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RESUMO

As estradas com revestimento primário são de grande importancia para as cidades
do interior do país, pois muitas vezes são os principais meios de acesso aos
grandes centros urbanos aonde se encontram recursos relacionados à saúde,
educação e comércio, também são utilizados para transportar a produção agricola
do interior do Brasil para os centros consumidores nas grandes cidades, essas
estradas são de grande importância para o desenvolvimento socioeconomico do
país. A presente pesquisa tem como objetivo apresentar um estudo sobre os
principais problemas encontrados nas rodovias não pavimentadas do município de
Timbó Grande – SC através de um estudo de caso e propor correções para os
mesmos baseadas em publicações já existentes e normas técnicas, analisar as
técnicas empregadas nos processos de manutenção dessas vias e propor soluções
embasadas em normas e manuais já publicados para os principais erros e
problemas encontrados para melhorar as condições de trafegabilidade e segurança
das estradas municipais. A pesquisa foi realizada através de estudo de caso com
acompanhamento in loco das obras de manutenção das estradas. Como resultados
teve-se a identificação dos principais erros cometidos nos processos de manutenção
das vias e foi proposto de correções dos problemas encontrados com embasamento
nas normas e manuais consultados.

Palavras-chave: Estradas de terra. Técnicas de manutenção. Tráfegabilidade.
Segurança. Durabilidade. Eficiência.

ABSTRACT
Roads with primary cover are of great importance for cities in the interior of the
country, since they are often the main means of access to large urban centers where
resources related to health, education and commerce are also used to transport
agricultural production From the interior of Brazil to the consumer centers in the big
cities, these roads are of great importance for the socioeconomic development of the
country. The present research aims to present a study on the main problems
encountered in the unpaved roads of the municipality of Timbó Grande - SC through
a case study and propose corrections for them based on existing publications and
technical standards, to analyze the techniques employed In the processes of
maintenance of these routes and propose solutions based on standards and manuals
already published for the main errors and problems found to improve the conditions
of trafficability and safety of the municipal roads. The research was carried out
through a case study with on-site monitoring of road maintenance works. As a result,
we identified the main mistakes made in the road maintenance processes and it was
proposed to correct the problems found on the basis of the standards and manuals
consulted.
Keywords: Roads of earth. Maintenance techniques. Trafficability. Safety. Durability.
Efficiency.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

No Brasil as estradas não pavimentadas tem grande importância, tanto para o
escoamento da produção das lavouras do país para os centros urbanos que
consomem os produtos cultivados nas cidades do interior e também para a
locomoção da população das regiões que onde há carência de estradas
pavimentadas. Mas na maioria dos casos essa malha rodoviária acaba sendo
considerada sem importância ou tem seu tratamento menosprezado. Isso acaba
gerando, prejuízos para a economia, pois uma rodovia com problemas pode causar
a perda de produção, além dos gastos desnecessários com manutenção dos
veículos que trafegam pela via (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
Geralmente se estão localizadas em áreas rurais e cidades de pequeno
porte significando um importante meio de desenvolvimento social, visto que é
através delas que a população tem acesso aos centros urbanos na busca de suas
necessidades de educação, saúde, comércio, trabalho, dentre outros motivos.
Segundo Chiossi (2013), o Brasil é 7º país mais importante para a indústria
automobilística. Dos mais de 1,3 milhão de quilômetros de rede rodoviária, 30%
estão muito danificadas pela falta de conservação e apenas 140 mil km estão
pavimentados. Parte considerável das ligações interurbanas no país, mesmo em
regiões de grande demanda, se da por estradas de terra ou pavimentação quase
inexistente.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
(2013), na Rede Rodoviária Nacional por tipo de superfície, aproximadamente 80%
são vias não pavimentadas. Além disso, com relação às vias não pavimentadas,
aproximadamente 91% são administradas pelos municípios, 8% pelos governos
estaduais e cerca de 1% são de responsabilidade do governo federal.

1.2 PROBLEMA

Atual situação em que se encontram as estradas não pavimentadas do
município de Timbó Grande – SC, onde as mesmas demandam de manutenções
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frequentes, na maioria das vezes executadas de forma incorreta ou apenas
paliativas. Qual seria uma proposta para amenizar esse problema?

1.3 JUSTIFICATIVA

A maioria das estradas de terra não teve em sua implantação um projeto de
engenharia ou acompanhamento por profissionais capacitados além de não contar
com manutenções adequadas e periódicas. São normalmente caminhos que foram
melhorados (FILHO; NUMMER, 2014).
Á constantes reclamações dos usuários das estradas não pavimentadas do
município de Timbó Grande, quanto às condições de trafegabilidade e segurança e
quanto às manutenções realizadas e que não tem grande durabilidade ou não são
executadas de forma adequada.
As estradas vicinais tem grande importância para os pequenos municípios no
estado de Santa Catarina. No município de Timbó Grande – SC que possui apenas
o seu acesso com pavimento asfáltico. As rodovias com revestimento-primário são
de grande importância para o desenvolvimento das pequenas cidades e para uso da
população, como por exemplo, é por onde a maioria dos estudantes da rede publica
de ensino trafegam com destino as escolas, isto exige das estradas rurais boas
condições de trafegabilidade e segurança. Ou como no caso do município de Timbó
Grande – SC a ligação mais próxima para uma cidade mais desenvolvida é por
estrada não pavimentada tendo em vista que o caminho por rodovia pavimentado a
distância é muito maior, dificultando assim o acesso a recursos nas áreas de saúde
e educação técnica e superior que só podem ser encontrados em cidades maiores.
Também a produção agrícola do município é escoada em sua maioria por estradas
rurais.
Pelos motivos citados acima e muitos outros não mencionados é que se faz
necessário dar uma atenção especial às estradas rurais, buscando usar as técnicas
corretas de conservação e adequação das mesmas para que se tenha melhor
desempenho e segurança na utilização de tais estradas, assim como a melhor
aplicação dos recursos públicos.
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral

Apresentar um estudo sobre os principais problemas encontrados nas
rodovias não pavimentadas do município de Timbó Grande – SC através de um
estudo de caso e propor correções para os mesmos baseadas em publicações já
existentes e normas técnicas.

1.4.2 Objetivos Específicos


Analisar as técnicas e práticas de manutenção em estradas de terra aplicadas
no município de Timbó Grande – SC e identificar os erros cometidos na
execução desses trabalhos;



Propor uma readequação dos métodos de manutenção com o objetivo
melhorar a qualidade das estradas não pavimentadas do município.

1.5

METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto nesse trabalho na
segunda etapa do trabalho foi feito um estudo de caso com levantamento fotográfico
e acompanhamento de uma atividade de manutenção da prefeitura municipal de
Timbó Grande – SC. Por fim, foram analisados os processos empregados nas
manutenções e propor técnicas para melhorar e corrigir os erros dos métodos
empregados.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1.1 Rodovias no Brasil

O Brasil utiliza a malha rodoviária para maior parte dos transportes. O sistema
conta com uma rede de 1.355.000 km de rodovias, 56% de todas as cargas
movimentadas nos país são transportadas por rodovias, oque demonstra a grande
importância desse modal de transporte para a economia do país (CHIOSSI, 2013).
Com tamanha rede, as estradas são as principais vias de transporte de carga
e de passageiros. Desde o advento da republica, o governo brasileiro prioriza o
transporte rodoviário em detrimento do ferroviário e fluvial (CHIOSSI, 2013).
Segundo Chiossi (2013), o Brasil é 7º país mais importante para a indústria
automobilística. Dos mais de 1,3 milhão de quilômetros de rede rodoviária, 30%
estão muito danificadas pela falta de conservação e apenas 140 mil km estão
pavimentados. Parte considerável das ligações interurbanas no país, mesmo em
regiões de grande demanda, se da por estradas de terra ou pavimentação quase
inexistente. Durante a época de chuvas principalmente nas regiões norte e nordeste,
as rodovias sofrem com os buracos, e são comuns, ainda que em menor número,
deslizamentos de terra e quedas de pontes, trazendo transtornos e prejuízos ao
transporte de cargas, além de causar acidentes e mortes.
A primeira rodovia pavimentada no Brasil foi à estrada União e indústria,
que liga Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG). A estrada foi inaugurada em
23 de junho de 1981 pelo imperador D. Pedro II. Construída com mão de
obra de colonos alemães, a rodovia foi pavimentada pelo método
macadame, no qual o piso é composto de pequenas pedras, de forma a se
encaixarem umas nas outras. Na época, a estrada teve grande importância
para o escoamento da produção cafeeira da região, além de ter sido um
grande avanço da técnica de engenharia no Brasil (CHIOSSI, 2013, p.330).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
(2013), na Rede Rodoviária Nacional por tipo de superfície, aproximadamente 80%
são vias não pavimentadas. Além disso, com relação as vias não pavimentadas,
aproximadamente 91% são administradas pelos municípios, 8% pelos governos
estaduais e cerca de 1% são de responsabilidade do governo federal
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Segundo DNIT (2005) as rodovias podem ser classificadas basicamente sob
quatro critérios, quanto a sua administração ou jurisdição (federais, estaduais,
municipais e particulares), quanto a sua classificação funcional (arteriais, coletoras e
locais), quanto a sua característica física (pavimentadas ou não pavimentadas e com
pistas simples ou duplas) e quanto ao seu padrão técnico.

