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Resumo 
Dado o vulto das obras rodoviárias, estas se caracterizam como empreendimentos de grande 

porte, consumindo boa parte dos escassos recursos do orçamento do nosso país. A construção de 

rodovias ainda envolve uma série de procedimentos ineficientes e até rudimentares, reduzindo a 

eficácia do processo produtivo como um todo. Deste modo, torna-se premente que a indústria da 

construção civil quebre com diversos paradigmas e realize experiências de inovação tecnológica 

assim como fazem outros ramos do setor secundário da economia. As Tecnologias de Informação 

(TI) têm se evidenciado bastante nos últimos anos dado o imenso progresso tecnológico 

apresentado pelas atividades industriais e de serviços, nos mais diversificados ramos das 

atividades econômicas. Este artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica dos fatores 

restritivos à utilização de TI na Engenharia Rodoviária, fazendo em seguida diversas 

proposições acompanhadas de seus respectivos benefícios. Com o intuito de investigar a 

potencialidade do uso de TI nas empresas de construção rodoviária, realizou-se uma revisão 

bibliográfica sobre sistemas de informações logísticas. Em seguida, foram levantadas as 

atividades em que o fluxo dinâmico de informações seria desejável, bem como os fatores 

culturais, gerenciais e técnicos de impedância à ampla utilização de TI nas empresas 

supracitadas. Como considerações finais, pode-se destacar que o uso de TI na construção de 

rodovias é promissor e que a modernização tecnológica na execução de obras de grande porte é 

fundamental para redução de custos nestes empreendimentos. 
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1. Introdução 
Uma obra de Engenharia Rodoviária é um sistema composto essencialmente pelos seguintes 
elementos: 

a) Materiais a serem utilizados e removidos; 
b) Equipamentos utilizados; 
c) Equipe técnica responsável pela execução; 
d) Vias destinadas aos deslocamentos de equipamentos e indivíduos. 

Os materiais são vitais para a construção de uma rodovia. As características topográficas e 
hidrológicas do terreno, as peculiaridades geotécnicas dos materiais contidos em volumes de 
corte, aterro e jazidas de empréstimo, a qualidade dos materiais constituintes das vias onde se 
locomovem os equipamentos, bem como os materiais envolvidos na construção das camadas e do 
revestimento do pavimento, se este houver, são fatores que influenciam, tanto o tempo quanto os 
custos inerentes à realização de uma obra desta natureza. 
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Os equipamentos utilizados para execução do projeto, dentre os quais podemos citar os 
caminhões, os tratores e os scrapers, são elementos bastante relevantes nos custos unitários de 
quilômetro de rodovia, assim como no tempo de execução de uma obra dessa magnitude. 

Os indivíduos que participam da execução da obra, tais como engenheiros, técnicos, topógrafos e 
operadores de máquinas, são elos vitais para o desenvolvimento das atividades produtivas no 
canteiro de obra. É interessante ressaltar que erros em ensaios geotécnicos ou uma operação 
inadequada de um equipamento por parte de um operário podem acarretar em custos imprevistos 
pela equipe técnica. 

E por fim, os canais por onde ocorrem os fluxos de transportes de insumos e resíduos da 
produção de estradas são elementos bastante influentes na concretização da execução do projeto.  
Obras dotadas de vias de acesso e de movimentação interna adequadas podem reduzir 
substancialmente o custo operacional dos equipamentos. 

De acordo com Lima e Nobre Júnior (2004), os serviços de terraplenagem e pavimentação, por 
lidarem com a movimentação de milhares de toneladas de material e um grande número de 
equipamentos pesados, requerem uma atenção especial por parte dos construtores e dos órgãos 
contratantes. Assim, é necessário que a movimentação dos materiais entre cortes, jazidas e aterros 
seja feita de forma racional para que se consiga redução no custo das obras. 

