitos, corrigir vazamentos ou substituir peças ou conjuntos, cuja vida útil está por vencer”,
enquanto a manutenção corretiva “é aquela que ocorre quando da quebra do equipamento”.
É de suma importância que a estrutura da oficina (pessoal e ferramental) e o
almoxarifado de peças da obra estejam bem equipados no intuito de resolver com rapidez
eventuais problemas. Além disso, importa que tais equipamentos sejam mantidos em boas
condições de trabalho, tendo em vista evitar possíveis paralisações nestes que acarretem
prejuízos à programação físico-financeira da obra (BRASIL / DNIT, 2006).
O bom andamento de uma obra de pavimentação depende ainda da pré-determinação
do número de equipamentos que irão integrar cada equipe de trabalho, bem como da limitação
de tempo de cada ciclo de trabalho, que se referem ao somatório de tempos gastos em cada
atividade desenvolvida em determinado trecho.
O tópico seguinte irá tratar do sistema de planejamento e controle, pois na construção
civil, a execução de qualquer empreendimento requer a combinação de materiais, mão de
obra, equipamentos e capital, bem como da combinação adequada desses fatores.
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2.6

Planejamento e controle de obras rodoviárias
O planejamento da construção consiste na organização para a execução, e inclui o

orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a compreensão das questões
econômicas e a programação é relacionada com a distribuição das atividades no tempo.
Segundo Ackoff (1976), planejamento pode ser definido como o processo de tomada
de decisão, anterior a uma ação, tendo em vista projetar um futuro desejado. Assim, trata-se
do desenvolvimento de alternativas e escolhas de uma dentre várias identificadas de acordo
com determinados critérios. Neste sentido, engloba atividades (o que fazer), métodos (como
realizar), recursos (quem irá executar) e cronograma (quando realizar).
Esse processo pode ser dividido em três níveis hierárquicos: estratégico, tático e
operacional, tratados de forma mais detalhada adiante, no entanto, vale aqui salientar que no
nível estratégico é definido o escopo e as metas do empreendimento a serem alcançadas em
determinado intervalo de tempo (SHAPIRA e LAUFER, 1993); no nível tático, são
enumerados meios (recursos) e suas limitações para que tais metas sejam alcançadas.
Finalmente, no nível operacional são traçadas as decisões a serem tomadas a curto prazo,
referentes às operações de produção da empresa.
Controle por sua vez, conforme aponta Laufer e Tucker (1987), é o processo de
medição e avaliação do desempenho por meio de ações corretivas quando considerado este for
considerado inadequado.

2.6.1 O Planejamento e sua importância

Considerando as flutuações da economia e a conscientização crescente do consumidor
para os problemas do custo elevado e para a questão da qualidade dos produtos, o
planejamento e o controle da produção, especialmente na construção civil, tem sido visto por
alguns empresários deste setor com bons olhos.
Por este motivo trata-se neste tópico sobre o processo de planejamento dentro da
construção civil, uma vez que tais exigências têm por objetivo modernizar os processos
administrativos e gerenciais e melhorar a qualidade e reduzir custos dos produtos.
Para Abram (2001, pp. 16-17) o planejamento 18
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(...) vai dimensionar os equipamentos que serão alocados à
obra; vai dimensionar a equipe de mão de obra que será colocada à
disposição; vai relacionar os custos indiretos, quantitativos e preços
dos materiais; vai permitir a execução de um fluxo de caixa que
orientará as necessidades de recursos, etc. É, também, através do
planejamento que o planejador estudará alternativas, ou de serviços,
ou de fontes de fornecimentos de materiais, ou de tipos de
equipamentos, ou de estrutura prevista para obra, que levem a um
melhor resultado.

