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RESUMO 

As rodovias contribuem diretamente para o crescimento econômico de um país, pois promovem o transporte de 

bens, mercadorias e pessoas, o que diminui o defasamento entre setores desenvolvidos e subdesenvolvidos. As 

obras rodoviárias demandam elevado recurso do setor público, principalmente nas fases de terraplenagem e 

pavimentação. Contudo, é necessário que seja feito adequado investimento e correta aplicação dos recursos, 

sendo isso possível através do planejamento, que fornece um melhor domínio  de todo o projeto com os custos 

envolvidos. A aplicação dos conceitos da construção civil no planejamento de obras rodoviárias, através de um 

manual, pode auxiliar na otimização das atividades a serem executadas e  promover melhor alocação dos 

recursos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O planejamento é uma das etapas mais importantes da criação de qualquer empreendimento.  

Através desse conceito, tem-se um conhecimento pleno dos serviços, agilidade nas decisões, 

melhor controle do orçamento, referência para acompanhamento e metas, e eficiência na 

condução dos trabalhos.  Em geral, a obra rodoviária começa com uma participação na 

licitação, por isso é fundamental um planejamento adequado que melhor defina uma 

otimização dos recursos, atendimento dos prazos, qualidade, segurança e redução dos custos. 

 

No caso do Brasil, segundo os dados da pesquisa realizada em 2013 pela Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), esse tipo de infraestrutura é responsável por 65% de toda a 

movimentação de cargas e 90% do transporte de passageiros, aspectos que representam a 

importância de se ter uma malha rodoviária adequada à utilização. Porém cerca de 63,8% 

apresentam inconformidades quanto ao uso e à segurança de quem trafega. Dentro desse 

contexto, observa-se a necessidade de grandes investimentos no setor para que seja mantida 

ou aumentada a taxa desenvolvimento econômico do país. No entanto, as obras rodoviárias 

demandam elevado recurso econômico do setor público, principalmente nas fases de 

terraplenagem e pavimentação devido a forte incidência dos equipamentos pesados e de toda a 

movimentação de terra. Contudo, é necessário que seja feito adequado investimento e correta 

aplicação dos recursos, sendo isso possível através do planejamento, que fornece um melhor 

domínio  de todo o projeto com os custos envolvidos.  

 

A aplicação dos conceitos da construção civil no planejamento de obras rodoviárias pode 

auxiliar na otimização das atividades a serem executadas e  promover melhor alocação dos 

recursos. Um manual de referência para o planejamento de obras de terraplenagem e 

pavimentação, considerando aspectos relacionados ao custo, duração da obra e equipamentos 

utilizados, possibilita de forma mais prática a aplicação desses conceitos. 

 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente foi feita a caracterização e análise de um projeto real de uma obra de construção 

rodoviária, enfatizando as atividades de terraplenagem e pavimentação. O objetivo era 

identificar as principais variáveis integrantes do sistema, que são custo, produção, recursos, 

tipo de atividade e composição de materiais. 



 

O primeiro passo foi a identificação das atividades, posteriormente estabeleceu-se a lógica da 

estrutura analítica de projeto, observou-se os pontos determinantes referentes à duração das 

atividades, analisando toda a relação de precedência existente entre as mesmas, o que 

possibilitou a criação do diagrama de rede das atividades constituintes do projeto, sendo 

possível a determinação do caminho crítico e o cálculo das folgas. Por fim será construído o 

cronograma de acordo com todos os requisitos estabelecidos, e assim a geração da linha de 

balanço. Além disso, será estabelecido um levantamento sobre a variedade dos tipos 

existentes atualmente no mercado, adequando-os aos diversos serviços. Contudo, a 

verificação e validação do manual de referências serão feita através de especialistas por meio 

de entrevistas e visitas técnicas. 

 

3. RESULTADOS 

Com a aplicação do estudo de caso, enfatizando os temas de planejamento, terraplenagem e 

pavimentação, está sendo criado um manual de referência que auxilia os responsáveis e 

tomadores de decisão no planejamento de obras rodoviárias, contendo os seguintes tópicos: 

Estrutura Analítica de Projeto, Duração das Atividades, Precedência, Diagrama de Rede, 

Caminho Crítico, Folgas, Cronograma, Linha de Balanço, e Equipamentos. Acredita-se que, 

através do planejamento tem-se a otimização dos recursos, por conseguinte a minimização dos 

custos envolvidos e da duração das atividades, o que proporcionam melhor eficiência na 

execução dos serviços e no desenvolvimento de todo o projeto. 

 

4. CONCLUSÕES 

O conceito de estudo de caso de um projeto real de uma obra rodoviária possibilitou melhor 

contextualização e aplicação dos procedimentos de planejamento de obras de terraplenagem e 

pavimentação, o que gerou melhor encadeamento das etapas do manual de referência. A 

redação do manual permitiu explicar de forma sucinta e detalhada cada fase do planejamento, 

identificando os pontos críticos que refletem na duração e procurando adequar às formas de 

execução das atividades no campo. Há vários fatores determinantes, como o material existente 

“in situ”, o tipo, o porte e a quantidade dos equipamentos, os recursos disponíveis e as 

durações, o que reflete na qualidade do empreendimento.  Com o planejamento definido, 

otimiza-se o projeto como um todo, minimizando tempo e custo. 
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