Conforme o discutido por Jayawardane e Price (1994), pode-se considerar que as seguintes 
informações são básicas e devem estar disponíveis aos planejadores de uma típica construção de 
uma rodovia: 

a) Quantidades envolvidas em cada corte correspondendo a diferentes tipos de solos; 
b) Quantidades apropriadas de solos requeridas em cada aterro correspondendo a diferentes tipos 

de solo e graus de compactação; 
c) Possíveis localizações de locais de empréstimo ou expurgo de materiais, bem como suas 

respectivas capacidades e custos de transporte; 
d) Possíveis equipes e seus respectivos salários ou custos de operação e manutenção; e 
e) Duração antecipada do projeto. 

Fica então evidente a importância tanto da quantidade quanto da qualidade das informações 
disponíveis em uma obra de Engenharia Rodoviária, dada sua complexidade e seus altos custos 
de execução.  

Segundo Lima e Nobre Júnior (2004), os princípios da logística, se aplicados à construção 
rodoviária, podem reduzir os custos das obras através de um planejamento visando à utilização 
racional dos recursos. Um dos fundamentos logísticos que pode ser utilizado na Engenharia 
Rodoviária, para consecução da meta em questão, é o princípio das Tecnologias de Informação.  

Este artigo tem como objetivo reportar os benefícios da implantação de sistemas de informação 
em obras rodoviárias, comentando as possíveis aplicações de tal tecnologia, assim como os 
fatores restritivos da ampla aplicação desta. O texto será divido em cinco seções, citadas a seguir. 

Na primeira seção será feita uma sucinta introdução ao tema abordado, evidenciando a 
importância da aplicação de sistemas de informação nas empresas de Engenharia Rodoviária, 
assim como o objetivo e o escopo do trabalho. A segunda seção destina-se a mostrar os fatores 
restritivos à ampla utilização de sistema de informação nas empresas de Engenharia Rodoviária. 
A potencialidade da aplicação de TI no ramo supracitado, bem como sugestões de utilização 
desta são temas abordados na terceira e na quarta seções, enfatizando-se a significância da coleta, 
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armazenamento, acesso e compartilhamento de informações nos sistemas descritos. Na quinta 
seção serão feitas as considerações finais acerca do tema abordado e, em seguida, serão 
apresentadas as referências bibliográficas que deram suporte ao trabalho. 

2. Restrições da aplicação das tecnologias de informação nas empresas de Engenharia 
Rodoviária 

Os autores Nascimento e Santos (2002) abordam o tema da aplicação de sistemas de informação 
na construção civil, apontando quatro pontos que são os principais fatores de impedância para a 
popularização do uso de TI no setor. São eles: 

a) Barreiras ligadas aos profissionais; 
b) Barreiras ligadas aos processos; 
c) Barreiras ligadas ao setor/empresas; 
d) Barreiras ligadas à tecnologia. 

Diferentemente do que ocorre nas indústrias do setor automotivo e nas grandes transportadoras, a 
indústria da construção civil encontra não conseguiu impulsionar a implementação de sistemas de 
informação nas suas atividades produtivas.  

Um fator que certamente implica nessa dificuldade é o baixo grau de escolaridade de muitos 
operários do ramo da construção civil. Enquanto em outros segmentos industriais os operários 
usualmente possuem formação de nível médio, na construção civil boa parte dos trabalhadores, 
infelizmente, é semi-analfabeta ou possui grandes restrições de embasamento escolar.  A falta de 
conhecimentos básicos, associada a preconceitos culturais, inibe os trabalhadores a utilizarem 
novas tecnologias.  

A baixa remuneração dos trabalhadores também é um fator que dificulta a implantação de novas 
tecnologias na construção civil. Os empresários têm receio de fornecer utensílios sofisticados 
para mão-de-obra barata já que a ferramenta, muitas vezes, aparenta ser bem mais onerosa que o 
operador. 