2.1.2 Camadas constituintes de uma rodovia

Segundo Maciel Filho e Nummer (2014), as camadas constituintes de uma
rodovia são revestimento, base, sub-base, leito e subleito.
A figura 01 mostra a seção transversal típica de um pavimento flexível e suas
camadas constituintes.

Figura 1 - Seção transversal típica de um pavimento flexível

Fonte: Senço (2007).

2.1.2.1 Revestimento

Santos (1972 apud MACIEL FILHO, 2014), é a camada final da rodovia, é a
camada que recebe o rolamento dos veículos e deve ser o mais impermeável
possível. Sua função é melhorar as condições de rolamento dos veículos dando
mais conforto ao usuário, e para isso deve resistir aos esforços horizontais.
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2.1.2.2 Base

Santos (1972 apud MACIEL FILHO, 2014), base é o elemento da rodovia
destinado a resistir e distribuir os esforços verticais provenientes dos veículos, sobre
a base é construído o revestimento.

2.1.2.3 Sub-base

Frazão (2002 apud MACIEL FILHO, 2014), uma camada optativa em uma
rodovia, serve para complementar a base, tem as mesmas funções da base e
somente é executada quando por questões de econômicas se reduz a espessura da
base.

2.1.2.4 Leito

Santos (1972 apud MACIEL FILHO, 2014), é a superfície obtida através da
execução dos trabalhos de terraplenagem, ou obra de arte, serve para separar o
subleito da base ou sub-base.

2.1.2.5 Subleito

Santos (1972 apud MACIEL FILHO, 2014), é o terreno de fundação do
pavimento. As técnicas mais modernas recomendam que deva ser feito o preparo
desse terreno para ele receber as estruturas do pavimento.
Os esforços aplicados no subleito serão dissipados em sua profundidade,
geralmente esses esforços se dispersam no primeiro metro, por esse motivo
devemos nos preocupar com seus estratos superiores onde os esforços solicitantes
tem maior atuação. A constituição do subleito deve ser de material natural
consolidado e compactado, ou por um material transportado e compactado, como
acontece nos aterros (BALBO, 2007).
Se a terraplenagem for recente, o subleito deve apresentar as características
geométricas definitivas. No caso de uma estrada já em uso sem pavimentação e que
se pretende pavimentar, o subleito apresenta sua superfície irregular devido ao
trafego de veículos sobre a estrada (SENÇO, 2007).
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“Geralmente as sondagens de materiais destinadas ao subleito são
aprofundadas até três metros abaixo da superfície, considerando-se como uma
fundação efetiva a camada com um a um e meio metros, aproximadamente.”
(SENÇO, 2007, p. 16).

2.1.2.6 Regularização

Segundo Senço, (2007), camada de espessura variável, executada sobre o
subleito e tem como função ajustar o subleito, transversal e longitudinalmente, com o
projeto, deve ser executada sempre que possível, em aterro, evitando as seguintes
situações:
a) Que não sejam feitos grandes e difíceis cortes no material na parte
superficial já compactado pelo tráfego de veículos ali existente,
compactação essa que na maioria das vezes feita por muitos anos;
b) Não seja feita a substituição da camada que já esta compactada
naturalmente por outra que ainda será compactada, pois é muito difícil
se atingir o grau de compactação do material já existente;
c) Que não seja sacrificado o equipamento de escarificação sem
necessidade, desagregando material de uma camada já compactada.

2.1.2.7 Pavimentos

Caputo (1981 apud MACIEL FILHO, 2014), é a parte da estrada, rua ou pista,
composta por uma ou mais camadas destinada a suportar diretamente o tráfego, o
pavimento transmite os esforços a sua infraestrutura (terreno, obras de arte etc.) é
geralmente formado por camada de fundação e camada de desgaste.
Tipos de pavimentos:


Pavimento rígido: é um tipo de pavimento que sofre pouca deformação
geralmente é feito com concreto de cimento Portland ou, ainda, por
macadame de cimento e solo-cimento (MACIEL FILHO, 2014).



Pavimento flexível: é um pavimento que não é rígido e pode ser dividido em
dois grandes grupos: pavimento não betuminoso (ligante de agregação) e
pavimentos betuminosos (ligantes betuminosos) (MACIEL FILHO, 2014).
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Macadame hidráulico: é a camada do pavimento formada por brita
comprimida e aglutinada no próprio pavimento através da adição de pó de
pedra ou saibro. É um tipo de pavimentação de estradas de serviço, feita
através da aplicação de pedras no leito da estrada rejuntadas com o próprio
solo da base (MACIEL FILHO, 2014).

2.1.4 Estradas Rurais

No Brasil as estradas não pavimentadas desempenham importante função no
escoamento da produção agrícola da região rural para os centros urbanos
consumidores, mas na maioria dos casos essa malha rodoviária acaba sendo
considerada sem importância ou tem seu tratamento em segundo plano. Com isso,
geram-se prejuízos para a economia, pois uma estrada em péssimas condições
pode causar a perda de produção, além dos gastos desnecessários com
manutenção dos veículos que trafegam pela via. Geralmente se localizam em áreas
rurais significando um importante meio de desenvolvimento social, visto que é
através delas que a população tem acesso aos centros urbanos na busca de suas
necessidades de educação, saúde, comércio, trabalho, dentre outros motivos.
A grande maioria das estradas rurais não teve um projeto de engenharia em
sua instalação e não conta com manutenção adequada. São normalmente caminhos
que foram melhorados. A simples passagem dos veículos mata a vegetação de
gramíneas, e, nos sulcos, instala-se um processo erosivo. A pouca ou inadequada
conservação das estradas rurais leva geralmente, ao rebaixamento do terreno ou
pode se dizer apenas formam-se os trilhos e por consequência é feito a abertura e
alargamento desses caminhos, mas nada com embasamento técnico (MACIEL
FILHO; NUMMER, 2014).
Para que sejam asseguradas as condições de conforto, segurança e
economia na construção de uma rodovia, além das condicionantes
geométricas de traçado, há que se proceder a investigações de natureza
geológica e geotécnica da região a atravessar, as quais constituem os
fundamentos dos estudos de drenagem e de estabilidade dos cortes e
túneis, aterros e seus terrenos de suporte, fundações de obras de arte e
dimensionamento dos pavimentos (CAPUTO, 2015, p.467).

Viviani (1998) relata que as manutenções são feitas empiricamente, sem
planejamento e que estas manutenções estão a cargo dos municípios que na
maioria das vezes enfrentam situações precárias, tanto financeiramente e também
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sem assessoria técnica. Percebe-se que o assunto não é tratado de forma adequada
pelos governantes e também se pode notar que muitas vezes são feitos apenas
paliativos para dar impressão de que esta sendo feito algo para melhorar a situação
dessas rodovias, porém esse problema é de extrema importância para o
desenvolvimento econômico e social do país.
Os defeitos causam irregularidades, provocando desconforto, e dependendo
do nível de severidade, podem levar sérios riscos à segurança dos usuários, além
de interferir na velocidade de operação e no custo operacional dos veículos.

2.1.4.1 Principais defeitos em estradas rurais

Segundo o Santos et al. (1988) e Baesso e Gonçalvez (2003), apontam os
defeitos mais comuns em rodovias não pavimentadas que seriam eles:
• Seção transversal imprópria;
• Drenagem lateral inadequada;
• Corrugações;
• Excesso de poeira;
• Buracos;
• Trilha de roda;
• Segregação de agregados.