É necessário considerar que o planejamento não se restringe a um mero processo de
tomada de decisões. Deve ser visto como um processo hierárquico, implementado a partir de
objetivos gerais traçados para viabilizar meios e obrigações na consecução de um roteiro de
ações, ou seja, em síntese, é uma antecipação das ações de gerenciamento. Nelas, está
incluído um conjunto de atividades, composto por informações (busca e análise),
desenvolvimento, análise e avaliação de alternativas.
Segundo Limmer (1997), o planejamento permite definir a organização para executar
a obra, tomar decisões, alocar recursos, integrar e coordenar esforços de todos os envolvidos;
assegurar boa comunicação entre os participantes da obra, suscitar a conscientização dos
envolvidos para prazos, qualidades e custos, caracterizar a autoridade do gerente, estabelecer
um referencial para controle e definir a diretriz para o empreendimento.
Os projetos de construção civil, especialmente no setor de construção pesada,
requerem planejamentos feitos em momentos diversos, por pessoas diferentes, em setores
distintos da organização. Pode-se considerar que o planejamento e o controle da produção,
desta forma estão diretamente ligados ao êxito de um empreendimento, pois do início ao fim
da obra é possível se prever todos os fatores que possam vir a interferir no bom andamento
desta. Segundo Laufer (1990), o planejamento é necessário devido a diversos motivos:
• Facilitar a compreensão dos objetivos do empreendimento, aumentando assim a
probabilidade de atendê-los;
• Definir todos os trabalhos para habilitar cada participante do empreendimento a
identificar e planejar a sua parcela de trabalho; Desenvolver uma referência básica
para os processos de programação;
• Disponibilizar uma melhor coordenação e integração vertical e horizontal
(multifuncional), além de produzir informações para a tomada de decisão mais
consciente;
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• Evitar decisões errôneas para projetos futuros, através da análise do impacto das
decisões atuais;
• Melhorar o desempenho da produção através da consideração e análise de processos
alternativos;
• Aumentar a velocidade de respostas para mudanças futuras;
• Fornecer padrões para monitorar, revistar e controlar a execução do empreendimento;
• Explorar a experiência acumulada da gerência obtida com os empreendimentos
executados, em um processo de aprendizado sistemático.
Todavia, é importante salientar que no contexto atual, como enfatizado por Bernardes
(2003), o planejamento deve compor três fases básicas de execução do empreendimento: a
programação do processo, o planejamento e controle da produção propriamente dita, que se
refere à coleta de informações, preparação de planos e difusão de informações, e a avaliação
do processo.

2.6.2 O Fracasso do planejamento
O planejamento é considerado um modelo de sucesso implantado onde quer que seja.
Em qualquer atividade de uma organização, o planejamento deve sempre ser encarado como
uma rotina essencial. Entretanto, em grande parte dos projetos existentes, pouco se planeja,
muito se executa e se gasta refazendo um trabalho que, com um devido planejamento, poderia
ter sido evitado.
Tais como Laufer e Tucker (1987), diversos autores apontam a ineficiência do
planejamento devido algumas deficiências. No canteiro de obras, em especial, os maiores
problemas referem-se à realização de um planejamento deficiente e até mesmo falta de
planejamento (BERNARDES e FORMOSO, 2002; ALARCÓN, 1997).
Esta ineficácia acontece, segundo Formoso (2001), pela falta de um controle proativo,
associado a uma troca de informações entre o engenheiro e mestre de obras que vise uma
execução de curto prazo sem vínculos com o plano de longo prazo. Limmer (1997) destaca
que os fracassos mais comuns se atribuem a:
• Ausência de planos formais;
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• Abandono prematuro do plano elaborado;
• Falta de confiança no plano;
• Plano elaborado para atender cliente;
• Visão de curto prazo do gerente;
• Visão limitada do gerente e
• Modismo.
• E causas de tais fracassos são devidas ao:
• Desconhecimento das técnicas de planejamento;
• Mau uso dessas técnicas.

2.6.3 Método de programação linear
Este método, segundo CHRZANOWSKI; JOHNTON (1986) apud INSFRÁN,
(2001), utiliza um gráfico de dois eixos ( tempo e distancia) para a representação das
atividades por meio de linhas. Estas linhas não necessariamente precisam ter uma inclinação
constante, e representam a velocidade (ou ritmo) de produção das atividades. A designação
dos eixos fica a critério do planejador, podendo ser utilizada a abscissa para a representação
do tempo ou dos trechos (distância).
O método de programação linear (MPL) possui alternativas para representação de
atividades, como as que requerem de um tempo significativo no mesmo setor da obra para sua
execução, como o movimento de solo na construção de estradas, que pode ser representado no
diagrama por uma área ou faixa de largura variável conforme a necessidade. Outra forma de
indicar atividade é mediante a utilização de duas linhas paralelas, que mostram o inicio e o
término do intervalo, adequadas para atividades com ciclos constantes, como são a sub-base e
a base em obras rodoviárias.
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Figura 2 – Diagrama do MPL (Pires, 2007).

Para JOHNSTON (1981) apud INSFRÁN, (2001) algumas atividades como as obras
de aterro podem ser mais bem programadas com a técnica de redes, e indicadas no diagrama
MPL sua localização e a duração da mesma utilizando uma linha ou barra, com uma nota de
referencia. Cabe destacar que nos últimos anos à técnica MPL vêem sendo motivo de novos
estudos, e indicada para o planejamento de obras rodoviárias.

