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Resumo 

Neste trabalho são analisados os Sistemas de Gerência de Pavimentos Urbanos 

(SGPU) e os Sistemas de lnfonnação Geográfica (SIG) visando a obtenção de 

fonnas com que possam ser aplicados para a compatibilização das atividades de 

gerência de todas as redes de infra-estrutura pública urbana úJavimento, água, 

esgoto, telefone, gás, energia eléh·ica). Desenvolve-se um projeto piloto, utilizando 

o aplicativo de SIG TransCAD para a gerência de pavimentos sob duas condições: 

na primeira, ah·avés de uma inte1face com mn programa de gerência de 

pavimentos mbanos já em utilização (URMS, desenvolvido na Universidade do 

Texas em Austin); na segmtda, como platafonna para o desenvolvimento de um 

novo sistema de gerência de pavimentos, tanto em túvel de rede como em túvel de 

projeto. São utilizadas bases de dados para o pavimento e para a rede de água de 

abastecimento, criadas para a análise de viabilidade da compatibilização da 

gerência de pavimentos com as atividades de concessionárias de setviços públicos 

urbanos, a qual confumou a grande potencialidade do uso dos Sistemas de 

Infonnação Geográfica para a gerência integrada e racional da infi:a-estrutura 

pública urbana. 

Palavras-chave:gerêncía de pavimentos; redes de infia-estmtura urbana; sistemas 

de infonnação geográfica; manutenção e reabilitação. 



. ) 

" 

lV 

Resumen 

En este trabajo son analizados los Sistemas de Gerencia de Pavimentos 

Urbanos (SGPU) y los Sistemas de Infonnación Geográfica (SIG) con el 

objetivo de obtener formas, las cuales puedan ser aplicadas para la integración 

de las actividades de gerencia de todos los subsistemas de infraestructura 

pública urbana. De esta fonna, se desarrolló un proyecto piloto, utilizando el 

aplicativo de SIG TransCAD para la gerencia de pavimentos, bajo dos 

condiciones: en la primera, a través ele una intetface con un programa de 

gerencia de pavimentos urbanos ya en utilización (URMS, desanollado en la 

Universidad de Texas en Austin); y en la segunda, como hemunienta para el 

desanollo de un nuevo sistema ele gerencia de pavimentos, tanto en nivel de 

reei como en nível ele proyecto. Fueron utilizadas bases de datos para el 

pavimento y para la red de abastecimiento de agua, creadas para el análisis de 

la viabilidad de la integración de la gerencia ele pavimentos con las actitudes 

de las concesionárias de servicios públicos urbanos. Este trabajo confmnó el 

gran potencial del uso de los Sistemas de Información Geográfica para la 

gerencia integrada y racional de la ilúraestmctura pública urbana. 

Palabras-llave: gerenc1a de pavimentos; redes de infraest:rucutura urbana; 

sistemas de iluormación geográfica; mantenimiento y rehabilitación. 
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Abstract 

This work presents studies about Urban Pavement Management Systems (U

P!vlS) and Geographic lnformation Systems (GIS) aiming their utilization as a 

tool for the hannonization of mban infrastructure (pavement, gas, electric 

power, sewer, water, telephone) maintenance and rehabilitation activities. lt is 

developed a pilot study using the SIG software called TransCAD for pavement 

management under two conditions: the first one, tlu·ough an intetface with an 

already in use pavement management system (URMS, developed at the 

Utúversity of Texas at Austin); the second one, as a framework for the 

development of a new pavement management system, at network and project 

leveis. Data bases for pavement and water networks are used for analysis of 

the hannonization of pavement management with other public infrastmcture 

activities, which confinned the great power of GIS for utilization in a rational 

and integrated urban infrastmcture management system. 

Key-words: pavement management; urban infrastructure network; geographic 

infonnation systems; maintenance and rehabilitation. 
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1 -Introdução 

O presente trabalho esh1da a viabilidade do uso de um Sistema de Informação 

Geográfica (STG) para o desenvolvimento de um Sistema de Gerência da 

Infra-esh·uh1ra Urbana capaz de compatibilizar a gerência de pavimentos com 

as atividades das concessionárias de serviços públicos (água, esgoto, telefone, 

eletTicidade, gás) em cidades brasileiras de médio porte. 

A rede de vias urbanas é um dos componentes priJ1cipais de qualquer sistema 

de utfra-estmhna municipal e, ainda assun, é relativamente recente a 

preocupação dos administradores públicos com a sistematização de 

proce.dimentos para a gerência do sistema viário. De uma maueiJ·a geral , a 

questão das vias públicas é abordada de forma acessória, segmentada em 

diversas áreas de ação mmúcipal, sendo que em todas elas o enfoque é sempre 

secundário, fazendo com que o espaço da via pública seja visto apenas como 

suporte a outras atividades urbanas. 

Além das solicitações de tráfego e do meio ambiente, os pavimentos também 

são afetados pelo desempenho das redes de infra-esh11hua urbana, pois o 

sistema viário representa um lugar privilegiado, quase sempre adotado para a 

implantação das redes de concessionárias de serviços públicos. Esses 

conjuntos de sistemas autônomos lançados sob a via aumentam a 

complexidade e agravam a questão da gerência de pavimentos urbanos. 
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Tradicionalmente, a gerência de pavimentos urbanos tem sido baseada na 

habilidade dos engenheiros municipais, que muitas vezes tomam as decisões 

de manutenção e reabilitação com base apenas na experiência acumulada, sem 

utilizar procedimentos formais de gerência (abordagem sistêmica) por falta de 

recursos, desconhecimento ou preconceito. 

A tomada de decisão com base apenas na experiência não pennite a avaliação 

da eficácia de estratégias altemativas e pode levar ao uso ineficiente dos 

recursos. Fica evidente, pois, a necessidade de um método de gerência 

eficiente na utilização dos recursos, confiável e de fácil entendimento, sob 

todos os aspectos, desde o planejamento e programação emtúvel de rede até a 

implementação dos projetos. 

Os Sistemas de Gerência de Pavimento (SGP) representam uma possibilidade 

concreta de se avançar de um esquema de manutenção tradicional, baseado 

quase sempre na correção de problemas, para um sistema de manutenção 

planejada, onde a atuação sobre a malha viária abrange não só a solução de 

seus problemas imediatos mas, também, um h·abaU10 de prevenção que 

prolongue sua vida útil e garanta padrões núnimos de serviço em toda a maU1a 

que está sendo gerenciada. 

Devido ao volume crescente de informações relativas às redes viárias, há a 

necessidade de um sistema eficiente de processamento dos dados levantados, 

especialmente dos que se distribuem espacialmente. Muitas das informações 

coletadas pelos organismos rodoviários e prefeituras têm sido armazenadas 

sob a forma de gráficos, figuras, mapas, textos e tabelas. Há a necessidade, no 

entanto, que os dados sejam annazenados de forma a pennitir o rápido acesso 

e a agilização da tomada de decisões para a análise dos pavimentos e o 

estabelecimento de cronograma de inspeções e intervenções. 
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Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) permitem a integração dessas 

operações e têm potencial, analisado em detalhes neste h·abalho, para 

compatibilizar os sistemas de gerência da infra-esh11tura urbana à medida em 

que estabelecem uma base comum de dados geograficamente dish·ibuídos. 

Este h·abalho, que tem por objetivo conh·ibuir para o desenvolvimento e 

apetfeiçoamento de sistemas de gerência de pavimentos urbanos, capazes de 

racionalizar o processo de tomada de decisão sobre as atividades de 

pavimentação e tuinimizar as interferências das concessionárias de serviços 

públicos (água, esgoto, eletricidade, telefone, gás), apresenta, no Capítulo 2, 

os Sistemas de Gerência de Pavimentos, desde a sua caracterização até 

exemplos de sistemas de trabalho já em utilização. 

Descreve-se em detalhes, no Capítulo 3, os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) e ouh·os sistemas de geoprocessamento, apresentando os 

principais programas aplicativos e exemplos de utilização no Brasil tanto no 

túvel municipal como no rúvel estadual e federal. No Capítulo 4 discute-se a 

utilização dos Sistemas de Informação Geográfica em Gerência de 

Pavimentos, particulannente como plataforma para um sistema mais amplo de 

gerência da infra-estrutura urbana . 

Apresenta-se, no Capítulo 5, o estudo piloto desenvolvido, que teve por 

finalidade avaliar as potencialidades do uso de um STG na gerência de 

pavimentos urbanos, particularmente para as análises em nível de rede e a 

compatibilização das atividades de manutenção e reabilitação da malha viária 

com as intervenções na rede de distribuição de água. Com apoio do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto da cidade de São Carlos (SAAE) foi criado um 

modelo simplificado, através de árvore de decisão, para identificação de 

seções críticas prioritárias para intervenções, passível de ser adaptado às 
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atividades das ouh·as concessionárias de setvtços públicos urbanos e que 

confirmam o potencial dos Sistemas de Informação Geográfica para servir à 

gerência de pavimentos. 

As conclusões, recomendações e sugestões para t:rabaU10s fuh1ros são 

apresentadas no Capíh1lo 6. Pode-se adiantar que o desenvolvimento do 

projeto piloto permitiu verificar a grande potencialidade do uso dos Sistemas 

de Informação Geográfica para a gerência de uma forma integrada e racional 

da infra-esh1lhll'a pública urbana. Deve-se destacar, também, todo o trabalho 

complementar desenvolvido, particularmente a fonna de levantamento da 

condição dos pavimentos no campo considerada, os critérios de seleção de 

esh·atégias e de priorização adotados (gerência em nível de rede), as átvores de 

decisão para a defmição das atividades de manutenção e reabilitação dos 

pavimentos (gerência em nível de projeto) e os programas em Visual Basic 

utilizados tanto em nível de rede como em nível de projeto. 

Deste h·abalho constam, ainda, três anexos: no Anexo A são mosh·ados os 

dados de inventário e levantamento da condição do pavimento das seções 

denh·o da área selecionada para a aplicação piloto do SIG; no Anexo B são 

apresentadas as listagens dos dois programas elaborados nesta dissettação: 

lnleJ.face e SGPUSP; e no Anexo C são mostrados resumos das bases de dados 

criadas no TranscAD para a gerência do pavimento e da rede de dish·ibuição 

de água. 
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2 - Sistemas de Gerência de Pavimentos 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os pavimentos representam parcela expresst va da infra-estrutura de 

transportes, portanto, meUwramentos marginais nos componentes da gerência 

podem resultar em grandes economias e1~1 termos absolutos. Por outro lado, os 

pavimentos são estruturas complexas que envolvem muitas variáveis, tais 

como: cargas de tráfego, solicitações ambientais, técnicas construtivas, 

práticas de manutenção, tipo e qualidade de materiais etc. Portanto, para o 

sucesso do projeto, construção e manutenção de pavimentos é importante que 

os vários fatores técnicos e econômicos sejam bem conhecidos. 

A gerência de pavimentos é praticada sempre pelas agências rodoviárias, de 

alguma ou outra forma, como auxílio no processo de tomada de decisão sobre 

as atividades relacionadas aos pavimentos. Nos organismos rodoviários 

brasileiros, apesar do destaque que tem recebido nos últimos anos, a gerência 

de pavimentos tem-se caracterizado pela simplicidade, com pouco ou quase 

nenhum uso de processos formais (abordagem sistêmica). 
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A gerência de pavimentos, segundo HAAS, HUDSON & ZANTEWSKI 

( 1994), envolve a identificação de estratégias ótimas nos vários níveis de 

gerenciamento, assim como a implementação das mesmas, sendo um processo 

que abrange todas as atividades envolvidas com o propósito de fornecer e 

manter pavimentos em umtúvel adequado de serviço. Suas atividades incluem 

desde a obtenção inicial de informações para o planejamento e elaboração de 

orçamento até a monitorização periódica do pavimento em serviço, passando 

pelo projeto e construção do pavimento e sua manutenção e reabilitação ao 

longo do tempo. 

Esh·atégia é um plano ou método para h·atar todos os aspectos de um dado 

problema. Por exemplo, uma esh·atégia de reabilitação é um plano para manter 

um pavimento em condições de serviço por um período específico de tempo. 

A esh·atégia ótima é aquela que, denh·e as altemativas consideradas, maximiza 

a realização dos objetivos da gerência, considerando as resh·ições impostas. 

Um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) utiliza procedimentos 

racionais, claramente estabelecidos, para avaliar esh·atégias alternativas ao 

longo de um período de análise específico e com base em valores previstos 

para atributos quantificáveis do pavimento. Envolve o tratamento integrado e 

coordenado de todas as áreas, sendo um processo dinâmico que incorpora a 

realimentação de vários ah·ibutos, critérios e resh·ições envolvidos no processo 

de otimização. 

Um Sistema de Gerência de Pavimentos visa a obtenção do melhor retorno 

possível para os recursos investidos, provendo pavimentos seguros, 

confmtáveis e econômicos aos usuários. Possibilita, simultaneamente, a 

melhoria das condições dos pavimentos e a redução dos custos de manutenção 

e reabilitação e dos custos de operação dos veículos. 
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A gerência de pavimentos depende da monitorização periódica do pavimento, 

responsável pela obtenção de informações confiáveis sobre as características 

físicas da estnda ao longo do tempo, e da administração dos dados obtidos. 

Um elos objetivos principais da gerência de pavimentos é fornecer respostas 

para questões do tipo: o que precisa ser feito num detenninado pavimento? ; 

quando serão necessárias intervenções para evitar a ruptura e prolongar a vida 

em serviço do pavimento? ; onde se localizam os projetos prioritários?. 

Dentre as características essenciais de um Sistema ele Gerência de Pavimentos, 

HUDSON et al. (1979) destacam: 

• capacidade de ser facilmente atualizado e/ou modificado assim que novas 

infonnações ou melhores modelos estejam disponíveis; 

• capacidade de considerar estratégias altemativas; 

• capacidade de identificar a altemativa ou estratégia ótima; 

• capacidade de tomar decisões baseadas em procedimentos racionais com 

attibutos, critérios e restrições quantificáveis; 

• capacidade de auto-aprendizado, baseada nas infonnações sobre as 

conseqüências das decisões. 

2.2 - NÍVEIS DA GERÊNCIA DE PA VJMENTOS 

As atividades da gerência de pavimentos e os componentes do sistema estão 

caracterizados, geralmente, em dois túveis administrativos diferentes, 

apresentados na Figura 2.1: a gerência em nível de rede e em nível de projeto. 

A gerência de pavimentos em nível de rede trabalha com informações 

resunúdas, relacionadas à malha inteira de rodovias, utilizadas para a tomada 

ele decisões, essencialmente adminish·ativas, sobre as atividades de 

planejamento, programação e orçamento. 
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SGP 
I 

I I 
I Nível de Rede I I Nível de Projeto I 

v---.... ---· Programação Dimensionamento _____. .....___, 
BASE ....---.. 

~ DE Construção 

Planejamento 
,._____ 

DADOS ......----... _____. 
Manutenção 
~ 

~ -----... 
Orçamento Reabilitação _____.. 

~ 

~ ~ 
Pesquisa 

Figura 2.1 - Fluxograma dos componentes de um sistema de gerência de 

pavimentos em túvel de rede e projeto (HAAS et al., 1994). 

Algumas das características ou aplicações de um sistema de gerência em nível 

de rede são: 

• identificação de projetos candidatos para intervenções, considerando a taxa 

de deterioração, tipos de defeitos etc. ; 

• priorização dos projetos candidatos, considerando as características de 

desempenho, tráfego, custo aos usuários e outros fatores locais; 

• geração de necessidades de orçamento da agência a cmto e longo prazo; 
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• avaliação da condição atual do sistema e previsão da condição futura , com 

base nos recursos aplicados. 

As decisões em nível de rede podem, ainda, ser divididas em: 

• nível de seleção de projeto: processo de priorização, envolvendo um ou 

mais grupos de projetos; 

• nível de programa: processo orçamentário global, envolvendo a alocação 

de recursos para toda a rede. 

Em túvel de seleção de projeto, dois modelos podem ser utilizados: 

1. modelos de priorização: selecionam projetos para manutenção mediante 

um critério classificatório, baseado, dentre outros fatores, em um índice da 

condição de cada segmento; 

2. modelos de otimização: maximizam (ou minimizam) uma função objetivo, 

geralmente o custo total, submetida a uma série de restrições. 

A gerência de pavimentos em nível de projeto envolve o dimensionamento, 

construção, manutenção e reabilitação. Trabalha com informações técnicas 

detalhadas, relacionadas a seções específicas do pavimento. A gerência em 

nível de projeto permite uma análise detalhada da programação de 

intetvenções no pavimento e inclui um diagnóstico detalhado dos defeitos, 

suas causas prováveis e métodos corretivos alternativos. Exemplos de 

atividades de gerência de pavimentos em 1úvel de projeto, relacionadas a 

seções específicas, são: 

• estabelecimento de prioridades para as atividades de manutenção, 

reabilitação e reconstrução, com base em critérios estabelecidos pelos 

túveis mais elevados da gerência; 
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• realimentação da base de dados com relação ao desempenho dd 

pavimento, fomecendo dados para as atividades de projeto, construção e 

manutenção; 

• aplicação de análises dos custos que oconem ao longo da vida em serviço, 

considerando várias alternativas; 

• definição dos parâmetros principais de projeto, tais como: resistência do 

subleito, número de solicitações do eixo padrão, especificações para os 

materiais. 

Um Sistema de Gerência de Pavimentos completo funciona em todos os 

níveis, desde o túvel de projeto mais fundamental até o túvel adminish·ativo 

mais alto. Em cada um desses níveis, tipos diferentes de decisões são 

solicitados em função dos dados disponíveis, dos critérios e das resh·ições. No 

entanto, o fluxo básico de infonnação ou seqüência de ações denh·o dos túveis 

é o mesmo. 

2.3 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SGP 

A implementação de um Sistema de Gerência de Pavimentos depende, 

principalmente, de h·ês fatores: dados confiáveis, modelos realísticos para o 

processamento dos dados e programas amigáveis para a organização dos dados 

e apresentação dos resultados. As etapas para a implementação de um Sistema 

de Gerência de Pavimentos apresentadas por FERNANDES Jr. ( 1997) são: 

• decisão de começar: estudo das potencialidades e carências de pessoal e 

equipatnentos e coleta de informações sobre custos e benefícios dos 

sistemas de gerência de pavimentos; 
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• estabelecimento do grupo de gerência de pavimento.,·: geralmente 

formado por chefes de departamentos ou divisões (planejamento, projeto, 

construção, manutenção, solos e materiais, pesquisa etc.), tem por 

finalidade desenvolver o escopo e cronograma básicos, defm.ir formas de 

financiamento e acompanhar a implementação; 

• estudos preliminares: com base em revisão bibliográfica e em pesquisas 

sobre organizações existentes ( estmtura administrativa, banco de dados, 

métodos e procedimentos), pode-se conhecer as principais deficiências dos 

sistemas de gerência de pavimentos em operação e, dessa forma, evitar a 

repetição dos mesmos erros; 

• elaboraçrio do plano de trabalho: é mais indicada a implementação por 

estágios, sendo que para cada etapa devem ser defmidos: produtos 

previstos, treinamento de pessoal, atualização de documentos (manuais, 

relatórios, especificações) e definição de procedimentos para a seleção de 

programas em ttivel de rede (programa de priorização e consideração de 

restrições orçamentárias) e de projetos individuais (seleção final da melhor 

estratégia para cada projeto); 

• operaçtio de rotina do sistema: o tempo entre o início da implementação e 

a operação de rotina pode variar entre um e dez anos. Os relatórios da 

operação de rotina incluem: resumos orçamentários anuais, resumos elas 

necessidades, listas de otim.ização etc. ; 

• monitorizaçtio do sistema e realimentaçlio: os mellwramentos periódicos, 

deconentes da monitorização das práticas existentes, são facilitados 

quando o sistema é projetado de fonna modular e seus componentes podem 

ser alterados mais facilmente . Para a realimentação contúma e criteriosa do 

sistema é de interesse uma visão externa à organização, proporcionada por 

consultores e pesquisadores, que podem, ainda, ajudar na documentação 

das alterações. 
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2.4- SISTE~JAS DE GERÊNCIA DE PA VllVIENTOS URBANOS 

Os Sistemas de Gerência de Pavimentos Urbanos (SGPU) apresentam muitas 

características distintas das que são apresentadas pelos sistemas de gerência de 

pavimentos tradicionalmente utilizados pelos organismos rodoviários federais 

e estaduais. Uma das principais diferenças, destacada por BERTOLLO & 

FERNANDES Jr. (1997), é o grande número de redes de infra-esh'lthtra 

pública que correm paralelas ou cruzando o pavimento das vias urbanas e que, 

para sua consh·ução e manutenção, promovem a escavação do pavimento. Na 

seqüência, ouh·os problemas associados ao fechamento das valas das redes 

públicas aparecem: compactação inadequada do aterro e remendos com 

superfície inegular. 

Embora os princípios da gerência de pavimentos sejam os mesmos para todos 

os organismos rodoviários, os sistemas de gerência de pavimentos urbanos 

utilizam, geralmente, a técnica de priorização para a seleção de projetos e não 

a otimização (utilizada, por exemplo, no programa de gerência de pavimentos 

HD~tf-III) e são menos sofisticados, o que facilita o entendimento e utilização 

por pm1e dos engenheiros municipais. 

Na Figura 2.2 são mosh·adas as etapas do desenvolvimento de um sistema de 

gerência de pavimentos urbanos segundo MAPC ( 1986) . 
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Inventário 

.,, 
Avaliação da Condição do 

Pavimento 

.,, 
Priorização 

-,r 

Programação das Atividades 
deM&R 

.,, 
Implementação 

Figura 2.2 - Etapas na implantação de um SGPU. 

2.4.1 -Inventário 

O inventário é o processo de coleta e organização dos dados para a 

implementação apropriada de um programa de gerência de pavimentos. Do 

inventário devem constar mapas com todas as ruas mantidas pelo município e 

arquivos sobre projetos de construção, datas das intervenções de manutenção e 

reabilitação, comprimento, largura e tipo de pavimento (FHW A, 1989). 

BERTOLLO & FERNANDES Jr. (1997) apresentam uma planilha para o 

levantamento de dados do inventário (Figura 2.3). 
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INVENTÁRIO DA REDE PAVIMENfADA URBANA- SGPU 

TÉCNICOS: DATA 

IDENnFJCAÇÃO DA SEÇÃO 

Código (classe, nt'unero e quadra): 

Nome da Rua: 

l\1arco de Irúcio da Seção: 

rvrarco de Fim da Seção: -
Tipo de Pavin~nto (Fiexí vel ou Rígido): 

GE0,\1/EIRIA DA SEÇÃO 

Comprimento (m): 

Largura Total (m): 
N(U11ero de Faixas: 

Espessura e .Materiais das Camadas: 

JDSTÓRICO DA SEÇÃO 

Ano de Consl11rção: 

Ano da Última Atividade de Reabilitação: 

TRÁFEGO 

Tráfego Diário Médio: 

Taxa de Crescimento do Tráfego (%): 

Porcentagem de Can~nhões: 

Figura 2.3 - Fonnulário para levantamento de dados de inventário. 

2.4.1.1 - Definição dos limites das seções 

O primeiro passo em um inventário é dividir a malha viária em seções. No 

caso de vias urbanas, estas podem ser divididas em seções usando as 

interseções ou quruteirões. Uma consideração impmtante é a forma em que o 

pavimento é contabilizado dentro da área das interseções. Nas áreas urbanas, 

as interseções podem significar uma porção impmtante da área total de 

pavimento. Existem três métodos para defi nir a área das interseções, evitando

se assim a sua duplicação: 
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• as áreas das interseções devem ser tratadas como seções separadas; 

• em cidades em que a orientação das ruas é uma grell1a retangular, uma 

designação arbitrária pode ser feita de tal forma que as seções incluam as 

interseções; 

• as classes funcionais das mas podem ser usadas para defmir a que seção 

pertence a interseção. 

2.4.1.2 - Informações essenciais sobre as seções 

Os tipos de infonnações que devem constar no inventário são: 

• descrição das seções: deve incluir o código de identificação da seção, o 

nome e classe funcional da rua à qual a seção pertence e o tipo de 

pavimento; 

• características geométricas: comprimento, largura, número de faixas, 

espessura do pavimento e materiais; 

• dados históricos: devem conter o ano de construção, datas e tipos de 

manutenções sucessivas (recapeamentos, reconstmções), assim como 

dados de custos; 

• tráfego: deve incluir a capacidade da via, o tráfego diário médio, a taxa de 

crescimento e a porcentagem de canúnhões . 

2.4.2- Avaliação da Condição dos Pavimentos 

A avaliação da condição dos pavimentos em nível de rede pode ser feita tanto 

por meio de uma avaliação subjetiva como por uma avaliação objetiva. 
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2.4.2.1- Avaliação subjetiva 

Este tipo de avaliação está baseada no conceito ele sen1elltia, apresentado por 

CAREY & IRICK (1960) quando do AASHO Road Test . A Serventia Atual é 

deflnida como a habilidade de uma seção de pavimento, à época da 

observação, para servir ao tráfego de automóveis e caminhões c01i1 elevados 

volumes e altas velocidades. 

O Valor da Serventia Atual (PSR - Present Serviceability Raling) é a média 

dos valores individuais dados pelos membros da equipe avaliadora (Figura 

2.4), fonnacla de modo a representar os usuários do pavimento. 

ACEITÁVEL? 

Sim 

Não 

Indeciso 

Identificação da Seção: 
Avaliador: 
Data: ___ Hora: _ _ _ 

5 

4 
ÓTL\10 

3 -- 1)01\1 

2 
_REGULAR 

1 
__ RUI~! 

o PÉSSI~IO 

NOTA: _ __ _ 

Veículo: ___ _ 

Figura 2.4 - Ficha para avaliação da serventia. 

A capacidade de um pavimento servir satisfatoriamente ao tráfego durante um 

período ele tempo é o seu desempenho, que pode ser interpretado como a 

variação ela serventia com o tempo e/ou tráfego (Figura 2.5). 
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~ w NÍVEL ~IÍNI~!O ACEITA VEL 

"' 
VIDA ÚTIL 

0~--------------------~----~ 
O TEMPO E/OU THAFEGO 

Figura 2.5 - Conceito de serventia-desempenho. 

2.4.2.2 - Avaliação objetiva 
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O Índice de Serventia Atual (PSI - Prese111 Serviceability lndex) é obtido a 

partir da relação matemática dos valores de medidas objetivas de defeitos com 

avaliações subjetivas, permitindo a quantificação da serventia. 

