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RESUMO

O presente relatório de estágio descreve as atividades exercidas no estágio supervisionado,
junto a empresa Neovia Engenharia, como requisito parcial de avaliação para o curso de
Engenharia Civil na Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Durante o estágio
serão acompanhados diversos serviços de conservação e manutenção de rodovias, os mesmos
sendo realizados no trecho da BR 282 de Lages (SC) a Lomba Alta (SC). O contrato da conserva
tem duração de 730 dias (2 anos) e teve início em 18/05/2018.

Palavras-chave:
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ABSTRACT

This internship report describes the activities carried out in the supervised stage, together with
the company Neovia Engenharia, as a partial evaluation requirement for the Civil Engineering
course at the Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC. During the internship will be
accompanied by several services of maintenance and maintenance of highways, the same
being done in the stretch of BR 282 from Lages (SC) to Lomba Alta (SC). The contract of the
preserve lasts 730 days (2 years) and began on 05/18/2018.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO
O presente estudo refere-se ao relatório de estágio obrigatório supervisionado
do décimo semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade do Planalto
Catarinense, do período de 17/09/2018 à 06/11/2018, realizando 6h diárias de Segunda à
Quinta, totalizando a carga horária de 180h.
A organização selecionada para a realização do estágio obrigatório é
denominada Neovia Engenharia. A mesma desenvolve serviço de conserva e manutenção
rodoviária, e o trecho visitado durante o período do estágio abrange do km 114+000 ao
223+100 da BR 282, de Lomba Alta (SC) à Lages (SC),
Serão acompanhados os serviços empregados na conserva e manutenção de
rodovias, por exemplo limpeza de sarjetas, tapa buracos, serviços de drenagem
superficial, dentre outros, objetivando empregar os conhecimentos adquiridos ao longo
da formação acadêmica, aliando-os a experiencia profissional na prática. Na organização
escolhida, a supervisora técnica será a responsável pelo setor técnico da mesma, Jéssei
Alves de Lima.

1.2 PROBLEMÁTICA
As estruturas em um todo passam por processo gradual de deterioração de seus
componentes físicos ao longo do tempo, resultando na perda de funcionalidade dos
mesmos. Tal deterioração desses componentes pode ser ocasionada, por exemplo, pela
ação repetitiva de cargas de serviço (como o atrito dos pneus dos veículos que trafegam
constantemente em uma via), ações climáticas (como chuvas intensas, raios solares, neve,
etc) e também pelas próprias alterações físicas e químicas naturais dos materiais.
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O projeto visa acompanhar a execução de serviços de conservação e
manutenção dessas estruturas, as quais são parte integrante da rodovia, objetivando sanar
tais deteriorações visíveis a todos os usuários que trafegam pela via, propiciando conforto,
mobilidade e segurança requeridos.

1.3 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
Em 1999 foi constituída a Castellar e Cia Ltda. Com o aumento da demanda
pelo serviço de construção pesada, no ano de 2004, formou-se um novo quadro societário
constituindo a Castellar Engenharia Ltda.
Ao longo dos anos a mesma especializou-se em conservação e manutenção de
rodovias. A qualidade na execução dos serviços fez a Castellar destacar-se e, no ano de
2009, aliou-se a empresa TV - Técnica Viária Construções Ltda.
A união representou o início do Grupo Castellar Técnica Viária, fortalecendo
e ampliando a atuação no mercado. Como resultado, observou-se o aumento da
competitividade e a ampliação de soluções práticas e eficazes relacionadas à
infraestrutura rodoviária. A Castellar e a Técnica Viária construíram uma grande história.
E em 2016, mais um passo foi dado. Com a missão de perpetuar-se por meio do trabalho
e da geração de valor e fazer da empresa motivo de orgulho a todos os colaboradores, o
grupo se une e passa a ter uma só marca: a Neovia Engenharia.
É responsável pela conserva e manutenção do trecho em estudo da BR 282, do
km 114+000 ao 223+100 – de Lomba Alta (SC) à Lages (SC).
Está localizada na BR 282, km 225, Nº 42. Bairro: Vista Alegre – Lages (SC),
inscrita no CNPJ sob o número 02.955.426/002-05.

1.4 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE
Devido ao grande volume de veículos que trafegam diariamente pela rodovia,
tem-se a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos absorvidos durante o curso de
engenharia civil, voltado especificamente a área de estradas, acompanhando a rotina
diária dos serviços de conserva e manutenção em prol da melhoria da rodovia para melhor
conforto e segurança ao usuário da via.