2.6.4 Método do gráfico de barras
O método do gráfico de barras é bastante conhecido e utilizado, mas com grandes
limitações em relação às outras técnicas, pelo fato de não ser adequado para modelagem e
simulação. Consiste basicamente em representar graficamente as atividades de um
empreendimento em função do tempo (INSFRÁN, 2001).
A programação das atividades é realizada mediante e representação gráfica das
mesmas, em formato de barras, nos períodos de tempo previstos para a execução das
atividades. Uma vez iniciada a obra, o estado atualizado de cada atividade vai sendo
registrado utilizando barras paralelas às da programação ( INSFRÁN, 2001).
É muito utilizado para a apresentação de resultados obtidos através de outras técnicas,
pois permite visualizar as durações das atividades através do tempo, com relativa facilidade
(INSFRÁN, 2001).
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2.6.5 Método de rede CPM

A técnica de rede CPM é caracterizada pela representação de uma barra como uma
rede de atividades, e que podem ser igualmente bem aplicadas em todo tipo de obras, sejam
estas simples ou complexas, pequenas ou grandes (INSFRÁN, 2001).
O método de caminho critico é uma técnica de programação baseada em redes, onde
a duração do empreendimento é determinada pelo caminho critico das atividades, sendo o
mesmo mais indicado para aplicação em empreendimento em que as durações das atividades e
custos possam ser razoavelmente estimados (NAAMAN, 1974 apud INSFRÁN, 2001).
As técnicas de redes são mais sofisticadas, integrando tempo, recursos e custos,
contando com uma gama de aplicativos que possibilitam a geração, manipulação e analise de
modelos baseados em redes. A disponibilidade de aplicativos permite a analise de modelos
baseados em redes. A disponibilidade de aplicativos permite a realização de simulações sobre
a execução de um empreendimento de maneira a obter expectativas sobre prazos, custos e
utilização de recursos (NAAMAN, 1974 apud INSFRÁN, 2001).

São duas as convenções utilizadas, freqüentemente, para o desenho de redes:
• O diagrama de flechas (ADM – Arrow Diagram Method), conhecida também
como rede de eventos, foi à primeira forma de representação da rede
tomando-se amplamente conhecida. As atividades são representadas por
segmentos ou setas e as interligações são feitas por nós, que representam os
eventos. Esse tipo de representação utiliza atividades fictícias ou fantasmas,
que não consomem tempo nem recursos, para garantir a lógica da rede
(NAAMAN, 1974 apud INSFRÁN, 2001).

• O diagrama de precedências (PDM – Precedence Diagram Method). Neste
método, as atividades são representadas geralmente por retângulos e as
relações de dependências por segmentos orientados ( ou setas), também
denominados de conectores (NAAMAN, 1974 apud INSFRÁN, 2001)
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A rede de precedências tem a opção de utilização de esperas ou atrasos associados às
ligações, podendo estas ser positivas ou negativas, que possibilitam uma melhor representação
da lógica do processo. (NAAMAN, 1974 apud INSFRÁN, 2001).
Neste trabalho será utilizada a representação da rede pelo diagrama de precedências
(PDM) que permite quatro formas de ligações entre as atividades esquematizadas na Figura 3,
juntamente com suas respectivas representações equivalente no diagrama de Gantt
(NAAMAN, 1974 apud INSFRÁN, 2001).

Figura 3 – Tipos de ligações entre as atividades (INSFRÁN, 2001)

Destaca-se a programação simplificada de obras repetitivas utilizando a
representação ADM, que proporciona o mesmo resultado da programação com a linha de
balanço. Essa forma de programação é conhecida como “Grafo com esperas” e é utilizado
para representar processos onde as tarefas se desenvolvem

de forma continua, sem

interrupções. Um exemplo de utilização do “Grafo” é demonstrado na Figura 4, a qual é uma
adaptação do apresentado por ASSUMPÇÃO (1996) para a programação das atividades
continuas de uma obra de edifício.
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Figura 4 – Alternativa de programação de uma obra repetitiva.
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3.

METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1

Metodologia
O desenvolvimento se deu de forma bibliográfica, com levantamento de dados através

da pesquisa em fontes digitais e consultas em artigos acadêmicos, publicações técnica,
pesquisas em bibliotecas e legislação vigente, a fim de se contextualizar os benefícios do
planejamento.
3.1.1 Método de abordagem:
Na busca por uma análise concisa dos dados coletados, a pesquisa foi desenvolvida
através da coleta de informações em arquivos digitais e outras obras impressas publicadas
relacionadas ao assunto.
3.1.2 Técnica da pesquisa:
A pesquisa desenvolvida é de natureza bibliográfica, com objetivos desenvolvidos de
forma descritiva, com procedimentos técnicos bibliográficos, com forma de abordagem do
problema do tipo qualitativa.
A obtenção das informações se deu através de pesquisas na internet, livros, revistas,
jornais, entre outros meios de comunicação existentes e de conteúdo seguro e confiável.
3.1.3 Estrutura básica do Relatório:
Esta pesquisa foi realizada conforme o projeto exposto em aula pelo professor da
disciplina de Estágio Supervisionado do décimo semestre do curso de Engenharia Civil da
Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac –, sendo analisado junto ao professor
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Orientador para a construção de uma literatura que possa servir como embasamento
bibliográfico na área de Estradas.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo, apresentam-se os materiais utilizados e os procedimentos realizados no
desenvolvimento da pesquisa. O material é listado abaixo e os procedimentos são descritos
nos itens seguintes.
Para a digitalização e tratamento dos dados, foram utilizados os programas
computacionais Acrobat Reader (Adobe Systems Inc.), Word 2007 (Microsoft Corporation) e
Google Chrome (Google Inc).
Os materiais utilizados na elaboração deste Trabalho foram pesquisas em publicações
sobre o tema, artigos, monografias, trabalhos de final de curso, dissertações de mestrado e
teses de doutorado. O método está associado à síntese destes trabalhos, com o intuito de
aclarar as vantagens oferecidas pelo planejamento dentro das empresas.
Por se tratar de uma análise bibliográfica, dispensa-se a realização de ensaios
laboratoriais e a criação de modelos comparativos, utilizando amplamente as publicações
disponíveis em meio eletrônico.