As formas de avaliação objetiva dos pavimentos compreendem: 

a) Avaliação da irregularidade supe1:ficial: o desempenho do pavimento, ou 

seja, sua capacidade de servir ao tráfego com conforto, segurança e economia, 

está intimamente relacionado com a inegularidade longitudinal. A 

inegularidade longitudinal pode ser quantificada por perfilômeh·os, 

perfilógrafos e equipamentos do tipo "resposta", como por exemplo o 

integrador de irregularidade IPR/USP; 

b) Ensaios estmturais: podem ser desh11tivos, mediante a avaliação da 

capacidade de suporte de amosh·as coletadas e in situ, ou não-desh·utivos, 

envolvendo a medida de deflexões superficiais causadas por um carregamento 

conhecido. Para a avaliação esh·utural não-desh·utiva tem-se utilizado viga 

Benkelman e defletômeh·os de impacto (Fal/ing Weight De.flectometer, FWD); 
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c) Atrito supe1:flcial: a avaliação do atrito superficial pneu-pavimento, 

relacionada à segurança, pode ser obtida através de equipamentos do tipo Mu

Meter ou do Pêndulo Britâtúco; 

d) Levantamento dos defeitos: envolve a inspeção visual e a identificação dos 

tipos de defeitos mais significativos e a medida e avaliação da extensão e 

severidade de cada defeito. 

Considerando a gerência em nível de rede, os pavimentos urbanos podem ser 

avaliados apenas por levantamento de defeitos no campo, mediante inspeção 

visual, conforme apresentado por BERTOLLO (1997). 

2.4.2.3 - Levantamento de defeitos no campo 

O reconhecimento do tipo de defeito, a quantificação da sua extensão e 

identificação do 1úvel de severidade e a determinação das causas dos defeitos 

são de vital importância para a seleção elas estratégias de intervenção e 

definição das atividades de manutenção e reabilitação (FERNANDES Jr. & 

BERTOLLO, 1 997). 

Mamtais de identificação de defeitos têm sido elaborados buscando 

estabelecer e unifonnizar a nomenclatura, as definições, os conceitos e os 

métodos ele levantamento dos principais defeitos observados nos pavimentos. 

Dentre os principais, podem ser mencionados os seguintes: 

• Jvfanual de Identificação de Defeitos dos Pavimentos do Programa 

Strategic Highway Research Program (SHRP, 1993b): considera 15 tipos 

de defeitos em pavimentos flexíveis, identificando-os através de fotos e 

figuras; 
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• AASHTO- Apêndice K: Defeitos Típicos (AASHTO, 1986): considera 17 

tipos de defeitos (14 coincidentes com o SHRP), oferecendo, para cada um 

deles, a sua descrição, túveis de severidade e métodos de medição; 

• Manual para Jdent(ficação de Defeitos de Revestimentos As.fá/ticos de 

Pavimentos (DOMlNGUES, 1993): considera 24 tipos de defeitos, 

oferecendo, para cada um deles, a sua descrição, mecanismo de 

oconência, localização, classe (funcional/estmtural), túveis de severidade 

e métodos de medição. 

FERNANDES Jr. & BERTOLLO ( 1997) recomendam a adoção do manual de 

levantamento de campo utilizado no Programa SHRP em virtude da 

necessidade de unifonnização da coleta de dados e, principalmente, do 

compromisso dos países envolvidos com o programa SHRP para o 

acompanhamento do desempenho das seções ao longo do tempo. A Tabela 2.1 

apresenta o elenco de defeitos e as principais características, os níveis · de 

severidade e a fonna de quantificação da extensão dos 15 defeitos 

considerados pelo Programa SHRP ( 1993b ). 
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TABELA 2. 1 - Identificação de defeitos nos pavimentos (SHRP, 1993b ). 

DEFEITO .CARACTERÍSTICA NÍVEIS DE SEVERIDADE COMO MEDIR 
I • Áreas suhmdidas a cargas • BAIXA: poucas trincas conectadas, sem erosão nos bordos e sem evidência de Rcristrar a área aletada 

repetidas de tráfego bombeamento ( m ) para cada ní vcl de 
TRI NCAS POR • Fonna: ''couro de crocodilo" ou • MÉDIA: trincas conectadas e bordos levemente erodidos. mas sem evidência de severidade. 

FADIGA DO ''tela de galinheiro" bombeamento 
REVESTIMENTO • Espaçamento inferior a 30 em • ALTA: trincas erodidas nos bordos. mo\'imentação dos blocos quando submetido:> ao 

tráfego e com evidências de bombeamento 
2 • Trincas que dh·idem o pavimento • BAIXA: trincas com abertura mohlia interior a 6 mm ou seladas com material selantc em Rc~istrar a área a lê.:tada 

em JX.'Õaços aproximadamente boas condiçõ.!s (m·) para cada nível de 
TRINCAS EM retangulares • MEDIA· : trincas com abertura média entre 6 e 19 nun ou com trincas aleatórias severidade. 

BLOCOS • Tamanho dos h I ocos: 0.1 a I O m~ adjacentes com se\'cridadc baixa 

• ALTA· : trincas com abertura média superior a 19 nun ou trincas a!t:atórias aqjacentes 
com severidade média a alta 

3 • Apenas para pavimentos com • BAIXA: sem pt.'fda de material ou despedaçamento Registrar a extensão afetada 
acostamentos niio pavimentados • MÉDIA: perda de ma teria I e despedaçamento em até I 0% da extensão afetada (m) para cada nível de 

TRINCAS • Dentro de uma faixa de 60 em a • ALTA: perda de material e despedaçamento em mais de I 0% da extensão afetada severidade. 
LATERAIS partir da c:-..tn:midade do 

pavimento 
4 • Trincas prcdominantcnH.:ntc • BAIXA: trincas com atx.'ftura m~.~ia inferior a 6 nun ou seladas com matcrial sel<mte em Registrar a cxtcns:io ( m) 

paralelas ao eixo. poJeiH.Io se boas condições das trincas longitudinais c 
locali7!1r dentro ou low das trilhas • MÉDLJ\· : trincas com abertura média entre 6 c 19 nun ou com trincas aleatórias os níveis de severidade 

TRINCAS de roda aqjaccntcs com severidadc haixa correspondentes (nas trilhas 
LONGITUDINAIS • ALTA": trincas com alx.'ftura média superior a 19 nun ou trincas com abertura média de roda ou fora delas). 

inferior a 19 mm mas com trincas aleatórias adjacentes com severidade média a alta Registrar a extensão com 
selantc em boas condições. 

I. Fotogralilr ou lilmar defeito não considerado pelo Manual: 

OBS: 2. Mapear EXSUDAÇÀO. AGREGADOS POLIDOS c DESGASTE apenas se ocorrerem em áreas localizadas: 

~ - Caso contrário. registrar localização. extensão c nível de severidade no espaço destinado aos comentários. no Mapa para Localização dos [)efeitos. 

·Os limites para as trincas são muito altos quando considerados para pavimentos brasileiros. 



TABELA 2. I - Identificação de defeitos nos pavimentos (continuação). 

DEFEITO CARACTERÍSTICA NÍVEIS DE SEVERIDADE COMO MEDIR 
5 • Rdlc:-;ão de trincas ou jwl\as das • BAIXA: trincas com abertura m..:'Clia inferior a 6 mm ou seladas com Registrar. em separado. as 

camadas int\."'ion .. -s material ~!ante em boas condições trincas transversais e 

• Rccapcamcnto ou JXIÚmcntos novos • MI~Dli\ .. : trincas com abertura média entre 6 e I 9 nun ou com trincas longitudinais. 
TRINCAS POR (contração ili.l base) aleatórias adjacentes com severidade bai:-;a Registrar o n~ de trincas 

REFLEXÃO • /\!.Ti\· : trincas com abt..'ltura média superior a 19 mm ou trincas com transversais. 

abertura média inferior a 19 mm mas com trincas aleatórias adjacentes Registrar a extensão das trincas 

com severidade média a alta c os níveis de severidade. 
Registrar a extensão com 
sclante em boas condições. 

6 • Trincas prooominant..:m •. :nte • BAIXA trincas com abertura média inferior a 6 nun ou seladas com Registrar o nº de trincas. a 
pc!J)I!ndicularcs ao eixo malt."'ial selante em boas condições extensão e os nh·eis de 

• Severidade de uma trinca: adotar a mais • MÉDIA": trincas com abertura média entre 6 e 19 nun ou com trincas severidade correspondentes. 
TRINCAS dc,·a<kt. desde que represente pelo aleatórias adjacentes com severidade bai:-;a Registrar a extensão com 

TRANSVERSAIS menos I O% da e:.1ensão • i\ L Ti\· : trincas com abertura m<!dia superior a 19 mm ou trincas com selante em boas condições. 
abertura média inferior a 19 mm mas com trincas aleatórias adjacentes 
com severidade média a alta 

7 • Porção da supc..-rlicie do pavimento. • Função da severidade dos defeitos apre~ntados pelo remendo Registrar o nº de remendos e a 
m:lior que 0.1 m~. removida e substituída área afetada (m~) para cada 

REMENDOS ou mah..-rial aplicado ao pavim1 . .'nto após nível de severidade. 
a constmçilo inici:tl 

s l ~uracos resultantes de desintegração BAIXA 
.. 

: profundidade llll.,IOr que 2 5 nun Registrar o n" de pm1clas e a • • 
localizada. sob a ação do tráfego e em • MI~Dl~·· : profundidade entre 25 e 50 nun área afctad..1 por cada nivel de 
prl.-sença de água • ALTA : profundidade maior que 50 nun severidade. 

PANELAS • Fragmentação. c:msada por trincas por 
fadiga ou desgaste . .:: remoção localizada 
de partes do revestimento 

l) • Depressão longitudinal nas trilhas de • Substituídos pelas medições da dt:fonnaç5o penmnentc a cada 15 m Registrar a mi'.:ima dcfonnação 
DEFORMAÇÃO roda. em razão d..: dcnsiticaçiio dos pennm1ente nas trilhas de roda. 
PERMANENTE materiais ou ruptura por cisalhamcnto 

Para pavimentos brasileiros. deve-se considerar também a área afetada. 
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TABELA 2. I - Identificação de defeitos nos pavimentos (continuação). 

DEFEITO 
lO 

CORRUGAÇÃO 

li 

12 

I~ 

EXSUDAÇÁO 

AGREGADOS 
POLIDOS 

DESGASTE 

CARACTERÍSTICA 
• Ddonnação plástica caracterizada pela • 

fom1ação de ondulações transversais na 
supcrlicie do pavimento 

• Causada por esforços tangcnciais 
( frcna_gem ou aceleração) 

• Excesso de ligante betuminoso na • 
sup .. :rficie do pavimento 

• 
• 

• Polimento (desgaste) dos agregados c do • 
ligante hetuminoso e exposição dos 
agregados graúdos 

• Comprometimento da segurança: 
redução do cocliciente de atrito pneu
pavimento 

• Perda de adesividade do ligante • 
hctuminoso e desalojamento dos • 
agregados 

• Envclhecinh.:nto. cmlurecimento. • 
oxidação. volatilização. intem!)<!ri7..3çào 

14 • Diferença de elevação entre a làixa de • 
tr:ílcgo c o acostamento: camadas 
sucessivas de rc\·estimento asf:íltico: 
erosão de acostamento não pavimentado: 
consolidação di!Cr. .. 'llcial 

DESNÍVEL 
(DEGRAU) 

ENTRE PISTA E 
ACOSTAMENTO 

15 • 

• 
BOMBEAMENTO 

Saída de úgua pelas trincas do pavimento • 
soh a ação da~ cargas do tr.ílcgo 
Identificado pela d ... -posição ú supcrlicie . 
de material carreado das camadas 
interiores 

NÍVEIS DE SEVERIDADE 
Associados aos efeitos sobre a qualidade do rolamento 

COI\'10 MEDIR 
Registrar o n9 de ocorrências e a 
área afetada (m2

). 

BAIXA: mudança de coloração em relação ao restante do pa\·imento Registrar a área ali!tada (nl") 
devido ao exc ... -sso de asfalto para cada nível de S<!Veridade. 

MÉDLJ\: perda de textura supcrlicial 
AI.T /\: aparência hrilhante: marcas de pneus evidentes em tempo quente: 
agregados cobertos pelo astàlto 
Níveis de polimento podem ser associados à redução no coeficiente de Registrar a área afetada (nn. 
atrito pneu-pavimento 

BAIXA: inicio do desgaste, com perda de agregados miúdos 
MÊDLJ\: textura sup ... 'rlicial toma-se áspera. com p..:rda de 
miúdos c de algtms graúdos 

Registrar a :írc..1 alctada (m") 
agregados para cada túvel de severidade. 

ALTA: textura superficial muito üspcra. com perda d..: agregados graúdos 

Substituídos pelas mediçõt:s do dcstúvel Registrar o destúvcl (nun) a 
cada 15 m. ao longo da interface 
pista-acostam..:nto. 

Não aplicâveis porque o bombeamento depende do teor de umidade das Registrar o n~ de ocorrências t: a 
camadas inti.:riorcs do pavimento extensão alctada (m\ 
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2.4.2.4- Índices de defeitos combinados 

Os índices de defeitos combinados podem ser determinados através de 

avaliações subjetivas (feitas por painéis de avaliadores) ou calculados a partir 

de infonnações sobre a extensão e severidade de diferentes formas de 

deterioração dos pavimentos. A condição do pavimento pode ser quantificada 

pelo Índice da Condição do Pavimento (ICP), que varia de O a 100, onde 100 

representa uma excelente condição do pavimento. 

Para o cálculo do ICP pode-se utilizar a equação 2.1 (CHEN et ai., 1993): 

!CP = 100-"" D .. x-r . L.J L.J u ':} ij 
i .i 

(2.1) 

onde Dij e fij são, respectivamente, extensão e fator de ponderação do defeito i 

com o 1úvel de severidade j. 

Uma vez que certos defeitos influem mais que outros para a perda de serventia 

do pavimento, cada túvel de severidade de um detenninado defeito deve ser 

associado a um fator de ponderação, sendo que os fatores de ponderação 

também devem ser ajustados para as condições operacionais e ambientais do 

local onde serão utilizados. 

A quantificação da qualidade de um pavimento por um índice combinado 

(como por exemplo, o ICP) pode servir à gerência em túvel de rede tanto para 

a hierarquização de trechos e a definição de estratégias de manutenção e 

reabilitação como para a previsão orçamentária e alocação de recursos. 
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2.4.3 - Priorização 

Após o levantamento e avaliação da condição do pavünento e determinadas as 

necessidades, deve-se estabelecer prioridades para as atividades de 

manutenção e reabilitação, pois geralmente os recursos são menores que as 

necessidades. 

Conforme apresentado por HAAS et ai. (1994), as prioridades em gerência de 

pavimentos podem ser detenninadas por vários métodos, que vão da simples 

hierarquização subjetiva até a otimização baseada em modelos de 

programação matemática, passando pelo uso de Íl1dices de priorização 

calculados em função de fatores que condicionam o desempenho dos 

pavimentos e dos custos associados. 

Para a gerência de pavimentos urbanos, em nível de rede, a melhor altemativa 

é a utilização de índices ou matrizes de priorização, desenvolvidas, muitas 

vezes, com base na opinião de especialistas, que selecionam os fatores 

intervenientes e os túveis correspondentes. 

Índices compostos, denominados Índices de Prioridade (JP), podem ser 

utilizados para a hierarquização e seleção de trechos e de estratégias de 

manutenção e reabilitação. Esses Ílldices consideram variáveis como: condição 

dos pavimentos, volume de tráfego, classificação funcional, idade desde a 

última intervenção, drenagem e histórico de acidentes. 

O processo de priorização pode ser conduzido utilizando-se uma ou mats 

variáveis. Basicamente, no caso de serem consideradas variáveis múltiplas, 

existem duas formas para construir um modelo de priorização: o método da 

matriz e o método da equação. 
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Uma forma flexível, que combina duas matrizes e uma equação para o cálculo 

do Índice de Prioridade (IP), é mostrada na Figura 2.6, a qual foi utilizada por 

CHEN et al. ( 1993) quando do desenvolvimento de programa computacional 

para a gerência de pavimentos urbanos Urban Roadway A1anagemenl System 

(URJvfS). 

Figura 2.6 - Método para a detenninação do Índice de Prioridade (IP) 

utilizado no Programa URMS (CHEN et al., 1993). 

Como mosh·ado na Figura 2.6, o Índice de Prioridade (PIX) é função da 

condição do pavimento (ICP), da idade do pavimento (AGE), do tráfego 

(ADT) e da classe funcional da rua (STREET CLASS). Qualquer mna das 

quah·o variáveis pode ser ignorada adotando-se o valor O para um ou mais 

parâmeh·os. Por exemplo, as variáveis classe funcional da rua e h·áfego podem 

ser eliminadas mudando-se na equação o valor do peso de 30 para O. 

Analisando-se a infonnação da Figura 2.6, pode-se concluir que quanto menor 

for o valor do índice IP, maior será a prioridade da seção. 
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Uma ouh·a forma ele calcular o Índice de Prioridade (IP) foi proposta por 

TA VAKOLI et ai. (1992), expressa pela equação 2.2: 

onde: 

!CP 
IP =-----

FT X CF X FR 

• IP = índice de prioridade; 

(2.2) 

• ICP = índice de condição do pavimento (maior prioridade quanto pior a 

condição do pavimento); 

• FT =fator de h·áfego (maior prioridade quanto maior o volume de h·áfego: 

por exemplo, 10 para VDM O a 99; 20 para VDM 100 a 499; 30 para VDM 

500 a 999; 40 para VDM 1000 a 1999; 50 para VDM 2000 a 4999; 100 

para VD:NI maior que 5000); 

• CF = fator de classificação funcional (maior prioridade para as mas mais 

imp01tantes: por exemplo, 1,2 para atteriais; 1, l para coletoras; 1,0 para 

acessos locais); 

• FR = fator de rota de h·ânsito de veículos especiais (prioridade maior para 

rotas de ônibus, por exemplo). 

2.4.4 - Progt·amação das Atividades de Manutenção e Reabilitação 

Existem diferenças entre as atividades de manutenção e reabilitação. As 

atividades de manutenção têm por objetivo preservar ou manter o período de 

projeto do pavimento existente. As atividades de reabilitação são adotadas 

com o propósito de prolongar a vida em serviço do pavimento. Embora as 

atividades de manutenção também ajudem a prolongar a vida em serviço, os 

pavimentos precisam, mais cedo ou mais tarde, de atividades de reabilitação. 
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As atividades ele manutenção podem ser divididas em duas categorias: 

preventivas e conetivas. A manutenção preventiva consiste no grupo ele 

atividades realizadas para proteger o pavimento e reduzir a sua taxa de 

deterioração, enquanto as atividades corretivas têm como objetivo eliminar um 

determinado tipo de defeito. 

Realizados o inventário e o levantamento de campo para avaliação da 

condição do pavimento, pode-se analisar, em nível de rede, diferentes 

estratégias de manutenção e reabilitação como: não fazer nada, manutenção 

conetiva, manutenção preventiva, recapeamento e reconstntção. Feita a 

análise em nível de rede, passa-se à análise em túvel de projeto, que consiste 

na definição elas atividades de manutenção conforme o tipo de deterioração 

apresentado. 

Para a escolha das estratégias (nível de rede) e definição elas atividades de 

manutenção e reabilitação (nível de projeto), pode-se utilizar "árvores de 

decisão". As Figuras 2. 7 e 2. 8 mostram árvores de decisão utilizadas por 

CHEN et al. (1993) no programa de gerência URMS, que definem as 

estratégias em nivel de rede e selecionam as atividades em túvel de projeto, 

respectivamente. 

Na Figura 2. 7 as estratégias são definidas a pattir da condição dos pavimentos, 

representada pelo ICP (PCI); da idade desde a última intervenção (AGE); e do 

volume de tráfego diário médio (ADT). 
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Figura 2. 7 - Nível de rede: árvore de decisão para o estabelecimento das 

estratégias de Nl&R (CHEN et al., 1993). 

A Figura 2.8 mostra uma "árvore de decisão" para a seleção da atividade 

adequada para o reparo de um defeito específico (no caso, a presença de 

trincas por fadiga) em função da sua severidade e extensão e do tráfego. 
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Figura 2.8 - Nível de projeto: árvore de decisão para a definição das 

atividades de M&R (CHEN et al., 1993). 

Na Tabela 2.2 é mosh·ado um resumo das causas dos defeitos considerados no 

Programa SHRP, incluindo as principais atividades de manutenção e 

reabilitação recomendadas (BERTOLLO, 1997), utilizado neste h·abalho 

quando do desenvolvimento do programa para a gerência em nível ele projeto. 



TABELA 2.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e principais atividades de manutenção e 
reabilitação (SHRP, I993b, apud BERTOLLO, 1997). 

DEFEITO CAUSAS DOS DEFEITOS A TJVIDADES DE M&R 

I • Problema estrutural (espessuras inadequadas) • Manutenção: remendos (reparo permanente, no caso de problemas 
• Enfraquecimento estrutural durante o período de chu,·as localizados) ou tratamento superficial e lama asfáltica (reparos 

TRINCAS POR temporários) 
FADIGA DO • Reabilitação: recapeamento (reforço estrutural, no caso de áreas 

REVESTIMENTO " extensas) 

• Reconstrução: no,·os materiais ou reciclados 

• Ohs: ~cralmcnte associadas à saturação do suhleito, sub-base ou base, as 
trincas por fadiga podem exigir a remoção do material saturado c a 
instala_ç_ão de drenagem. 

2 • Contração de oril!em tcrmica (revestimento formado por misturas • Manutenção: aplicação de se Jante (emulsão asfáltica seguida por 
usfálticas com agregados finos c alto teor de asfalto com baixa tratamento superficial, lama asfáltica ou rccupcamentn delgado) 
penetração) ou de ,-a ri ação do teor de umidade (camadas • Rcabilitução: reciclagem ou recapeamcnto (nos estágios avançados) 
inferiores), ou ainda em razão do envelhecimento (perda de 
clasticidudc do revestimento causada por oxidação em virtude de 

TRINCAS EM tempo de mistura muito longo, temperatura de mistura elevada ou 
BLOCOS período de armazenamento muito longo) 

• Contração de buscs tratadas com cimento ou com utilização de solos 
tropicais 

) • Compactação insuficiente • Selantc para e\·itar entrada de água e conseqüente enfraquecimento 
TRINCAS • Drcna~cm deficiente estrutural 
LATERAIS 

4 • Má execução de juntas longitudinais de separação entre duas faixas • Manutenção: trincas com abertura menor que 3 mm não precisam ser 
de tráfc~o (menor densidade c menor resistência à tração) preenchidas; trincas com abertura entre 3 c 20 mm devem ser limpas, 

• Contração do rc\·estimcnto com aplicução de sclantc (asfalto modificado com borracha ou 
TRINCAS elastômcros) c lançamento de areia sobre o selantc 

LONGITUDINAIS • Reabilitação: trincas com abertura maior que 20 mm devem ser 
reparadas com remendo ou, no caso de estar previsto um rccapeamento, 
devem ser preenchidas com concreto asfáltico de granulomctria fina 



TABELA 2.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e principais atividades de manutenção e 
reabilitação (continuação). 

DEFEITO CAUSAS DOS DEFEITOS ATIVIDADES DE M&R 
5 • Movimentação de placas rigidas subjacentes (pavimento rigido, • Manutenção: remendos e tratamento superficial ou lama asfáltica 

hascs tratadas com cimento ou cal, bases de solos arenosos finos (reparos temporários) 
latcriticos) • Reabilitação: recapeamcnto (reforço estrutural: têm sido utilizadas 

gcomcmbranas entre o paYimcnto antigo c o reforço para absorção do 
movimento horizontal das camadas inferiores: outra técnica consiste na 
reciclagem das porções mais superficiais do pa,·imento antigo, de modo 
a eliminar o padrão das trincas c, dessa forma, ao menos retardar o 
aparecimento das trincas por reflexão) 

TRINCAS POR • Obs: trincas com abertura menor que 3 mm não precisam ser 
REFLEXÃO preenchidas: trincas com abertura entre 3 c 20 mm de,·cm ser limpas, 

com aplicação de sei ante (asfalto modificado cnm borr:tcha ou 
elastômeros) c lançamento de areia seca sobre o selante; trincas com 
abertura maior que 20 mm devem ser reparadas com remendo ou, no 
caso de estar previsto um rccapcamcnto, devem ser preenchidas com 
concreto asfáltico de granulometria fina. 

(i • Contração térmica do revestimento c hidráulica das outras camadas • Sclante para evita r entrada de água c conseqüente enfraquecimento 
TRINCAS estrutural 

TRANSVERSAIS 
7 • Obs: o simples preenchimento de panelas é chamado de " tapa-buraco" 

REMENDOS -

R • Falha estrutural (rc\'Cstimento com pequena espessura ou baixa • Manutenção: remendos (reparo permanente) 
capacidade de suporte das camadas inferiores) • Reabilitação: recapeamcnto (reforço cstrutur.tl) apús a execução dos 

• Dosagem da mistura (falta de lig:mtc asfáltico) remendos) 
PANELAS • Problema construth·o (drenagem inadequada) • Obs: as atividades de M&R devem, sempre, ser precedidas de instalação 

de drenagem 
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TABELA 2.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e ptincipais atividades de manutenção e 
reabilitação (continuação). 

DEFEITO CAUSAS DOS DEFEITOS ATIVIDADES DE M&R 
9 • Dimensionamento inadequado (espessuras insuficientes) • Reabilitação: reciclagem, rccapcamcnto delgado (nas fases iniciais, 

• Dosa~em da mistura (falta de estabilidade, que resulta em precedido pelo preenchimento das depressões com concreto asfáltico) ou 
deformação plástica em razão de elevado teor de ligantc, excesso de rccapcamento espesso (reforço estrutural) 
material de preenchimento c uso de agrl-gados arredondados) • Reconstrução: novos materiais ou rcciclados 

DEFORMAÇÃO • Compactação inadequada c posterior consolidação pelas cargas do 
PERMANENTE tráfego 

• Cisalhamcnto (fluência plástica) causada por enfraquecimento em 
razão de infiltração de água 

lO • Falha estrutural • Manutenção: remendos 

• Dosagem du mistura (f:tlta de estabilidade, em razão de excesso de • Reabilitação: reciclagem (fresagcm dos revestimentos com espessura 
asfalto, ligante asf:iltico pouco ,·iscoso, excesso de agregados finos, superior a 5 em, seguida de aplicação de capa selantc ou concreto 
agregados arredondados, com textura lisa ou granulometria asfáltico ); recapeamento delgado (sobre superficie regularizada: 

CORRUGAÇÃO inadequada) cscarificação c mistura com material da base c compactação antes do 

• Problema construtivo (fraca ligação entre base c revestimento) lançamento da nova camada de revestimento) ou recapeamento espesso 
(reforço estrutural) 

• Reconstrução: novos materiais ou reciclados 

li • Excesso de lig:mtc betuminoso • Manutenção: tratamento superficial (reparo temporário) ou aplicação 

• Baixo índice de vazios da mistura asf:iltica de areia quente, que dcw imediatamente compactada c varrida após o 
EXSUDAÇÃO • Compactação pelo tráfego (má dosagem) resfriamento 

• Reabilitação: reciclagem 
12 • Ação abrasiva do tráfego, que elimina as asperezas e angularidadcs • Manutenção: tratamento superficial ou lama asf:iltica 

das partículas • Reabilitação: reciclagem ou rccapcamcnto delgado 
AGREGADOS • Dosagem da mistura (agregados com pequena resistência à abrasão, • Reconstrução: novos materiais ou reciclados 

POLIDOS como por exemplo, agregados de rochas calcárias) 



TABELA 2.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e principais atividades de manutenção e 
reabilitação (continuação). 