3
2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA

Acompanhamento da execução dos serviços de conservação e manutenção
rodoviária - trecho da BR 282, do km 114+000 ao 223+100 – de Lomba Alta (SC) à Lages
(SC).

2.2 PROBLEMÁTICA
A execução dos serviços de manutenção e conservação rodoviária deve seguir
conforme cronograma afim de garantir o cumprimento do mesmo, pois qualquer serviço
que não seja realizado conforme o planejado poderá acarretar em problemas futuros,
obstrução da rodovia, dentre outros.

2.3 JUSTIFICATIVA

2.3.1 Oportunidade do projeto
O acompanhamento da execução desses serviços oportuniza a aplicação de
conhecimento obtido em diversas matérias cursadas, aliando a teoria à prática.

2.3.2 Viabilidade do projeto
A Neovia Engenharia proporciona suporte técnico na execução de todos os
serviços necessários para manter a rodovia conservada, garantindo a segurança do usuário
que por ela trafega.
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2.3.3 Importância do projeto
Decorre do desenvolvimento e execução de técnicas adotadas para que se possa
garantir a conservação e manutenção da rodovia, os quais possibilitam conhecimento de
grande importância para a acadêmica em questão.

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo geral
Agregar conhecimento prático a partir do acompanhamento dos serviços
desenvolvidos na conservação e manutenção rodoviária, enriquecendo a formação
profissional e adquirindo experiencia.

2.4.2 Objetivos específicos
•

Apresentar quais os serviços realizados pela empresa;

•

Acompanhar os serviços desenvolvidos na conservação e manutenção
rodoviária;

•

Descrever projetos desenvolvidos dentro da empresa objetivando
aumentar a produtividade das atividades desenvolvidas pelos
funcionários;
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 DEFINIÇÃO DE PAVIMENTO

Medina e Motta (2005) afirmam que o pavimento é uma estrutura construída
após terraplenagem e destinada, econômica e simultaneamente, em seu conjunto, a:
• Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego;
• Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança;
• Resistir aos esforços horizontais que nele agem, tornando a superfície de rolamento mais
durável;
O pavimento é uma estrutura dividida em camadas de espessuras finitas, que
tem a função de resistir aos esforços precedentes do tráfego de veículos, e tende a
propiciar aos usuários melhoria nas condições de rolamento. Geralmente, as camadas
mais próximas da superfície têm melhores características e custos de implantação mais
elevados (BERNUCCI et al., 2008).

Figura 1- Estrutura do pavimento.
Fonte: MEDINA E MOTTA (2005)
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Figura 2 – Definição de cada camada da estrutura de um pavimento asfáltico.
Fonte: www.asfaltodequalidade.blogspot.com. Acesso em 23/08/2018.

Pode-se classificar a estrutura de um pavimento em:
•

Pavimentos flexíveis;

•

Pavimentos semirrígidos ou semi-flexíveis;

•

Pavimentos rígido;

3.2 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

O revestimento asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente
às ações do tráfego e transmiti-las de forma atenuada às camadas inferiores,
impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento (conforto e
segurança). (BERNUCCI et al., 2008).
Mendes e Nunes (2009) afirmam que geralmente é formado pela combinação
de ligante asfáltico e agregado mineral, (pó de pedra, brita, mistura asfáltica), podendo
conter ainda material de preenchimento, aditivos etc.
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3.3 ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO
Construir um pavimento consiste em determinar a combinação de materiais,
espessuras e posição das camadas no qual resulte em uma estrutura mais econômica,
dentre todas as alternativas viáveis que atendam aos requisitos funcionais especificados.
Como em qualquer outra estrutura, envolve passos usuais onde o produto
gerado consiste das especificações a serem seguidas durante o processo construtivo. A
concepção e projeto da rodovia e a avaliação e manutenção do pavimento são fatores
condicionantes perante esse processo.

Figura 3 – Esquema relacionando fatores e condicionantes.
Fonte: RODRIGUES (2007)

O projeto de um pavimento difere em sua concepção do que geralmente é
considerado no projeto de outros tipos de estruturas, desde a abertura ao tráfego o
pavimento é deteriorado de forma contínua e gradativa pela ação das cargas repetidas do
tráfego (atrito pneu pavimento) e pela ação dos agentes climáticos. Um dos principais
parâmetros a ser considerado é a condição do pavimento em um dado momento de sua
vida de serviço.

