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1. RESUMO 

Este trabalho propõe a criação de um modelo de um SGP (Sistema de 

Gerência de Pavimentos) com o intuito de melhorar as condições das vias de 

grandes centros urbanos. Além de informações sobre as vias, esse SGP também 

apresentará as soluções ideais para cada tipo de defeito, o que faz com que diminua 

a chance de incidências precoces ou reincidências de defeitos. Por fim, haverá a 

implementação em um trecho da Subprefeitura da Mooca para um estudo de caso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O crescimento econômico urbano, gerou uma maior movimentação de 

veículos sobre as vias urbanas. Esse aumento fez com que surgissem uma maior 

quantidade de patologia nos pavimentos dos grandes centros urbanos, que sofreram 

danificação com o aumento de demanda e o mau dimensionamento das vias. Dessa 

forma diversos tipos de defeitos nos pavimentos começam a surgir, tais como, 

fissuras, panelas e remendos mal executados. Isso afeta diretamente a economia do 

local e a segurança dos usuários. 

A prefeitura tem como dever e responsabilidade a manutenção e correção 

patológicas de tais falhas. Por isso ela possui dois segmentos de manutenção 

conhecidos como “tapa-buraco” e “recapeamento”. 

O Sistema de Gerência de Pavimentos é um conjunto de metodologias e 

ferramentas que auxiliam em obter informações complementares com foco na 

eficiência das tomadas de decisões, ou seja, auxiliar na criação de um sistema que 

simplifica a escolha de um método adequado para a manutenção.  

 

3. OBJETIVOS 

• Geração de um SGP, com informações sobre as vias, como trafego, estado 

atual, possíveis causas e soluções para cada tipo de defeito. 

• Analise da importância da utilização de um SGP para otimizar a 

manutenção das vias de um grande centro urbano. 

• Propor um modelo de uma ordem de prioridade de acordo com um 

estudo baseado em uma base de dados. 

• Comparar os benefícios da utilização de um SGP com o sistema 

atualmente utilizado. 

 



4. METODOLOGIA 

Para a elaboração de um método de manutenção de pavimento mais eficiente 

foram realizados estudos bibliográficos sobre a estrutura do pavimento, as 

patologias do pavimento, as principais formas de manutenção, as formas de 

avaliação e como funciona um SGP.  

Para obter a estrutura de SGP desejada é necessário: 

• Elaboração de um banco de dados de monitoramento para o 

acompanhamento;  

• Quantificar os defeitos do pavimento de cada via e analisar de acordo 

com os métodos para análise de defeitos; 

• Estabelecer uma ordem de prioridade entre gravidade dos defeitos e, 

importância e tamanho da via;  

• Propor soluções adequadas para cada tipo de defeito. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a próxima etapa desse trabalho, será fazer um estudo de caso 

escolhendo um trecho experimental dentro da região da Subprefeitura da Mooca, 

que é responsável por uma ampla área, no qual incluam-se hospitais, colégios, 

shopping, faculdades e indústrias com vias danificada para ser feito um estudo de 

caso. Posteriormente, se for viável, será proposto outra forma de avaliação que seja 

diferente da atual.  

A caracterização e um sistema de gerenciamento têm o intuito de aperfeiçoar 

e otimizar a manutenção do pavimento, sem muito investimento. Assim evoluindo as 

vias urbanas deixando-as mais confortáveis, mais seguras e mais duradouras. 

 

6. RESULTADO 

Pelo estudo de referência percebe-se que por meio de ensaios e estudos já 

realizados sobre duração das vias que com um Sistema de Gerência de Pavimentos 

aumentam a durabilidade comparado com uma via onde não foram realizados 

métodos corretos de priorização e solução para cada tipo de defeitos. Além disso o 

custo gasto sem um acompanhamento é mais elevado, ou seja, economicamente 

inviável. 



 O resultado será confirmado quanto terminarmos o estudo de caso onde 

iremos pegar um trecho e com o uso de um SGP  qual será a melhor solução para 

tal defeito. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se na pesquisa bibliográfica, já é possível afirmar que o uso de um 

SGP e manutenção preventiva é a forma mais adequada de executar o 

gerenciamento de manutenções de um pavimento seja este aplicado em vias rurais 

ou urbanas, pois a priorização de manutenções segue uma lógica baseada em 

parâmetros de desempenho dos pavimentos e grau de importância da via tornando 

todo o sistema mais eficiente e consequentemente de menor custo em relação a 

metodologia atual de manutenção de pavimentos do município de São Paulo. 

A Prefeitura de São Paulo tem apenas o serviço de Tapa-Buraco e de 

Recapeamento, não tendo, portanto, outros serviços de manutenção de pavimentos. 

Isso não é o correto, pois sem a manutenção correta de cada defeito, existem 

grandes possibilidade de reincidência dos mesmos defeitos, aumentando ainda mais 

o custo da manutenção. Desta forma, também pode-se concluir com base na 

bibliografia, que é necessário analisar as patologias é endereçar a cada uma delas o 

serviço mais adequado de manutenção. 

Porém as análises quantitativas das melhorias de fato de um SGP serão 

apenas confirmadas com o estudo de caso que será realizado posteriormente em 

trecho a ser definido dentro da Subprefeitura da Mooca, no município de São Paulo. 
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