DEFEITO CAUSAS DOS DEFEITOS ATIVIDADES DE M&R 
13 • Dosagem da mistura (falta de ligante) • Manutenção: capa selante (reparo tempor.írio), tratamento superticial 

• Problema construtivo (superaquecimento da mistura. falta de ou lama asfáltica 
cnmpactação, que resulta em envelhecimento precoce, agregados • Reabilitação: reciclagem ou rccapeamento delgado 
sujo. úmido ou com pequena resistência à abrasão: segregação, com 
a ausência de agregados miúdos, há apenas poucos pontos de 

DESGASTE 
ligação entre partículas da matriz de agregados graúdos, facilitando 
a nxidação) 

• Perda de adesh·idade ligante-agrcgado por ação de produtos 
quimicus, água ou ahrasão 

• Abertura ao tráfego antes que o ligante tivesse aderido ao agregado 

• Execução em condições meteorológicas desfavoráveis 

1-t • Erosão do acostamento • Recomposição do acostamento 
DESNÍVEL • Consolidação do acnstamento 
(DEGRAU) 

ENTRE PISTA E 
ACOSTAMENTO 

15 • Existência de água nos ,·azins sob o re,·estimento • Drenagem 
BOMBEAMENTO • Pressão exercida pelns cargas do tráfego 
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2.5 - EXEMPLOS DE SISTEMAS DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS 

URBANOS 

Conforme discutido por FERNANDES Jr. ( 1996), as administrações 

muntctpats interessadas na implantação ele Sistemas de Gerência de 

Pavimentos Urbanos podem optar pela contratação de uma empresa de 

consultoria para desenvolver um programa específico para a cidade em 

questão ou pela compra de um programa já desenvolvido. Infelizmente, ambas 

as opções apresentam limitações: a primeira alternativa é cara, acima das 

possibilidades da grande maioria das cidades brasileiras, além de que a 

experiência americana mostra sérios problemas de continuidade após o fmal 

das atividades da empresa de consultoria (CHEN et al. , 1993); a segunda 

altemativa necessita de um grande número de dados de entrada, geralmente 

mais do que pode ser obtido com os recursos disponíveis, além de considerar 

modelos de desempenho desenvolvidos para condições distintas das que 

prevalecem no local onde vai ser utilizado. 

Dentre os sistemas clispotúveis, são de especial interesse para este trabaUw: 

2.5.1 - Pavement Management System- PMS 

O PMS foi desenvolvido pela Resource International Engineering 

Consultants. Consiste de cinco módulos: inventário, histórico, condição do 

pavimento, custo/orçamento e seleção elas atividades de manutenção e 

reabilitação (M&R). O módulo de seleção das atividades de Ivi&R usa um 

sistema de hierarquização das prioridades de manutenção baseado nos dados 

coletaclos e armazenados nos outros quatro módulos. O projeto modular deste 

sistema permite a integração elo PMS com o programa ele Sistema de 

Informação Geográfica (SlG) MapTnfo, a elaboração de relatórios gráficos e a 

realimentação da cmva de desempenho. 
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2.5.2- Urban Roadway Managcment Systcm- URMS 

O URMS foi desenvolvido na Universidade do Texas em Austin. O sistema 

completo abrange o planejamento das estratégias de manutenção e reabilitação 

em túvel de rede, dimensionamento de pavimentos novos (no caso de 

reconstrução) ou de reforços (recapeamentos ), o acompanhamento do 

cronograma de atividades de construção e a seleção de atividades de 

manutenção e reabilitação em nível de projeto. 

Todas as informações sobre uma seção específica podem ser mostradas em 

uma tela, como apresentado na Figura 2.9. Os dez defeitos considerados para 

os pavimentos flexíveis são: n·incas por fadiga, n·incas em bloco, trincas 

longitudinais, h-incas n·ansversais, deformação pennanente da n·ilha de roda, 

exsudação, agregados polidos, desgaste, panelas e remendos. 

Planning - Oala Base 

Figura 2.9 - URMS: tela com os dados de enn·ada. 
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Três tipos de índices de avaliação estão incluídos no URM.S: o ICP, o ú1dice 

da idade do pavimento e o ú1dice de tráfego. O Índice da Condição do 

Pavimento (I CP), já apresentado anteriormente, é calculado em função do tipo, 

severidade e extensão dos defeitos do pavimento. 

A idade do pavimento (AGE) é definida como o tempo entre o ano de uma 

intervenção e o ano do levantamento da condição do mesmo. Todos os índices 

de avaliação estão divididos em cinco classes, como mostrado na Figura 2.10. 

Figura 2.10- URMS: faixas de valores dos útdices de avaliação. 

A Figura 2. 11 mostra a tela principal de saída do subsistema de ava liação. A 

caixa da esquerda mostra os resultados de cada seção. 1nfonnações detalhadas 

de cada seção podem também ser mostradas ao mesmo tempo usando-se uma 

função chave. Na Figura 2. 11, as duas caixas à direita apresentam um resumo 

dos resultados da avaliação da rede inteira em termos do ICP, idade do 
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pavimento (AGE), tráfego diário médio (MADT) e tráfego diário médio de 

caminhões (TDA T). 

Figura 2.11 - URMS: tela principal de saída do subsistema de avaliação. 

O URMS combina dois modelos simples para a seleção de projetos de M&R: 

um determina as estratégias de !vi&R, mediante árvore de decisão baseada nos 

resultados da avaliação, e outro faz a priorização de seções. O URMS pode 

determinar programas anuais de M&R para até 5 anos, com base no Índice de 

Prioridade (IP). 

A tela principal de saída da programação das atividades de M&R em nível de 

rede é mostrada na Figura 2.12. Nesta figura as quatro últimas colunas 

mostram os resultados básicos para cada seção: a estratégia de M&R (S), o IP, 

o ano recomendado para a execução (RA Y) e o custo da atividade de M&R 

em milhares de dólares. Nesta tela, pode-se obter, também, um resumo do 
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programa de M&R com o total das necessidades, o número de seções que 

precisam de M&R e o orçamento necessário . 

F.S l!=E><it 

Sact lona 

2 Total Lungth 

3 Sectlons Heed H&n 

4 Longth Heed H&R 

5 H&n Budget Heud ed 

6 Av•llable H&R Bud-t 

7 Duduet Balance 

8 Selected H&R Sac lions 

Hw.ber 

Leogth 

200 

11.46 

134 

7.73 

1575.20 

000,00 

-775 . 20 
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.1.93 

798 

3.0 1997 
4.1 1997 
6.2 1997 
6.2 1997 
6.2 1997 

(Hile s > 6 .2 1997 
6 . 2 1997 
6.2 1997 

(H I Jes ) 6.2 1997 

(k$) 6.2 1997 
6.2 1997 

<kU 
6.2 1997 

(k$) 6.5 1997 
6.5 1997 
6.5 1997 

1997 
("lles) 1997 

(k$ ) 1997 

Figura 2.12 - URNfS: tela da programação de M&R. 
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As Figuras 2.13 a 2.15 mostram três exemplos de relatórios do URMS. Na 

Figura 2.13, são apresentadas as informações de entrada e saída das seções 

analisadas. A Figura 2.14 mostra um resumo da informação sobre a avaliação 

da condição do pavimento e do tráfego. Dois tipos de resumos das atividades 

de M&R são mostrados na Figura 2.15: o primeiro apresenta o resumo das 

necessidades de M&R e o segundo mosh·a as seções recomendadas que 

precisam de M&R no período de análise. 
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L~.l.!=lxat I lU l 'l lllt l f•lt t)II OU/ fllqhtfltt OL.I I'CJUp/P"31Jn l" ~t~t~ U(l! :.! 

Figura 2.13 URMS: relatório das seções analisadas com resumo das 

informações de entrada e saída (na continuação da tela). 

LSl!.;;;:fwJt l lU I'atn t I Pft(t, , ou/lti(Jhtllttnt.J P C1\Jn/l'q()u f".-i.Ut_•NU: l 

Figura 2.14 - URMS: relatório com resumo da avaliação do pavimento. 
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Figura 2.15- URMS: relatório com resumo da programação de M&R. 

•, 



41 

3 - Sistemas de Informação Geográfica 

3.1- INTRODUÇÃO 

Os Sistemas de Informação Geográfica podem ser definidos, genericamente, 

como sendo sistemas informatizados usados para coletar, armazenar, editar, 

analisar, exibir e imprimir dados referenciados geograficamente (KORTE, 

1997). 

ST AR & ESTES ( 1990) definem os Sistemas de Informação Geográfica como 

sistemas projetados para trabalhar com dados referenciados por coordenadas 

espaciais ou geográficas, com capacidades específicas para realizar operações 

com esses dados. 

Para alcançar seus objetivos, um Sistema de Informação Geográfica deve 

reunir as seguintes características: 

• Armazenamento e organização dos dados espaciais gráficos: digitalização 

vetorial com procedimento manual (uso de mesa digitalizadora), 

digitalização raster automática (uso de scanners) ou arquivos digitais 

provenientes diretamente de sensores remotos; 

• Armazenamento e organização dos dados espaciais alfanuméricos: esses 

dados, com sua localização espacial implícita, organizam-se em arquivos 
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computacionais e podem ser eficientemente recuperados para serem 

modificados, ampliados, tratados estatisticamente ou para serem 

associados às cotTespondentes entidades gráficas referenciadas 

geograficamente; 

• Tratamentq de dados: utilização das fenamentas do SIG para manipular o 

conteúdo dos subsistemas anteriores e fazer, a partir deles, diversos 

procedimentos de análise espacial; 

• Apresentação de resultados: as respostas obtidas por meiO dos 

procedimentos realizados com o subsistema anterior são apresentadas 

através de periféricos de saída (tela do computador e impressora). 

A Figura 3.1 ilustra o ambiente técnico detalhado anteriormente, mostrando o 

caminho que percorre a informação geográfica entre os diferentes subsistemas . 

Armazenamento c 
Organização de 
dados espaciais 

gnH1cos 

Tratamento de Apresentação de 
Dados Resultados 

Armazenamento c 
Organização de 
dados espaciais 
alfanuméricos 

Figura 3.1 -Subsistemas componentes de um SIG (BUZAI & DURÁN, 1997). 

Um SIG típico está baseado nos seguintes conceitos básicos: primeiro, 

entidades do mundo real na superficie da tena estão relacionadas a um mapa 

em um sistema de coordenadas e armazenadas em um computador, o qual, 

armazena as coordenadas dessas entidades para mostrar onde elas estão e os 

seus atributos para mostrar o que elas são; segundo, as entidades no mapa 

podem ser exibidas ou impressas em qualquer combinação e em qualquer 
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escala, fazendo com que os dados de mapas computacionais sejam muito mais 

flexíveis de usar do que os dados em mapas tTadicionais de papel; terceiro, um 

SIG pode analisar relações espaciais entre os objetos do mapa. 

3.2 - ESTRUTURAS BÁSICAS DE REPRESENTAÇÃO 

Ao longo de quase trinta anos de desenvolvimento dos Sistemas de 

Informação Geográfica, têm sido propostas diferentes estruhtras para 

representar o espaço geográfico. De maneira geral, os dois tipos de estn1h1ras 

de dados de Sistemas de Informação Geográfica mais amplamente utilizados 

são: o modelo vetorial e o modelo raster. 

Ambos os modelos apresentam vantagens e desvantagens para o 

annazenameuto de dados geográficos. Porém, se ambas as formas de estmh1ra, 

raster e vetorial, são encontradas em um SIG, assim como rotinas de 

conversão de estruturas e fenamentas de análise apropriadas para cada tipo de 

dado, pode-se armazenar os dados na sua fonna original, e, conseqüentemente, 

otimizar tanto a especificação geográfica como os custos de conversão. 

3.2.1 -Modelo Vetol'ial 

Os dados de um mapa digital do tipo vetorial são arquivados como sendo 

pontos, linhas (uma série de coordenadas de pontos) ou poligonos (figuras 

limitadas por linhas). No modelo vetorial , informações sobre os pontos, linhas 

e polígonos são codificadas e armazenadas como uma coleção de coordenadas 

x-y. A localização de uma entidade gráfica, representada por um ponto, é 

descrita por uma única coordenada x-y. Entidades gráficas lineares, como 

rodovias e rios, são armazenadas como um conjunto de coordenadas de 
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pontos. Entidades gráficas representadas por polígonos, como lagos e áreas em 

geral, são annazenadas como circuitos (loop) fechados de coordenadas. O 

modelo vetorial é apropriado para descrever elementos discretos, como 

edifícios, mas não para descrever elementos que variam continuamente, como 

tipos de solos ou coberturas vegetais do solo (KORTE, 1997). O fonnato 

vetorial permite uma descrição mais precisa da localização das entidades 

gráficas do mapa (Figura 3.2). 

Área I= USP 
Área 2 = UFSCnr 

+1 +2 

Figura 3.2- Modelo vetorial (adaptado de KORTE, 1997). 

Uma base de dados geográfica difere, em parte, de uma base de dados 

convencional, já que contém a localização espacial de cada registro e uma 

tabela topológica guarda suas relações; além disso, em uma base de dados 

geográfica é possível associar a informação alfanumérica à gráfica. Essa 

representação pennlte um efetivo trabalho com pontos, arcos e poligonos, aos 

quais associam-se bases de dados ponh1ais, lineares e poligonais, que contêm a 

informação alfanumérica de cada uma das entidades em questão (Figura 3.3). 
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Bu e de dados ponlua is 

I i I I I I··· I I 
Base do dados lin<a1cs 

I i I I I I··· I I 
llaso d" dados poligonais 

Figura 3.3 -Modelo de base de dados vet01ial ( BUZAI & DURÁN , 1997). 

3.2.2 - ·Modelo Raster 

Os dados no formato raster consistem de células uniformes, codificadas de 

acordo com os valores elos dados, como por exemplo a classificação da 

cobertura do solo. Arquivos de dados no formato raster podem ser 

matúpulados mais rapidamente pelo computador, mas eles são geralmente 

menos detall1aclos do que os dados no fom1ato vetorial. Como ilustrado na 

Figura 3.4, a linha limitante entre as duas áreas é aproximada pelas células do 

formato raster. O grau de aproximação está relacionado com o tamanho das 

células. Mapas desenhados a partir de dados no fmmato raster são menos 

agradáveis visualmente do que aqueles obtidos a partir de dados no formato 

vetorial, que têm a aparência elos mapas tradicionais feitos a mão. Dessa 

fonna, o modelo raster é geralmente utilizado para modelar entidades gráficas 

contínuas de um mapa. 

Como no caso dos dados vetoriais, os dados gráficos no fonnato raster podem 

ser associados a atributos alfanuméricos para cada célula individual. As 

informações das entidades gráficas do mapa podem incluir atributos como 

tipos, medidas, nomes, valores, datas e classes. 
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D USP O UFSCar 

Figura 3.4 - Modelo raster para representação do espaço geográfico (adaptado 

de KORTE, 1997). 

A análise de representação é feita por supeqJosição das distintas camadas 

temáticas e pela associação das células ou gmpo de células, que manifestam 

características espaciais similares. Por esta razão, é condição indispensável 

que cada uma das camadas temáticas seja representada com o mesmo tamanho 

da matriz, para que se possa conelacionar conetamente os mesmos setores do 

espaço geográfico, como indicado na Figura 3.5. 

a) M.apJ r..uttt 

I I 2 

I 2 2 

2 2 3 

2 3 3 

b) N>c de d.loos lcul 

2 

2 

3 

3 

CapJ Tern1ticJ I 
Vari!\'ola 

Cai'J Tcm.ltie1 2 
V;uiá\'f l b 

CaPJT<mátic.l3 
\":iriivà c 

Cada núrnao d.l t-.;;e 
de dJdos trarufonn:t·se 
emwnJ oorro 
.smlbrcwnento 

Exlr.llo;dc 
lnfonn>Ç\lo 

Figura 3.5- Modelo raster (BUZAI & DURÁN , 1997). 
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3.3- DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.3.1 - Extensão 

A extensão é o tamanho total da área de eshtclo, clefmida como retângulo ou 

quadrado a partir da localização dos pontos extremos (geralmente, um 

embaixo à esquerda e outro acima à direita). Esses pontos são definidos em 

um determinado sistema de coordenadas ( cmtesianas x-y ou geográficas) e são 

introduzidos graficamente através da digitalização por teclado ou mesa 

digitalizadora. 

Defmida a extensão, esta cobre a totalidade da tela do computador e a sessão 

de trabalho pode ser desenvolvida dentro dela (Figura 3.6). Também é 

possível trabalhar com ampliações por setores ("zoom ") que permitem 

precisar a localização das entidades gráficas a serem digitalizadas. 

=H= Ttnt<B Bdn:nn; 

--

Figura 3.6- Extensão da área de estudo. 
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3.3.2 -Projeção 

Uma definição simples é apresentada por RATSZ ( 1974) apud BUZAI & 

DURÁN ( 1997), que considera a projeção como "um sistema de meridianos e 

paralelos sobre o qual se pode desenhar um mapa". 

Existem muitas formas de projetar a superfície tenestre sobre uma superfície 

plana. Deve-se procurar uma solução de acordo com os objetivos do h·abalho. 

Quando são utilizadas coordenadas geográficas, deve-se definir o meridiano 

cenh·al da faixa que passa pela área de eshtdo, o fator de escala que levará à 

deformação do mapa a partir desse meridiano cenh·al e uma falsa origem para 

poder acomodar o desenho digital a esse sistema. 

Quando são utilizadas coordenadas planas x-y, a digitalização vetorial é feita 

geralmente a paltir de um mapa analógico (no papel), desenhado na projeção 

desejada. O mapa digital conservará a forma original, isto é, levará implícita a 

projeção. 

3.3.3 - Pontos de Controle 

São os pontos da área de estudo cujas posições geográficas são estabelecidas 

com total exatidão no sistema de coordenadas utilizado (Figura 3. 7) . Essas 

podem ser obtidas com o uso da cartografia topográfica oficial ou a partir do 

trabalho de campo. Quanto maior for o número de pontos de conh·ole 

detenninados denh·o da área de estudo, maior será a exatidão com que o SIG 

poderá calcular, a partir deles, as coordenadas de qualquer ouh·o ponto. 
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=H= 
fulta; &trera; 

~ &gara re Cw:cludtS 

t t R:nta; re Cam·de 

Figura 3.7 - Projeção e pontos de controle (BUZAI & DURÁN, 1997). 

3.3.4 - 1\'lapa Base 

Denh·o da extensão definida como a área total de estudo, o mapa base é o 

espaço geográfico no qual são assinalados especificamente os dados 

alfanuméiicos da base de dados (se empregado o modelo vetorial) ou é o mapa 

que contém as células correspondentes às categorias internas da área de 

trabaU10 (no caso de tratar-se do modelo raster). 

A função que cumpre o mapa base não é só a de superpor a informação exata 

entre as camadas temáticas, mas também conseguir que os resultados de 

procedimentos geométricos aplicados ao espaço geográfico não se distribuam 

sobre a área total, mas circunscrevam o mapa base. 
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3.4 - DIFERENÇAS ENTRE SIG (SISTEMAS DE INFORIVIAÇÃO 

GEOGRÁFICA), CADD (COAfPUTER-AIDED DESIGN AND 

DRAFTING) E AM/FM (AUTOMATED MAPPJN(i'/FACILJTY 

1l1ANAGEMENT). 

As definições geralmente usadas para descrever Sistemas de Informação 

Geográfica também podem ser aplicadas para a definição dos sistemas CADD 

e AM/FM. Esses dois sistemas trabalham também com dados digitais 

geograficamente referenciados e são utilizados para a captura, o 

annazenamento, a edição, a exibição e a impressão de dados referenciados 

(PEIXOTO, 1997). 

3.4.1- Sistemas CADD 

Os sistemas CADD (Computer-Aided Design and Dra.fiing) são utilizados 

para a produção de mapas. Substituem o processo cattográfico tradicional, 

podendo reduzir muito o tempo e o custo de produção de mapas. 

Os dados em um sistema CADD estão organjzados em camadas e 

referenciados a um sistema de coordenadas comum (Figura 3.8). As camadas 

podem ser utilizadas para orgatüzar tematicamente as entidades gráficas do 

mapa (rios, estradas etc.) ou para classificar os tipos de elementos gráficos 

(linhas, pontos, textos etc.). 
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Os sistemas CADD, no entanto, não são capazes de fazer análises com os 

dados de um mapa. Por exemplo, apesar da base de dados de um sistema 

CADD poder descrever a geometria de duas rodovias que se interceptam, o 

fato delas se interceptarem não pode ser identificado pelo sistema. Da mesma 

forma, grupos de linhas podem ser usados para compor polígonos, mas a base 

de dados do sistema CADD não pode definir o fato de que eles formam áreas 

fechadas de um único poligono. Como a relação entre esses grupos de linhas 

se limita ao fato de pertencerem a uma mesma camada e estarem relacionadas 

a um mesmo sistema de coordenadas, sem definição de relações espaciais na 

estrutura de dados, um sistema CADD não está preparado para responder 

questões do tipo "o que está mais próximo?" ou "quais as áreas que são tanto 

deste tipo como do outro?" . 



ELEMENTOS DE DADOS 
DO CADD 

ESTRUTURA DE DADOS 
DO CADD 

ELEMENTOS DE I>ADOS 
DO CAI>D 

Linha ---

Círculo c arco - ~ 

Enradeamento_ ~ _ 
de linhas '\../ \.../ 

Símbolos 

Texto Sala 30 

Etc. 

Dados Grfl ticos 
do arquivo 

Etc. 

Dados r.:f,'fcnciados a um s istema de coordenadas X · Y. 

ES1RU'J'URA DE DADOS 
DO CADD 

_...--: Estradas 
:..--- Curvas de nível 
::::::--._ Estmtmas. 
".:::::: Dordas. 

Etc. 

Dados agrupados por camadas e por ar<llli\·os de d~enho. 

REmSTRO DE DADOS 
DO CAlW 

Linha Piso Amar d o 
2 Linha Piso Azul 

Sólido 
Sólido 

3 Polyline Piso Vermelho Tra~jado 2 

}.'l',XY 
XY, XY 

}.1' ... XY 
4 T e:-.t o Te:-.to Bmnco I Times Sala 30 XY 
5 Símbolo Símbolo Verde 2 Fledws }.1' 

Figura 3.8 - Estmhtra dos sistemas CADD (KORTE, 1997). 
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3.4.2 - Sistemas AM/FM 

Os sistemas ANJ/FM (Automated lvfapping/J<acil ity A1anagement) estão 

baseados na tecnologia CADD e são utilizados geralmente para gerenciar o 

mapeamento e a base de dados da infra-estrutura de serviços públicos. 

Como no sistema CADD, as entidades gráficas do mapa estão organizadas 

tematicamente em camadas e referenciadas a um mesmo sistema de 

coordenadas. No entanto, os sistemas AM/FM defmem relações entre os 

componentes dos sistemas de serviços públicos que permitem considerá-los 

como redes . 

Uma rede identifica as conexões entre os elementos gráficos. Essas relações de 

conexões encontram-se geralmente definidas em um arquivo de dados 

separado. Ao contrário dos sistemas CADD, as interseções entre todos os 

elementos da rede devem ser preservadas para definir as conexões. Pmianto, 

em um sistema AM/FM duas linhas do mesmo tipo de elemento não podem se 

interceptar em mais de uma interseção. 

Uma ouh·a característica importante dos sistemas AM/FM é que pennitem a 

associação dos atributos alfanuméricos, annazenados em arquivos separados, 

às respectivas entidades gráficas por meio de um único número de 

identificação (Figura 3.9). Devido a essas duas características, eshllhua de 

rede e associação de ah·ibutos alfanuméricos às entidades gráficas, os sistemas 

AM/FM são capazes de modelar e analisar operações de rede dos sistemas de 

serviços públicos. 



ESTRUTURAS DE DADOS 
AM/FM 

Onde? Oq11ê? 

Poço de visita 20 
Cota do te= no 800 
Cota dos coletores 790 
Cota do fundo 785 

Coletor 50 
Diàmctro 150mm 
ll latcrial concreto 
Comprimento 100m 
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Figura 3.9 - Exemplo de esh11h1ra de dados dos sistemas AM/FM (KORTE, 

1997). 

3.4.3- Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são os mais adequados para a 

análise de dados geográficos. Um SIG é sintilar aos sistemas CADD e 

AM/FM ao referenciar os elementos gráficos a um sistema de coordenadas e 

ao separar as entidades do mapa em camadas. 

Um SIG, no entanto, difere dos sistemas CADD e AM/FM pela sua 

capacidade de estabelecer relações enn·e os elementos gráficos (topologia), 

que pennite não só descrever a localização e a geomen·ia das entidades do 

mapa, como também as conexões enn·e as entidades lineares, os limites e áreas 

contíguas de um mapa. Para defmir a topologia de um mapa o SIG utiliza uma 

estrutura de base de dados especial. 
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Adicionalmente aos dados espaciais e geométTicos, os Sistemas de Informação 

Geográfica possuem também atributos alfanuméricos. Esses atributos 

alfanuméricos estão associados aos elementos gráficos (nós, linhas e áreas) e 

fomecem informações descritivas sobre eles. 

Os programas para Sistemas de Informação Geográfica são projet~dos de 

modo a pernútir exames de rotina tanto na base de dados espaciais como 

alfanuméricos, simultaneamente. O usuário é capaz de procurar dados 

alfanuméricos e relacioná-los com entidades espaciais e vice-versa. É este tipo 

de capacidade que não pode ser fomecida normalmente pelos sistemas CADD 

e AM/FM . 



·' 

ESTRUTURA DE DADO.'>' 
DO SISTEMA DE 

COORDENADAS NO .\'IG 

ESTRUTURA DE DADOS 
DOS TEMAS NO SJG 

ESTRUTURA DE DADOS 
NOSTG 

L"' Str.<Í-

'!.. 
\1 

Etc. 