3.3.1 Serventia do pavimento
A serventia de um pavimento é o grau com que ele atende aos requisitos
mínimos de conforto ao rolamento e segurança, nas velocidades operacionais da via e em
um determinado momento de sua vida útil de serviço. O desempenho do pavimento é a
variação da serventia ao longo do tempo, ilustrada na imagem a seguir.
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Figura 4 – Gráfico VSA x Tempo ou tráfego.
Fonte: http://engespa.com.br/sistema-de-gerencia-de-pavimentos-sgp/ Acesso em 12/09/2018.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) adotou a
escala da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation
Officials - Associação Americana de Funcionários de Rodovias e Transportes do Estado),
a qual varia de 0 a 5 para quantificar o nível de serventia de um pavimento.

Figura 5 – Escala de qualificação do nível de serventia de pavimento e conceitos.
Fonte:https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/18_04_Palestra_DesempenhoPavimentosRodovia
rios.pdf. Acesso em 12/09/2018.
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→ O Valor de Serventia Atual de um pavimento (VSA):
• deve proporcionar, na opinião do usuário, rolamento suave e confortável;
• ser interpretada em termos de VSA;
• vantagem: retrata uma opinião direta dos usuários da rodovia em relação
ao conforto de rolamento;
→ Após a restauração do pavimento, a serventia volta a diminuir
dependendo:
• da estrutura original;
• do grau de deterioração em que se encontrava;
• do tipo e espessura da camada de manutenção;

3.3.2 Desempenho do pavimento
→ Contribuição do tráfego na deterioração do pavimento:
• A repetição das cargas do tráfego é a principal responsável pela geração e
propagação dos defeitos de natureza estrutural, como trincas ou
deformações plásticas na estrutura;
• A abrasão da superfície, gerada pela passagem das rodas de todos os
veículos que compõem o tráfego (atrito do pneu com o pavimento)
• O nível de deterioração está associado ao volume do tráfego, tipo de eixo
(simples, duplo ou triplo), e também com o tipo e pressão de enchimento
dos pneus.
→ Contribuição do clima na deterioração do pavimento:
• A água da chuva pode provocar uma maior queda de capacidade de suporte
da estrutura;
• O pavimento já trincado superficialmente facilita a infiltração de água para
o interior da estrutura;
• Como consequência das variações climáticas, a estrutura ao ser solicitada
pelo tráfego sofre maiores deslocamentos provocando maiores danos
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estruturais e de superfície;
• Com a evolução das trincas, o decréscimo do valor de serventia é ainda
mais acentuado;
• O aumento da temperatura reduz a viscosidade dos ligantes asfálticos e a
resistência das misturas asfálticas à deformação permanente;
• O envelhecimento das camadas asfálticas, provocado pela oxidação do
ligante betuminoso é agravada pelas condições adversas de temperatura,
com seus ciclos naturais;
• Temperaturas muito baixas podem provocar trincas no revestimento
asfáltico por retração;
• As temperaturas baixas também levam ao enrijecimento do revestimento
asfáltico que fica mais suscetível a trincas ocasionadas por fadiga;
→ Outros fatores contribuintes na deterioração do pavimento:
• As propriedades dos materiais utilizados na construção do pavimento e a
sua heterogeneidade ao longo da via;
• As condições de drenagem superficial, sub-superficial e profunda;
• A frequência e as práticas de manutenção e conservação aplicadas ao
longo do tempo no pavimento asfáltico;
• Como é composta a estrutura do pavimento existente;