Maciel filho (2014 apud SANTOS, 1988), aponta que os problemas mais
frequentes em estradas de terra são a presença de rodeiros, sulcos, buracos e
poeira.
2.1.4.1.1 Rodeiros

A presença de rodeiros, que são sulcos relacionados à compactação pelo
transito, muitas vezes, a faixa útil da estrada, prejudicando a trafegabilidade do
trecho. Ondulações, rodeiros e atoleiros têm como principal causador a falta de
suporte do subleito. Os atoleiros são causados pela presença de água do lençol
freático no traçado da rodovia (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
A solução para esse problema é melhorar a drenagem da pista e executar o
revestimento primário
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2.1.4.1.2 Pista escorregadia

Pista escorregadia acontece em trechos muito argilosos com grande presença
de umidade, esses trechos ficam praticamente sem atrito e aderência, causando
riscos ao transito ou impossibilitando o trafego quando esse problema acontece em
aclives (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).

2.1.4.1.3 Pista seca

Pista seca derrapante surge onde o leito natural é constituído por pequenas
pedras, originadas da intemperização do maciço rochoso, de encascalhamento com
material granular de qualquer dimensão sem a presença de argila, ou ainda, da
deterioração de tratamento primário pobre em ligante (MACIEL FILHO; NUMMER,
2014).

2.1.4.1.4 Corrugações

Este tipo de problema é caracterizado por deformações que aparecem na
pista de rolamento, posicionadas em intervalos irregulares, perpendicularmente ao
sentido do trafego.
Esse problema tem origem em alguns fatores como, por exemplo: ação
continua do tráfego, perde de agregados finos da camada de revestimento, subleito
ou base, deficiência de suporte do material do subleito, abaulamento inadequado,
revestimento inadequado associado a períodos de grandes secas (BAESSO;
GONÇALVES, 2003).
O trafego vai acumulando o material em ondulações transversais á estrada,
causando violenta trepidação nos veículos (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
Pode ser solucionado melhorando o subleito aplicando material ligante ou
executando um revestimento primário, e solos argilosos a execução de agulhamento
também pode solucionar o problema.
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Figura 2 - Corrugações

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003)

2.1.4.1.5 Segregação lateral de agregados

A segregação lateral é o resultado do lançamento do material granular de
qualquer dimensão, mas principalmente dos mais grosseiros, pelos veículos, para as
laterais da estrada (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
Esse problema ocorre em função de vários fatores, sendo o mais agravante a
ausência de material ligante em proporções satisfatórias na mistura de materiais
(BAESSO, GONÇALVES; 2003).
Pode ser solucionado misturando o material existente na estrada com material
ligante como, por exemplo, a argila, ou também a execução de revestimento
primário ou agulhamento (BAESSO; GONÇALVES, 2003).

2.1.4.1.6 Areia solta

Areia solta pode se situar nos espigões ou nas baixadas. No primeiro caso,
essas areias são formadas sobre solos arenosos, no qual quase não existe argila,
devido ação do transito e a lavagem do material fino pela agua da chuva. Nas
baixadas, a causa de acumulações arenosas é o transporte desse material das
partes mais altas pela agua da chuva. Essas areias soltas, em tempo seco, pela
perda de coesão aparente, envolvem as rodas dos veículos, podendo até impedir o
trafego no trecho (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
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Pode ser solucionado esse problema com a adição de argila ao trecho e
posterior execução de revestimento primário ou agulhamento.

2.1.4.1.7 Poeira

Poeira tem como causa a abundancia de material fino, especialmente silte, no
leito da estrada que formam nuvens, em tempo seco, colocando em risco a
segurança dos motoristas podendo causar acidentes devido à falta de visibilidade
além de causar problemas respiratórios (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
A formação de nuvem de poeira nas estradas deve ser encarada mais que um
simples desconforto ao usuário acarretando entre outros, os seguintes danos:


Diminuir a visibilidade do motorista podendo causar acidentes de trânsito;



Causar danos a plantações agrícolas;



Causar problemas de saúde, como alergias e problemas respiratórios;



Causar, através das partículas abrasivas em suspensão no ar causando
sérios prejuízos às partes móveis dos motores dos veículos reduzindo a sua
vida útil.

Pode ser corrigido com a execução de um revestimento primário selante. No
caso de solos finos siltosos este problema é mais grave, pois a formação de poeira é
mais intensa e a capacidade de suporte é baixa. Nesses casos além da execução de
revestimento primário é necessário reforçar o subleito da estrada (BAESSO;
GONÇALVES, 2003).
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Figura 3 – Excesso de poeira

Fonte: Engeplus telecom (2013).

2.1.4.1.8 Rocha aflorante

Rocha aflorante ou leito rochoso pode aparecer em regiões em que o solo é
pouco espesso ou onde ocorrem blocos ou matacões disseminados no solo.
Geralmente, isso ocorre devido ao rebaixamento do leito por causa da erosão ou
excesso de uso de moto niveladora (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).

2.1.4.1.9 Erosão de aterros

Erosão dos aterros acontece onde o material tem tendência à erosão e não
possui proteção com material pétreo (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
Outro fator causador da erosão de aterros é a ineficiência ou inexistência de
sistemas de drenagem superficial.

2.1.4.1.10 Bueiros danificados

Bueiros danificados são causados por falta de cobertura de solo sobre suas
estruturas ou falta de suporte para elas. A profundidade mínima de material que
recobre um bueiro deve ser igual a uma vez e meia o seu diâmetro. A ausência de
suporte tem como causador um terreno mal preparado ou solapamento erosivo pelo
desaguamento a jusante, no ponto de desague do bueiro deve haver uma área para
dissipação da energia da água (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
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2.1.4.1.11 Seção transversal inadequada

A pista de rolamento de uma estrada rural não pavimentada deve ser
regularizada de forma que permita a drenagem eficiente das águas superficiais que
precipitam sobre a plataforma da estrada, para os dispositivos de escoamento
(BAESSO; GONÇALVES, 2003).
Estradas que não apresentam uma seção transversal adequada podem sofrer
com a erosão além de problemas de trafegabilidade (SANTOS et al., 1988).
Segundo Baesso e Gonçalves (2003), uma condição para boa trafegabilidade
em um segmento de estrada não pavimentada depende, antes de qualquer outro
fator, do adequado desenho da pita de rolamento no que tange ao aspecto final de
sua seção transversal. Ao se configurar uma pista de rolamento com inclinações
abaixo da ideal esta se permitindo o aparecimento de problemas que vão danificar
rapidamente a estrada e prejudicar o trânsito no local.
Mas caso seja imposta uma declividade acima da aceitável passara ao
usuário uma sensação de insegurança. O desconforto que lhe é causado pela
excessiva inclinação, tende a leva-lo a trafegar na baixa central da pista, mesmo em
estradas mais largas. O ideal é que se mantenha uma declividade em torno de 3 a
4% (BAESSO, GONÇALVES, 2003).
Nas curvas a inclinação deve ser constante se manter de borda a borda e
apresentar superelevação no lado externo da pista.

Figura 4 - Seção transversal inadequada

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003).
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2.1.4.1.12 Drenagem lateral inadequada

Ocasiona o acumulo de água na plataforma da estrada, sendo caracterizado
pelo funcionamento incorreto dos dispositivos de drenagem superficial e pela
inexistência de elementos de drenagem profunda e também pela ausência de
manutenção das obras de arte corrente, como bueiros tubulares (BAESSO;
GONÇALVES, 2003).
Normalmente ocorre quando as valetas estão cobertas de vegetação ou
obstruídas por sujeira ou sedimentos, oque não permite o escoamento adequado
das águas. A drenagem ineficiente da origem a depósitos de água em determinadas
partes da plataforma. A gravidade desse defeito varia conforme a quantidade de
água na valeta, da vegetação e dos sedimentos e entulhos depositados nas sarjetas
(BAESSO; GONÇALVES, 2003).
Para se solucionar esse problema deve ser feito a limpeza dos dispositivos de
drenagem, depois retirar a água acumulada no local através de sangras, em casos
mais críticos deve se executar um dreno profundo.

2.1.4.1.13 Buracos

São depressões na superfície da via. São normalmente menores que 1 m de
diâmetro.
Os buracos tem sua formação dada pela continua expulsão de partículas
solidas do leito quando da passagem de veículos sobre um local onde há acumulo
de agua. É um defeito causado por um sistema de drenagem ineficiente (MACIEL
FILHO; NUMMER, 2014).
A solução para esse problema deve se iniciar pela drenagem das águas da
plataforma através do abaulamento transversal, valetas e sangras. Devem-se isolar
os buracos e em seguida devem ser tapados (MACIEL FILHO; NUMMER, 2014).
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Figura 5 - Buracos

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003)

2.1.4.2 Características técnicas essenciais de estradas rurais

Segundo Santos et. al. (1988) as características fundamentais necessárias
para uma estrada de terra precisa para garantir boas condições de tráfego
satisfatórias são:


Boa capacidade de suporte;



Boas condições de rolamento e aderência.