Da doi referenciados Clll um sistema de çoouleoada.s X· Y 

ESTRUTURA DE DADOS 
NO SJG 

Dados agrupados por lemas e por camadas 

/ONDE/ 

Entidades gr.íficas do mapa 
-Geometria 
-Topologia 

_.---_ Rodovias 
:-- Estruhtra 

:::::--...... Tc:-.io 
~Borda. 

Etc. 

DAJJOS A/,FANUMÉRJCOS 
E ESPACIAJS NO SIG ID # 

ÚNICO 

1tJ QlfFJ \ lVII ""''"'<" ~·op>i•lóoio \'•m· E<•· 
Base de dados dos atributos~ -- --

- Tipos I Rua 6 Ricardo 18.000 
- Valores 2 Rua 7 Edmilton 22.000 

-Datas 3 Rua 8 Hilário 25.000 

- Medidas, etc. 4 Rua 9 Emcslo 2 1.000 
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Figura 3.10 - Eshlttura dos Sistemas de Infonnaçfío Geográfica (KORTE, 

1997). 
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3.5 - PROGRAMAS APLICATIVOS PARA OS SISTEMAS DE 

INFORI\'IAÇÃO GEOGRÁFICA 

Existe um grande número de programas sobre SIG disp01úveis 

comercialmente para aplicação nas mais diversas áreas. Para aplicação em 

gerência de infra-estrutura de transp01ies destacam-se: o programa 

ARC/INFO, da Environmenta/ Systems Research lnstitute (ESRI), TransCAD, 

da Caliper Co. , e o MGE, da Jntergraph. As informações sobre os programas 

foram obtidos de folhetos informativos, manuais e home pages da internet das 

empresas conespondentes. 

3.5.1- ARC/INFO 

Na mawna dos estudos de caso, revisados neste traballw, sobre a 

implementação de Sistemas de Informação Geográfica para utilização com 

Sistemas de Gerência de Pavimentos nas cidades dos Estados Unidos foi 

usado o programa Arc/Info. O programa Arc/Info é um aplicativo em SIG com 

um sofisticado coJ~unto de fenamentas para criação e gerenciamento de base 

de dados geográficos, análises espaciais, consultas e manipulação das bases, 

visualização gráfica de resultados e geração de relatórios. 

O Arc/Info pernúte ao usuário desenvolver rapidamente interfaces para 

qualquer aplicação do SIG. Um conjunto de ferramentas do SIG permite ao 

usuário realizar seus próprios procedimentos ou análises de acordo com suas 

necessidades específicas. O usuário pode criar seus próprios menus de 

intetface, ícones, teclas e extensões geográficas especiais para exibição de 

mapas. 
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3.5.2 - TransCA D 

É um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para aplicação em Transpmtes. 

O TransCAD pode ser aplicado em nível intemacional, nacional , regional e 

local, e pode ser utilizado em todas as modalidades de h·ansportes. 

Informações sobre a rede de transportes, como fluxo de carga, rotas, zonas de 

análise de h·ansporte, demanda de passageiros e desempenho do sistema, 

podem ser armazenadas, exibidas e analisadas em qualquer escala espacial. O 

TransCAD fornece também: 

• fácil acesso aos dados de h·ansportes e dados geográficos relacionados~ 

• extensos modelos de dados para dar suporte ao planejamento de transporte, 

logística, escolha de rotas e pesquisa operacional; 

• fenamentas para apresentação e visualização de dados de h·ansportes. 

3.5.3- MGE 

O MGE é um aplicativo de Sistemas de Informação Geográfica que h·aballla 

com o editor gráfico MicroStation 32 CADD, da Intergraph, para a criação, 

edição e impressão da maioria dos dados gráficos. O 1\tlGE h·abaU1a 

diretamente com seis tipos de bases de dados: ln.fonnix, Orac/e, lngres, DB2, 

SYBASE e Microso.fl 's SQLServer. Estão incluídas ferramentas de conversão 

de dados enh·e vários sistemas, assim como enh·e eshlJturas vetorial e raster. O 

MGE pennite o gerenciamento de todas as infonnações necessárias, realização 

de consultas às bases de dados (alfanumérica e espacial), exibição gráfica, 

análises espaciais e de rede e geração de relatórios. 
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3.6- O GEOPROCESSAMENTO NO BRASIL 

Este tópico apresenta uma breve descrição de experiências e estado atual da 

utilização de Sistemas de Informação Geográfica em cidades brasileiras. Os 

casos aqui apresentados foram extraídos de artigos publicados no Ill 

Congresso e Feira para Usuários de Geoprocessamento - GIS Brasil 97, 

realizado de 12 a 16 de maio de 1997 na cidade de Curitiba, Estado do Paraná 

-Brasil. 

3.6.1 -Estado de São Paulo 

CASTRO & SANTIAGO (1997) fazem uma ampla descrição da situação atual 

do geoprocessamento no estado de São Paulo. Segundo o esh1do realizado por 

estes autores, as equipes que h·abalham com geoprocessamento são em geral 

pequenas, sendo constituídas, em média, por cinco pessoas, com exceção da 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT) e da Cia. do Meh·opolitano de São Paulo (METRÔ). 

Quanto à fonnação profissional, predominam engenheiros (de di versas áreas), 

sendo também significativo o número de técnicos de túvel médio. Em menor 

proporção aparecem geógrafos, analistas de sistemas, geólogos, arquitetos, 

matemáticos e físicos e, em número ainda mais reduzido, adminish·adores, 

estatísticos, sociólogos, economistas e mtistas plásticos. 

Quanto ao equipamento e programas computacionais, são apresentadas as 

seguintes informações (Obs: só 30% dos órgãos responderam a este item): 

a) uso simultâneo ele~ e workstation foi citado por 10% dos 

organismos pesquisados, enquanto 3,5% citaram somente workstation; 

b) cerca de 17% afinnaram utilizar apenas PC, com processadores do tipo 

Intel; 
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c) quanto aos periféi·icos, na maioria dos questionários em que este item 

foi respondido, foram relacionados pio/ler, mesa digitalizadora, 

scanner, além de impressora Uato de tinta e/ou laser); 

d) cerca de 14% dispõe de receptores GPS; 

e) para banco de dados, os programas aplicativos mats citados foram 

ACCESS e DBASE; 

f) para Cartografia Digital e/ou Sistema de Informações Geográficas, os 

programas mais citados foram AutoCAD, Microstation, N!aplnfo e 

SGI/SITIM, mas também tiveram mais de uma citação MGE, Arc/Info, 

Spring. 

O acesso a bancos de dados analógicos é concedido, por quase todos os 

órgãos, para o público em geral, mas o mesmo não ocorre para bancos digitais 

e referenciados geograficamente. Os itens referentes a banco de dados 

georeferenciaclos foram respondidos por cerca ele 38% elo universo ele 

recenseados. Os temas desses bancos variaram bastante, abordando assuntos 

como problemas urbanos, uso e ocupação do solo, geologia, distribuição e 

consumo de energia elétrica, infonnações hidroclimáticas, informações 

rodoviárias, características físico-operacionais do transporte metropolitano, 

infonnações cadastrais e fiscais ele contribuintes, enh·e ouh·os. 

Levantamentos aerofotogramétricos podem ser enconh·ados em diversos 

órgãos, com escalas variando de 1:45.000 até 1:1.000, em datas que vão de 

1962 a 1995. A maioria dessas fotos enconh·a-se em bom estado de 

conservação e a consulta por órgãos do estado é permitida em quase todos os 

casos, existindo também possibilidade de empréstimo e intercâmbio. A 

consulta pelo público em geral não é pennitida por alguns órgãos. 
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Mapeamentos Temáticos Digitais foram listados pelo IPT, Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU), Instituto Oceanográfico da USP 

(IO), Instihlto Geológico (IG), ELETROPAULO, Assessoria Técnica do 

Gabinete da Secretaria de Transp01tes, Departamento de Estt·adas e Rodagem 

(DER), Fenovia Paulista S.A. (FEPASA), Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo S.A. (EMTU) e METRÔ. Os temas são 

diversos, tratando de questões como geologia, geomorfologia, solos, 

vegetação, potencialidade mineral, erosão, rodovias, divisas municipais do 

estado, regiões adminish·ativas de govemo etc. Cerca ele 80% dos mapas 

foram produzidos a partir ele digitalização via mesa e o restante por restihúção 

digital ou, em menor proporção, por rasterização/vetorização. 

Com relação ao Mapeamento Topográfico Analógico, constatou-se que a 

maioria elos órgãos que responderam são depositários de mapeamentos 

executados por terceiros (IBGE, IGC, Exército, EMPLASA etc.) e permitem a 

consulta local do material ao público em geral. Enh·e os produtores ele 

mapeamento aparecem IGC, EMPLASA, DERSA-Desenvolvimento 

Rodoviário S.A. e Iv1ETRÔ, que pennitem o acesso do público em geral a 

cópias ele seus mapas. No entanto, é importante ressaltar que muitos desses 

mapas são antigos e estão clesahtalizados. 

Quanto aos Mapas Temáticos Analógicos existe uma variedade muito grande 

de temas e órgãos produtores. Na maioria das vezes, o acesso à cópias desses 

mapas (aquisição, intercâmbio etc.) é permitida a todos, mas existem 

resh·ições em alguns órgãos. Apesar de muitos órgãos terem deixado a questão 

referente à atualização dos mapeamentos em branco, foi possível, a pmtir dos 

questionários onde esse item foi respondido, confirmar um fato que já era 

esperado, ou seja, que praticamente não existem programas para a atualização 

dos mapas analógicos. Com relação aos mapas digitais, alguns tt·abalhos estão 

sendo realizados, embora não pareçam estar plenamente sistematizados. 
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3.6.2 - Estado de Santa Catarina 

FERRAR I ( 1997) faz uma boa descrição da situação do geoprocessamento no 

estado de Santa Catarina. No itúcio desta década ocorreu a concepção da 

Comissão Estadual de Geoprocessamento- CGEO, criada em março de 1994, 

e foi proposto o desenvolvimento do Plano Diretor de Geoprocessamento 

como marco de partida para alavancar e il1tegrar a utilização de tecnologias de 

geoprocessamento em il1stituições públicas estaduais. 

A Divisão de Geociências do Sul do IDGE, em Florianópolis, tem utilizado 

programas computacionais de sensoriamento remoto para o desenvolvimento 

de suas atividades, que envolvem a produção/ah1alização de mapas temáticos e 

análise ambiental e sócio-econômica para confecção de diagnósticos 

ambientais. 

A TELESC, responsável pela telefonia no Estado de Santa Catarit1a vem 

atuando junto à Câmara Temática Urbana da CGEO, que trata da implantação 

de sistemas de geoprocessamento em nível urbano. 

3.6.2.1 - Prefeitura MuniciJ)al de Joinville 

No fmal da década de 80 e itúcio de 90 a Prefeihtra Municipal de Joinville deu 

itúcio à utilização de tecnologias de ca1tografia digital. Naquela época foram 

adquit'idos 1.183 Ian2 de cobertura aerofotogramétrica na escala 1:50.000, 

compreendendo a totalidade do município, e 313,8 Ian2 na escala 1:8.000, 

referentes ao perímetro urbano. Da área urbana, a prefeihu·a adquit·iu também 

a restituição em formato digital na escala J :2.000 e sua redução para as escalas 

1:10.000 e 1:20.000. 
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A aquisição da base cartográfica digital foi motivada pela maior facilidade de 

manutenção e de atualização do produto, bem como pela simplificação na 

execução de projetos de engenharia e planejamento urbano. Com o 

crescimento da utilização de tecnologias de geoprocessamento no País, a 

Prefeihtra de Joinville estudou a possibilidade de migrar sua base cattográfica 

digital para um sistema SIG. Para tal, foram desenvolvidos dois projetos piloto 

na tentativa de adequar o produto cartográfico original para ser utilizado em 

ambiente SIG. 

O que se percebe ah1almente é que, apesar dos esforços para a transfonnação 

da cartografia digital em um produto apropriado ao ambiente de SlG, seja por 

parte do município ou pela companhia de água (CASAN) e de luz (CELESC), 

não oconeu evolução efetiva na utilização de SIG no município de Joinville. 

Percebe-se a evasão da equipe técnica que estava preparada para ah1ar no 

âmbito da prefeih1ra, mais precisamente na área ele cadastro técnico municipal. 

3.6.2.2 - Pl'efeitm·a Municipal de Flol'ianópolis 

A Prefeitura Mmúcipal de Florianópolis contratou, no ano ele 1993, uma nova 

coberhua aerofotogramétrica na escala 1:25.000, para todo o município 

(aproximadamente 451 km2), e na escala 1:8.000 nas áreas urbanas 

(aproximadamente 240 km2). Como seqüência ao vôo deveria acontecer a 

restituição digital das aerofotos sobre as áreas urbanas, a atualização elo 

cadastro téctúco e a instalação de um processo que viabilizasse a introdução e 

o desenvolvimento de tecnologias de geoprocessamento em nível municipal. 

Apesar de terem sido feitas várias tentativas, só se conseguiu êxito na 

restihüção digital, o que inviabilizou o processo de inh·odução do sistema de 
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geoprocessamento. A tentativa de se fazer uma restituição foi discutida dentro 

e fora do âmbito da municipalidade, contando também com a participação da 

CGEO, no sentido de estimular uma posição mais firme de seus membros. 

Porém, como não se chegou a um consenso no tempo necessário, o assunto 

ficou para ser retomado após o período eleitoral. 

3.6.2.3 - Prefeitum Municipal de Blumenau 

A partir de janeiro de 1993, foi iniciado na Prefeitura Municipal de Blumenau 

o desenvolvimento do Programa de Sistematização de Informações atTavés do 

Geoprocessamento. A sistematização tinha por objetivo atingir o cadastTo 

técnico imobiliário, o cadastro de atividades, o cadastro de infonnações 

turísticas, o cadastro de logradouros, a planta genérica de valores e o plano 

diretor. A fim de dar maior supmte ao andamento do processo, a prefeitura 

estmturou o Departamento de Banco de Dados, que passou a tratar da 

utilização de tecnologias de geoprocessamento emtúvel municipal. 

Em março de 1994, a Prefeihua Municipal de Blumenau lançou Edital de 

Conconência para implantação definitiva de tecnologias de geoprocessamento 

atJ:avés de Sistema de Informações Referenciadas Geograficamente, com 

objetivo de orientar a implantação dessas tecnologias em nível municipal. 

Atualmente, a prefeihtra já conseguiu viabilizar a preparação das bases de 

dados alfanumérica e cartográfica para a toda a área do perímetro urbano do 

município, contando com uma restihlição planialtiméh·ica de 190 km2 na 

escala de 1:2.000, pronta para ser utilizada em ambiente SIG. O cadastro 

imobiliário possui aproximadamente 17 mil unidades cadasn·adas e também 

estão prontos para serem integrados ao ambiente de geoprocessamento o 

cadastro de atividades e o cadastro de informações h1rísticas. 
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3.6.3 - Uso do Geoprocessamento pela Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) 

A utilização de geoprocessamento surgm na SANEPAR em função das 

dificuldades da visualização do desempenho de mais de 600 sistemas de 

abastecimento de água e esgoto sanitário em todo o Estado do Paraná 

(SCHIEBLER & MACHADO, 1997). 

Inicialmente, foi necessária a preparação das bases alfanumérica e gráfica. A 

base de dados alfanumérica foi extraída do sistema contábil financeiro e do 

sistema comercial da SANEP AR, a pattir dos quais foram extraídos os dados 

de interesse: localidades, código de localidades, ligações de água, ligações de 

esgoto, to ta 1 de 1 igações (água mais esgoto), economias de água, economias de 

esgoto, total de economias, faturamento e custos diretos. Estes dados foram 

expmtados para arquivo texto, sendo posterionnente criada a mesma estrutura 

dos dados originais em DBase. 

A chave de acesso para o sistema gráfico das tabelas foi o código de 

localidades. Como base gráfica foi utilizado o Mapa Político do Estado do 

Paraná, de 1995, em formato DXF, posterionnente convertido para o ambiente 

ARC/Info. Através do programa ARCVIE\:V foram inseridos os nomes das 

localidades e os respectivos códigos. 

A experiência tem mostrado bons resultados, deconentes do uso do 

geoprocessamento como fenamenta de apoio para o gerenciamento ele 

sistemas de água e esgoto, não somente nas áreas técnicas, mas também das 

decisões administrativas da SANEPAR. 
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3.6.4 - Concessionál'ia de Enel'gia de Minas Gel'ais (CEMlG) 

Como principal concessionária de energia do estado de Minas Gerais, a 

CEMIG tem como objetivo a geração, transmissão e distribuição de energia 

(ABI-ACKEL et ai. , 1997). Sua principal área de ahtação é o fomecimento de 

energia eléh·ica, sendo a hidráulica a sua matriz básica de geração. Com um 

mercado de aproximadamente 4 milhões de clientes, distribuídos em uma área 

de 586 mil km2
, a empresa possui 274.000 km de redes de distribuição de 

energia elétrica e 365.000 transfonnadores instalados. Anualmente são 

constmídos I 0.000 km de redes de dish·ibuição, visando acompanhar a taxa de 

crescimento de clientes. 

Com a crescente dispotúbilidade de equipamentos e programas 

computacionais com capacidade de desenvolvimento, processamento e 

armazenamento de grande quantidade de dados, a CEMIG optou pela revisão 

do modelo de dados até então adotado, de forma a incluir as informações 

cartográficas, expandir as infonnações da rede elétrica e otimizar ainda mais o 

processo de obtenção e atualização das informações. Assim, uma nova etapa 

no desenvolvimento da empresa passou a ser a adoção de um SIG para a 

integração de suas bases de dados de gerência de rede com as informações 

cartográficas, denominado Projeto GEMINI. 

O objetivo do projeto GEMINI é proporcionar insh11mentos de produção e 

ahtalização de mapas e disponibilizar fenamentas para as atividades de 

projeto, planejamento, operação e manutenção de redes de dish·ibuição. Como 

todo SIG, o GEMINI é composto por um banco de dados geográficos, funções 

de processamento gráfico e de imagens, componentes de enh·ada e saída de 

dados e interface homem máquina. 
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O sistema GEMINI dá ênfase às funções de processamento gráfico que 

abrangem a modelagem de redes e produção cartográfica, e que também 

contemplam as funções AM (Automated Maping) e FM (Facilities 

lvlanagement) de um SIG. Apesar desse enfoque principal, não existem limites 

para a implementação de funções de análise geográfica e representação 

numérica. 

As principais entidades modeladas pelo Sistema GEMlNI foram: 

• rede primária; 

• rede secundária; 

• clientes; 

• logradouros; 

• dados fisicos; 

• iluminação pública; 

• mapas, ortofotocattas e mapemanto sistemático; 

• projeto/orçamento; 

• operação/manutenção; 

• Imagens; 

• dados de GPS e imagens de satélites; 

• uso mútuo ele instalações com outras empresas; 

• árvores; 

• etc. 

Atualmente, o sistema GEMINI utiliza arquivos de dados em formato DBF. 

Entretanto, fomece intetfaces que pennitem a utilização de diversos 

gerenciadores de bancos de dados, como Oracle, Informix, Ingres etc. , o que 

toma o limite de volume ele dados dependente exclusivamente ela capacidade 

elo equipamento utilizado. 
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4 - Os Sistemas de Informação Geográfica 
na Gerência de Pavimentos 

4.1 -INTRODUÇÃO 

Em um Sistema de Gerência de Pavimentos tradicional, o engenheiro de 

pavimentação transfere manualmente algumas das informações obtidas na 

fonna de tabelas para um mapa base, com o propósito de uma melhor análise e 

compreensão dos dados. Por exemplo, ele pode constmir um mapa mostrando 

a severidade da deformação permanente da trilha de roda ou criar um mapa 

indicando o índice da condição do pavimento. Porém, a quantidade de 

informações que um mapa em papel pode conter está limitada peJo tamanho e 

escala do mapa. Isto sigtúfica que são necessários conjuntos de mapas para 

conter toda a infonnação necessária, os quais geralmente apresentam temas, 

escalas e 1úveis diferentes ele detalhe. 

Um SIG, por sua vez, é uma base computacional que concentra todos os dados 

de um mapa. Assim, pode descrever a condição elo pavimento em uma base 

cmiográfica ela malha viária, criando inúmeras exibições visuais que ilustram 

o estado do sistema viário, particulannente importantes para apresentar de 

fonna clara informações abstratas para os responsáveis pela tomada de 

decisão, políticos e grupos comunitários. 
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Deve-se destacar a importância da existência de uma equipe encarregada da 

manutenção da base de dados. A equipe que gerencia o SIG deve ser a 

responsável pela segurança, organização e acesso aos dados, mesmo que 

outros usuários tenham a permissão para atualizar a base de dados. Se este 

h·abalho é feito de uma fonna apropriada, os dados estarão sempre disponíveis 

de uma forma consistente para todos os usuários autorizados. 

A utilização dos Sistemas de Informação Geográfica em Engenharia de 

Transpmies tem sido cada vez mais freqüente e suas aplicações são bastante 

variadas. Especificamente na área de infra-estrutura de transportes, têm tido 

grande aplicabilidade na gerência de pavimentos, gerência de manutenção 

viária, inventário de pontes e dispositivos de drenagem, inventário de 

sinalização, dentre outras, confonne apresentado por diversos autores 

(PAREDES et ai. , 1990, ABKOWITZ et al. , 1990; SIMKOWTTZ, 1990; 

OSMAN & HA Y ASHI, 1994; JOHNSON & DEMETSKY, 1994). 

4.2- SISTEMAS DE GERÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 

A gerência da infra-estrutura urbana é um processo de coordenação, avaliação 

sistemática e manutenção efetiva da infra-estmtura relacionada com os 

serviços básicos (ZHANG et ai. , 1994). Um sistema de gerência da infra

estrutura une as atividades necessárias para as ações de planejamento, projeto, 

construção, manutenção, reabilitação e avaliação atTavés de uma série de 

procedimentos de análises racionais e bem ordenados. Uma manutenção 

efetiva do pavimento e das outras infi·a-estruturas na área urbana pode 

aumentar muito a vida em serviço dessas infra-eshl1h1ras e reduzir os custos 

para os usuários. Porém, o que se tem observado na maioria das cidades é a 

ausência de h·aballlO integrado enh·e as diversas áreas do serviço público 

nnuúcipal que interferem no espaço da via pública, mosh·adas na Figura 4.1. 
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Em outras palavras, com o crescimento das cidades são necessárias novas 

aberturas de trincheiras para a ampliação e manutenção das instalações 

existentes, sendo que os remendos executados geralmente resultam na 

diminuição da qualidade de rolamento e da integridade estrutural dos 

pavimentos. 

Guia 

Caixa de 
l11Speção 

Sarjela

1
J 

r ~Pnvimenlo ~~~======================~ 0~1 --------------~ 

Drenagem } 
o 
~ Água 

O~ Telefone 
0~ Esgoto 

Figura 4.1 - Exemplos de interferências da infra-estrutura urbana na v1a 

pública (adaptada de AL-SWAIL:tvll, 1994). 

A coordenação das atividades de manutenção do pavimento com as atividades 

de manutenção da infra-estmtura pública urbana (água, esgoto, energia 

elétrica, telefone, gás etc.) apesar das dificuldades, é indispensável quando se 

deseja implantar um sistema de gerência para as atividades de manutenção da 

infra-estrutura urbana. Faz-se, a seguir, uma breve descrição de alguns dos 

sistemas que interagem com o sistema viário urbano: 
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• Sistema da rede de aba .... ·tecimento de água: cada ma contém pelo menos 

uma linha principal e uma linha secundária de água de abastecimento. 

Observando-se o tamanho dessas redes e suas atividades diárias ele 

manutenção associadas, pode-se estimar a magnitude ele sua interação com 

as atividades ele manutenção e reabilitação elos pavimentos; 

• Sistema da rede telefôuica: a rede telefônica cobre todas as ruas da 

cidade. Como o h·abalho ele implantação dos cabos ela rede telefônica 

requer técnicas especiais em termos de proteção e junção elos cabos, além 

de outros aspectos técnicos, a equipe de construção concenh·a-se 

principalmente na instalação da rede de cabos telefônicos, sem grandes 

preocupações com o aterro de valas e remendos do asfalto, que podem 

resultar em uma baixa qualidade de rolamento e contínuas faU1as e 

recalques. Para solucionar este problema, a cidade deve obrigar que as 

atividades relacionadas com o pavimento sejam feitas por empresas com 

reconhecida experiência na consh11ção e manutenção de pavimentos; 

• Sistema da rede de euergia elétrica: em termos de complexidade, as redes 

de energia eléh'ica são similares às redes de telefone. Uma altemativa para 

ambas é a integração das atividades de consh·ução e manutenção das redes 

com o sistema de manutenção de pavimentos da cidade; 

• Elemeutos de dreuagem e coleta de e~'{Joto: as redes de drenagem e coleta 

de esgoto diferem das demais em razão das grandes dimensões de suas 

linhas principais. Qualquer atividade de manutenção nas linhas principais, 

como substituição ou reparo, requer o total fechamento da ma. 

Adicionalmente, ouh·o problema associado às redes de drenagem e coleta 

de esgoto é a dificuldade de se ajustar o serviço de pavimentação com os 

poços de visita da rede de coleta de esgoto e as tomadas de água da 

drenagem. 
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Como mencionado rutterionnente, as atividades de manutenção do pavimento 

urbano interagem com outros sistemas de infra-estnrtura urbana, o que exige 

coordenação administrativa e técnica. A Figura 4.2 mostra os componentes 

que um sistema de manutenção do pavimento urbano deve conter, conforme 

recomendado por AL-SWAILMI (1994). 

/"'. .... I 
J 

.... Avaliação do Pavimento - ..... .... , 
BASE DE 

.... .J Identificação de Atividades I 
DADOS DO ~ .___. 

PAVIMENTO .... .._1 Planejamento I ...... ..., 

... .... ..I Modelos e Análises I ~ 

I .._1 I BASE DE bA DOS 
.... Critérios/Otimização ..... ..., 

INFRA- .._1 Impactos da rede pública I ESTRUTURA 
.... ..... ... , 

PÚBLICA 
.... 1 Manutenção vs Reabilitação I .... ..... ..., 

I Rede de Água .... ....1 Orçamento I ..... ..., 
I Rede Telefônica 

.... ....1 Programação I I Energia Elétrica 
..... ... , 

Drenagem e Esgoto .... ....1 Implementação I ..... ... , 
~ 

..... .. 
I .... ""I Monitorização 

'-----" 

Figura 4.2 - Plataforma para um sistema de mrumtenção da infra-esh·utura 

urbana (adaptada de AL-SWAILMI, 1994). 
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É necessário, pmtanto, o desenvolvimento de um sistema de manutenção da 

infra-estrutura pública urbana capaz de proteger os pavimentos urbanos e 

detenninar os direitos e responsabilidades de cada subsistema de infra

estrutura urbana. Tal sistema global de manutenção da infra-estruh1ra pública 

deve permitir a coordenação e comunicação ao invés da situação tradicional, 

caracterizada pelo trabalho fragmentado e independente dos diferentes 

subsistemas da infra-estrutura pública. 