Muitas das atividades desenvolvidas pelos operários são rudimentares, auxiliadas por ferramentas 
manuais individuais e, por conseguinte, estes possuem dificuldade em utilizar ferramentas em 
rede e compartilhadas. 

Os profissionais que gerenciam as atividades construtivas, apesar de possuírem formação técnica, 
não possuem familiaridade com as Tecnologias de Informação e, por conseqüência, acabam não 
tendo uma visão estratégica no que tange as possibilidades de implementação de sistemas de 
informação no setor. 

No que diz respeito às barreiras ligadas aos processos destaca-se a lentidão e escassez de 
inovações relativas aos processos construtivos e gerenciais na construção civil. Os métodos 
construtivos, em muitos casos, continuam os mesmos.  

A utilização indiscriminada de empreiteiras dificulta não somente o controle da produção, como 
também do modo como se produziu (as built). Com a terceirização, a implantação e a 
uniformização de sistemas de informação tornam-se ainda mais complicadas. 

Enquanto outros setores vêem a web como uma oportunidade importante para reduzir custos com 
intermediários nas compras, muitos construtores vêem os fornecedores e empreiteiras locais 
como um elo crucial e insubstituível da cadeia de suprimentos (Hassell et al., 2000 apud 
Nascimento e Santos, 2002). 
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Com relação às barreiras ligadas ao setor/empresas, é nítido que a indústria da construção civil 
pouco investe em TI se comparada a outros segmentos industriais e prestadores de serviço. Tal 
receio se deve em parte a um dos motivos expostos nas barreiras ligadas aos profissionais: o meio 
corporativo da construção civil não está familiarizado com sistemas de informação.  

Conforme (Hassell et al., 2000 apud Nascimento e Santos, 2002), há incerteza dos dirigentes do 
setor sobre a compensação dos investimentos em TI devido ao aspecto cíclico do mercado da 
construção, no qual aquelas empresas que minimizaram seus investimentos em equipamento e 
pessoal foram recompensadas com maior lucratividade. Assim, os dirigentes desta indústria 
temem em ordenar investimentos em TI que podem rapidamente se tornar obsoletos. 

Estes fatores de impedância à ampla popularização de sistemas de informação na construção civil 
se estendem à Engenharia Rodoviária, pois as etapas de construção e manutenção de rodovias 
podem ser caracterizadas com interseções da Engenharia Civil com a Engenharia de Transportes.  

Apesar dos custos envolvidos na execução de projetos de rodovias e terraplenagem geralmente 
serem bem mais elevados do que os custos da construção de edificações, pouco se investe em 
relação à utilização de novas tecnologias, além do que diz respeito ao maquinário envolvido.  

3. Proposição de aplicações das tecnologias de informação nas empresas de engenharia 
rodoviária 

3.1 A magnitude de um sistema de gerência de pavimentos 
A mais nobre e consistente aplicação de sistemas de informações na Engenharia Rodoviária diz 
respeito aos sistemas de gerência de pavimentos. Segundo Haas et al. (1994) apud Correia 
(2003), um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) envolve um tratamento integrado e 
coordenado de todas as áreas de gerência de pavimentos, sendo ainda um processo dinâmico que 
incorpora respostas observando os vários atributos, critérios e restrições inerentes ao processo de 
otimização. 

Tendo em vista a definição proposta pelos autores citados acima, podemos sintetizar o conceito 
de um sistema de gerência de pavimentos como sendo um sistema de informações coordenado 
que visa subsidiar o processo de tomada de decisão na gestão de elementos de infra-estrutura 
rodoviária.  Na Figura 1 é apresentada a ideal estrutura de um sistema de gerência de pavimentos 
de um órgão rodoviário, como por exemplo, um Departamento de Estradas de Rodagem (DER). 

 
Figura 2 – Sistema de Gerência de Pavimentos em um Departamento de Estradas de Rodagem. 