2.1.4.2.1 Boa capacidade de suporte

É a capacidade da estrada de não se deformar devido às solicitações de
tráfego (SANTOS et al., 1988).
As deformações mais comuns causadas devido à falta de capacidade de
suporte são: ondulações transversais e rodeiros.
AS estradas que apresentam baixa capacidade de suporte geralmente
apresentam formação de lama devido a grandes quantidades de chuva.
A falta de capacidade de suporte se devem as deficiências no subleito ou na
camada de reforço ou em ambos.
Os materiais que garantem uma boa capacidade de suporte são os materiais
granulares como, por exemplo, a areia e o cascalho. Outro ponto que se deve cuidar
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é a compactação do material que é de grande importância para um bom
desempenho da estrada.
Quando falamos em capacidade de suporte devemos nos lembrar de
imediatamente de duas coisas:


Materiais granulares;



Compactação.

2.1.4.2.2 Condições de rolamento e aderência

As condições de rolamento dizem respeito às irregularidades da pista
(esburacamento, materiais soltos etc.) que interferem negativamente sobre a
comodidade e segurança do tráfego de veículos (SANTOS et al., 1988).
A aderência é a característica da pista que esta relacionada ás boas ou más
condições de atrito, ou seja, uma pista com boa aderência não permite “patinação”
das rodas dos veículos (SANTOS et al., 1988).
Os problemas mais comuns ocasionados pelas más condições de rolamento
e aderência se localizam quase exclusivamente na camada de revestimento, e são
os seguintes: esburacamento generalizado, materiais granulares soltos, pista
escorregadia etc. (SANTOS et al., 1988).
Os materiais granulares são os principais responsáveis por garantir melhores
condições de atrito. Porém, isso não supre todas as necessidades da via, pois se
não houver um material ligante que aglutine fortemente os grãos do material
granular, esses grãos ficam soltos e tendem a originar problemas para o trafego:
patinação em rampas, formação de “costelas de vaca”, formação de buracos etc. o
material ligante natural mais indicado é a argila, e as operações normais para se
conseguir uma boa camada de revestimento são as mistura de argila e material
granular, associados a uma compactação adequada (SANTOS et al., 1988).

2.1.3 Materiais utilizados em estradas rurais

Os materiais naturais que são utilizados na recuperação e conservação de
estradas não pavimentadas podem ser encontrados na maioria das vezes nos
próprios trechos em que se esta executando a obra ou em jazidas locais. Cada
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região tem sua característica própria e a escassez ou abundância dos materiais
necessários depende das condições geológicas e pedológicas locais (IPT-SP, 1988).
Segundo o Santos et al., (1988), os materiais mais comuns utilizados na
recuperação de estradas são:


Argila



Areia



Saibro



Cascalho



Pedregulho



Piçarra

Os materiais utilizáveis em obras viárias são encontrados na natureza
misturados em porcentagens e granulometrias diversas (IPT-SP, 1988).
A utilização de materiais de boa qualidade, bem compactados, com superfície
de rolamento adequada e mantida e que ainda possua um bom sistema de
drenagem, resultam em estradas com durabilidade satisfatória e baixo custo de
manutenção (FATTORI, 2007).
Recomenda-se que seja feita uma investigação geotécnica prévia dos
materiais para que sejam analisadas as propriedades do material, tais como
capacidade de suporte, granulometria etc., que são fatores de grande importância
para execução e manutenção da via (FATTORI, 2007).

2.1.3.1 Solos

É o material mais antigo, o mais utilizado, o mais complexo e o mais
desconhecido dos que utilizamos na construção (SENÇO, 2007).
Definição de solo para a engenharia civil:
Solo é qualquer depósito solto ou fofo, resultante da ação do intemperismo
ou da degradação de rochas, ou ainda, da decomposição de vegetais.
Incluem-se assim, na categoria dos solos, diversos materiais não
consolidados, como sedimentos (pedregulhos, areias, siltes ou argilas),
turfas, depósitos calcários como as areias de conchas e corais (como em
Fernando de Noronha), os depósitos piroclásticos resultantes de erupções e
lavas (cinzas vulcânicas), bem como os solos residuais jovens ou maduros
(BALBO, 2007, p.66)
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VARGAS (1986, apud BALBO, 2007) os solos são originários da
decomposição de rochas. Os solos residuais são resultado da decomposição de
rocha que permaneceu estável no próprio loca; o solo é chamado de transportado
quando são decompostos em locais diferentes dos que se encontram, e foram
trazidos pela água, pelo vento ou gravidade.

2.1.3.2 Argila

Material que apresenta cor vermelha, marrom ou amarela, de granulometria
fina, seus grãos não podem ser vistos a olho nu. As argilas quando secas
apresentam grande resistência, não se conseguindo esmagar com os dedos
(SANTOS et al., 1988).
Um método prático para se reconhecer um solo argiloso é a modelagem do
material úmido com as mãos (SANTOS et al., 1988).
É muito importante não confundirmos argila com silte, pois as argilas são
muito importantes para as estradas de terra por suas características ligantes, já os
siltes que são muito parecidos com a argila têm características que prejudicam as
estradas de terra, gerando problemas coma a baixa capacidade de suporte,
formação de atoleiros e excesso de pó (SANTOS et al., 1988).

Figura 6 - Técnica de reconhecimento
Figura 6 –
de solo argiloso

Fonte: SANTOS et al., (1988).
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As argilas lateríticas que apresentam cor vermelha ou amarela podem ser
encontradas na parte mais superficial do solo em grande abundancia. Já as argilas
pretas e cinzas encontradas em várzeas de rios em camadas não muito espessas
na parte superficial do terreno, e também as argilas prolíticas que apresentam cores
variegadas, não devem ser utilizadas como material nas obras de estradas por não
terem propriedades geológicas satisfatórias (SANTOS et al., 1988).

2.1.3.3 Areia
“Material granular constituído por grãos com diâmetro variado de 0,005 mm
4,8 mm de cores claras, cujas partículas são visíveis a olho nu. Quando seca seus
grãos ficam soltos” (SANTOS et al., 1988);
Os solos arenosos são encontrados em duas formas principais:
a) Areias lavadas de rios, como o nome já sugere, são encontradas em
várzeas e leitos de rios (SANTOS et al., 1988);
b) Areias de barranco, encontradas na superfície do terreno em camadas,
apresentando cores mais avermelhadas ou amareladas, esse tipo de
areia é mais encontradas em regiões de relevo suave (SANTOS et al.,
1988).
Geralmente as areias são encontradas em grandes volumes.

Figura 7 - Jazida de extração de areia

Fonte: Site, GMB Mineração (2016).
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2.1.3.4 Saibro
Material formado por areia e silte, granular e originário da alteração de rochas,
seu volume em jazidas é variável (SANTOS ;et al., 1988).
Figura 8 – Jazida de extração de saibro

Fonte: Clic Camaquã (2014)

2.1.3.5 Cascalhos

Material granular, encontrado em jazidas de cascalho nos leitos de rios ou
terraços aluvionares, geralmente encontrados na porção superficial do terreno,
apresentam diâmetro acima de 4,8 mm (SANTOS et al., 1988).
Os cascalhos encontrados em cascalheiras de rios são materiais que
apresentam boa resistência, possui granulometria variada e geometria arredondada,
e o volume da jazida depende do porte do rio. Já os cascalhos de cava encontrados
em linhas de seixos, contem na maioria das vezes, porcentagens variáveis de areia
ou argila. As espessuras de linhas de seixos são geralmente pequenas e para se
obter um grande volume de cascalho deve se explorar uma área grande de terreno
oque não é muito recomendável, por esse motivo, as linhas de seixo devem ser
deixadas como segunda opção (SANTOS et al., 1988).
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Figura 9 - Jazida de extração de cascalho

Fonte: INVICTAS construções (2015)

2.1.3.6 Rochas alteradas – piçarras

Piçarra é o nome popular dado em algumas regiões do país ao material
granular formado por fragmentos de rocha alterada ou fraturada. As piçarras
possuem características de resistência muito variável, dependendo, sobretudo do
tipo de rocha, grau de alteração e intensidade do faturamento opção (SANTOS et
al., 1988).
O tamanho das jazidas e o volume disponível dependem da espessura da
camada de rocha alterada e fraturada e de sua extensão. Em algumas localidades
as jazidas de rocha alterada são chamadas de cascalheiras (opção (SANTOS et al.,
1988).