4.3 - USO DO SIG NA GERÊNCIA DE PA VTh'JENTOS URBANOS 

Rodovias são inerentemente geográficas, já que elas se estendem ao longo de 

grandes áreas e interagem com várias sih1ações topográficas como rios, 

montanhas, construções e mesmo com outras estradas. Componentes e eventos 

da maU1a viária são também geográficos por nah1reza. Por exemplo, a 

extensão e a fonna de um trecho, as interseções, os acidentes e a condição dos 

pavimentos não podem ser completamente definidos sem que a localização 

geográfica do componente ou do evento seja estabelecida. Portanto, a 

consideração espacial na análise elas diferentes atividades de uma via é 

essencial e pode meUwrar muito a qualidade do processo de tomada de 

decisão. 

Entretanto, os sistemas de gerência de vias são geralmente baseados em um 

banco de dados central, no qual são mantidos somente dados descritivos. Além 

disso, na maioria desses sistemas os dados não estão referenciados a nenhum 

sistema de coordenadas geográficas e, portanto, diversos tipos de dados não 

podem ser relacionados. Sistemas mais avançados fazem uso de sistemas 

CADD (Compu ter Aided Design and Dra.fting) para a geração de mapas, mas 

esses também não permitem operações espaciais com os dados. 



74 

Um Sistema de Informação Geográfica, por outro lado, é capaz de fazer 

análises espaciais, apresentando, ao mesmo tempo, os mesmos dados atributos 

dos sistemas antes mencionados e destacando a nahtreza geográfica da rede de 

estradas. No caso urbano, um SIG é o sistema de referência que pode integrar 

em uma plataforma comum os pavimentos e as redes de abastecimento de 

água, esgoto, energia elétrica, telefone etc. e, conseqüentemente, melhorar o 

processo de tomada de decisão. Este conceito de sistema ele gerência global e 

integrado é ilustrado na Figura 4.3. 

Base de Dados 
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..... · de Águn 
7 " 

SIG 
BASE DE 
DADOS 
COI\11JM 

Base de Dados 
Rede de Esgoto 

""" 
Base de Dados 
do Transporte 

Público Urbano 

Base de Dados 
Rede de Energia 

Elétrica 

Figura 4.3 - Conceito de sistema de gerência global da infra-estrutura urbana 

(adaptada de ZHANG et al. , 1994). 

Esta integração permite que os dados seJam armazenados ele forma a 

possibilitar o rápido acesso tanto para a análise das vias e o estabelecimento de 

cronogramas de inspeções e intervenções como para o controle de tráfego e a 

tomada de providências em caso de desastres. 
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A integração de um Sistema de Informação Geográfica (SlG) com os 

subsistemas de análise de um Sistema de Gerência de Pavimentos fomece as 

seguintes vantagens, segundo PAREDES et ai. ( 1990): 

• Capacidade de exibição gráfica ele mapa contendo a rede viária e a 

avaliação da condição de seções selecionadas, através de inquirição na 

base de dados de avaliação do pavimento; 

• Capacidade de gerar arquivos de entrada para os módulos de análise do 

SGP, extTaindo os dados relevantes da avaliação do pavimento; 

• Capacidade de exibir graficamente os resultados dos módulos de análise 

do SGP e de gerar saídas gráficas que podem ser incluídos nos relatórios 

dos SGP. 

OSMAN & HA YASHl (1994) enumeram outras vantagens da utilização de 

um SIG na gerência ele pavimentos urbanos: 

• Os dados contidos no sistema podem ser acessados facilmente por equipes 

dos diferentes subsistemas, o que permite a atualização constante dos 

dados e a manutenção de sua qualidade; 

• A capacidade de análise espacial de um SIG pode ajudar em muitas das 

atividades executadas dentro de um sistema de gerência de rodovias. Por 

exemplo, decisões de reparos que levam em consideração análises de 

acidentes, o uso e valor do solo (no caso de aumento no número de faixas) 

ou o reparo e tempo consumido na instalação de outras infra-estruturas 

localizadas embaixo do pavimento (no caso das cidades); 

• A capacidade de manipulação topológica pode ser empregada no 

desenvolvimento de simulações realísticas de diferentes condições da rede. 
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4.3.1 - Método 

A aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na gerência de 

pavimentos pode ser feita de duas formas: 

1) Criação de uma interface entre um programa SIG e um programa já 

existente de SGP: alternativa recomendada no caso em que o 

organismo que pretende utilizar o SIG na gerência de pavimentos 

contar com um programa de gerência; 

2) Utilização de um SIG como plataforma para a constmção e operação 

elos modelos de análise de um SGP: altemativa recomendada para 

aquela organização que pretende começar a implementar um sistema 

de gerência de pavimentos. 

4.3.2 - Implantação de um Sistema de Informação Geográfica 

A implantação de um Sistema de Informação Geográfica é um processo que 

compreende várias fases. Com algumas variações, um grande número de 

experiências intemacionais na implementação de sistemas de infonnação 

geográfica em concessionárias de serviços públicos, cidades, corporações, 

empresas de consultoria e organismos rodoviários em nível federal e estadual 

tem seguido o recomendado por KORTE (1997): 

a) Dejiniçrio das metas e do plauo de trabalho para o projeto: esse 

primeiro passo, embora de exh·ema importância, muitas vezes é 

deixado de lado no processo de justificativa, avaliação, seleção e 

implementação de um sistema de informação geográfica; 
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b) Obtençiio de aprovação para o estudo do projeto: consiste em se 

obter o envolvimento do topo da gerência com o projeto, se esta ainda 

não estiver envolvida, pois o apoio dos túveis hierárquicos superiores 

é ctitico para o sucesso de um sistema de informação geográfica; 

c) Informaçrio á gerência: a melhor fonna de se obter o apoio da 

gerência é através de infonnação, que pode ser realizada por meio de 

seminários. Esses seminários devem fomecer uma visão geral da 

tecnologia dos sistemas de informação geográfica, suas aplicações, 

custos, beneficios e limitações; 

d) Revisrio das operações e necessidades existente .... ·: consiste em rever 

como a organização está utilizando os dados geográficos, incluindo a 

coleta, análise, annazenamento, apresentação e distribuição. Essa 

revisão pode examinar as operações de todos os usos potenciais de um 

SIG para se ter uma referência durante o processo de planejamento; 

e) Análises e recomendações: estudar os dados coletados e definir os 

tipos de análise a serem executados pelo sistema, que deve ser feita 

em conformidade com as necessidades e prioridades da organização, 

examinar a viabilidade de um SIG e desenvolver um plano de 

implementação; 

f) Obtenção da aprovação do proJeto piloto: é o primeiro ponto chave de 

decisão, quando o relatório da avaliação de necessidades e o plano de 

implementação são apresentados ao topo da gerência para revisão e 

aprovação; 

g) Preparo de especificações funcionais e padrões: os resultados da 

análise prévia são apresentados aos vendedores. Devem-se preparar 

dois conjuntos de especificações: o primeiro deve descrever as 

exigências de equipamentos e programas computacionais e o segundo 

deve descrever as exigências para a conversão dos dados existentes 

para o formato da base de dados do SIG; 
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lz) Contato com vendedores: as especificações funcionais para 

equipamentos e programas computacionais, assim como para a 

conversão dos dados, devem ser incorporadas dentro do formato 

padrão da organização. A solicitação de propostas deve ser enviada 

para diversos vendedores de equipamentos e programas 

computacionais; 

i) Avafiaç(io de propostas e seleção do vendedor: existe uma variedade 

de técnicas para avaliação de ofertas e propostas, mas um sistema de 

avaliação por pontos é usualmente utilizado; 

j) Projeto detalhado da ba ... ;e de dmlos: uma vez selecionado o vendedor 

de equipamentos e programas computacionais, é possível refinar o 

projeto da base de dados dentro de um sistema utilizado peJo 

vendedor. Um projeto de base de dados detalhado envolve a definição 

de como os gráficos serão simbolizados (cor, espessura, tamanho, 

símbolos etc.), como serão estruturados os arquivos gráficos e 

alfanuméricos, como serão organizados os diretórios de arquivos, 

como serão chamados os arquivos, como será subdividida a área do 

projeto, como os produtos do SIG serão apresentados (formatos de 

mapas e relatórios) e que restrições de segurança serão impostas no 

acesso aos arqmvos; 

k) Execução do projeto piloto: um projeto piloto envolve a construção 

da base de dados do SIG para uma pequena mas representativa porção 

da área do projeto. As metas do projeto piloto são testar o projeto 

detalhado da base de dados e os custos estimados para a conversão de 

dados; 

I) Refinamento do projeto detalhado da base de dados: a criação de uma 

base de dados digital representa, geralmente, a maior patte do 

investimento total em um SIG. Portanto, uma medida sábia é 

aproveitar qualquer oporhmidade para refinar o projeto da base de 
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dados antes de começar a conversão dos dados da área inteira do 

projeto; 

m) Conversrio da base de dados: o pnmeJro passo na conversão dos 

dados é compilar todos os regish·os manuais existentes e checá-los até 

estarem perfeitos, coletar informação perdida e corrigir aquelas que se 

enconh·am em conflito. Completado este primeiro passo, os dados 

cartográficos são, então, digitalizados e os dados alfanuméricos são 

fomecidos e associados aos dados gráficos; 

n) Procura de equipamentos e programas computacionais: se a 

conversão dos dados é feita pela própria organização, só uma parte do 

sistema deve ser adquirido e instalado. Se o conh·atante fizer a 

conversão dos dados, a aquisição dos equipamentos e programas 

aplicativos de SIG pode ser adiada, mas estes devem ser instalados 

antes dos dados serem completados; 

o) Treinamento do.\· usuários: o SIG é uma tecnologia nova e representa 

uma diferença radical na forma de conduzir as atividades denh·o da 

organização que o usa. Os usuários provavelmente não estão 

familiarizados com sistemas de coordenadas, camadas de mapas e 

conceitos de precisão em mapas. Eles certamente não devem estar 

familiarizados com as poderosas fenamentas de análise espacial e 

pesquisa de dados alfanuméricos que o SIG oferece. Contudo, a 

eficácia e beneficios de um SIG dependem muito da capacidade do 

usuário na utilização do sistema; 

p) Teste e correçrio dos dado.\·: o processo de conversão dos dados é 

h·abalhoso e complicado e, pmtanto, a qualidade dos dados deve ser 

checada; 

q) Mmwtençrio dos dados e suporte técnico para os usuários do SIG: 

como o mundo físico está constantemente mudando, a base de dados 

do SIG deve ser atualizada. A credibilidade da base de dados do SIG 

depende não somente da qualidade como da atualização elos mesmos. 
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4.3.3- Problemas Comuns na hnJllemeutação de um SIG 

I\1uitos projetos de implementação de Sistemas de Informação Geográfica 

podem produzir resultados não satisfatórios. Esses fracassos são muitas vezes 

atribuídos aos equipamentos, programas ou vendedores. No entanto, quando 

realizada uma investigação mais detalhada descobre-se, geralmente, que a raiz 

do problema reside nas organizações e atividades operacionais da empresa. 

Este item descreve doze problemas verificados comumente na implementação 

e gerenciamento de um SIG. Os problemas que podem surgir, aqui 

mencionados, são descritos por KORTE (1997): 

1. Falha na consideraçtio de problemas: muitas organizações fracassam ao 

não antecipar problemas na implantação total de um SIG, em termos de 

tempo, dinheiro, energia organizacional e credibilidade na administração. 

Se uma organização falhar ao prever todos esses problemas e as suas 

magnitudes potenciais, ela poderá não estar preparada para lidar com todos 

eles; 

2. Exagero dos benefícios: existe a tentação de enfatizar somente os 

beneficios da tecnologia SlG no estágio inicial. Os custos totais e o fato de 

que o período de retomo pode ser de vários anos são muitas vezes 

omitidos devido ao temor do projeto não ser aprovado. Esses 

procedimentos podem gerar insatisfações, se os resultados não 

conesponderem às expectativas dos adminish·adores; 

3. Uso do SIG só como t?..\JJeriência: as organizações enconh·am muitas 

vezes a tecnologia SIG interessante e tentam experimentar o seu uso. 

Entretanto, elas fracassam por não adotar um compromisso verdadeiro 

para integrar completamente a tecnologia denh·o das suas operações; 
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4. Falha JUI definiçtio do.\· objetivos: os objetivos, que dão um senso de 

direção e propósitos para qualquer programa, às vezes são deixados em 

segundo plano. O estabelecimento de objetivos cria uma base de medidas 

paia detenninação dos fracassos e sucessos atingidos. Dificilmente é 

possível justificar a continuidade de um projeto sem que sejam 

demonstrados os objetivos já atingidos; 

5. Falha IUI espec(ficaçtio das necessidades: um conjunto claro de 

exigências é necessário para a seleção eficaz dos equipamentos e 

programas computacionais de SIG e para construção de uma base de 

dados; 

6. Falta de soluçtio para os problemas existentes: existe a tentação de 

simplesmente incorporar o SIG denh·o da organização, sem reavaliação da 

operação existente. A implementação de um SIG representa uma excelente 

oportunidade para a reavaliação do processo de trabalho existente e da 

estrutura organizacional, cujos problemas devem ser resolvidos antes do 

SIG alcançar seu completo potencial; 

7. Continuidade do uso de sistemas manuais e.'\istentes: algumas 

organizações escolhem por não terminar com o processo h·adicional 

manual quando um processo automatizado é instalado. Isto justifica-se 

pelo desejo de se ter cetteza sobre o funcionamento do novo sistema, antes 

de abandonar por completo os procedimentos tradicionais. A continuidade 

prolongada elos procedimentos h·aclicionais pode gerar dúvidas na 

utilização do novo sistema; 

8. Falta de treinamentos dos usuários: o ma10r obstáculo para um uso 

completo do sistema é o h·einamento dos usuários. Os usuários de SIG que 

não estão completamente h·einados devem procurar o apoio de uma equipe 

de especialistas para treinamento dos usuários na execução das tarefas; 

9. Falta de suporte técnico ao usuário: algum tipo de suporte ao usuário é 

necessário. Os vendedores de SIG desenvolvem produtos pru·a serem 

utilizados por um máximo de consumidores. Eles não podem modelar cada 
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sistema para as necessidades de um comprador particular. Alguma 

adaptação é necessária para fazer com que o SIG atenda às necessidades 

particulares de cada usuário; 

I O. Sistemas que mio podem ser f!..\]JWldidos ou modificados: é recomendado 

que a organização planeje substituir seu equipamento computacional 

aproximadamente a cada quatro anos. Quando os equipamentos estão 

obsoletos ou quando as necessidades mudam, é importante que sejam 

incorporados novos equipamentos, de tal forma que ocorra o menor 

número possível de mudanças na operação; 

11. Necessidades orçamentárias: qualquer programa cone, usualmente, sérios 

riscos quando o orçamento previsto é ultrapassado. Isto ocorre, 

geralmente, por dois motivos: projeto mal adminjstrado e controlado, ou 

orçamento inicial subestimado; 

12. Falha na divulgação de resultados: um projeto de SlG pode fracassar 

também quando o time responsável pelo SIG não consegue mostrar os 

resultados dos seus esforços para o topo da gerência, pois pode perder o 

apoio e comprometer a continuidade do programa. 
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5 - Aplicação Piloto do SIG na Gerência de 
Pavimentos Urbanos 

5.1 - INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui desenvolvido tem por objetivo principal contribuir para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de gerência de pavimentos 

urbanos e, dessa fonna, pennitir que os órgãos municipais racionalizem o 

processo de tomada de decisão sobre as atividades de pavimentação, 

utilizando apenas os dados indispensáveis. 

Procura-se desenvolver uma base comum de dados geograficamente 

distribuídos, utilizando Sistemas de Informação Geográfica (SIG), capaz de 

compatibilizar a gerência de pavimentos com outros sistemas de gerência da 

infra-esh'tthtra urbana (água, esgoto, energia elétrica, telefone etc.) e que seja, 

ao mesmo tempo, de fácil aprendizado, utilização e adaptação às cidades onde 

possam ser utilizados. 

Para o desenvolvimento deste projeto, o primeiro passo foi o levantamento das 

práticas usualmente adotadas pela prefeitura municipal da cidade de São 

Carlos e pelas concessionárias de serviços públicos da cidade, principalmente 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE. Também 
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foram desenvolvidos trabalhos ele levantamento ele dados nas cidades ele 

Araraquara e Franca. 

Posteriormente, passou-se a utilizar um programa aplicativo de Sistemas de 

Informação Geográfica (TransCAD) na Gerência de Pavimentos, adotando-se 

os métodos apresentados no item 4.3.1 desta dissertação: primeiro, mediante a 

criação de uma intetface entre o TransCAD e o programa de gerência de 

pavimentos UR.i\tlS ; segundo, utilizando-se o TransCAD como plataforma 

para o desenvolvimento total do sistema de gerência da pavimentação e rede 

de abastecimento de água. Com este objetivo, foi utilizado como base o 

programa de gerência URMS. 

Para a utilização do TransCAD com o URMS, foi criado um programa, 

chamado lnteJ.fáce, na linguagem de programação Visual Basic. Esse 

programa permite que os resultados obtidos com o UR1viS sejam adicionados à 

base de dados sobre o pavimento do TransCAD (lnteJ.fáce. d~f) , possibilitando 

a análise espacial e visualização gráfica dos dados. 

Para a utilização do TransCAD como plataforma para o desenvolvimento de 

um Sistema de Gerência de Pavimentos capaz de integrar as atividades elas 

concessionárias públicas, foram criadas duas bases ele dados dentro do 

TransCAD, uma para o pavimento, chamada Paveme11t.d~f: e outra para a rede 

de abastecimento de água, chamada Red_Agua.dl?l Foi utilizada a linguagem 

de programação Visual Basic para criar o programa SGPUSP, que contém os 

modelos para determinação de estratégias e priorização em nível de rede, 

assim como para determinação das atividades de manutenção e reabilitação em 

túvel ele projeto. Finalmente, com os resultados obtidos elo programa 

SGPUSP, foram feitas as análises espaciais e a visualização gráfica elos dados 

no TransCAD. 
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5.2- PRÁTICAS USUALMENTE ADOTADAS PELAS PREFEITURAS 

MUNICIPAIS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Com o objetivo de caracterizar as práticas usualmente adotadas pelas 

prefeituras para o estabelecimento de programas de manutenção e reabilitação 

de pavimentos urbanos foram levantadas infonnações junto às prefeituras das 

cidades de São Carlos, Araraquara e Franca. 

5.2.1 - São Carlos 

O município de São Carlos, com aproximadamente 180.000 habitantes, está 

situado próximo à região central do estado de São Paulo, possuindo uma área 

total de 1.132 km2
, dos quais apenas 55 km2 conespondem à área urbana. 

De acordo com dados fornecidos pela Assessoria de Planejamento (ASPLA) 

da Prefeitura Municipal de São Carlos, a cidade apresenta em tomo de 

8.000.000 m2 de vias urbanas, dos quais 6.000.000 m2 são pavimentados (75% 

da malha viária). Considerando-se uma largura média de 8,5 m, a extensão 

aproximada da rede municipal pavimentada resulta em 700 km. O órgão 

responsável pela gerência da malha viária é a Divisão de Vias Públicas (DVP), 

que está subordinado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, criada em 

1997. 

A situação atual do banco de dados da rede viária da cidade de São Carlos é a 

seguinte: não existem mapas atualizados e nem banco de dados com registros 

históricos (ano de construção dos pavimentos, dimensões e materiais, histórico 

de intervenções e custos) e informações sobre hierarquia viária , h·ajetos de 

linhas de ônibus e contagem de h·áfego. 
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O levantamento da condição dos pavimentos é feito mediante inspeção do 

pessoal da Divisão de Vias Públicas (DVP) da Prefeitura Municipal de São 

Carlos, mas principalmente por reclamações. Atualmente, existe um serviço de 

atendimento à população, que pode infonnar sobre a necessidade de serviços 

emergenciaiS. 

Os defeitos mais freqüentemente identificados pelo pessoal de manutenção são 

panelas, provocadas principalmente pela ausência ou falta de manutenção dos 

dispositivos de drenagem. Outros defeitos identificados são o afundamento nas 

trilhas de roda e o desgaste devido ao envelhecimento do revestimento. 

Quanto à seleção das ruas para manutenção e reabilitação, procura-se iniciar 

os serviços pelos conedores com tráfego mais intenso, passando-se, a seguir, 

às vias secundárias. A definição do tipo de serviço a executar é feita por 

funcionários experientes, que já conhecem bem a malha viária. A prefeitura 

possui uma usina de asfalto, mas no momento ela está desativada. 

Para a reaHzação das atividades de manutenção e reabilitação do pavimento, a 

Divisão de Vias Públicas (DVP) divide a cidade em setores, os quais 

encontram-se classificados por ordem de prioridade e de acordo com um 

cronograma de trabaU10. As atividades de manutenção consistem, basicamente 

na execução de "tapa-buracos". Como atividade de reabilitação, a prefeitura 

efetua recapeamentos na malha viária. Essa atividade é executada geralmente 

sem controle tecnológico e sem acompanhamento de custos . 

No momento não existe um trabalho coordenado entre a prefeitura e as 

concessionárias de serviços públicos. Porém, a Divisão de Vias Públicas, em 

conjunto com o SAAE, pretende fazer um levantamento completo da maU1a 

viária (pavimentada ou não) para a identificação de pontos críticos. 
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5.2.2 - Arm·aquara 

A cidade ele Araraquara apresenta aproximadamente 6.000.000 m2 ele vias 

urbanas pavimentadas e 1.300.000 m2 de vias não pavimentadas. Existem 

mapas atualizados sobre a rede viária, bem como um banco de dados com 

alguns registros históricos, trajetos de linha de ônibus urbanos, sem contagem 

de tráfego, no entanto. 

A decisão elo serviço mais adequado a ser executado em cada h·echo da via 

urbana leva em conta o tipo ele via, o tipo ele pavimento existente e o tipo de 

defeito elo pavimento. O tipo ele via é definido em função do nível ele 

solicitações elo h·áfego, como mosh·ado na Tabela 5. L. 

TABELA 5.1 -Tipo de via em função das solicitações de Tráfego. 

TIPO DE VIA %MALHA TRÁFEGO Nt TÍPICO 

PRINCIPAL 11 ,5 PESADO lO(> 

COLETORA 7,7 MEDrO lO' 

CENTRAL 2,2 MEDI O to· 

SECUNDARIA 9,8 LEVE 104 

LOCAL 68,8 IvlUITO LEVE 103 

Nt Típico = número de solicitações do eixo padrão. 

A recuperação elas vias é realizada levando-se em consideração a classe 

funcional das mesmas, assim, para as vias principais, coletoras e cenh·ais foi 

estabelecido que sejam recuperadas com recapeamento ele concreto 

betuminoso (CBUQ), enquanto as vias secundárias podem ser recuperadas 

com qualquer tipo de serviço, buscando a solução mais econômica em função 

do revestimento existente e da condição elo pavimento. Já as vias locais 

sempre serão recuperadas por reciclagem do pavimento. 
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Os defeitos mais freqüentes encontrados pela eqmpe de manutenção são: 

desgaste do revestimento, deformação permanente nas trilhas de roda, trincas 

por fadiga e trincas por contração. A seleção dos quarteirões mais críticos é 

feita primeiramente com base na experiência dos técnicos da prefeitura e com 

base nas reclamações da comunidade. Posteriormente, a seleção é feita pelos 

engenheiros, levando-se em consideração o tipo de serviço a ser executado, 

que, por sua vez, é definido em função do defeito apresentado. Tal seleção é 

feita através de avaliações subjetivas da condição do pavimento (notas que 

variam de O a 5). 

O departamento responsável pelas obras de pavimentação de Araraquara é 

fonnado por um engenheiro, um mestre de obras, um encarregado e dez 

trabalhadores braçais. Como existe um trabalho integrado entre a prefeitura e 

todas as concessionárias de serviço público, o departamento tem um memorial 

descritivo para o procedimento de reparos ou recuperação de valas. 

5.2.3 - Franca 

O município de Franca está situado na região norte do estado de São Paulo e 

conta com aproximadamente 280.000 habitantes. As informações sobre a 

malha viária da cidade foram obtidas junto à Empresa Municipal para o 

Desenvolvimento de Franca (EMDEF), que mictOu, em convênio com o 

Departamento de Transportes da EESC-USP, a implementação de um Sistema 

de Gerência de Pavimentos Urbanos. 

A cidade de Franca apresenta em tomo de 8.000.000 m2 de v1as urbanas 

pavimentadas e mais 2.000.000 m2 de vias não pavimentadas. Atualmente, 

ainda não existe qualquer banco de dados com registros históricos e 
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informações sobre hierarquia viária, h·ajetos de linhas de ônibus e contagem de 

h·áfego, nem tampouco mapas atualizados da maU1a viária da cidade. No 

entanto, todos esses itens estão enh·e as prioridades do processo de 

implementação da gerência de pavimentos. 

A seleção das ruas para manutenção e reabilitação dos pavimentos ocone, 

principalmente, em função de reclamações dos moradores e nas vias com 

maior volume de h·áfego. Os defeitos mais freqüentes identificados pela 

equipe de manutenção são: desgaste, remendos e, em menor escala, as trincas 

por fadiga. Os serviços freqüentemente realizados pela EMDEF são "tapa

buraco, e recapeamento com CBUQ. 

Não há um h·abalho integrado enh·e a EMDEF e as concessionárias de serviços 

públicos (água e esgoto- SABESP, telefone - CTBC, enh·e ouh·os), sendo que 

as concessionárias têm total autonomia sobre esses serviços, o que acaba 

gerando um grande número de remendos ele baixa qualidade. 

5.2.4- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos- SAAE 

O SAAE forneceu os cadash·os das redes de distribuição de água e esgoto da 

cidade de São Carlos, que se enconh·am na fonna de mapas, em escala 1 :2000, 

contendo a localização das redes, poços de inspeção e diâmetros. O caclash·o 

ela rede de dish·ibuição enconh·a-se desatualizado. Não existem regish·os de 

idade, principalmente das tubulações mais velhas que se enconh·am no cenh·o 

ela cidade. 
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Os mapas cadastrais das redes de dish·ibuição de água e esgoto existentes no 

SAAE foram confeccionados com base em informações de servidores e 

cobrem cerca de 98% do perúneh·o urbano. Esses mapas não apresentam os 

recursos necessários para uma localização precisa dos seus componentes, já 

que não se encontram referenciados a nenhum sistema de coordenadas 

geográficas. 