Deste modo, também é possível afirmar que um sistema de gerência de pavimentos é composto 
pela aquisição, manuseio e compartilhamento de dados referentes às condições de uma 
determinada densidade de malha rodoviária, por parte de atores referentes às cinco atividades 
básicas e seqüenciais da Engenharia de Transportes (Planejamento, Projeto, Construção, 
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Operação e Manutenção), bem como pelo setor responsável pelo inventário e avaliação de custos 
de projetos e intervenções.  

A atividade de construção necessita de todas as informações referentes ao projeto e, por usa vez, 
as atividades de inventário e manutenção precisam da descrição completa da etapa construtiva, ou 
seja, do relatório as built. A equipe de projeto deve interagir com a equipe de inventário e custos 
para garantir a viabilidade econômica dos projetos realizados. A equipe de planejamento deve ter 
acesso às informações relativas à manutenção para traçar planos de ampliação e/ou recuperação 
da infra-estrutura existente. Em síntese, a interação entre todos os atores representados na Figura 
1, organizada por um sistema de banco de dados eficiente, deve ser uma atividade pragmática. 

Apesar de se tratar de um sistema complexo e de ser idealizado e gerenciado por equipe técnica 
especializada, um sistema de gerência de pavimentos não pode se restringir a uma única esfera de 
atores. Na figura 2, é possível observar como a interconexão deve se dar de um sistema de 
gerência de pavimentos com outras esferas técnicas e decisórias. 

 

 
Figura 3 – Interfaces de um Sistema de Gerência de Pavimentos. 

Um sistema de gerência de pavimentos tem sua abrangência restrita a trechos ou redes de 
rodovias, logo é importante a complementaridade de um sistema que abrange uma determinada 
área geográfica com sistemas inerentes a outras regiões. Computacionalmente seria inviável 
disponibilizar em cada órgão de Engenharia um sistema de banco de dados que abrangesse áreas 
geográficas a nível regional ou nacional, contudo é importante que os departamentos de estradas 
de rodagem devam ter acesso às bases de dados de outros departamentos caso seja necessário. 

O Setor Público deve ter acesso a dados consistentes referentes às condições da infra-estrutura 
rodoviária de uma determinada área para, em dueto com os Planejadores de Transporte de cada 
órgão rodoviário, estabelecer metas visando tanto o desenvolvimento sustentável da região, como 
uma alocação otimizada de recursos. Sendo assim, é possível perceber a importância que um 
sistema de gerência de pavimentos eficiente tem não apenas para questões meramente técnicas, 
como também para questões de cunho sócio-político.  

 A Sociedade em geral, com seu fundamental dever de participar do processo de estabelecimento 
de políticas juntamente com o Setor Público, tem que ter a sua disposição o inventário das infra-
estruturas supracitadas. Em uma menor escala, a Sociedade deve ter acesso a tais dados até para 
poder planejar melhor suas viagens, pois o total desconhecimento das condições das estradas é 
bastante prejudicial para os indivíduos. 

O Setor Privado, entendido aqui como conjunto de empresas dos setores primário, secundário e 
terciário da economia, deve ter acesso às condições da malha rodoviária da região que lhe cabe, 
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podendo assim planejar melhor suas viagens. Tal medida poderia, em alguns casos, reduzir os 
custos de transportes de um determinado produto ou serviço e, desta maneira, reduzir preços e 
tarifas. Uma medida simples como esta poderia trazer grandes benefícios para diversos 
segmentos da sociedade. 

Por fim, as Universidades são atores que devem não apenas ter acesso aos dados de saída de um 
sistema de gerência de pavimentos, mas também participar ativamente do processo de gestão. As 
Universidades, dadas suas importâncias para o desenvolvimento das regiões onde se inserem, 
podem contribuir de forma efetiva tanto na resolução de problemas complexos como no processo 
de idealização de inovações tecnológicas. 