2.1.2.6 Classificação dos materiais

Os termos estabelecidos pela ABNT diz que os solos e rochas são
identificados pela textura, plasticidade, consistência, entre outras propriedades que
podem ser levadas em consideração para classificar os solos. Normalmente é usual
a divisão dos solos sob o ponto de vista granulométrico.
Segundo Santos et al., (1988), fala que um pavimento utilizado em estradas
com revestimento primário, é formado de uma mistura de três granulometrias
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diferentes de solo: graúdos, intermediários e finos. A parte graúda é formada por
pedregulhos, os quais oferecem uma boa capacidade de suporte à estrada, e resiste
à boa parte das cargas impostas ao pavimento. Os compostos intermediários tem a
função de preencher os espaços entre os pedregulhos proporcionando estabilidade
para a mistura, dois nos exemplos da parte intermediaria são os siltes e areias. Os
materiais finos oferecem coesão à mistura, são os aglutinantes da mistura, e
também ajudam a diminuir a permeabilidade, exemplos desses materiais finos
utilizados em estradas são as argilas.
A maioria dos órgãos rodoviários adota a escala granulométrica baseada em
estudos da AASHTO, que é referencia em pavimentação.
Tabela 1 – Materiais usados em estradas rurais e suas dimensões granulométricas
Frações constituintes

Diâmetro equivalente

dos solos

Entre: (mm)

Pedregulho

76,0 e 2,0

Areia Grossa

2,0 e 0,42

Areia Fina

0,42 e 0,075

Silte

0,075e 0,005

Argila

Menor que 0,005

Fonte: Fattori (2007).

2.1.4.3 Equipamentos utilizados em manutenções de estradas de terra

As obras de manutenção e conservação de estradas de terra necessitam de
alguns equipamentos básicos de terraplenagem para que os trabalhos possam ser
feitos da melhor forma possível, dentre os equipamentos necessários estão à
motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão caçamba, rolo
compactador, pá carregadeira e trator de lamina.

2.1.4.3.1 Motoniveladora

É muito empregada na conservação de estradas não pavimentadas. Consiste
em veículo de quatro ou seis rodas de pneus e lâmina cortante, normalmente
dispõem de escarificador para serviços leves.
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São máquinas equipadas com lâmina dotada de uma variada movimentação,
pois podem ser levantada ou abaixada, girar em torno de um eixo e ter o movimento
de translação provocado pelo deslocamento do seu conjunto.
É um equipamento adequado para nivelar, conformar superfícies e taludes,
abrir valetas de pouca profundidade e espalhar materiais sobre superfícies.
Em terraplenagem é empregada na regularização do material da pista, e na
regularização dos taludes dos cortes.

Figura 10 - Motoniveladora

Fonte: Caterpillar (2016)

2.1.4.3.2 Retroescavadeira

Uma retroescavadeira é um trator com uma pá-carregadeira montada na
frente e outra pequena na traseira do veículo, com a função de escavar o solo ou
remover material inacessível à pá-carregadeira. A locomoção é através de pneus.
As retroescavadeiras são utilizadas para escavação, abertura de valetas,
aterramento e movimentação de materiais, demolições, paisagismo, quebra de
asfalto e pavimentação dentre outras funcionalidades. As retroescavadeiras são
utilizadas em locais em áreas em que o uso de equipamentos de grandes
dimensões não é prático. Devido ao tamanho relativamente pequeno do chassi e à
versatilidade, as retroescavadeiras aumentam a produtividade na construção e
reduzem os custos de operação.
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Figura 11 - Retroescavadeira

Fonte: Caterpillar (2016)

2.1.4.3.3 Escavadeira hidráulica

As escavadeiras hidráulicas são maquinas dotadas de um braço escavador
localizado na parte frontal do equipamento com uma caçamba escavadora na
extremidade. Seu funcionamento é através de sistema hidráulico.
Equipamento muito usado em terraplenagem para corte. São máquinas de
escavação e carga, e devido à necessidade de melhor aderência utiliza lagartas
(esteiras) para se locomover.

Figura 12 - Escavadeira hidráulica

Fonte: Caterpillar (2016)
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2.1.4.3.4 Caminhão basculante

Caminhão equipado com uma caçamba basculante, roda simples ou tandem
e capacidade de 5 a 25 m³. Utilizado para transporte de materiais de um local para
outra da obra, é de grande importância em obras de terraplenagem. Também
existem os caminhões basculantes fora-de-estrada, caminhão para todo tipo de
terreno, podem operar em estradas em mau estado, sua capacidade vai de 25 m³ a
36 m³.
Figura 13 - Caminhão basculante

Fonte: Prefeitura municipal de Sales - SP (2013)

2.1.4.3.5 Rolo compactador

São máquinas rebocáveis ou autopropulsão (trator), dotadas de um cilindro
liso ou pé-de-carneiro, que pode ser vibratório ou não, que tem a função de
terraplanagem e compactação de algum tipo de material como solo ou asfalto.
São equipamentos destinados a compactação do subleito, bases e
revestimentos.
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Figura 14 - Rolo copactador liso

Fonte: Caterpillar (2016)

2.1.4.3.6 Pá carregadeira

São tratores de rodas ou esteiras equipados com caçamba frontal a qual é
acionada através de um sistema hidráulico de braços articulados. A caçamba
permite a elevação do material nela depositado para um posterior carregamento em
unidades de transporte. Apresentam essas maquinas a característica de preencher a
sua caçamba, com o deslocamento do trator contra o material (JAWORSKI, 2011).
São máquinas mais apropriadas, unicamente, à carga de veículos, com
material já desmontado. São rápidas e como sistema rodante empregam pneus. Em
pedreiras, para proteger os pneus de cortes, usam correntes.

Figura 15 - Pá-carregadeira

Fonte: Rico terra (2010)
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2.1.4.3.7 Trator de lamina

Constitui o equipamento básico de terraplenagem. É o desbravador por
existência, servindo para limpeza, destocamento, escavação e transporte de
material até 80 metros.
O trabalho das máquinas é o mais rude possível, principalmente
quando trabalham em terreno saibroso ou em destocamentos em matas.
Sistema rodante (lagarta). Os serviços podem ser classificados em:
leves, médios e pesados.
Figura 16 - Trator de Laminas

Fonte: Caterpillar (2016)

2.1.5 Estrutura de maquinário da secretária de obras de Timbó Grande – SC

Timbó Grande é um município situado no meio oeste catarinense, município
de pequeno porte e com poucos recursos.
A estrutura da secretária de obras de Timbó Grande – SC conta com os
seguintes equipamentos para manutenção da malha viária do município:


01 rolo compactador vibratório liso



03 motoniveladoras



02 retroescavadeiras,



01 britador móvel.



02 escavadeiras hidráulicas de pequeno porte;
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02 caminhões basculantes;



01 caminhão truck prancha;



01 tanque rebocável para água;