O material das tubulações varia de acordo com a data de implantação da rede. 

Os trechos mais antigos são de ferro fundido e têm uma idade aproximada de 

40 anos e nos últimos 20 anos tem-se utilizado aço galvanizado e PVC. Cerca 

de 60% dos condutos são de ferro fundido e 40% de PVC e aço galvanizado, 

sendo que enh·e os dois últimos materiais predomina o PVC. 

O levantamento da condição da rede é feito, atualmente, quando da abertura de 

valas para ligações de água e esgoto, sendo então conferida a condição da rede 

(localização, material, profundidade e estado de conservação). 

Não existe um planejamento de manutenção da rede, que é fei ta através de 

reclamações da população. As atividades de manutenção consistem, 

basicamente, em reparos de vazamentos, h·ocas de regish·os, mudanças de 

ligações, substituições das redes de água e esgoto, conjuntos eleh·o-mecân.icos 

e proteção de mananciais. 

O SAAE informa à Prefeitura sobre os h·abaUws de manutenção a serem 

feitos, geralmente abertura de valas nos pavimentos, mas sem que exista um 

h·aballw coordenado enh·e eles. O h·abalho de reparo no pavimento, devido à 

abertura de valas, é feito por uma equipe própria do SAAE, com supervisão 

técnica de engenheiros. O SAAE conta com uma "mini-usina" de asfalto, mas 

os serviços são vistoriados por pessoal da Prefeitura, que indica as coneções 

necessárias e faz a aprovação final. 
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5.3 - APLICAÇÃO PILOTO DO TransCAD NA GERÊNCIA DE 

PA Vli\'IENTOS 

A aplicação piloto do programa de SIG TransCAD na gerência de pavimentos 

é realizado, nesta dissertação, de duas formas, já mencionadas no Capítulo 4. 

A primeira aplicação do TransCAD na gerência de pavimentos é feita 

mediante uma intetface com o programa de gerência URI'vfS, desenvolvido na 

universidade do Texas. O segundo tipo de aplicação consiste na utilização do 

TransCAD como plataforma para a criação de um sistema de gerência que 

pennita integrar as atividades de gerência de pavimentos com a gerência das 

outras redes de concessionárias de serviços públicos (no caso deste h·abalho, 

apresenta-se como exemplo a compatibilização com a rede de dish·ibuição de 

água), mediante a criação de uma base de dados comum. 

Para os dois tipos de aplicação coletaram-se informações do inventário e foi 

realizado um levantamento de campo na área selecionada para a aplicação 

piloto, descritos no item seguinte. 

5.3.1 - Dados de Inventário e Levantamento de Campo 

A área selecionada para a aplicação piloto enconh·a-se na região cenh·al da 

cidade de São Carlos. F oram selecionadas 20 ruas com I O quarteirões cada, 

totalizando de 200 seções. A Figura 5.1 mostra o mapa viário da cidade de São 

Carlos, com a área para a aplicação piloto apresentada em verde. 
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_ área da apli<aç;1o piloto 

O I 2 J 

Kilomt lers 

Figura 5.1 - Mapa da malha viária de São Carlos, destacando-se a área 

selecionada para a aplicação piloto do SIG (em verde). 

Na área selecionada para a aplicação piloto foi realizado o levantamento da 

condição do pavimento no campo e foram obtidos os dados do inventário, que 

consistiram nas seguintes infonnações: 

• início e fim de cada seção; 

• classificação funcional : Arterial (A), Coletora (C), Local (L); 

• tipo de pavimento; 

• largura e extensão das seções; 

• número de faixas; 
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• avaliação subjetiva da condição do pavimento (determinação do JCP, da 

qual participou uma equipe de avaliadores composta por alunos de 

mestrado e doutorado do Departamento de Transportes da EESC-USP); 

• dados de tráfego diário médio das mas mais importantes. Foram estimados 

os valores de tráfego para o restante das ruas. 

Os dados obtidos neste levantamento e apresentados por completo no Anexo 

A, foram utilizados para alimentar a base de dados do programa URMS, assim 

como a base de dados sobre pavimentos criada no TransCAD. Os dados sobre 

a idade do pavimento e a rede de água, foram obtidos junto aos técnicos da 

Prefeitura Municipal de São Carlos e do SAAE. 

5.3.2 - Compatibilização do TransCAD com o URMS 

A Figura 5.2 ilustra a metodologia para a compatibilização de um programa 

aplicativo de gerência de pavimentos (URMS) com um programa aplicativo de 

Sistemas de Informação Geográfica (TransCAD). 

URIVIS 

entrada 
de dados 

URMS 

saída de 
resultados 

Programa 

Interface 

SIG 

H------i Base de Dados 

- S ttct..;r'l 
o 1 2 3 -=-Kl~lttn 

TransCAD 

Figura 5.2 - Compatibilização do URMS com o TransCAD, visando a 

gerência integrada dos serviços públicos urbanos. 
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Com os dados básicos obtidos do levantamento de campo, executa-se o 

módulo de planejamento do U.R.NlS para se obter as atividades de M&R em 

túvel de rede, assim como os Índices de Prioridade das seções, o ano 

recomendado para a execução das atividades de M&R e o custo estimado. 

A seguir, foi desenvolvido o programa Intel.face, elaborado na linguagem de 

programação Visual Basic, com o propósito de criar uma interface de trabalho 

entre o programa aplicativo de gerência de pavimentos URMS e o programa 

aplicativo de SIG TransCAD. 

O programa lntel.face permite a leitura do arquivo de resultados URMSP I , 

gerado pelo URl\tlS, e a adição desses resultados ao arquivo InteJ.fáce.d~f, da 

base de dados do TransCAD, permitindo assim que todos os resultados obtidos 

pelo programa de gerência URMS sejam visualizados graficamente mediante a 

criação de mapas temáticos no TransCAD. 

Os dados contidos no arquivo URMSP 1 incluem, para cada seção, as seguintes 

úúonnações: código, nome da rua à qual pettence a seção, início e fim, tipo de 

pavimento, comprimento, largura, número de faixas, ano de construção, 

tráfego, taxa de crescimento do tráfego, porcentagem de caminhões, Índice da 

Condição do Pavimento (ICP), estratégia de M&R, Índice de Prioridade (TP), 

ano recomendado para a execução da estratégia de M&R e custo. A listagem 

do programa é apresentada por completo no Anexo B. 
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5.3.3 - Uso do TransCAD como Plataforma para o Desenvolvimento de 

um Sistema de Gerência de Pavimentos Urbano 

Na Figura 5.3 recomenda-se uma forma de h·abalho integrado das infra

eshllhll'as públicas, passível de ser realizada com o uso do TrausCAD como 

plataforma para a criação e gerenciamento das bases de dados do pavimento e 

das ouh'as infra-esh11turas (água, esgoto, energia eléh·ica, telefone, gás). Por 

exemplo, na Figura 5.3, indica-se a ocorrência de um problema que poderia 

acontecer em qualquer uma das redes mencionadas, o qual pode ser facilmente 

localizado no SIG e, então, solucionado pelas equipes de manutenção. Durante 

o reparo é feito o levantamento da condição da rede para atualização da base 

de dados no SIG, sendo que este procedimento pode permitir também o 

estabelecimento de regras ou padrões na oconência de problemas que 

permitam a identificação, por semelhança de características, de áreas críticas 

que possam vir a apresentar os mesmos problemas. Com a identificação das 

áreas críticas das redes localizadas embaixo do pavimento, a equipe 

responsável pela gerência dos pavimentos urbanos terá maiores informações 

para fazer um melhor planejamento das suas atividades. 

Problema Localização do Reparo 

(rede) problema no SIG 

1 
~ PLANEJAMENTO 

Obtenção de 
informações 

(SIG) 

1 
Estabelecer 

Identificação de Consulta Base regras ou 
de Dados do 

Áreas Críticas ~ padrões na 
Pavimento (SIG) (Mapas ocorrência de Temáticos) 

problemas 

Figura 5.3 - Nlétodo de um Sistema Global de gerenciamento da infra

eshlthtra pública urbana. 
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Foram criadas duas bases ele dados no programa TransCAD. A primeira base 

de dados, Pavement.d~f,' contém os seguintes campos de infonnação sobre 

cada seção: 

• ID: código de identificação da seção; 

• PAVIMENTO: indica o tipo de pavimento, F (flexível), R (rígido) ou P 

(paralelepípedo); 

• COMPRIMENT: comprimento da seção; 

• LARGURA: largura da seção; 

• FAIXAS: número de faixas da ma; 

• CLASS FUNC: indica a classe funcional da ma, A (atterial), C (coletora) 

ou L (local); 

• IDADE: idade do pavimento (desde a última atividade de M&R); 

• TRAFEGO: indica o volume de tráfego diário médio; 

• POR_ CAlVllNH: porcentagem de caminhões; 

• VOL _ CAMINH: volume de caminhões; 

• ICP: Índice da Condição do Pavimento; 

• ESTRA TEGJA: indica a estratégia de M&R em Iúvel de rede; 

• IP: Índice de Prioridade das seções em nível de rede; 

• S _ TFADJGA: indica a severidade das trincas por fadiga do revestimento; 

• E_ TFADIGA: indica a extensão elas trincas por fadiga; 

• S _ TBLOCOS: severidade das trincas em blocos; 

• E_ TBLOCOS: extensão das trincas em blocos; 

• S_TLATERAL: severidade das trincas laterais; 

• S_TLONGITU: severidade das trincas longitudinais; 

• S_TREFLEXA: severidade das trincas por reflexão; 

• S _ TTRANSVE: severidade das trincas transversais; 

• S _REMENDOS: severidade dos remendos; 
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• S_PANELAS: severidade das panelas; 

• S_DPERMANE: severidade da deformação permanente da h·ilha de roda; 

• S_CORRUGAC: severidade da corrugação; 

• S_EXSUDACA: severidade da exsudação; 

• S_AGPOLIDO: severidade de agregados polidos; 

• S_DESGASTE: severidade do desgaste; 

• DESN PISTA: indica a existência de desnível enh·e a pista e o 

acostamento; 

• BOIVIBEAMENT: indica a presença de bombeamento. 

A segunda base de dados que foi criada, chamada Red_Agua.d~(, contém as 

seguintes informações sobre a rede de dish·ibuição de água: 

• ID: código de identificação do h·echo de rede; 

• IDADE: idade da tubulação 

• MATERIAL: tipo de material (aço galvanizado, feno fundido ou PVC); 

• TIPO _REDE: tipo de rede (adutora, de dish·ibuição ou secundária); 

• DJAMETRO: diâmeh·o da tubulação; 

• PJNICIO: profundidade no itúcio da seção; 

• PFIM: profundidade no fim da seção; 

• COTA_INJCIO: cota do início da seção; 

• COTA_FIM: cota do fim da seção. 

Para o gerenciamento dos pavimentos e identificação de seções que podem ser 

consideradas críticas denh·o da rede de dish·ibuição de água foi criado o 

programa SGPUSP. Elaborado na linguagem de programação Visual Basic, o 

programa SGPUSP consiste, basicamente, de três módulos: planejamento em 

nível de rede do pavimento, manutenção e reabilitação em nível de projeto e 

identificação de seções críticas da rede de abastecimento de água (Figura 5.4). 
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SGPUSC 

I 
I 

, 
PAVIMENTO REDEAGUA 

I 
I I 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Planejamento Manutenção Identificação 
(nível de (nível de de seções 

rede) fn·ojeto) críticas 

Figura 5.4- Eshlttura do programa SGPUSP. 

A Figura 5.5 mosh·a a janela de execução do programa SGPUSP, com 

destaque para os rt·ês módulos integrantes do programa. 

~Gerência de Pavimentos Urbanos- SGPUSP l!!llii.E3 

li E_lanejamento Nível de Rede 

M & R Nível d e Projeto 

E_xit I 

Figura 5.5 - Janela de execução do programa SGPUSP. 
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O Módulo 1, "Planejamento Nível de Rede", executa o planejamento da 

malha viária, determinando as esh·atégias de manutenção e reabilitação e o 

índice de prioridade das seções, preenchendo os respectivos campos na base 

de dados sobre o pavimento (Pavement.d~O- São adotados 6 tipos de 

esh·atégias em nível de rede: 

• Esh·atégia O : não fazer nada; 

• Esh·atégia 1 : manutenção ele rotina; 

• Esh·atégia 2 : manutenção preventiva; 

• Esh·atégia 3 : recapeamento médio; 

• Esh·atégia 4 : recapeamento espesso; 

• Esh·atégia 5 : reconshTtção. 

Para a detenninação das esh·atégias foram considerados: condição elo 

pavimento (ICP), idade, classe funcional e h·áfego (VDM). Os critérios de 

avaliação para essas variáveis são mosh·aclos na Figura 5.6. Utiliza-se árvore 

ele decisão análoga à apresentada por CHEN et ai. (1994). Para a detenninação 

do Índice de Prioridade dessas esh·atégias foi utilizado o método apresentado 

por CHEN et al. (I 994 ), descrito no Capítulo 2 e também utilizado pelo 

programa URMS. 

5 - Excrlente 

ldadl' (anos) 
l - Muito 2- V <'lho 3-MMio 4 - Novo 5 - Muito Novo 

VI' lho 
Idadl' > 20 20 - 15 15 - 10 lO- 5 ~ 5 

Tn'tft'go (VDM) 
VDI\1 l - Muito 2 - Pl'sndo 3- Médio 4 - Lcw 5 - Muito Lcw 

(xlOOO) Pt'sado 
Tráfl'gu >4 4-3 3-2 2- I < I 

Figura 5.6- Critérios de avaliação dos fatores considerados na análise em 

nível de rede (adaptada de CHEN et ai. , 1994). 
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Na Figura 5.7 é mosh·ado o fluxograma de h·abalho do Módulo 1, 

Planejamento Nível de Rede, do programa SPGUSP. 

INÍCIO 

,. 
Abertura da ... 

Base Pavemcnt ... 
Leitura de dados 

(ICP, lllalle, Tnífego e 
Classe Funcional) 

l 
Processar dados c 
preencher campos 

Estratégia e IP 

Figura 5.7 - Fluxograma do Módulo 1- Planejamento em nível de rede. 

O Módulo 2, "M&R Nível de Projeto", detennina as atividades de 

manutenção e reabilitação da malha viária atuando em túvel de projeto. Essas 

atividades são detenninadas considerando-se os tipos de defeitos presentes no 

pavimento (com suas severidades e extensões) e o tráfego (quando causa do 

defeito). O tvlóclu]o 2 do programa SGPUSP considera os 15 tipos de defeitos 

do Manual de Defeitos de Pavimentos Flexíveis do SHRP (1993b), mostrados 

na Tabela 2.1 elo Capítulo 2 desta dissertação. 

Os critérios para a severidade, extensão e tráfego utilizados no Módulo 2 são 

indicados na Figura 5.8. 
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Sc\'cridade do Defeito 
1 2 3 

Se\'eridade Baixa Média Alta 

Extensão tio Defeito 

I I 
1 2 

Extensão Pe<1ueua Grande 

Tráfego (VDM) 
\'D:\1 1- U\'e 2- Médio 3- Pesado 

(xiOOO) 

Tráfego < I 1- 5 >5 

Figura 5.8- Critérios para classificação dos fatores utilizados na análise em 

nível de projeto (adaptada de CHEN et al., 1994). 

Na base ele dados sobre o pavimento (Pavement.d~f), criada no TransCAD, os 

campos que indicam a severidade e a extensão de cada defeito devem ser 

preenchidos segundo os critérios mostrados na Figura 5.8. Por exemplo, no 

caso de existir o defeito "trincas por fadiga do revestimento" o campo 

"S_TFADIGA' deve ser preenclúdo com o número 1, 2 ou 3, dependendo do 

tipo de severidade apresentado. O mesmo acontece com o campo 

correspondente a extensão elo defeito (E_ TFADIGA). No caso do h·áfego, o 

Módulo 2 ( "lvf&R Nível de Projeto") é quem se encarrega ele classificá-lo nas 

categorias mosh·aclas na Figura 5.8. Este tipo de opção de preenchimento da 

base ele dados foi adotada com o propósito de minimizar a ocorrência de erros 

na utilização da mesma. 

Foram consh·ttídas átvores ele decisão para cada tipo de defeito com o 

propósito de detenninar as atividades de manutenção e reabilitação em nível 

de projeto, levando-se em consideração os critérios mostrados na Figura 5.8. 

Foram adotados 14 tipos de atividades ele M&R: 
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• Não fazer nada; 

• Capa selante; 

• Lama asfáltica; 

• Tratamento superficial ; 

• Selante de h·incas; 

• Preenchimento de buracos; 

• Remendo; 

• Regularização; 

• Drenagem; 

• Reciclagem; 

• Recapeamento; 

• Reconstn.tção; 

• Recomposição do acostamento; 

• Aplicação de areia quente . 

As atividades de M&R para cada uma das situações apresentadas nas árvores 

de decisão foram determinadas de uma forma subjetiva e baseadas na 

experiência 

Na Figura 5.9 é mostTada a janela de execução e o fluxograma do Módulo 2 do 

programa SGPUSP. 
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"T.f.cb: eiU L R 

i-"1f~t 

ri:.:bS ~O: f~9' do ·t·.~U.:·"':E'il'O 

Início 

Ingressa r 
lD 

Leitura e análise de 

defeitos presentes 

Listar defeitos e 

atividades de .M&R 
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Figura 5.9- Janela de execução e fluxograma do Módulo 2 (M&R Nível de 

Projeto) do programa SGPUSP. 



LO~ 

As árvores de decisão, para cada tipo de defeito, foram criadas 

especificamente para o desenvolvimento deste trabalho e são mostradas a 

segmr: 

1) TRINCAS POR FADIGA DO REVESTIMENTO 

Sever·idade Extensão Tl'áfei!o li Atividade de M&R 

i\':in fa7H un1la 

i\':io fazer mula 

Cnpn Srlnnte 
llaim 

Capa Selnntl' 

Capa Srlanll' 

Lnmn Asfsílüra 

Ll'n' Não f.tzl'l' mula 

~tédio Capa Sl'lnntl' 

Pl'sado nl'llll' IIIIO 

Ll'H Capa Sl'lante 

Médio Lnmn Asflllllrn 

P('sado Tt~ltarnl'nto Supnncinl 

I 
~~ 

Leve I CnpnSdnntl' 

Pequena Médio I I n cmcntlo 

I I I Remendo+ O•·cn:u~em 
Alta 

I Tmtnrnento Supcrfirial 

I n ecnpcnmento 

I Rct'onstrurào + OrcnnP.em 
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... 

2) TRiNCAS EM BLOCOS 

Severidade Extensão Atividade de M&R 

Não f:urt· nada 

Baim 

L-_P_r_q•_•r_n_a~~----~~~IL _______ c_·a_p_a_S_fl_an_t_r ______ ~ 

1\IMia 

Srlanle + Lama Asf:\ltka 

Srlanlr + Tmlamt>nlo Suprt·f. 

Alta 

RrridaJ!rlll ou Urcaprmnrnlo 

3) TRiNCAS LATERAIS 

Severidade Atividade de ~I&R 

Unha ~I Nilo fazrt· nada 

;\!Mia ~I Srlantr 

Alta ~I Rrmrndo + DrrnaJ!rlll 
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4) TRINCAS LONGITUDINAIS 

Severidade Atividade de M&R 

Baixa •I Não fazrr nnlla 

Mtldln •I s~J.mtr 

Altn •I Remendo 

5) TRINCAS POR REFLEXÃO 

Severidade Trá fel! o Atividade de 1\'I&R 

N;io lilze•· nnlla 

llaim Nilo fazer IIIHin 

Capn Srlnnt!' 

Capn Srl:mt!' 

i\Jédla Srlante + Lam11 Asf:íltkn 

Srlantr + Tmtnmento Superf. 

Alta 
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6) TRINCAS TRANSVERSAIS 

Severidade Atividade de 1\'l&R 

llnixn ... I N:io fnze1· nada 

i\ll'dln ... I Srl:mte 

Alta ... I Remendo 

7) REMENDOS 

Severidade Atividade de M&R 

L-_n_m_·xn __ _;----------• ... IL _____ N_':i_o~_az_e•_·n_ad_a ____ ~ 

i\létlia Sdante + Tmtamento Super f. 

L_ __ Al_ta __ _;----------~ ... LI ______ R_r_m_er_nlo ______ ~ 
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8) PANELAS 

Severidade Atividade de M&R 

~--n_,_•lx_·a __ ~~------------~·~I ___ P_re_e_n_cl_•h_n_e•_•to __ de_b_u_•-_~•_·o_s __ ~ 

~--~-~-~(_lh_• __ _;------------~~~~--------R_e_n_w_nd_o ________ ~ 

~---A_Jt_a __ ~~------------~~L~ ____ R_e_n_•e_n_do_+ __ D_•·e_n_a.e_e_n_• __ ~ 

9) DEFORJl!IAÇÃO PERMANENTE NAS TRILHAS DE RODA 

" 

Severidade Trá fel! o Atividade de M&R 

~I i'í;1o fnze1· nada 

llnh:a ~ i'í;1o fnze•· nndn 

~I Re_gul;uizaçiio 

~ lle_gul:uização 

Média Hedda_gcm 

Recapeamento 

Lew Redda_gem 

Alta M~dlo --I Recapemnento 

Pesado ~ Reconstmçilo 
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•I 10) CORRUGAÇÃO 

Severidade Atividade de M&R 

'-----~-·----~1--------------.•L ______ ,_N_ão_~_n_zr_•·_n_a•_ln ______ ~ :uxa .,.. . 

i\Iédla 

L_ ___ M_t_a __ ~~----------~lill>~LI _______ R_r_co_n_sl_n_•f_ã_o ______ ~ 

" 11) EXSUDA Ç'A-0 

Severidade Atividade de M&R 

L_ ___ n:_li_xa __ ~~----------~lill>•IL _______ N_ão_r:_a_zr_•·_n_a•_ln ______ ~ 

L_ __ ~_I_é•_li:_l __ _;------------~lill>~LI ___ A_p_li_ca_ç_ão_d_r_~ __ ·r•_·a_Q_u_c•_•l_c __ ~ 

L----'~_t_n __ ~~----------~lill>~LI ____ l_·,~_.t_m_n_e•_•t_o_Su_p_e_t·fl_•c_irn ____ ~ 
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12) AGREGADOS POLIDOS 

Severidade Trá fel! o Atividade de M&R 

Não fazet· nada 

Baixa Não fazet· nada 

Lama .Asr.lltica 

Lama .Asfált!ca 

i\lt'dla 

Tmtamrnto Suprt1klnl 

'o Alta Tmtnmento Superficial 

Rrrapramrnto 

,, 

13) DESGASTE 

Severidade Atividade de M&R 

Niio f:u:rt· nada 

Baha N:io fazer nada 

Lama Asfa\lticn 

Lama .Asfáltica 

!\I é dia 

Tmtamento Suprt·ficial 

Recidagem 

Alta Tratmnrnto Suprt·fidal 

n ecapeamrnto 
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14) DESNÍVEL ENTRE PISTA E ACOSTA1l1ENTO 

Recomposição do acostamento com material não erodível e boa 

capacidade de suporte. 

15) BOMBEA Jl1ENTO 

Drenagem e capa selante, tratamento superficial ou recapeamento. 

O Módulo 3, "Jdent~ficação de seções críticas", seleciona as seções que 

podem ser consideradas prioritárias dentro da rede de distribuição de água 

com base na idade e material da tubulação e no tipo de rede à qual a tubulação 

pertence. Na Figura 5.10 são mostrados os intervalos de valores adotados para 

as variáveis consideradas na construção da árvore de decisão utilizada para a 

identificação das seções críticas (Figura 5.11). Deve-se destacar que a 

definição dos critérios e a árvore de decisão foram realizados com a 

colaboração de técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 

Carlos (SAAE). 

Idade da Tubulação (anos) 
1- Velho 2- Médio 3- No\'o 

Aço Gah·nnlzado > 20 20 - 10 < lO 
~erro Fundido > 30 30 - 20 < 20 

PVC >40 40-20 < 20 

Material da Tubulação 
1 2 3 

Ferro Fundido PVC 

Tipo de Rede 
1 2 3 

Adutora Distribuição Tubulação Sccumhíria 
d > 200 llllll 200 ;?!: d;?!: 100 d < 100 

Figura 5.10 - Classificação dos fatores utilizados para a identificação de 

seções críticas na rede de distribuição de água. 
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IDADE TJPODEREDE PRIORIDADE 

l--------+0 
1----_.0 
1----~0 

l---- ----+0 
~-----+0 
~-......-.,GJ 

~-.... GJ 

11 2 

Figma 5.11 - Árvore de decisão para identificação de seções críticas 
prioritárias na rede de distribuição de água. 
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A listagem completa do programa SGPUSP é apresentada no Anexo B desta 

dissertação. 

5.4 -APRESENTAÇÃO DOS RESULTA DOS 

Neste tópico são apresentados os diferentes tipos de análise e os resultados que 

podem ser obtidos com o uso de um SIG (TransCAD) e, principalmente, com 

as ferramentas complementares desenvolvidas neste trabalho, que possibilitam 

não só a gerência dos pavimentos urbanos mas também a compatibilização 

desta com as atividades de concessionárias de serviços públicos urbanos. 

As Figuras 5.12 a 5.15 mosh·am mapas temáticos indicando os volumes de 

h·áfego, idade e condição do pavimento e a classe funcional das ruas, na área 

da aplicação piloto, de acordo com os critérios apresentados na Figura 5.6. As 

diferenças de espessuras apresentadas nas seções selecionadas são devido à 

definição de imagem do programa e não fazem parte dos mapas temáticos. 

As Figuras 5.16 e 5.17 mosh·am, mediante a utilização de mapas temáticos, os 

resultados do Módulo l (Planejamento Nível de Rede) do programa SGPUSP: 

esh·atégias de M&R e Índice de Prioridade para cada seção. 

As Figuras 5.18 e 5.19 indicam como podem ser visualizados os resultados 

obtidos pela gerência em túvel de projeto (Módulo 2 do programa SGPUSP). 

A Figura 5.18 indica uma seleção por condição, realizada com as fenamentas 

de análise do TransCAD, de seções com a presença de defeitos que são 

considerados associados ao h·áfego (trincas por fadiga, trincas por reflexão, 

defonnação pennanente ela h·ilha de roda) com nível de severidade 3 

(severidade alta). A Figura 5.19 indica como podem ser visualizados os outros 

tioos. ele_ defeitos,.ç.ontidos nas secues selecionadas na figura anterior e também 
as attvíOaaes ae !Yl&K recomenctaaas. 
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As Figuras 5.20 e 5.2lmostram a deformação permanente da trilha de roda e 

panelas, respectivamente, nas seções que apresentam esses tipos de defeitos . 