3.3.3 Manutenção do pavimento
A manutenção de um pavimento em vida útil de serviço compreende todas as
intervenções que afetem, direta ou indiretamente, o nível de serventia atual e/ou
desempenho futuro do pavimento. Os objetivos da manutenção podem ser a restituição
de características funcionais ou a proteção de componentes em caráter preventivo,
visando estender a vida de serviço, tornando o pavimento mais durável.
Para Sutter (s.d.), “Manutenção é isto...Quando tudo vai bem, ninguém lembra
que existe; quando algo vai mal, dizem que não existe; quando é para gastar, acha-se que
não é preciso que exista; porém quando realmente não existe, todos concordam que
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deveriam existir”.
As atividades desenvolvidas na manutenção rodoviária visam preservar e
corrigir todos os elementos componentes, garantindo um funcionamento adequado a
longo prazo, fazendo com que evite-se danos prematuros e também a necessidade de uma
posterior reconstrução desses elementos. Os serviços relacionados a manutenção das
rodovias têm também a finalidade de proporcionar um tráfego econômico, confortável e
sobretudo seguro para os usuários da via.
As ações da manutenção, contemplando a infraestrutura viária com todos os
seus elementos, podem ser enquadradas em três grupos básicos:
→ Conservação;
a. Corretiva rotineira;
b. Preventiva periódica;
c. Emergência;
→ Melhoramentos;
→ Restauração do pavimento;
De acordo com o DNIT (2006), tecnicamente torna-se impróprio assumir o
termo “manutenção” o mesmo significado de “conservação”, na medida em que o
processo de manutenção, comporta uma série de grupos de intervenções, dos quais a
conservação é, apenas, um deles.
Para que a manutenção rodoviária atinja um nível de excelência é necessário
atender aos três principais objetivos e interessados:
→ Técnico e qualidade: As atividades da manutenção rodoviária
compreendem um grande número de ações e torna-se necessário que os profissionais
envolvidos tenham conhecimento de todos os elementos que compõem uma rodovia ou
estrada.

Para a resolução dos problemas ou elaboração de um planejamento das

atividades, o conhecimento técnico sobre o pavimento, sistemas de drenagem,
sinalização, dentro outros, é essencial. As atividades as quais são ligadas aos grupos de
melhoramentos e recuperação, exige-se, muitas vezes, estudos especializados e muito
conhecimento técnico da área rodoviária.
O controle da qualidade dos serviços, também precisa ser atendido para que a
manutenção seja de excelência. Uma recuperação de um revestimento rodoviário
executado pode gerar redução da durabilidade e acarretar em consequências ligadas a
segurança, conforto dos usuários e aumento dos custos do transporte.
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→ Necessidade/ atendimento aos usuários: As rodovias e estradas são
construídas com o objetivo de interligar cidades, pessoas, meios consumidores, dentre
outros. É muito importante que tenha-se noção que os usuários das rodovias são os
clientes dos órgãos gestores rodoviários e, portanto, precisam ser atendidas as suas
expectativas, necessidades e demandas. No grupo da conservação, as atividades que estão
diretamente ligadas a segurança destes usuários precisam ter prioridades. Um serviço de
tapa buracos em uma rodovia é prioridade para os usuários se comparado com uma
execução de um meio fio, por exemplo. Uma melhoria em um trevo de acesso para um
munícipio não fará sentido se dificultar o trânsito para os moradores instalados as margens
da rodovia.
→ Econômico e Financeiro: Com relação ao aspecto econômico e financeiro,
a manutenção rodoviária precisa atender aos interesses dos órgãos gestores, usuários e
empresas prestadoras de serviços nas rodovias. As rodovias têm custos de implantação,
manutenção e operação muito altos. Normalmente são obras financiadas por instituições
financeiras e com pagamento a longo prazo. Os órgãos responsáveis pela gestão destas
rodovias, sejam públicos ou privados, buscam obter o máximo de retorno
econômico/financeiro deste investimento. A manutenção preventiva e atuação em
momentos corretos da vida útil das rodovias, farão com que não haja uma deterioração
antecipada e maiores custos para recuperação. Rodovias bem mantidas, apresentam
índices baixos de acidentes e posterior redução de gastos com indenizações e serviços de
saúde.
Uma manutenção rodoviária adequada afeta diretamente em economia aos
usuários através da redução do consumo de combustíveis, custo operacional dos veículos
e consequentemente da redução dos custos do transporte.

.
→ CONSERVAÇÃO

A conservação é formada por um conjunto de atividades desenvolvidas para
preservar os investimentos na malha rodoviária, manter e melhorar as condições de sua
utilização e proteger o patrimônio público representado pela rede viária. As diversas
atividades buscam, através da preservação das características, estender ao máximo a “vida
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útil” de cada trecho, até que tais atividades tornem-se inviáveis e sejam necessárias obras
maiores de recuperação ou reconstrução. As tarefas da conservação podem ser focadas,
em razão de suas naturezas (corretiva, preventiva ou emergência) e finalidade (rotineira
ou periódica).
→ MELHORAMENTOS