 01 pá carregadeira

2.1.6 Drenagem de estradas rurais

A drenagem é de grande importância para o pavimento, tem a função de
transportar a água da pista de rolamento para fora da estrada.
A agua aprisionada no interior do pavimento é prejudicial ao mesmo, afetando
sua funcionalidade, que é de oferecer conforto e segurança para o usuário
(SANTOS et al., 1988).
Um bom sistema de drenagem é essencial para a estrada de terra. Sem uma
drenagem que consiga escoar bem a água presente na estrada, por melhores que
sejam as condições técnicas da pista, a mesma sofrerá agressão da água levando a
sua deterioração total (SANTOS et al., 1988).
As estradas geralmente interceptam as águas pluviais da superfície. Assim
além da água da chuva, a estrada tende a ser o escoadouro das águas de chuva
recebidas das áreas adjacentes, por vezes bastante extensas (SANTOS et al.,
1988).
As falhas no sistema de drenagem podem gerar vários problemas, como por
exemplo, o aparecimento de buracos, devido à infiltração de água no pavimento
danificando as camadas subjacentes e a redução da capacidade de suporte
afetando a estrutura da estrada (FATTORI, 2007).
A água pode afeta a capacidade de suporte do pavimento, afetando sua
estrutura. O excesso de umidade na pista de rolamento acaba gerando deformações
elásticas e permanentes (FATTORI, 2007).
Segundo Peraça (2007): o aumento do teor de umidade de 2% acima da
ótima pode desestabilizar inteiramente a camada de solo.
Devemos considerar o grande poder destrutivo que as águas têm sobre as
estradas de terra, por esse motivo as obras de drenagem são de suma importância
(SANTOS et al, 1988).
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Para combater a erosão, o sistema de drenagem deve evitar que as aguas
corram ou empossem sobre a pista de rolamento, executado o abaulamento
transversal com declividade em torno de 3% (MACIEL FILHO, NUMMER, 2014).
As águas são retiradas da plataforma através de canaletas laterais, que levam
as águas diretamente para um sistema de drenagem natural ou as conduzem para
terrenos vizinhos através de sangras (MACIEL FILHO, NUMMER, 2014).
A distância entre as sangras depende: da declividade do leito da estrada; do
tipo de material de revestimento da canaleta lateral, ou do tipo de solo se a canaleta
não for revestida; e do volume de água da canaleta, que é a função da área de
contribuição das aguas superficiais que convergem para a estrada. O tipo de solo
pode ser avaliado com ensaios de erodibilidade. Como sugestão pratica o
espaçamento inicial médio entre sangras devera ser de 20 m para trechos inclinados
e de 40 m para trechos mais planos. Esse espaçamento deverá ser diminuído de
acordo com as observações de desempenho (MACIEL FILHO, NUMMER, 2014)
Há estradas que são encaixadas no terreno que impossibilitam a execução de
sangras, há a necessidade de diminuir a velocidade e dissipar a energia da água ate
a sangra ou bueiro mais próximo, oque se faz com pequenas barragens de estacas
e pedras, escadas ou caixas de dissipação. Quanto menor for o espaço entre os
dissipadores, mais eficiência terá o sistema. Em casos em que não há pedras e
estacas disponíveis, podem-se fazer pequenas barragens ou escadas cm sacos de
aniagem preenchidos com solo-cimento (MACIEL FILHO, NUMMER, 2014).
Figura 17 - Sistema de escoamento ordenado

Fonte: SANTOS et al. (1988)
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Pode se dizer que a drenagem se propõe aos seguintes objetivos (SANTOS
et al, 1988):


Diminuir quantidade de água conduzida através da estrada, por meio
de dispositivos como, por exemplo: canaletas de crista em cortes,
saídas laterais (“sangras”), bueiros, passagens abertas etc.;



Proteger a estrada impedindo que as águas corram sobre ela. Este
objetivo é normalmente atendido através do abaulamento transversal
da pista e concomitante proteção das laterais.
Figura 18 – Sistemas de drenagem superficiais de estradas

Fonte: Manual de conservação rodoviária IPR – DNIT (2005)

2.1.6.1 Sarjetas

Tem a função de coletar as águas de escoamento superficial da pista e dos
taludes, e tem como função principal conduzir as águas para um talvegue natural,
bueiro ou sangradouro (BAESSO E GONÇALVES, 2003).
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As sarjetas devem estar sempre limpas e desobstruídas, evitando-se o
acumulo de vegetação e sedimentos, além de se fazer a reabertura e
aprofundamento da sarjeta periodicamente.
Figura 19 – Locação de sarjeta em uma seção transversal

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003).

2.1.6.2 Bigodes

São dispositivos que tem como função conduzir as águas das sarjetas e
leiras, diretamente para um talvegue natural, caixa de retenção ou outro dispositivo
de drenagem. Devem ter distanciamento de vinte em vinte metros nos trechos mais
inclinados e a cada quarenta metros nos trechos mais planos (FATTORI, 2007).
Devem-se manter os bigodes livre de vegetação e desobstruir suas saídas
após as chuvas, recompor eventuais erosões que possam ter ocorrido ao longo de
sua extensão (BAESSO, GONÇALVES, 2003).
Figura 20 - Localização de um bigode

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003).
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2.1.6.3 Leiras

São dispositivos de drenagem que servem para conduzir a água para fora da
pista de rolamento, mas utilizadas apenas nos trechos constituídos por aterros. São
pequenos montinhos de material proveniente do corpo dos aterros ou ate mesmo do
próprio revestimento das estradas. As leiras podem conter vegetação, como
arbustos para ajudar na sua fixação na estrada (BAESSO, GONÇALVES, 2003)
De tempos em tempos as leiras precisam ser recompostas devido a ação das
chuvas sobre as mesma.
Figura 21 – Localização de leira na seção transversal
Espécies arbustivas
plantadas sobre a leira

Material escavado da própria pista ou do
corpo do aterro em conformação

Eixo da pista

Talude de corte

Leito da pista

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003)

2.1.6.4 Valetas de proteção

São canais abertos próximos a crista de taludes e pés de aterros, apresentam
seção trapezoidal, retangular ou triangular, dispostos paralelamente ao eixo da
estrada cuja finalidade é a de proteger a estrada contra a ação erosiva das águas
que contribuem a plataforma. A valeta do pé do aterro é utilizada somente quando a
declividade do aterro natural é voltada para o aterro e for superior a 100%
(BAESSO, GONÇALVES, 2003).
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Figura 22 – Valetas de proteção

Fonte: Baesso e Gonçalves (2003).

2.1.6.5 Caixas coletoras

São elementos construídos junto aos bueiros e destinados a captação das
águas que contribuem a plataforma.
São executadas de diversas formas com respeito à constituição de materiais
que a compõem, entre eles, alvenaria de tijolos maciços, concreto simples, pedras
de mão e pedra de mão com argamassa. Os tubos dos bueiros podem variar de 0,4
a 0,6 m de diâmetro (BAESSO, GONÇALVES, 2003).
Deve ser feito a limpeza das caixas coletoras principalmente depois de
grandes precipitações para a retirada de materiais como pedras, solos ou vegetação
que acaba sendo depositada no fundo da caixa. O acumulo de materiais pode
entupir o bueiro e o escoamento de água será prejudicado (FATTORI, 2007).

2.1.7 Tratamento primário

São procedimentos voltados a melhorar as condições de rolamento e
aderência do trafego nas estradas de terra.
Segundo Santos et al. (1988) existem três tipos de tratamento primário:
a) Revestimento primário;
b) Agulhamento;
c) Mistura de areia e argila.
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A operação de somente lançar material granular sobre o leito da estrada é
conhecido como “encascalhamento”. O encascalhamento deve ser evitado, pois é de
pouca durabilidade, baixa eficiência técnica e por isso, dispendiosa (SANTOS et al,
1988).
Figura 23 – Tratamento superficial primário

Fonte: Santos et al. (1988)

2.1.7.1 Revestimento primário

O revestimento primário é uma camada colocada sobre o reforço do subleito
ou diretamente sobre o subleito. Esta camada é obtida pela compactação de uma
mistura de material argiloso com material granular. A espessura desta camada deve
levar em conta a quantidade e tipo de trafego local e as condições de suporte do
subleito, variando, geralmente de 10 a 20 cm (SANTOS et al, 1988)
Segundo Baesso e Gonçalves (2003), o dimensionamento da camada de
revestimento ser executada, deve levar em conta: o volume e o tipo de trafego,
características do solo presente no subleito com respeito basicamente a sua
capacidade de suporte e a presença de trechos críticos.
A função da argila na mistura é de atuar como ligante e regularizar a
superfície final de rolamento.
A função do material granular na mistura é aumentar o atrito da pista com as
rodas dos veículos. A dimensão máxima ideal do material granular é de 2,5 cm.
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Figura 24 - Proporções ideais de mistura de material granular e argila para
utilização em revestimento primário

Fonte: Santos et al. (1988).

A mistura pode ser feita na jazida, no trecho em obras ou em qualquer pátio
que mostre adequado para tal operação (SANTOS et al, 1988).
As operações para que a mistura atinja homogeneidade são:


Secagem e destorroamento da argila;



Calculo das proporções em volume, que geralmente são em torno de
1 de argila para 2,5 de material granular;



Mistura com grade de disco, motoniveladora ou pá carregadeira.