Essas figuras são um outro tipo de mapa que pode ser obtido, no qual as 

seções são selecionadas com um padrão diferente de linha e não por cores 

como nas figuras anteriores. 

As Figuras de 5.22 a 5.24 mostram mapas com as camadas vias e água 

superpostas, indicando também a idade, material e diâmetro da tubulação da 

rede de distribuição de água, respectivamente. 

A Figura 5.25 mostra um mapa com as duas camadas (vias e água) e indica os 

resultados (campo CRITICO da base Red_Agua.d~f) obtidos com o Módulo 3 

(Identificação de seções críticas) do programa SGPUSP. 

Finalmente, a Figura 5.26 resume um dos objetivos deste trabalho que é o 

desenvolvimento de uma base de dados comum geograficamente referenciada, 

que pennite a visualização das redes de infra-estrutura pública urbana. Nessa 

figura é mosh·ado um mapa com as duas camadas vias e água. Foram 

selecionadas em vermelho as seções de pavimento com um Índice de 

Condição do Pavimento menor do que 60 (condição regular) e indicado o 

campo CRITICO (prioridade das seções da rede de dish·ibuição de água). No 

caso de existir uma seção com um pavimento que precise de algum tipo de 

manutenção e uma rede de dish·ibuição de água em condição crítica, num 

Sistema de Infra-esh11h1ra Urbana a manutenção na rede de dish·ibuição de 

água deve ser feita antes de fazer alguma intervenção de manutenção no 

pavimento. 
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SÃO CARLOS 
Camad;,s do Mapa ..... 

Volumos do Tr6fogo 
0to1000 
1000to2000 

-~to3000 

3000to4000 
4000to ~~ 

o .100 .20 .:10 

fQiomet.,.. ~ 

11-47.894701. ·22.01 :2099) 

64S. RUA EPISCOPAL 
G45S RUA EPISCOPAL 
G4SS RUA EPISCOPAl 
S457 RUA EPISCOPAL 
&458 RUA EPISCOPAL 
7499 RUA EPISCOPAL 
7500 RUA EPISCOPAl 
&451 AV SAO CARLOS 
6'52 AV SAO CARLOS 
6453 AV SAO CARLOS 
645S AV SAO CARLOS 
64611 AV SAO CARLOS 
646'1 AV SAO CARLOS 
6462 AV SAO CARLOS 
8300 AV SAO CARLOS 
82S8 AV SAO CARLOS 
7520 AV SAO CARLOS 
G4S7 RUA DA ALEXANDRINA 
6498 RUA DA AlEXANDRINA 
S494 RUA DA ALEXANDRINA 
64S4 RUA DA ALEXANDRINA 
6(65 RUA OA ALEXANDRINA 
G4GG RUA DA AlEXANDRINA 
G<C&ll RUA DA ALEXANDRINA 
7527 RUA DA ALEXANDRINA 
~RUA DA ALEXANDRINA 
6:>vl RUA SAO JOAQUIM 
6502 RUA SAO JOAQUIM 
6493 RUA SAO JOAQUIM 
646S RUA SAO JOAQUIM 
6470 RUA SAO JOAQUIM 
&471 RUA SAO JOAQUIM 

6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 

15000 
15000 
15000 
15000 
15000 
15000 
15000 
15000 
15000 
15000 

6nOO 
6000 
6000 
6000 

6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
4UOO 

4000 
4000 
4000 
4000 
4000 

Figura 5.12 - Mapa temático mostrando o volume de tráfego. 

12 60 c 
12 45C 
12 60C 
12 40 c 
12 55 c 
12 65C 
12 70C 

GOA 
BOA 

4 75A 
OOA 
GOA 

4 75A 
4 60A 

BOA 
75A 

4 SOA 
4 soe 

soe 
BS c 

4 80C 
4 80C 

4 60 c 
4 BO c 
4 GOC 
4 80C 

7 8U C 
7 75C 
7 70C 

60 c 
soe 

1 soe 

- 9 X 

<ÔI i 
tO 
iPX 
~ ~ ~ 
o:It@l 

~ 
~ T i 
DO 
OGI 
"'V\... 
[~J ® 

+ !C 



c . - ,9 X 

.Ele .E dot M«> l!..toviow Mo~JQ~ Lo)IQUI l odo Erocodure• Netwcrko/Polh< BO<Ate S!"torn: Tr.w~ R,Qut~ool;tic:s lr!iindow tioli> 

e>l8 ,&!1vio. ..::tlrnDiiil :: :~ ~~~~~~~ ~li:§ I+ ~J@Iol ,z~ ~;· INI./· I ~I ~~~~ ~ I 
ISI:tlii'*!M;!! 

H t"f' :::J:io·_ ~riN- ... · · ·- "'"TrR""""'lr~~-ÊII J.d.~ ; 

l I \ I ~ I 
'- PAVIMENT.ID {N-o R""] TRAFEGO IDADE ICP[i:IAsS_I ~ 
- 6387 RUA EPISCOPAL ~~GOC 

I 
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64:;4 RUA EPISCOPAL 6000 12 GOC 

6455 RUA EPISCOPAL 6000 12 45C 
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""---
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~~~ - :Oto 40 «n RUA SAO JOAQUIM 4000 7 60C o . 100 .:o .20 -
I .!..] 
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Figura 5.13 - Mapa temático mostrando a idade do pavimento. 
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Figura 5.14 - Mapa temático mostrando a condição do pavimento (ICP). 
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Figura 5.15 - Mapa temático mostrando a classe funcional das ruas dentro da área para a 
aplicação piloto. 
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73S1 RUA 28 DE SETEMBRO 3 12.50 60 
6398 RUA 28 o'E SETENBRO 3 12.50 60 
Gl9S RUA 28 DE SETENBRO 3 12.50 60 
6-400 RUA 28 OE SETENBRO 3 12.50 60 

6401 RUA 28 DE SETEMBRO 3 12.50 60 
6402 RUA 28 DE SETEMBRO 3 12.50 60 
SW3 RUA 28 DE SETEMBRO 1 13.20 80 
6404 RUA 28 OE SETENBRO 3 12.50 60 
6õ17 AV DA CARLOS BOTELHo o 15.30 80 
6678 AV DA CARLOS BOTELHo o 15,30 80 
6&79 AV DA CARLOS BOTELHo 2 13.90 60 
640S AV DA CARLOS BOTELHo 2 60 

6407 AV DA CARLOS BOTELHo 2 
6-'08 AV DA CARLOS BOTELHo 2 
640S AV DA CARLOS BOTELHo 
6410 AV DA CARLOS BOTELHO o 
6411 AV DA CARLOS BOTELHo 
6412 AV DR CARLOS BOTELHo 
6692 RUA 1 5 DE NOVEMBRO 3 

6633 RUA 1 5 DE NOVEMBRO 5 ,.!.L.J ____________________ 

li "" flanajomcmlo N '""' do Rodcr 
, .. l!o/7 ·~ • 

N L R Nl""l do Proioro 

Figura 5.16- Mapa temático mostrando as estratégias de M&R em nível de rede. 
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fl<mcjamento N fvel do Redo - .. , ,,_ .... , 

~ L R N IYOI do Ptojoto 

ldent~icaçlo Soç&a Ctlticaa- Rodo dcÁ!IU'I 

Figura 5.17- Mapa temático mostrando o Índice de Prioridade das seções dentro da área 
piloto para a aplicação do TransCAD. N 
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Kllomotor~ 
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S_TFAOIGA-3 & S_T REFLEXA- 3 & S_DPERMANE-3 & S_AGPOUOO•J & 
S_OESGAST E-3 

I 
Condi,ion Buildor 

IFiold LioL 

Sc tNbmo 

lo oto•loo (Trálogo) 

SeloC11on Mathod 

lcrcctc Sot 

Pruvauuu Cund1bun1t 

do Pawna.. O.Al;VIdade• Ma R 

-i 

Figura 5.18- Seleção de seções que apresentam defeitos associados ao tráfego. 
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6~19 RUA 15 DE NOVEMBRO 3 

6~80 RUA RUI BARBOSA 3 

,elnnPJjom~~Jnlo N,.,l dft Ande 

M I. R NM11 do ProlAtO 

ldAntificoçllo Sl!çlíF!A Crltoco• • And A dA Águn 

1t Atovodad<>• M & R 1!11!1 EJ 

Ccidogo 10 J6419 

1\li-.lldc.doc M t.. R 

+ 1 1~ 

Kllometers 

Moo o colo: 1 Contomctor • 0.121 U~ Kolcmotoro 11:12.1 0~1 ' 11·41,681 00~. ·2í.0 1 55~41 
!jlllnicíllf J !JIT~<>noCAD-Accdo_ J U MocrocottWord· npro .• J ~ExplorQfldO·Y\Jgo .. \IGGorl!nciadn Pnvi... t:>Alr.11dad~o Me.R 

Figura 5.19 - Execução do Módulo 2 (M&R Nível de Projeto) do programa SGPUSP para 
a seção com ID = 6419, da rua 15 de Novembro, selecionada anteriormente. 
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6~19 RUA 15 DE NOVEME 

6420 RUA 1 5 DE NOVEM E 

6~21 RUA 15 OE NOVEM E 2 

6422 RUA 15 DE NOVEM E 

6~23 RUA 1 5 DE NOVEM E 

642~ RUA 15 DE NOVEME 

6425 RUA 1 5 DE NOVEM E 

_e!onoj<1mon1o Nivol do Rede 

M ll R Nlvnl dn PrnJnlo 

ldon1ificaçõ.o S oçüoc Critica.c - Rodo do Água 

!iiil!lnoc:Ja.r [ ~IAocro eo~Word· n~ ':J.IExpll)rondo-'t:IJjil~_a;)Tron~CAO-Acodo ... Jle Gcruncia de Pcsvi ... 

Figura 5.20 - Mapa temático mostrando a severidade da defonnação permanente da trilha 
de roda nas seções que apresentam este defeito. 
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1 

2 .J 

Figura 5.21 -Mapa temático mostrando as seções que apresentam panelas com seu nível 
de severidade. -N 
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Figura 5.22 - Mapa mostrando as camadas "vias" e "água", onde o campo IDADE da rede de 
distribuição de água é indicada utilizando-se a função Automatic Labe/ do TransCAD. N 
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Figura 5.23 -Mapa mostrando as camadas "yjas" e "água", onde o campo MATERIAL da rede de 
distribuição de água é indicada utilizando-se a função Automatic Label do TransCAD. 
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Figura 5.24- Mapa mostrando as camadas "vias" e "água", onde o campo DIAMETRO da rede de 
distribuição de água é indicada utilizando-se a função Automatic Label do TransCAD. 
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Figura 5.25- Considerando os campos IDADE, MATERIAL e TIPO_REDE, o Módulo 3 do programa SGPUSP 
detennina e preenche o campo CRITICO (prioridade das seções da rede de distribuição de água). 
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Figura 5.26- Mapa mostrando a condição do pavimento (ICP<60) e a rede de distribuição 
de água com o campo CRITICO indicado (prioridade das seções). 
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6 - Conclusões e Sugestões para Trabalhos 
Futuros 

Esta dissettação apresenta uma revisão bibliográfica abordando os principais 

tópicos sobre os Sistemas de Gerência de Pavimentos, Sistemas de Informação 

Geográfica, aplicações do SIG na gerência de pavimentos e apresenta também 

uma aplicação piloto do SIG com o propósito de desenvolver um Sistema de 

Gerência da lnfra-estmtura Pública Urbana. 

Durante o levantamento de itúonnações junto às prefeituras e concessionárias 

de serviços públicos constatou-se a inexistência de sistemas racionais para o 

gerenciamento das infra-estTuturas públicas (pavimento, água, esgoto, energia 

elétrica, telefone, gás). Além da inexistência desses sistemas dentro das 

prefeihtras e concessionárias de serviços públicos, outro problema que se pode 

destacar é a falta de comunicação enh·e os setores de admi.tústração pública 

municipal, os quais fazem uso de uma forma independente do espaço fisico da 

malha viária . 

O h·abalho desenvolvido alcança plenamente os objetivos propostos. Para a 

nútúmização dos cmúlitos enh·e as atividades de consh'ltção e manutenção da 

i.túra-esh11tura de pavimentos e as atividades das concessionárias de serviços 

públicos (água, esgoto, energia eléh·ica, telefone, gás) são propostas duas 

alternativas (os programas JnteJfàce e SGPUSP) para a compatibilização dos 
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diversos setores ah·avés de um sistema de gerência da infra-estmhua pública 

urbana. Apesar de diferenças conceih1ais, ambas as altemativas têm potencial 

para dar apoio à tomada de decisão sobre intervenções nas vias públicas em 

todos os setores que compartilham o espaço físico da mall1a viária. 

O programa lntel:fàce, desenvolvido com o propósito de integrar o programa 

de gerência ele pavimentos U1UdS e o aplicativo de SIG TransCAD, consegue 

ler o arquivo ele resultados do URM_S e adicioná-lo à base ele dados sobre 

pavimentos criada no TransCAD (Jntel:face.d~f) . Permite, assim, a análise em 

mapas temáticos de todas as intetferências das concessionárias ele servtços 

públicos sobre os pavimentos. 

O programa SGPUSP, desenvolvido com o propósito de fazer parte das 

ferramentas do TransCAD, é de fácil utilização, particulannente a criação e 

ah1alização das bases de dados. O SGPUSP consiste ele três módulos, dos 

quais o Módulo l , "Planejamento - Nível de Rede", define as estratégias de 

manutenção e reabilitação (NI&R) mediante árvore de decisão e faz a 

priorização das seções com base na condição do pavimento (ICP), na idade, na 

classe funcional e no volume de h·áfego. 

O Módulo 2, "M&R - Nível de Projeto", seleciona as atividades de 

manutenção e reabilitação levando em consideração os 15 defeitos 

considerados no Programa SHRP. Essas atividades de M&R são obtidas 

mediante árvores de decisão consh1lÍdas para cada um dos 15 defeitos, 

considerando-se a severidade e extensão dos mesmos e o volume de b_.áfego, 

quando este influencia a oconência do defeito. A saída de resultados desse 

módulo é mediante janela gráfica que pennite observar os defeitos presentes 

na seção de pavimento que está sendo analisada e as atividades de M&R 

recomendadas para cada tipo de defeito encontrado. 
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O 1\llóclulo 3, "Identificação de Seções Críticas,, determina as seções 

prioritárias para intervenções na rede de distribuição de água. Para isto, são 

considerados os fatores "idade,, "material, e "tipo de rede, na árvore de 

decisão elaborada junto com os técnicos do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto ele São Carlos (SAAE). 

A análise dos resultados obtidos quando da utilização dos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) para a gerência de pavimentos urbanos, levando 

em consideração as atividades das outras inüa-estruturas urbanas (rede de 

distribuição ele água), permitiu verificar que o TransCAD é um aplicativo de 

SIG com fenamentas poderosas e flexíveis, capaz de integrar informações 

sobre localização geográfica com informações alfanuméricas, possibilitando 

assim a integração da gerência dos pavimentos com as atividades de outras 

infra-estruturas urbanas. 

Como sugestões para o desenvolvimento de n·abalhos complementares, tem-

se: 

I . dar continuidade à elaboração de critérios para seleção das atividades de 

manutenção e reabilitação necessárias à solução dos problemas elas redes 

de concessionárias públicas nas seções críticas identificadas an·avés da 

árvore de decisão desenvolvida neste n·abalho; 

2. estender as análises do estudo piloto desenvolvido neste n·aball10 (rede de 

água de abastecimento) a outras i.nfra-eshlthuas urbanas (esgoto, energia 

elén·ica etc.); 

3. analisar o potencial de oun·os aplicativos de SlG, como por exemplo o 

Maplnfo, recém adquirido pelo Depmiamento de Transpm1es da EESC

USP e muito citado como capaz de facilitar a compatibilização da gerência 

de infra-estrutura urbana com os Sistemas de Gerência de Pavimentos. 
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ANEXO A 

DADOS DO INVENTÁRIO E LEV ANT Al\tlENTO DA CONDIÇÃO 

DO P A Vll\tlENTO 



TABELA A.J -Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento. 

INiCIO C LASSE 

TRÁFEGO 
NOI\U:_Rt TA FIM LARGURA COMPRIMENTO PA\-lMENTO FALXAS ICP FUNCIONAL 

2R d.: Sd..:mhro Aquid~ han Jo~c Bonif~cio c &.5 110 F I RO 3500 28 d.: s~1.:mhro Jo~c Bon i f~ cio 9 de JuUto c 8.5 100 F I 80 3500 
28 de Sctcmhro 9 de .Julho Episcopal c 8.5 110 F I 60 3500 28 de S"t.:mhro Epis.:opal A"· Sao Carlos c 8.5 100 F I 60 3500 28 d.: Sct.:mhn> :\ "· s~o Carlos Alexandrina c 8.5 120 F I 60 3500 28 dc Sc1cmhro Alexandrina Sao Joaquim c 8.5 90 F I 60 3500 28 dc Sctcmhro Sao Joaquim Don Pcdro 11 c 8.5 100 F I 60 3500 28 de Sctcmhro Don Pedro Rui Barhosa c R-5 100 F I 60 3500 28 d.: Sctcrnhro Rui llnrh00s.1 Sao Paulo c 8.5 110 F 1 60 3500 28 d.: Sc1.:mhro S:to Paulo Campos Sall.:s c 8.5 90 F I 50 3500 C:1rlos Br•t.:lho Aquidah:nt Josc B<mif:icio c 8.5 110 F I 80 6000 Carlos Botelho Jose IJonif:ício 9 d.: .Jullll> c 8.5 90 F 1 50 6000 Carlos Bot.:lho 9 de Julho Episcopal c 8.5 110 F I 80 6000 Carl<>~ ll<>I<:Uto Episcopal .-\v. Sao Carlos c 8.5 100 F I 60 6000 Carlos Botelho Av. Sao Carlos :\l.:xandrina c 8.5 11 0 F 1 60 6000 Carlo~ Bot.:lho :\kxandrina Sao Joaquim c R.S 100 F 1 60 6000 Cnrlo~ Botdho Sao Joaquim Don P.:dro 11 c R.S 100 F I 80 6000 Carlos llotdho Don P.:dro Rui B:1rhos.1 c R.S 100 F I 80 6000 Carlos Botdho Rui Ba rh<>o~a Sao Paulo c &.5 11 0 F I 80 6000 C:1rlos Botdho Sao Paulo C~mpos Salks c R-5 11 0 F I 60 6000 I S d..: N<wcrnhro Aquidahan Jose Boni f :i cio c 8.5 100 F I 60 6000 1 S d..: No\'cmhro Josc Bon i f:ici o 9 de Julho c 8.5 100 F I 60 6000 I S d.: No\'CIIlhro 9 d.: .Julho Epi~copal c 8.5 110 F I 60 6000 1 5 de K'"":rnhro Episcopal .-\\'. Sao Carlos c 8.5 100 F I 40 6000 I S J.: N<Wc"'nhro Av. Sao C:1rlos Alexandrina (' R.5 120 F 1 60 6000 1 S J..: No\'..:rnhro i\kxandrina Sao Joa<Iuim c lU 100 F I 20 6000 



TABELA A. I -Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

INÍCIO CLASS!<: NOI\IE_RUA FIM LARGURA COMPRIMENTO PAVIMENTO FUNCIONAL 
15 d..: N<w..:mhro Sao Joaquim Don Pedro 11 c 8.5 100 F 
15 do: I'<WCmhro Don Pedro Rui Barbosa c 8.5 100 F 
15 d..: Nov..:mbro Rui fiarboosa S:w Paulo c 8.5 110 F 
15 d..: :>lov..:mhro Sao Paulo Campos Salk"l< c 8.5 110 F 
Sao S..:ha,1 i~<' Aquidab:m Jose Bonif:icio c 8.5 11 0 F 
S:w Scba~ i~o Jose Bonifácio 9 d..: Julho c 8.5 100 F 
S:w Scha~i~,, 9 d.: Julho Episcopal c 8.5 110 F 
Sa<> S..:hast i ih> EpiSC<'P3l :\\", Sao Carlos c 8.5 100 F 
S:w S.:h:1'1 i~o :\Y. Sao Carl<>s :\l.:xandrina c 8.5 110 F 
Sao Schast ião :\l.:x:mdrina Sao J<>aquim c 8.5 90 F 
Sao Scba~ião Sao Joaquim Don Pedro 11 c 8.5 100 F 
S:w Scha~i~o Don P.:dro Rui B:1rbos.1 c 8.5 100 F 
Sao Scba,1ião Rui Barboosa Sao Paulo c !U 100 F 
Sao Scha~i~o Sao Paulo Campos Sall~"l< c 8.5 100 F 
I' c. Tei xcir:o :\quidahan Jose B<mit:icio c 8.5 100 F 
1'.:. Teixeira Jose ll<>nit:i~io 9 de .Julho c 8.5 110 F 
I' e. Tei xcira 9 de .Julho Episcopal c 8.5 100 F 
l'e. Tcix..:ira Epise<>pal :\\'. Sao Carlos c lU 100 F 
1'..:. Teixeira i\,., San Carlos :\lcx:mdrina c 8.5 11 0 F 
I'.:. Tci x..:ira ,\lcx:mdrina Sao.loaquim c 8.5 90 F 
1'.:. Tcix..:ira Sao Joaquim Don Pedro 11 c 8.5 100 F 
Pc. T..:i xcira Don Pedro Rui Barhosa c 8.5 100 F 
P..:. Teixeira Rui Barboos:a Sao Paulo c 8.5 100 F 
Pc. T~ixcira S:w Paulo Campos Salks c 8.5 100 F 

FAIXAS ICP 

1 60 

I 60 

I 60 

I 60 

I 60 

I 40 

I 60 

I 60 

I 40 

I 40 

I 60 

I 80 

I 60 

I 80 

I 80 

I 40 

I 60 

I 40 

1 60 

I 60 

1 60 

I 80 

1 80 

I 60 

TR.\FEGO 

6000 

6000 

6000 

6000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

+-
0 



TABELA A. I - Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

I ~ÍCIO CLASSE 

TRÁFEGO 
l"Ol\11-:_Rl'A FIM LARGURA C O MPRIMENTO PAVIMENTO FAL'XAS ICP FUI"CIONAL 

!-.tal. O.:od <>ro Aquid~h~n Jose Bonifacio c 8.5 100 F I 40 5000 
1-.lal. Dcodt>ro Jo~ Bonit:icio 9 de Julho c 8.5 100 F 1 60 5000 
:\tal. Dcod<>ro 9 de Julho Episcopal c 8.5 110 F I 40 5000 
1-. lat. Dc<>d<•ro Epi~c<>pal :\v. Sao Carlos c 8.5 100 F 1 40 5000 
:\1:>1. Deodoro :\ \'. Sat> Carlos :\l.:xandrina c 8.5 120 F 1 60 5000 
1-.ta l.lk<>d<>ro ,\lcxandrina Sao Joaquim c 8.5 90 F I 60 5000 
:\la I. D.:odnro Sat> .lt>:>quim Don Pcdro 11 c 8.5 100 F I 60 5000 !-.tal. Dcud,>ro !); .. , Pedro Rui Barho!:..1 c 8.5 100 F 1 40 5000 1-.lal. lkodoro Rui Barh<>osa Sao Paulo c 8.5 100 F I 80 5000 I\ tal. Deod<>ro Sao Paulo Campos Sallcs c 8.5 100 F I 40 5000 7 d.: S.:temhrn :\quidahan Jose Bonif:icio c 8.5 100 F I 40 5000 7 dc s~·t.·mhro Jose Bonif:ido 9 de Julho c 8.5 100 F I 40 5000 7 dc S.:t~·mhro 9 dc JuU1o Episcopal c 8.5 100 F I 60 5000 7 de s~tcmhro Epi~eopal :\v. Sao Carlos c 8.5 100 F I 40 5000 7 de s~'l.~'lnhro Av. Sao Carlos .·\kxandrin~ c 8.5 120 F I 80 5000 7 de s~t~'lnhm ,\Jcx~ndrina SaoJoaquim c 8.5 90 F 1 90 5000 7 de Sá~'lnhro Sao.loaquim Don Pedro 11 c 8.5 100 F I 60 5000 
7 '"' s .'l. emhro lx 111 1'cdn• Rui Barht>S:I c 8.5 100 F I 20 5000 7 de Sácmhro Rui ll:•rhoosa S~o P~ulo c 8.5 100 F I 40 5000 7 de s .tcmhro Sao P~ulo Ant. Rodr c 8.5 210 F I 80 5000 1-. laj Jose Inácio Aquidahan Jose 13onif3cio c 8.5 100 F I 60 5000 1-.taj Jose ln:id o J,,~ Bonif3cio 9 de Julho c K5 100 F 1 40 5000 :\ taj Jose ln:i.-io 9 de Julho Episcopal c K5 110 F I 60 50()() 1-. laj ,1,,~.: ln:i.-io Epi~cnpal :\\'. S:m C arfo~ c 8.5 100 F l 60 5000 1-.laj Jose l n:i~io !\\'. Sao C:lrlt>s Alexandrina c 8.5 120 F I 80 5000 



TA BELA A. 1 - Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

INICIO 
CLASSE 

TRÁFEGO 
NOME_ RUA FIM LARGURA COMPRIMENTO PAVIMENTO FALXAS ICP FUNCIONAL 

1-.laj Jose ln:icio Al.:x:mdrina Sao Joaquim c 8.5 90 F 1 60 5000 
Maj Jose Inácio Sao Joaquim Don Pedro 11 c 8.5 100 F 1 60 5000 
1-.laj Jose ln:icio Don Pedro Rui B:ubo$3 c 8.5 100 F I 60 5000 
~laj Jose Jn:icio Rui Barboos:~ Sao Paulo c 8.5 100 F I 60 5000 
Maj Jo~e ln:icio Sao Paulo .-\nt. Rodr c 8.!' 210 F I 60 5000 Conde d,, Pinhal Aquidahan Jose Bc:>nif:icio c 8.5 100 F 1 60 4000 
C<>nde do Pinhal Jose Boni f:icio 9 de Julho c 8.5 100 F 1 60 4000 Cond.:d,, Pinhal <J d.:.lulho Episcopal c 8.5 11 0 F 1 40 4000 
C<>nd.:d,, Pinhal Epis.:r•pal :\v. Sao Carlos c 8.5 100 F I 60 4000 Cond.: do Pinhal :\v. Sa,, Carlos Alexandrina c 8.5 120 F I 80 4000 
C<>nde do Pinhal Al.:x:tndrina Sao Joaquim c 8.5 90 F I 60 4000 Conde do Pinhal Sao Joaquim Don Pedro 11 c 8.5 100 F I 40 4000 Conde do Pinhal Don P.:dro Rui Barhns:~ c 8.5 100 F 1 40 4000 Conde d<> Pinhal Rui Barh<>~>sa Sao Paulo c lU 100 F 1 60 4000 Conde c],, Pinhal Sao Paulo Campos Sallcs c 8.5 80 F 1 60 4000 Udcl\bio Aquid.•han Jose Bonifácio c 8.5 60 F 1 60 6000 13 d.: 1\laio Jose Bonif:icio 9 do: Julh<> c. R.5 100 F 1 40 6000 I 3d.: 1\'l:tio 9 d.: Julho Episcopal c lU 110 F 1 60 6000 Udel\l:>io Episcopal A v. Sao Carlos c 8.5 100 F I 60 6000 1J d.: 1\laio :\v. Sao Carlos Alexandrina c !U 120 F 1 60 6000 IJd.: 1\bio Akxandrin:1 Sao Joaquim c 8.!' 90 F 1 60 6000 13 do: 1\l:lin Sao Joaquim (),,., P.:dm 11. c 8.!' 100 F 1 60 6000 13 d.: 1-.lai<> lx>11 Pedro Rui B:lrho~ c !! .5 9() F I 40 6000 13 d.: 1\laiu Rui Barh''''~ Sao Paul<> c 1!.5 100 F I 60 6000 U dc 1\lai<> S:w Paulo Campos Salk-s c 8.5 100 F 1 40 6000 