São o conjunto de operações que acrescentam às rodovias existentes,
características novas, ou modificam as características já existentes objetivando:
- Complementação: atendimento a demandas operacionais que contemplam
especificamente a geometria da via e/ou o sistema de sinalização e de segurança do
tráfego; (ex.: uma melhoria de um acesso à rodovia, no qual há um grande número de
acidentes, com alteração da geometria e acréscimo de sinalização).
- Modificação: a adequação ou incorporação, em decorrência de eventos
inesperados e que surgiram após a implantação ou recuperação da rodovia, de elementos
ou componentes integrantes de drenagem, proteção da infraestrutura ou de obras
complementares; (ex.: execução de um bueiro de travessia, meio fio, enrocamento de
pedras, muro de arrimo, execução de cercas dentre outros).
→ RESTAURAÇÃO

A recuperação do pavimento através da restauração abrange um conjunto de
operações destinado a reestabelecer o perfeito funcionamento da rodovia, onde são
mantidas as características técnicas originais do projeto. Deve ser percebido quando o
pavimento apresenta um nível moderado de deterioração (antes do final do ciclo de vida)
mas cujo grau não compromete totalmente sua habilitação (funcional, estrutural e de
segurança). Podem ser ações contínuas ou descontínuas para restabelecer sua
funcionalidade (micro- revestimento) ou estrutural como ação de prolongamento do seu
ciclo de vida (Reforço, Recapeamento). A recuperação deve materializar-se com base em
um projeto de engenharia específico, no qual indicará a solução a ser adotada,
considerando o atual estágio do pavimento, suas características técnicas e os parâmetros
de tráfego esperados para o novo ciclo de vida da rodovia.
Alguns dos serviços de conserva, manutenção e restauração, os quais são
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executados pela Neovia, serão descritos no capítulo 5.
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa aplicada, abordando assuntos de maneira quantitativa
e qualitativa, por meio de revisão bibliográfica, normas, visitas in loco ao trecho em
estudo, acompanhamento do cronograma, e aplicação de técnicas que motivem os
colaboradores a aumentar a produtividade nas atividades as quais realizam.

4.2 POPULAÇÃO ALVO OU ÁREA
No decorrer do estágio supervisionado, a obra que será acompanhada tem como
ramo de atividade na área de Estradas.
O acompanhamento será realizado ao longo da rodovia BR-282. Visa oferecer
tráfego seguro de veículos pelo trecho, além de conforto ao usuário.

4.3 PLANO DE COLETA DE DADOS
A coleta de dados será configurada a partir do cronograma de serviços a serem
realizados e conforme a execução dos mesmos, análise de dados, juntamente com
registros fotográficos feitos in loco durante o período de estágio.

4.4 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS
Após as visitas realizadas in loco, e por meio do embasamento teórico,
juntamente com registros fotográficos o autor fará um detalhamento sobre os principais
serviços realizados, ressaltando a imensa importância dos mesmos.
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5 DESENVOLVIMENTO

5.1 SERVIÇOS EXECUTADOS
A empresa juntamente com a participação de terceiros, executa diversos
serviços. No presente relatório serão descritos alguns deles, relacionados entre si de
acordo com a familiaridade.
→ Serviços relacionados à drenagem:
•

Concreto ciclópico;

•

Concreto comum;

•

Enrocamento de pedra jogada;

•

Reaterro em bueiro;

•

Recomposição total de cerca mourão;

•

Tubulação de diâmetro de 0,40m;

•

Vala de drenagem;

→ Serviços de conserva rotineira:
•

Caiação;

•

Capina manual;

•

Corte de áreas gramadas;

•

Destocamento/desmatamento de áreas com árvores de diâmetro de
0,15m a 0,20m;

•

Enrocamento de pedra jogada;

•

Equipamentos;

•

Escavação manual;

•

Escavação mecanizada de vala;
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•

Limpeza de ponte;

•

Limpezas de sarjeta e meio fio;

•

Mão de obra;

•

Recomposição total de cerca mourão;

•

Revestimento de grama em leiva;

•

Roçada manual;

5.1.1 Caiação

A caiação consiste no revestimento à base de cal. A execução de pinturas à
base de cal é uma prática muito empregada na construção civil, como também o uso de
cal para a elaboração das argamassas com que se erguem as paredes e muros. Fatores
como baixo custo, disponibilidade do produto no mercado e facilidade na aplicação,
contribuem para o seu uso.
A caiação é comumente aplicada em pontes, sarjetas, trevos, dentre outros, e é
um dos serviços de manutenção mais importantes, porque também colaboram para que a
rodovia torne-se mais sinalizada visualmente.