2.1.7.1.1 Execução do revestimento primário

Primeiramente deve ser feito a regularização e compactação do subleito ou
camada de reforço, esta fase dos serviços compreende o reestabelecimento da
condição transversal ideal para a pista de rolamento, cuja declividade do eixo central
da estrada aos bordos deve ser entre 3 a 4 % (BAESSO, GONÇALVES, 2003).
As faixas laterais que contribuem para o escoamento da água para as
sarjetas também devem ser recompostas, com uma declividade suavemente maior
àquelas propostas para a pista de rolamento (BAESSO, GONÇALVES, 2003).
Pontos frágeis no subleito no que diz respeito às condições de suporte dos
materiais requerem atenção redobrada, sugerindo por vezes sua remoção e
substituição por solos de melhor qualidade.
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Após ser feita a regularização do subleito e dos sistemas de drenagem devese começar a depositar e espalhar o material sobre a pista de rolamento. Durante o
espalhamento do material devem-se remover as pedras de porte indesejável ou
algum material estranho (BAESSO, GONÇALVES, 2003).

2.1.7.1.2 Umidade da mistura para o revestimento

Caso seja necessário deve-se umedecer o material com caminhão pipa ou a
secagem do material caso haja excesso de umidade devido à chuva devendo se
espalhar a mistura sobre a pista e revolvendo para secar ao sol. O objetivo é obter
um teor de umidade adequado para a compactação (SANTOS et al, 1988).
Figura 25 – Execução de revestimento primário

Fonte: Santos et al., (1988)

Deve ser feito um controle visual para analisar o teor de umidade ideal do solo
compactação, sugere-se que se faça o seguinte teste (BAESSO, GONÇALVES,
2003).
a) Deve-se pegar um pouco de material na mão e se faz uma leve
pressão com os dedos sobre a palma da mão por alguns segundos;
b) Ao abrir a mão e a mistura tender a se desmanchar, ela esta seca; ao
contrario, se a mesma apresentar características lamacentas, esta
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muito úmida; caso a mistura apresentar a marca dos dedos, o teor de
umidade apresenta condições ideais de uso.
Figura 26 - Teste de umidade do solo

Fonte: Santos et al., (1988).

2.1.7.1.3 Compactação

Após espalhar o material o mesmo deverá ser compactado, começando no
sentido dos bordos para o eixo central da pista. Nas curvas a compactação deverá
iniciar-se no sentido do bordo interno para o externo. O rolo compactador deve
passar quantas vezes forem necessárias ate que o material esteja na compactação
desejada

e

apresente

boas

características

de

trafegabilidade

(BAESSO,

GONÇALVES, 2003).
Durante a compactação não se deve irrigar o material para evitar que o
mesmo grude nas partes do rolo compactador.
Figura 27 - Compactação do revestimento primário

Fonte: Baesso e Gonçalves, (2003).
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2.1.7.2 Agulhamento

É a cravação de material granular grosseiro no solo por meio de compactação
diretamente no subleito, se este for argiloso, ou sobre uma camada argilosa
colocada sobre o subleito (SANTOS et al., 1988).
O agulhamento tem um resultado técnico inferior ao revestimento primário
com relação à durabilidade e desempenho. É indicado em situações onde a
execução do revestimento primário se mostre problemática ou muito custosa, ou
para estradas de terra de menor porte e baixo volume de tráfego (SANTOS et al.,
1988).
Os materiais que se deve usar para o agulhamento são os pedregulhos
limpos, cascalhos e piçarras resistentes com dimensões superiores a 2,5 cm.
Segundo Santos et al., (1988), a sequencia para execução do agulhamento é
a seguinte :
a) Regularização da pista;
b) Escarificação do subleito ou lançamento de camada de argila;
c) Lançamento e espalhamento do material granular;
d) Revolvimento do conjunto de materiais
e) Umedecimento ou secagem, quando necessário;
f) Compactação do material.
Figura 28 - Execução de agulhamento

Fonte: Santos et al. (1988)
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2.1.7.3 Mistura de areia e argila

Esta mistura é utilizada quando se tem um subleito arenoso que
frequentemente tem o problema de “areião”, nesses casos adiciona-se cerca de 30%
de argila propicia a formação de uma camada de boa qualidade como pista de
rolamento (SANTOS et al., 1988).
O objetivo da mistura é tornar o material coesivo, desde que o mesmo já
apresente boas condições de suporte.
2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS

2.2.1 Metodologia

2.2.1.1 Revisão bibliográfica e normas

O trabalho foi feito inicialmente através de pesquisa bibliográfica em livros,
dissertações, publicações já existentes sobre o assunto e manuais existentes sobre
estradas de terra, embasando as futuras decisões tomadas no estudo de caso
futuro.
As normas e manuais que serão utilizados como base para elaboração das
propostas de melhorias nos processos de manutenção do município de Timbó
Grande - SC serão as seguintes:


Estradas vicinais de terra – Manual técnico para conservação e
recuperação – Instituto de pesquisas tecnológicas do estado de São
Paulo;



Estradas rurais técnicas adequadas de manutenção. BAESSO, D.P.;
Gonçalves, F.L. (2003);



Manual de projeto geométrico de estradas rurais – DNER (1999);



Manual de conservação rodoviária – IPR –DNIT – Publicação nº 710;



Manual de drenagem de rodovias – IPR – DNIT – Publicação nº 724.

2.2.1.2 Estudo de caso

De acordo com Oliveira (2016 apud LUDKE et. al. 2003) O estudo de caso
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é um método qualitativo que consiste, basicamente, em uma maneira de se obter
maiores

informações

uma

unidade

individual.

Ele

serve

para

responder

questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno
estudado.
De acordo com Oliveira (2016 apud YIN 2001) Estudo de caso é uma
estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em
abordagens especificas de coletas e analise de dados.
Este método é mais indicado quando o fenômeno em estudo é complexo e
amplo, e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente. Ele é
um estudo empírico que busca determinar ou testar uma teoria (OLIVEIRA, 2016).
De acordo com Oliveira (2016 apud YIN 2001) A tendência do Estudo de
Caso é tentar esclarecer decisões a serem tomadas. Ele Investiga um fenômeno
contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando de múltiplas fontes de
evidências. Os estudos de caso podem ser:


Exploratórios: quando se que encontrar informações preliminares sobre

o assunto estudado. Para Estudos de Casos explanatórios, uma boa
abordagem é quando se utiliza de considerações rivais, em que existem
diferentes perspectivas, aumentando as chances de que o estudo seja um
modelo exemplar.


Descritivos: cujo objetivo é descrever o Estudo de Caso.



Analíticos: quando se quer problematizar ou produzir novas teorias que

irão procurando problematizar o seu objeto, construir ou desenvolver novas
teorias que irão ser confrontadas com as teorias que já existiam,
proporcionando avanços do conhecimento.
De acordo com Oliveira (2016 apud YIN 2001) É necessário se ter diferentes
teorias sobre o caso em estudo, para que se possam orientar as discussões dobre o
fenômeno estudado e validação das alternativas encontradas para solução dos
problemas encontrados.
É uma investigação sobre uma situação específica, que tem o objetivo de
encontrar as características e o que há de mais importante nessa situação em
estudo (OLIVEIRA, 2016).
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2.2.1.3 Locais de pesquisa

Foram feitos acompanhamentos in loco de operações de manutenção em três
localidades do município, linha Cachoeira, linha São Pedro e rua Claudiano Alves da
Rocha. Foi feito registro fotográficos das obras acompanhadas, analise e
considerações dos dados obtidos.
O método de escolha dos locais de acompanhamento foi de acordo com as
obras que estavam sendo executadas no período da pesquisa.

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Estudo de caso A - Linha São Pedro

O primeiro local de acompanhamento das obras de manutenção das estradas
municipais foi na linha São Pedro, onde estava sendo feito nivelamento da pista com
o uso de motoniveladora, reforço do subleito em locais que apresentavam
deficiência de suporte, limpeza e reabertura de sarjetas e dispositivos de drenagem
e execução de camada de revestimento com material rochoso. Por essa estrada é
possível chegar até o município de Lebon Régis-SC.
Figura 29 – Local do estudo de caso A

Fonte: Google maps (2016).
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As obras de conservação foram executadas apenas em um trecho de
aproximadamente 10km na linha São Pedro.
Foi feito a utilização de caminhões caçamba, escavadeira hidráulica e
motoniveladora durante a obra acompanhada.
Figura 30 - – Execução de manutenção em trecho da linha São Pedro

Fonte: O próprio autor

A figura 30 ilustra a execução de reforço de subleito em um trecho da linha
São Pedro em Timbó Grande, pode-se observar que na tentativa de corrigir o
problema da baixa capacidade de suporte do trecho que causava deformações na
pista de rolamento a equipe da secretaria de obras estava reforçando o subleito com
pedras tipo “lascão”, porém durante esse processo deveria ter sido feita a remoção
do material de baixa capacidade para depois substituir por material granular. O
processo realizado foi o de espalhar o material rochoso na pista e depois foi
realizado a compactação, porem devido ao tamanho excessivo do material utilizado
o trecho poderá apresentar problema.
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Figura 31 – Sistemas de drenagem em trecho da linha São Pedro

Fonte: O próprio autor

No trecho fotografado na figura 31 nota-se um trecho da linha São Pedro
onde recém foi executado os processos de limpeza e reabertura das valas de
drenagem pluviais, porém a pista não apresenta declividade adequada para
condução da agua para esses dispositivos.
Figura 32 – Nivelamento do leito da estrada

Fonte: O próprio autor
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A figura 32 mostra a operação de conformação do subleito, para
posteriormente receber compactação e camada de revestimento.
Figura 33 – Compactação do subleito

Fonte: O próprio autor.