4. Aplicações de tecnologias de informação na construção de rodovias 
Dentro da linha de raciocínio seguida por este trabalho, é possível perceber a ampla 
potencialidade do uso de TI em obras de Engenharia Rodoviária. A seguir, serão levantadas 
algumas proposições pontuais de tal aplicação, no que diz respeito apenas às atividades 
construtivas: 

a) Utilização de estações totais e softwares do tipo CAD e SIG; 
b) Acompanhamento de ensaios de campo utilizando microcomputadores; 
c) Dar preferência a ensaios computadorizados em detrimento a ensaios puramente mecânicos; 
d) Uso de scanners, código de barras e identificação por rádio-freqüência para o controle de 

equipamentos; 
e) Verificação contínua das condições climáticas via internet; 
f) Utilização de programas para o planejamento e o controle da produção; 
g) Monitoramento do desempenho dos equipamentos visando sua manutenção profilática; 
 

Nas etapas de levantamento da topografia da faixa de domínio, bem como no estágio de 
conferência de cotas de greide, a utilização de equipamentos mecânicos tais como teodolitos, 
níveis e taqueômetros, deve ser plenamente substituída pelo uso de estações totais. O uso deste 
último tipo de equipamento, além de oferecer ganhos em praticidade na coleta de dados e na 
precisão na aquisição destes, propicia a eliminação das cadernetas de campo, pois os dados são 
automaticamente computados no hardware do equipamento. 

Sendo assim, não é mais necessária a etapa de digitação dos dados coletados em campo para uma 
planilha eletrônica, podendo o aparelho descarregar os dados diretamente em um computador e 
propiciando o acesso destes dados por diversos usuários.  

Desenhos em papel milimetrado e a utilização de ferramentas como planímetros, curvas francesas 
e canetas nanquins são práticas que devem ser abolidas, dadas às praticidades das plataformas de 
Desenho Assistido por Computador (CAD’s) e de Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s). 
Os dados armazenados na estação total podem ser exportados para softwares desta natureza, 
facilitando de maneira relevante às etapas de manuseio dos dados, como por exemplo, a etapa de 
desenho. 

É de suma importância destacar que a utilização de SIG’s é imprescindível para o processo de 
concepção e operação de um Sistema de Gerência de Pavimentos, contudo, dado o enfoque do 
artigo à etapa construtiva de uma obra de Engenharia Rodoviária, outras imensas potencialidades 
da aplicação de sistemas de informações geográficas no ramo supracitado não serão expostas.  
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Desta forma, as proposições feitas no item (a), apesar de simples, agilizam a obtenção, o 
gerenciamento e o compartilhamento de dados em uma obra de Engenharia Rodoviária, o que 
contribui para o fluxo contínuo de informações. Tal fluxo é uma atividade que tende a aumentar a 
produtividade da obra, bem como implicar em um produto final de maior qualidade. 

Ensaios realizados ao longo da faixa de domínio e nas jazidas de empréstimo, como por exemplo, 
os ensaios de densidade in situ, devem ser acompanhados por microcomputadores, 
preferencialmente em rede, tais como palms ou notebooks. Sendo assim, a transposição de dados 
coletados de cadernetas de campo para uma planilha eletrônica é dispensada, pois os dados serão 
digitados em tempo real.  

O benefício desta medida será ainda maior caso os dados sejam coletados em um aplicativo que 
forneça imediatamente os outputs do ensaio, garantindo uma maior rapidez no acesso dos 
resultados dos ensaios por parte de diversos indivíduos. 

Ensaios que são realizados de maneira eletrônica devem ser priorizados frente a ensaios 
puramente mecanizados. Como ilustração desta proposição, consideremos o caso das sondagens 
geotécnicas, atividade fundamental em qualquer obra de Engenharia Rodoviária. A sondagem 
tradicional SPT é amplamente utilizada dada sua popularidade e seu baixo custo. Contudo, esta 
metodologia de ensaio é bastante rudimentar, implicando em perca de tempo, coleta manual de 
dados e em seu posterior tratamento.  