Figura 6 – Antes e depois da caiação de uma sarjeta do trecho.
Fonte: Neovia (2018).
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5.1.2 Capina manual
A capina manual, como o próprio nome já remete, consiste em arrancar plantas
com as mãos ou com auxílio de enxada e outros instrumentos manuais. A roçada pode ser
considerada também um tipo de capina manual, é comumente empregada em trevos,
rótulas, e pontos de acesso mais visíveis do trecho.

Figura 7 – Antes e depois da capina manual de um ponto do trecho.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.3 Concreto ciclópico
O concreto ciclópico é o mesmo concreto convencional (cimento, água, areia e
brita), porém com adição de grandes pedras, geralmente pedras-de-mão, matacão ou
pedra marroada. Este tipo de concreto é muito utilizado na execução de certos tipos de
fundações como baldrames e blocos não armados.
Também é utilizado em muros de arrimo e barragens de concreto, construções
que requerem grande volume de concreto, tornando-o economicamente vantajoso, pois
as pedras, além de terem uma resistência significativa, serem baratas, ocupam grande
volume na massa do concreto.
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Figura 8 – Antes e depois da produção de concreto ciclópico em sarjeta em um ponto do
trecho.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.4 Concreto comum
Serviço executado com concreto convencional (cimento, água, areia e brita),
como por exemplo construção de sarjetas.

Figura 9 – Antes e depois da construção de sarjeta em um ponto do trecho com concreto
comum.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.5 Corte de áreas gramadas
Serviço executado pela empresa e também por terceiros, para manter meio fio
e trevos conservados.
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Figura 10 – Antes e depois da manutenção do corte de áreas gramadas.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.6 Destocamento/ desmatamento de áreas com árvores de diâmetro de 0,15m, a
0,20m
A empresa executa os dois tipos de serviço. Ambos consistem na remoção de
árvores as quais impõe a rodovia perigo de queda, podendo ocasionalmente gerar
acidentes e a interrupção do fluxo da rodovia. A diferença é que, o desmatamento é a
remoção de material superficial, ou seja, árvores são cortadas pela base no nível do
terreno, enquanto o destocamento é a retirada da árvore desde a raiz.

Figura 11 – Antes e depois do destocamento de árvores em um ponto da via.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.7 Enrocamento de pedra jogada
É um dos serviços executados os quais as estruturas são constituídas de pedras
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de mão arrumada, matacões ou por pedras jogadas sem o emprego de aglomerante algum,
que podem ser empregados na construção de contenções, dissipadores de energia,
recuperação de erosões de solo e proteção de taludes como também de obras de arte
especiais.

Figura 12 – Antes e depois da execução do serviço.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.8 Equipamentos
Consiste na utilização de equipamentos mecanizados para executar alguns
serviços do trecho, como por exemplo retirada de material do meio fio e acostamentos,
construção de sarjetas, remoção de terra de algum ponto do trecho ou até mesmo para a
utilização em outros serviços, abertura de valas, dentre outros.

Figura 13 – Antes e depois da utilização do maquinário para construção de sarjeta.
Fonte: Neovia (2018).
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5.1.9 Escavação manual
Trata-se da abertura de valas, comumente empregadas com função de
drenagem superficial, executada de forma manual.

Figura 14 – Antes e depois da escavação e construção de sarjeta (finalizada e caiada).
Fonte: Neovia (2018).

5.1.10 Escavação mecanizada de vala
Consiste na abertura de valas ou cavas, as quais não podem ser feitas de
maneira manual, utilizando então o emprego de máquinas para a realização do serviço.

Figura 15 – Antes e depois da escavação mecanizada para a construção de uma vala de
drenagem.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.11 Limpeza de ponte
Esse serviço compreende a limpeza de pontes, renovação da pintura à base de
cal, desobstrução e remoção de materiais em geral os quais possam afetar a
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trafegabilidade naquele ponto.

Figura 16 – Antes e depois da limpeza da ponte realizada pelos funcionários.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.12 Limpeza de sarjetas e meio fio
Nada mais é do que a remoção/limpeza de sarjetas e meio fio, objetivando
impedir qualquer obstrução e material depositado no local, para que não ocorra o bloqueio
do escoamento das águas superficiais em períodos chuvosos fazendo com que ocorram
pontos de acúmulo de água, objetivando assim manter a drenagem superficial em perfeito
funcionamento.

Figura 17 – Antes e depois da limpeza de sarjetas realizada pelos funcionários.
Fonte: Neovia (2018).
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5.1.13 Mão de obra
Compreende aos serviços manuais realizados pelos funcionários da empresa.
Por exemplo, retirada de lixo de sarjetas e meio fio, remoção de galhos de árvores da
pista, remoção de animais mortos, desobstrução de valas de drenagem, limpeza de
bueiros, entre outros.