TABELA A. I- Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

I~ÍCIO CLASSE JliOI\IE_Rl.TA FIM LARGURA COMPRIMENTO PAVIMENTO FUNCIONAL 

A4uiwhan 2R d.: Setembro Carlos Botelho c 8.5 100 F 
Aquid:lh~n c~rlos 13otelho 15 de Novembro c 8.5 110 F 
:\<)Uid~h:tn 15 dc N<'V<"tnhro Sao S.:b::1st i ao c 8.5 100 F 
:\4uid:lhan Sao Sd>astião Pe. Teixeira c KS 100 F 
Aquid:lhan Pe. Teixeira ~lal. Deodoro c 8.5 100 F 
:\quid:lban :\la I. Deodoro 7 d.: S<'t.:mbro c 8.5 100 F 
:\t)uid~h~n 7 de S<'temhro :'1 laj Jose Inácio c 8.5 100 F 
t\quid!!h:tn :\l!!.i JC~~.: Jn:ici o Cond.: dCI Pinhal c 8.5 100 F 
:\quidah:m Cond.: d0 Pinhal 13 d.: 1\laio c 8.5 90 F 
.-\quid:than Cond.: do Pinhal 13 d.: 1\l~io c 8.5 30 F 

J••s.: Booila<-i<> 28 d.: S..:t.:mhro Carlos Botelho c 8.5 110 F 
J<>s.: rlonil:icio Carlos Bot.:lho 15 de Novembro c 8.5 100 F 
.los.: Bon if:ieio 15 d.: l'<>v<mhro Sao S.:bast ião c 8.5 100 F 
Jose Bonif:k-io s~,, Seha5tiao Pe. Teixeira c 8.5 100 F 
Jose Bon i f :i cio Pe. T cixeira :\bl. D.:odoro c 8.5 100 F 
Jos.: Bonil:icio :\tal. Deodoro 7 de Sct.:mbro c 8.5 100 F 
Jos.: Bonif.;cio 7 de S..:tembro :'llaj Jos.: Inácio c 8.5 100 F 
Jos.: Boo ilado :\la.i J<1sc In:ido Condc do Pinhal c 8.5 90 F 
Josc Bonit:icit> Conde dt> Pinhal 13 dc 1\laio c 8.5 120 F 
Jos.: Bonif:i<-io 13 de lo.laio Jesuíno de .'\mtda .c 8.5 100 F 

9 de Julho 2R dc S~1emhro Carlos 13otclho c 8.5 100 F 
9 de Julho Carlos &"1\cUto 15 de Novembro c 8.5 100 F 
? de Julh<> 15 de :-<,,,·emhrCI Sao Sd>a~'ti~,, c 8.5 100 F 
? dc Julh<> Sa,, Sd>ast ião l'c. Teixeira c R.5 100 F 
9 d.: Julho l'c. Teixcir3 lo. lal. Deodoro c 8.5 100 F 

FAIXAS ICP 

I 80 

I 60 

I 80 

1 80 

I 80 

1 60 

l 60 

1 60 

I 80 

I 60 

1 80 

1 60 

I 60 

I 60 

1 60 

I 60 

I 40 

I 40 

1 40 

1 60 

I 60 

I 60 

I 40 

1 60 

I 40 

TRÁFEGO 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 +w 
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TA BELA A.1 - Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

INÍCIO 
CLASSE 

TRÁFEGO 
NOME_RllA FIM LARGllRA COMPRIMENTO PAVIMENTO FAL'XAS ICP FlJNCIONAL 

9 de Julho Mal. Deodoro 7 dc.:S~cmbro c 8.5 110 F I 60 6000 
9 de Julho 7 de s~-tcmbro ~!aj Jose ln:ício c 8.5 100 F 1 40 6000 
9 de Julho ll.!aj J,,se ln~cio c,,nde do Pinhal c R5 100 F I 40 6000 
9 de Julho Conde do Pinhal 13 de ll.laio c lU 120 F I 40 6000 
9 de Julho 13 de 1\laio JC!<uino de Arruda c 8.5 100 F I 60 6000 
Episcopal 28 de Setembro Carlos Botelho c 8.5 110 F 1 80 6000 
Episcopol Carlo~ Botelho I 5 de Novembro c 8.5 100 F I 60 6000 
Epi~er•pnl I~ de Nov~·mbro Sao s~-bast ião c 85 100 F I 60 6000 
Episcrop;1! Sao Sd'last iJo Pc. Teixeira c 8.5 100 F 1 60 6000 EpiSC\'fl:ll Pe. T~-ixcira ll.lal. Deodoro c 8.5 100 F I 60 6000 
EpisCo'flal Mal. Deodoro 7 de s~"!cmhro c 8.5 110 F 1 60 6000 Episcopal 7 de s~-t~"lnbro ~laj Jose Inácio c 8.5 I lO F I 40 6000 
Epi~C<'fla l ll.laj Jose ln:ício Conde do Pinh:~l c 8.5 90 F I 60 6000 
Episc•'Pal Conde do Pinhal IJ de li. !ai<.' c 8.5 120 F I 80 6000 
Epi~c<'•pnl I 3 de l\laio J~uino de Arrud:l c 85 100 F I 80 6000 Av. Sao Carlos 28 de Setembro Carlos Botelho A 8.5 90 F 2 60 15000 :\\'. Sao Carlos Carlos FkJtclho I 5 de Novembro A 8.5 120 F 2 80 15000 :\v. Sao Carlos I 5 de Novembro Sao Scbasti:lo A 8.5 100 F 2 80 15000 Av. Sao Carlos Sao S~-bostiao Po=. Teixeira ,\ 8.5 110 F 2 80 15000 A\'. Soo Co rios Pe. Teixeira 1\lal. Deodoro !\ 8.5 100 F 2 60 15000 A\'. Sao Carlos l\131. Deodoro 7 de S~embro A 8.5 100 F 2 80 15000 ,.\v. Sao Carlos 7 do= Seto.."lnbro l\laj Jose Inácio A 8.5 100 F 2 60 15000 Av. Sao Carlos Maj Jose Inácio C<lnde do Pinhal A 8.5 )]() F 2 80 15000 A\'. Sao Carlos Conde do Pinhal 13 de Maio A 8.5 100 F 2 80 15000 i\\'. San Carl<'s 13 de Maio Jesuíno de i\rrud:1 :\ 8.5 100 F 2 60 15000 



TABELA A. 1 - Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

INÍCIO 
CLASSE 

TR..\FEGO 
NOME_ Rl;.-\ FIM LARGURA COMPRll\IENTO PAVI:MENTO FAIXAS JCP Fl!NCIONAL 

:\lex:mdrina 28 de s~'l.cmhro C~rlos Botdho c 8.5 11 0 F I 60 6000 
:\lexandrin~ Carl<>s JJotcllw 15 de No\'embro c 8.5 100 F I 90 6000 
:\kx~ndrina 15 de l'o\'emhro Sao Sebastião c 8.5 100 F I 90 6000 
.-\kxandrina Sao Seha,;t iilo Pe. T cixeira c 8.5 100 F I 80 6000 
:\lexandrina Pe. T cixeira \131. D!!odoro c 8.5 100 F I 80 6000 
:\lcx:mdrina ~lal. Deodoro 7 de Setembro c 8.5 110 F I 80 6000 
:\kxandrina 7 d.: S.:t.:mbro ~bj Jose Inácio c 8.5 100 F I 80 6000 
:\kxandrina ~bj Jose Inácio Conde do Pinhal c 8.5 100 F I 80 6000 
:\kx:mdrina Conde do Pinhal 13 de ~l~io c 8.5 110 F I 60 6000 
:\kxandrina 13 d.: ~!ai ,, J.:suino de Am1da c 8.5 100 F I 60 6000 
Sa<> J<>:J<tuim 28 de s~'l.eml'- r<> Carlos Rotdho c 8.5 110 F I 80 4000 
San J<>aquim Carlos Botelho I 5 de ~o,·cmhro c 8.5 110 F I 80 4000 
Sao Jo:J<tuim 15 de N""~'lnhro Sao Sebastião c 8.5 100 F I 80 4000 Sa<> J<>aquim Sao S.:hast ião Pc. Teixeira c 8.5 100 F I 60 -1000 S:w J<~aquim Pe. Tcix~-ira :\bl. Oc<~dor<> c 8.5 100 F I 60 -1000 Sa<> Joaquim :\!ai. n~'(ldon> 7 de s~'l..:mbro c 8.5 110 F I 60 4000 Sao Joaquim 7 de s~tcmhm :\laj Jose Inácio c 8.5 100 F I 60 4000 Sao .l<>~quim ~laj .I<>Se Inácio Conde do Pinh:~l c 8.5 90 F I 60 4000 Sao Jo:~quim Conde do Pinhal 13 de Maio c 8.5 120 F I 60 4000 Sa<> .h>aquim 13 d.: l\!aio Jcsuino de Am1da c 8.5 100 F I 20 4000 
J), ~~ Pedro 11 28 de s~'l.cmhro Carlos Botelho c 8.5 11 0 F I 90 3000 ])"''Pedro 11 Carl<>s B<>tdlw I 5 de N<wemhn> c 8.5 100 F I 40 3000 D<>n Pedro 11 I 5 de No\'emhro Sa,, Sch:~st iii <> c lU 100 F I 40 3000 !),~, l'<·dro 11 S:Hl Seha,t iào 1\.\ Td~~ir:1 c 8.5 100 F I 80 3000 
1),~, Pedn> 11 Pe. Teixeira \!ai. Deodoro c KS 100 F I 60 3000 

+-
'J • 



TA BELA A. 1 - Dados de Inventário e Levantamento da Condição do Pavimento (continuação). 

I~ÍCIO 
CLASSE 

TRÁFEGO 
NOME_ RUA FIM LARGUR-\ COMPRIMENTO PA\1MENTO FAIXAS ICP Flll'\CIONAL 
Don l'.:dro 11 ~laL D.:odoro 7 de S.:tembro c 8.5 110 F I 60 3000 
D<'" Pedro 11 7 de Sll..:mbro Maj Jo$e ln:icio c 8.5 11 0 F I 40 3000 
f)l>n Pedro 11 \laj Jose Inácio Conde do Pinh:~l c 8.5 90 F I 40 3000 
Dr•n P .:dro 11 Conde: do Pinh:~l 13 de M:~io c 8.5 120 F I 60 3000 
!),~, P.:dro li Ud.:t-.laio J.:$uino de :\m•da c !!.5 100 F l 60 3000 
Rui Barb~>sa 2~ d.: Sctcmbr~> C:~rlM Bot.:U10 c 8.5 li O F l 80 2000 
Rui Barbos:~ Carlo~ Rotdh o 15 de Novembro c 8.5 100 F l 40 2000 
Rui Barbos:~ l 5 de N<.wembro Sao Scbast ião c 8.5 100 F l 60 2000 
Rui B.,rb<>s.1 Sao Sd1ast ião Pe. Teixeira c 8.5 100 F l 40 2000 
Rui B:1rhosa !'c. Tcixc-ir:1 ll.l:1 L Deodoro c 8.5 100 F l 60 2000 
Rui Barbosa \h L Deod<>ro 7 d.: Setembro c 8.5 11 0 F l 60 2000 Rui Barbosa 7 d.:S1.1.:mbro 1\laj Jose ln:icio c 8.5 11 0 F I 80 2000 Rui Barhos:~ 1-.!aj Jose ln~cio Conde do Pinhal c 8.5 90 F l 40 2000 Rui Barbos:~ Conde do Pinhal 13 de Maio c 8.5 11 0 F I 80 2000 Rui Barb~>sa 13 de 1\bio Jesuíno de Arruda c 8.5 100 F l 60 2000 Sao Paulo 2~ de Setembro Carlo$ Botelho c 8.5 110 F l 80 2000 Sao Paul~> Carlos Botdho 15 de No\·embro c 8.5 100 F l 80 2000 S:a1 Paulo 15 de :-Jov.:mbro Sao S.:bastião c 8.5 11 0 F l 80 2000 Sao Pauh> S:10 Sebastião Pe. T.:ixcira c 8.5 100 F l ~o 2000 Sao Paulo Pe. T cixcira :\la L Deodoro c !!.5 100 F l ~o 2000 Sal> Paul!> MaL Deod<>ro 7 d.: s~-tcmbro c 8.5 11 0 F l 60 2000 S:t<> Paulo 7 de Setembro ll.laj Jose ln:ieio c 8.5 100 F l 80 2000 Sao Paulo 1-.lsj Jose 1n:i<..-io Conde do Pinhal c 8.5 90 F I 80 2000 S:1o Paulo C1>nde do Pinhal l3 de Maio c 8.5 120 F l 80 2000 S:11> Paulo 13 de 1\laio J~uino de Arruda c 8.5 100 F l 60 2000 
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ANEXOB 

LISTAGEl\1 DOS PROGRAMAS INTERFACE E SGPUSP 



1 - Programa INTERFACE 

Private Sub processar Click() 

Dim count As Long, cocligo As Sh"ing 

Dim path As String 

Dim tmp As Variant 

Dim ws As Workspace 

Dim interf As Recordset, unns As Recordset 

Dim mdb As Database 

path = "y:\jgomez\macros\interface" 

Set ws = Workspaces(O) 

Set mclb = ws.OpenDatabase(path, True, False, "dBASE IV;") 

Set interf = mclb. OpenRecordset("interfac.clbf') 

Set unns = mdb.OpenRecordset(''unnspl.dbf') 

Me.Show 

urms.Movefirst 

bar. Max = unns. RecordCount 

count =O 

While Not urms.EOF 

codigo = unns("codigo") 

interf. MoveFirst 

On Errar GaTo no existe 

While Not intetf.EOF Anel intetf("codigo") <> codigo 

inte1f.MoveNext 

Wend 

GaTo normal 

no existe: 
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MsgBox "Não existe codigo " & codigo 

End 

normal: 

If intetf("codigo") = codigo Then 

interf.Edit 

For i= 2 To 17 

tmp = unns.Fields(i) 

intetf.Fields(i) = hnp 

Next 

interf. Update 

End Tf 

unns. M oveN ext 

count = count + 1 

bar. Vai ue = count 

Label = "Processando " & count & " de" & urms.RecordCount 

Me.Refresh 

Wend 

Label = "Fim " & couut & " de " & unns.RecordCount 

interf.Close 

urms.Close 

mdb.Close 

End Sub 

1.49 



2 - Pl'Ograma SGPUSP 

Módulo 1 : Planejamento em Júvel de rede 

Priva te Sub Start_ Click() 

Dim base As Database 

Dim dbf As Recordset 

Dim ws As Workspace 

Dim n As Long, count As Long 

Dim matriz( I To 5, 1 To 5) As Integer 

Dim cicp As Integer, cidade As Integer, ctrafego As lnteger 

Dim estAs Integer 

150 

matriz(!, 1) = 1: matriz(!, 2) = 2: matriz(!, 3) = 3: matriz(! , 4) = 4: matriz(!, 5) = 5 

matriz(2, l) = 6: matriz(2, 2) = 7: matriz(2, 3) = 8: matriz(2, 4) = 9: matriz(2, 5) = lO 

matriz(3, I) = 11 : matriz(3, 2) = 14: matriz(3, 3) = 17: matriz(3 , 4) = 19: matriz(3, 5) = 20 

matriz( 4, 1) = 12: matriz( 4, 2) = 15: matriz( 4, 3) = 18: matriz( 4, 4) = 21 : matriz( 4, 5) = 22 

matriz(5, 1) = 13: matriz(5, 2) = 16: matriz(5, 3) = 23: matriz(5, 4) = 24: matríz(5, 5) = 25 

Set ws = Workspaces(O) 

Set base = ws.OpenDatabase("y:\jgomez\mapas\", Tme, False, "dBASE 

IV;") 

Set dbf = base.OpenRecordset("paviment.dbf') 

ivle.Show 

dbf. MoveFirst 

bar.Max = dbf.RecordCount 

count = O 

While Not dbf.EOF 



icp = dbf("ICP") 

cicp = Int((icp - 10) I 20 + 1) 

idade = dbf("IDADE") 

cidade = Int(5 - Min(idade I 5, 4)) 

matriz 1 = matriz( cicp, cidade) 

trafego = dbf("trafego") 

c trafego = lltt(5 - ~tlin(trafego I I 000, 4)) 

c f = dbf("Class _Func ") 

ccf = InStr("ACL", cf) 

mat:riz2 = (ctrafego- 1) * 3 + ccf 

dbf.Edit 

dbf("ip") = 0.7 *matriz! + 0.3 * matriz2 

est = arvore( cicp, cidade, c trafego) 

dbf("estrategia") = est 

dbf.Update 

bar. V alue = count 

If ( count Mod 50 = O) Then 

Label = "Processando" & count & " de" & dbf.RecordCount 

Me.Refresh 

End If 

count = count + I 

dbf.MoveNext 

Wend 

dbf.Close 

base.Close 

End Sub 
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Private Function arvore(icp As lnteger, idade As lnteger, trafego As Integer) 

As lnteger 

Select Case icp 

Case I To 2 

Select Case idade 

Case 1 To 2 

Select Case trafego 

Case 1 To 2 

arvore= 5 

Case 3 To 5 

arvore = 4 

End Select 

Case 3 

Select Case trafego 

Case 1 To 2 

arvore = 5 

Case 3 

arvore = 4 

Case 4 To 5 

arvore= 3 

End Select 

Case 4 To 5 

Select Case h·afego 

Case 1 To 3 

arvore = 4 

Case 4 To 5 

arvore= 3 

End Select 



,, 

End Select 

Case 3 

Select Case idade 

Case 1 To 2 

Select Case trafego 

Case 1 To 3 

arvore = 3 

Case 4 To 5 

arvore = 2 

End Select 

Case 3 

Select Case trafego 

Case 1 To 2 

arvore = 3 

Case 3 

arvore = 2 

Case 4 To 5 

arvore = 1 

End Select 

Case 4 To 5 

Select Case trafego 

Case 1 To 3 

arvore = 2 

Case 4 To 5 

arvore = O 

End Select 

End Select 

Case 4 To 5 

Select Case idade 
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Case 1 To 2 

Select Case trafego 

Case 1 To 2 

arvore = 1 

Case 3 To 5 

arvore = O 

End Select 

Case 3 

Select Case trafego 

Case 1 To 2 

arvore= I 

Case 3 To 5 

arvore = O 

Encl Select 

Case 4 To 5 

arvore = O 

End Se1ect 

End Select 

End Function 

!54 



IVlódulo 2 -1vf&R em nivel de projeto 

Priva te Sub ex.ibir_ Click() 

IfNot procurar Then 

MsgBox "O código: " & id.Text & "não existe ... " 

GoTo saida 

End Tf 

count row = 1 

defeito l 

defeito2 

defeito3 

defeito4 

defeitoS 

defeito6 

defeito7 

defeitoS 

defeito9 

defeito lO 

defeitoll 

defeitol2 

defeito] 3 

defeitol4 

defeitol5 

' levar na tela 

sai da: 

End Sub 
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1\!Jódulo 3 - Identificação de seções críticas 

Private Sub Fonn_Load() 

Dim idade As lnteger, material As Integer, tipo _rede As Integer 

Dim tmp As Integer 

Dim count As Long 

'Abrir a base de dados (água) 

Me.Show 

agua. TVloveFirst 

bar.Max = agua.RecordCount + 1 

count = O 

For i = 1 To agua.RecordCount 

idade = agua("idacle") 

material = agua("material") 

tipo _rede = agua("tipo _rede") 

agua.Edit 

agua("critico") = critico(idade, material, tipo _rede) 

agua. Update 

continuar: 

bar.Value = count 

If ( count Nlocl 50 = O) Then 

Label = "Processando " & count & " de " & agua.RecorclCount 

Me.Refresh 

End If 

count = count + 1 

agua.MoveNext 

Next 
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'Fechar a base da rede de distribuição ( água ) 

End Sub 

Priva te Funcrion critico(idade As lnteger, material As lnteger, tipo _rede As 

Integer) As lnteger 

Dim 1pta As Integer, tmp As Integer 

idade = idade - 1 

material = material - 1 

tipo _rede = tipo _rede - I 

tmp = idade * 9 + material * 3 + tipo _rede + 1 

Select Case tmp 

Case I To 5 

critico = 1 

Case 6 To 10 

critico= 2 

Case 11 To 15 

critico= 3 

Case 16 To 20 

critico= 4 

Case 21 To 27 

critico = 5 

Encl Select 

End Function 



ANEXO C 

RESUl\tiO DAS BASES DE DADOS SOBRE O PAVIl\tiENTO 

(PAVEl\tiENT.DBF) E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

(RED_AGUA.DBF) 

15X 



Resumo da base de dados sobre o pavimento - Pavement 

ID NOME RUA PAVIMENTO COMPRIMENT LARGURA FAIXAS CLASS FUNC IDADE 
6398 28 de Setembro F 100 8.5 1 c 12 
6406 Carlos Botelho F 100 8.5 1 c 7 
6~17 15 de NoYembro F 100 8.5 1 c 10 
6~28 Sao Sebastião F 100 8.5 1 c 22 
6516 Pe. Teixeira F 100 8.5 I c 12 
6531 Mal. Deodoro F 100 8.5 l c 8 
65~5 7 de Setembro F 100 8.5 I c 10 
6559 Maj Jose Inácio F 100 8.5 l c 7 
8296 Conde do Pinhal F 100 8.5 I c 17 
7389 13 de Maio F 100 8.5 I c 7 
7.J61 Aquidaban F 100 8.5 1 c 16 
7~7~ Jose Bonifácio F 100 8.5 l c 16 
7~87 9 de Julho F 100 8.5 I c 8 
6387 Episcopal F 100 8.5 I c 12 
6~52 AY. Sao Carlos F 100 8.5 2 A 4 
6~98 Alexandrina F 100 8.5 I c 4 
6502 Sao Joaquim F 100 8.5 I c 7 
6506 Don Pedro 11 F 100 8.5 l c 12 
6510 Rui Barbosa F 100 8.5 I c 16 
651~ Sao Paulo F 100 8.5 I c 22 

'. 
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Resumo da base de dados sobre o pavimento- Pavement (continuação). 

10 TRAFEGO POR CAMINH VOL CAMINH ICP ESTRATEGIA IP S TFADIGA E TFADIGA 
6398 3500 ~ I60 60 3 I2.5 I 2 
6~06 6000 ~ 2~0 60 2 13.9 1 2 
M17 6000 ~ 2~0 40 5 6.2 3 2 
6~28 3000 ~ 160 60 3 9.2 I 2 
65 16 3000 ~ I60 40 5 7. 1 3 2 
6531 5000 ~ 200 40 5 6.2 I 2 
65~5 5000 ~ 200 ~o 5 6.2 3 2 
6559 5000 ~ 200 60 2 13.9 I 2 
8296 ~000 ~ 200 60 3 lO A I 2 
73g9 6000 ~ 200 60 2 13.9 I 2 
7~61 3000 ~ 160 60 3 11.3 I 2 
7~7~ 3500 ~ 160 60 3 10.4 I 2 
7~87 6000 ~ 2~0 60 3 I2.5 I 2 
6387 6000 ~ 2~0 60 3 12.5 I 2 
6~52 15000 ~ 600 80 o 15 I 2 
6~98 6000 4 240 90 o 17.4 I 1 
6502 ~000 ~ 2~0 75 o 15.3 
6506 3000 ~ 200 ~o 5 7. 1 I 2 
6510 2000 ~ 160 40 ~ 7.3 1 2 
65 1 ~ 2000 ~ 160 70 o ~ 0.8 I 2 



Resumo da base de dados sobre o pavimento - Pavement (continuação). 

lD S TBLOCOS E TBLOCOS S TLATERAL S TLONGITU S TREFLEXA S TTRANSVE S REMENDOS S PANELAS 
6398 2 2 2 3 
6-t06 1 
6-t17 3 2 1 2 
6-t28 l I 2 
6516 1 2 2 3 1 3 
6531 1 

65-t5 3 3 
6559 l 2 
8296 l 2 
7389 I 2 
7-t61 l 2 
7-t7-t I 2 
7-t87 I 2 
6387 1 2 2 2 2 2 2 2 
6-t52 I 1 1 
6-t98 2 2 1 
6502 

1 1 
6506 2 2 
6510 

651-t 



.. 
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Resumo da base de dados sobre o pavimento - Pavement (continuação). 

lD S DPERMANE S CORRUGAC S EXSUDACA S AGPOLIDO . S DESGASTE .DESN PISTA BOMBEAMENT 

6398 2 

6406 

6417 2 1 

6428 

6516 2 1 2 1 

6531 

6545 

6559 

8296 

7389 

7461 

7474 

7487 

6387 2 2 2 2 2 1 

6452 I 1 

6498 

6502 1 1 

6506 

6510 

6514 



Resumo da base de dados da rede de distribuição de água- Red_Agua. 

ID IDADE MATERIAL TIPO REDE DIAMETRO PINICIO PFIM COTA INICIO COTA FIM CRITICO 
16~ 3 3 3 50 5 
145 2 1 2 200 3 
151 2 3 3 50 4 
1255 3 3 3 50 5 
255 2 3 3 75 4 
259 2 3 3 50 4 
2~7 3 3 3 50 5 
265 I 2 I 250 1 
238 I I 2 200 1 
368 3 3 3 50 5 
31 3 3 3 50 5 
136 3 3 3 50 5 
1~0 3 3 3 75 5 
1~7 3 3 3 75 5 
155 3 3 3 50 5 
58~ 3 3 3 50 5 
588 2 3 3 75 4 
581 I I 2 200 1 
595 2 3 3 50 4 
1275 3 3 3 50 5 