Um ensaio como o CPT elétrico, apesar de mais oneroso que o SPT, é de execução bem mais 
rápida e já descarrega automaticamente os dados inerentes às camadas de solo em um notebook, 
fornecendo inclusive alguns gráficos e correlações da sondagem com outros ensaios. Optando-se 
por ensaios desta natureza, existe ganho de produtividade e há também uma maior acessibilidade 
aos dados geotécnicos por parte da equipe técnica da obra.  

Em uma obra de terraplanagem, atividade básica na construção de uma rodovia, são requeridos 
diversos equipamentos para efetuar a movimentação volumes de terra. Usualmente, o pagamento 
destes serviços é feito através da contagem do número de viagens que os veículos fizeram 
carregados de materiais. Em obras de grande porte, o controle destas viagens pode ser tornar 
complexo devido à elevada quantidade de unidades de transporte envolvidas no serviço.  

Recursos como scanners, códigos de barras e Identificação por Rádio-Freqüência (RFID) podem 
facilitar bastante o controle dos caminhões, propiciando a identificação precisa de cada veículo e 
a hora exata do início e do término de cada viagem, o que possibilita também avaliar o 
desempenho do serviço contratado. O compartilhamento dos dados em questão, por diversas 
pessoas ao mesmo tempo, é novamente uma grande vantagem desta abordagem: tanto contratados 
quanto contratantes podem acompanhar, em tempo praticamente real, o desempenho dos 
equipamentos. 

O clima da região onde está sendo executada uma rodovia influencia demasiadamente o 
andamento da obra, pois chuvas, geadas e nevascas, além de prejudicarem a operação dos 
equipamentos, modificam as umidades dos materiais a serem removidos e compactados. O 
acompanhamento contínuo das condições climáticas da região via internet propicia a 
possibilidade de (re)planejamento da obra e, por conseqüência, redução de possíveis prejuízos 
por ociosidade de mão-de-obra e de equipamentos.  

O planejamento e o controle das atividades produtivas no canteiro de obras deve ser 
implementado em softwares de gerenciamento de projetos. Logo, as durações das diversas 
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atividades previstas e executadas, bem como o acompanhamento dos custos envolvidos, por 
intermédio de recursos tais como a curva S, pode ser constantemente verificado por contratados e 
contratantes do empreendimento.  

Em obras de terraplenagem e pavimentação, a gama de equipamentos, por executar ciclicamente 
atividades pesadas, carece de contínua manutenção. Esta manutenção pode se dar de diversas 
maneiras, dentre as quais podemos ressaltar limpeza, lubrificação, reparo e substituição de peças 
defeituosas.  

Controlando a utilização dos equipamentos utilizados na obra com um sistema de informações 
logísticas baseado em exceções, o sistema informará aos tomadores de decisão os momentos 
ideais para a realização de manutenção preventiva em cada máquina, evitando desta forma 
paralisações indesejáveis que implicam em altos custos para a execução do projeto.   

5. Considerações finais 
Ao longo deste texto pode-se observar a potencialidade da aplicação das Tecnologias de 
Informação nas empresas de Engenharia Rodoviária, em especial, na etapa construtiva, sendo 
também destacadas as condições de impedância para a popularização desta inovação logística no 
ramo supracitado. 

A modernização tecnológica na execução de obras de grande porte é fundamental para redução 
de custos nestes empreendimentos. Vale a pena ressaltar que, por menor que possa parecer uma 
redução percentual no custo unitário de uma obra desta natureza, dada a magnitude do 
empreendimento, qualquer economia caracteriza-se como uma quantia bastante significativa. 

Sendo assim, espera-se que o conteúdo deste trabalho possa contribuir para a idealização de 
estudos de viabilidade técnica e econômica pertinentes à implantação de sistemas de informações 
gerenciais nos canteiros nas obras de construções de rodovias e de movimentação de terras. 
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