Figura 18 – Antes e depois de uma das tarefas que compreendem a mão de obra.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.14 Reaterro em bueiro
São utilizadas máquinas mecanizadas para escavar a terra (comumente a
retroescavadeira é usada), onde esse material é usado para fazer um reaterro para
colocação do bueiro.

Figura 19 – Antes e depois do serviço de reaterro de bueiro em pontos do trecho.
Fonte: Neovia (2018).
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5.1.15 Recomposição total de cerca mourão
Abrange a reconstrução total de cerca mourão, a qual é feita com mourão de
concreto e logo após feito pintura à base de cal. É uma maneira mais ecológica de fazer
essa recomposição por não utilizar madeira para recompor a cerca.

\

Figura 20 – Antes e depois de alguns pontos do trecho com recomposição total de cerca
mourão.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.16 Revestimento de grama em leiva
Envolve o plantio de leivas de grama como revestimento em pontos do trecho
nos quais houveram remoção de material (como terra para utilização em outros serviços),
como também deixar o trecho de certa forma agradável aos olhos de quem trafega por
ele.

Figura 21 – Antes e depois da execução do serviço de revestimento de grama em leiva.
Fonte: Neovia (2018).
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5.1.17 Roçada manual
Pode-se denominar a roçada também como uma limpeza de sarjetas, trevos,
meio fio, essencial para a visibilidade do usuário que trafega na via.

Figura 22 – Antes e depois da execução da roçada manual.
Fonte: Neovia (2018).

5.1.18 Tubulação de diâmetro de 0,40m
Consiste na implantação de tubos para drenagem superficial.

Figura 23 – Antes e depois da execução colocação dos tubos.
Fonte: Neovia (2018).
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5.1.19 Vala de drenagem
O principal objetivo da vala de drenagem é destinar toda água que escoa
superficialmente pela rodovia para um ponto de fuga, impedindo que inunde a pista ou
forme pontos de acúmulo de água. É um dos serviços mais executados e mais importantes
da manutenção e conservação rodoviária.

Figura 24 – Antes e depois da abertura da vala de drenagem em um dos pontos do trecho.
Fonte: Neovia (2018).

5.2 PROGRAMAS DESENVOLVIDOS DENTRO DA EMPRESA

5.2.1 Café com Segurança
O programa Café com Segurança é feito uma vez ao mês, e nada mais é do que
um encontro que o técnico de segurança realiza com os funcionários, a fim de ressaltar a
importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), como
também conferir se os mesmos estão sendo utilizados corretamente por todos os
funcionários no trecho.
Após a ação, a equipe do trecho e do escritório reúnem-se para o café. Em
complemento a essa ação, a supervisora técnica do trecho em estudo, propôs a colocação
de um mural exposto na cozinha do escritório, a qual todos os funcionários do
trecho/escritório reúnem-se toda manhã para o café antes de começar o dia de trabalho,
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com uma frase que faz com que todos reflitam a importância de trabalhar com segurança.
Uma pequena ação como essa, faz com que todos pensem e ajam com cautela em relação
à segurança no ambiente de trabalho.

Figura 25 – Equipe reunida para o Café com Segurança.
Fonte: Autoria própria, (2018).

Figura 26 – Mural para reflexão sobre a segurança no ambiente de trabalho.
Fonte: Autoria Própria, (2018).
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5.2.2 Rodovia Limpa
Há cerca de 10 anos, a Neovia realiza em todos os seus contratos de
conservação o Programa Rodovia Limpa, que consiste em diversas ações educativas ao
longo das rodovias, contando com a participação de colaboradores, clientes e da
sociedade.
•

São mais de: 300 colaboradores envolvidos no Programa;

•

24 obras de atuação;

•

3.088 km conservados;

•

5 Estados atendidos (MT, MS, PR, SC E RS);

Em cada ação do projeto são distribuídos folders informativos e sacolas
biodegradáveis, afim de incentivar e conscientizar a todos sobre a importância de não
jogar lixo na rodovia.

Figura 27 – Folder e sacola biodegradável distribuídos no programa Rodovia limpa.
Fonte: Autoria própria, (2018).