4.1 Levantamento de Dados
A fase de levantamento de dados envolveu a coleta de material bibliográfico, que
serviram de base para o desenvolvimento do trabalho.
Em busca do conhecimento existente sobre o tema, foram consultados alguns trabalhos
disponíveis em meio eletrônico. A revisão bibliográfica efetuada a partir deste levantamento é
apresentada no Capítulo 2, juntamente com os dados gerados no desenvolvimento da
pesquisa.

32

4.2 Tratamento dos Dados
Um extensivo levantamento dos trabalhos que tratam do planejamento inserido em
obras rodoviárias foi realizado nas bases de dados textuais e referenciais disponíveis na
Internet, como também em livros, possibilitando o levantamento suficiente de informações e
servindo para a elaboração de uma visão geral do conhecimento existente sobre o assunto.
Procurou-se observar atentamente cada publicação para que se criasse uma bibliografia ampla
e focada sobre o tema.

4.3 Integração dos Dados
O país dispõe de um banco de dados com pouca informação sobre planejamento de
obras rodoviárias, servido por um conjunto de normas e leis que procuram atender às
necessidades da parcela da população. O assunto tem sido alvo de discussões cada vez mais
intensas, gerando muitas opiniões acerca do planejamento em instituições de ensino, palestras,
seminários, congressos e ainda informalmente entre os profissionais do ramo da construção
civil, tais como engenheiros, arquitetos, urbanistas e técnicos
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5.

Conclusão:

Desde o principio dos trabalhos, o objetivo do planejamento foi de criar um sistema
para transformar a obra em um conjunto de sub-sistemas ou sub-obras, caracterizados pelos
segmentos em que a obra foi dividida.
Tendo como foco o planejamento nas obras rodoviárias, tem se a percepção da
importância do planejamento dentro da organização, contribuindo para uma melhor
organização operacional da empresa, reduzindo custos, orçamentos enxutos e um controle de
todo o processo da obra.
Nesse sentido, os profissionais da construção civil passam a ter um envolvimento
direto com a sociedade, indicando e aplicando em seus projetos ações e materiais que
potencializem o desenvolvimento e a harmonia dos meios urbanos.
A engenharia preconiza prazos, custos, eficiência e eficácia técnica e ambiental,
aplicação de conhecimentos científicos e empíricos e certas habilitações específicas na criação
de estruturas, dispositivos e processos para converter recursos naturais em formas adequadas
ao atendimento das necessidades humanas.
Um dos pontos mais interessantes e instigantes da profissão de engenheiro é a
necessidade de, através do uso de técnicas, encarar desafios, superar obstáculos e vencer
dificuldades impostas, as quais exigem muita técnica para sua superação. Tendo em vista o
engenheiro como profissional e construtor do hábitat humano, este deve fazer uso, além da
criatividade e competência, de toda uma gama de variáveis humanas, naturais e econômicas
próprias de cada lugar. A importância do engenheiro no controle e funcionalidade de uma
cidade é fundamental, pois quando uma solução bem sucedida é utilizada em larga escala,
modifica significativamente o contexto de uma região.
Espera-se com este relatório, ter contribuído para um melhor entendimento sobre o
planejamento de obras rodoviárias, permitindo traçar cenários de construção confiáveis
integrados ao crescimento das cidades e, ainda, que novos trabalhos introduzam uma
discussão mais profunda com aspectos distintos de análise em relação ao tema discutido. Ante
as informações expostas, revela-se que os resultados gerados não devem estar restritos ao
âmbito acadêmico.
Com a finalização deste trabalho notou-se que diversos esforços tem sido dirigidos a
melhoria do setor do planejamento de obras de estradas, sendo que ao resgatar o objetivo da
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pesquisa, verifica-se que este foi atingido e conseqüentemente obteve-se credibilidade na
pesquisa desenvolvida.
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