Na Terça-feira, dia 30/10/2018, foi realizada mais uma ação desse programa,
desta vez abrangendo o CRAS de Bocaina do Sul (SC). Cerca de 30 crianças do período
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matutino, acompanhadas por suas professoras, realizaram visita ao barracão/escritório da
Neovia.
Durante a manhã, participaram de uma breve conversa sobre a importância de
manter a rodovia limpa com a técnica responsável pelo trecho, Jéssei Alves de Lima, e
todos os funcionários envolvidos na execução dos serviços de conserva; conheceram de
perto o caminhão da conserva o qual foi apresentado pelos funcionários; tomaram café da
manhã junto de toda a equipe do escritório e do trecho; e por fim, na prática realizaram a
deposição dos lixos recicláveis do café da manhã em seu destino certo, como também a
remoção do lixo de uma parte do trecho até o Restaurante Tempero Serrano – restaurante
popular na entrada da cidade e próximo ao barracão – , onde após a remoção do lixo as
crianças entregaram folders e sacolas biodegradáveis a todos que estavam de passagem
pelo local.
Após a realização da ação, pode-se observar o quão importante são esses
pequenos feitos, os quais transformaram um dia da vida dessas crianças, de certa forma
descontraindo, como também conscientizando-as da importância de cuidar da limpeza
das rodovias e do meio ambiente, porque estas crianças serão o futuro da geração.
A seguir serão destacados alguns registros da ação do mês de outubro.

Figura 28 – Crianças durante a breve conversa com a Técnica Jéssei e os funcionários do
trecho.
Fonte: Autoria própria, (2018).
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Figura 29 – Equipe do trecho e do escritório posando para a foto junto com as crianças
antes do café.
Fonte: Autoria própria, (2018).

Figura 30 – Crianças durante o café da manhã na empresa.
Fonte: Autoria própria, (2018).
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Figura 31 – Crianças após conhecer o caminhão da conserva.
Fonte: Autoria própria, (2018).

Figura 32 – Alguns dos alunos fazendo a remoção de lixos superficiais do trecho.
Fonte: Autoria própria, (2018).
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Figura 33 – Equipe e alunos após a atividade proposta.
Fonte: Autoria própria, (2018).

Figura 34 – Um dos alunos entregando o informativo Rodovia Limpa.
Fonte: Autoria própria (2018).
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5.2.3 Projeto Caminhão Nota 10
O projeto foi criado em abril de 2013, idealizado por Roberto Carlos de Souza,
inspetor de manutenção da central de equipamentos e coordenador do programa, com a
finalidade de manter mesmo o padrão de qualidade em todos os caminhões de conserva
da Neovia (28 no total). Os encontros são feitos anualmente, sendo um encontro por
região, e as vistorias mensalmente. Os caminhões que seguirem os padrões exigidos pela
empresa são premiados e os funcionários ganham “destaque”.
De acordo com Ivaldo Deoud, diretor de equipamentos, a filosofia de
equipamentos “Operador/Motorista Dono” e a filosofia de manutenção de equipamentos
e caminhões da empresa “Simplicidade” foram criadas com base na cultura da mesma e
à imagem e semelhança da filosofia de Manutenção Rodoviária da empresa. O Caminhão
Nota 10 representa com exatidão a soma destas filosofias “Operador/Motorista Dono” e
“Simplicidade” e a cultura da empresa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acompanhar a execução dos serviços de conserva e manutenção rodoviária no
trecho, como também de produção e medição no escritório, agregou vários valores tendo
em vista todo o conhecimento adquirido durante a formação acadêmica, aliando-o na
prática.
Ao mesmo tempo, tornou-se possível o contato direto com funcionários e com
outros profissionais ligados a engenharia, tendo a oportunidade de aprender com cada um
deles, independente da empresa e o cargo exercido por cada um. Observou-se nesse
quesito o quão importante é a gestão, o planejamento, e a produtividade dentro de uma
empresa, visto cada um desses aspectos com seu grau de funcionalidade e complexidade.
Também foi possível ressaltar quão importantes são esses serviços em obras de
infraestrutura rodoviária, os quais garantem a durabilidade da rodovia e principalmente
oferecem aos usuários a tranquilidade e segurança para trafegar, visto que uma rodovia
ou estrada bem conservada minimiza índices de acidentes de trânsito.
Deste modo pode-se assegurar que, o período de acompanhamento da execução
desses serviços foi de suma importância, não apenas de caráter profissional, mas também
pessoal, ainda que por um período de curta duração de tempo, as experiências obtidas
agregaram enormemente para formação desta acadêmica.
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