Figura 34 – Trecho finalizado

Fonte: O próprio autor.

59
A figura 34 ilustra um trecho acabado após receber a camada de material
granular utilizado como revestimento e já compactado. Material apenas espalhado
sobre a estrada e compactado, sarjetas e declividades da pista de rolamento não
existem no trecho.
Figura 35 – Compactação da camada de revestimento

Fonte: o próprio autor

Figura 36 – Aplicação de material para revestimento

Fonte: O próprio autor
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Figura 37 – Compactação da camada de revestimento

Fonte: O próprio autor

A figura 37 mostra o processo de compactação da camada de revestimento e
o processo de umedecimento do leito da estrada para melhorar a compactação do
material.
Figura 38 – Limpeza e reabertura dos dispositivos de drenagem lateral

Fonte: O próprio autor

A figura acima retrata o processo de limpeza das laterais da pista para
aumento da área útil de passagem de trânsito.
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Figura 39 – Dispositivos de drenagem lateral

Fonte: O próprio autor

A figura 39 mostra os dispositivos de drenagem lateral após a limpeza e
reabertura. A pista foi alargada para dar maior área útil a estrada e possibilitar a
passagem de mais de um veiculo no local.
Figura 40 – Jazida de cascalho

Fonte: O próprio autor

A figura 40 retrata a escavação de uma jazida de cascalho localizada no
trecho em manutenção onde o material escavado será utilizado para revestimento
de partes do trecho em manutenção.
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2.3.2 Estudo de caso B - Linha Cachoeira
O segundo local de acompanhamento das obras de manutenção das estradas
municipais foi na linha São Cachoeira, onde foi realizado o nivelamento da pista com
o uso de motoniveladora, reforço do subleito em locais que apresentavam
deficiência de suporte, limpeza e reabertura de sarjetas e dispositivos de drenagem
e execução de camada de revestimento com material rochoso.
O trecho em estudo tem aproximadamente 10,5 km e liga a área urbana de
Timbó Grande a comunidade de Cachoeira, uma das maiores comunidades
interioranas do município, através dessa estrada é possível chegar ao município de
Caçador-SC.

Figura 41 – localização do trecho em estudo

Fonte: Google maps (2016).

Figura 42 – Trecho da Linha Cachoeira

Fonte: O próprio autor
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Na figura 42 é retratado um local da linha Cachoeira onde há baixa
capacidade de suporte do subleito ocasionando buracos e deformações na pista de
rolamento, sendo necessário ser feito a troca de solo pra melhorar a capacidade de
suporte do trecho em questão.
Figura 43 – Operação de reforço de local com baixa capacidade de suporte

Fonte: O próprio autor

Na figura 43 esta retratada a operação de reforço do trecho com baixa
capacidade de suporte retratado na figura 41 onde havia formação de atoleiros e
deformação plástica do local, foi feito a substituição do solo do local por material
rochoso e recoberto com uma camada de argila.
Figura 44 – Operação de reforço do subleito concluída

Fonte: O próprio autor
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Figura 45 – Trecho da linha Cachoeira

Fonte: O próprio autor

A figura 45 mostra um trecho da linha Cachoeira que recém passou por
processo de conformação e compactação e aguarda para receber a camada de
revestimento.
Figura 46 – Trecho da linha Cachoeira em manutenção

Fonte: O próprio autor

No processo de conformação mostrado acima se pode perceber que o
operador esta tentando abaloar a pista para deixar a seção transversal com a
declividade necessária para o escoamento das águas sobre a pista de rolamento.
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Figura 47 – Trecho da linha Cachoeira após processo de conformação

Fonte: O próprio autor

A figura 47 mostra um trecho da linha Cachoeira após ser nivelada a pista de
rolamento, foram abertas as sarjetas laterais e também pode se observar a presença
de um “bigode” de escoamento na imagem acima, porém a seção transversal
deveria ter maior declividade e as sarjetas deveriam ser mais profundas em torno de
60 a 70 cm de profundidade.
Figura 48 - Remoção de rochas que afloravam na pista de rolamento

Fonte: o próprio autor

Foram removidas as rochas de maior tamanho que afloravam sob a pista de
rolamento, causando desconforto e irregularidades na estrada.
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Figura 49 - Dispondo de material rochoso na pista de rolamento para camada de
revestimento

Fonte: O próprio autor

Figura 50 – Compactação da camada de revestimento

Fonte: O próprio autor

Na figura acima foi retratado o processo de compactação da camada de
revestimento, porém algumas horas depois de concluída a compactação do trecho
em estudo devido ter sido usado a técnica de cascalhamento o material rochoso já
se desprendia e causava segregação dos agregados.
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Figura 51 – Trecho da Linha Cachoeira após processo de manutenção

Fonte: o próprio autor

Na figura 51, foi retratado um trecho da linha Cachoeira, interior de Timbó
Grande – SC, após receber a camada de revestimento, o processo utilizado foi o de
agulhamento ou cascalhamento como é conhecido na região. Nota-se o excesso de
material granular sobre a pista de rolamento, a ausência de compactação ou devido
a ausência de material aglutinante na mistura de revestimento o material logo se
desprendeu após a compactação á excesso de material solto.
Esse tipo de problema encontrado nas rodovias do município pode causar
acidentes devido ao material granular solto causar instabilidade no veiculo fazendo
com que o motorista perca o controle da direção, e também pode danificar pneus e
causa desconforto aos usuários devido ao excesso de material na pista dificultando
a passagem de veículos.
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Figura 52 – Limpeza e reabertura dos dispositivos de drenagem lateral

Fonte: o próprio autor

Figura 53 – Dispositivos de drenagem limpos e reabertos

Fonte: O próprio autor

As valetas laterais foram limpas e reabertas, porém a inclinação da seção
transversal não foi acertada para que fosse possível a agua ser destinada para
esses dispositivos. A inclinação deve ser em torno de 3% a 4% para cada lado da
pista.
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Figura 54 - Manutenção de Bueiros

Fonte: O próprio autor

Foram limpas entradas e saídas de bueiros, e também a substituição de tubos
danificados. Tubulações entupidas foram reabertas e desobstruídas.
2.3.3 Estudo de caso C – Rua Claudiano Alves da Rocha

O terceiro local de estudo dos processos de manutenção foi a Rua Claudiano
Alves da Rocha localizada no centro de Timbó Grande – SC, a Rua em questão
apresenta um volume de trafego considerável, sendo que em um trecho da rua há a
passagem de caminhões pesados, nessa rua esta localizada a sede do poder
legislativo do município.
O estudo foi feito em duas etapas e com diferença de dois meses entre cada
etapa.
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Figura 55 – Localização da Rua Claudiano Alves da Rocha

Fonte: Google maps (2016)

2.3.3.1 Estudo de caso C – Etapa 01

A etapa 01 consistiu no acompanhamento das obras de conservação, sem a
intervenção do pesquisador na maneira que são executados os processos de
manutenção.
Nessa etapa foi realizado o nivelamento do leito da rua e execução de
camada de revestimento com material rochoso com diâmetros acima de 3 cm. Nessa
etapa foram utilizados caminhões caçamba, motoniveladora e rolo compactador.
Figura 56 – Material granular utilizado como revestimento

Fonte: O próprio autor
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A figura 56 mostra o material granular que foi utilizado para se fazer o
revestimento da rua em manutenção, nota-se que a pista não foi nivelada antes do
espalhamento do material, apenas foi acrescentado mais material granular sobre a
pista, aumentando a ocorrência de segregação de agregados.
Figura 57 – Motoniveladora espalhando material granular para revestimento

Fonte: O próprio autor

A figura 57 mostra uma motoniveladora espalhando material granular sobre a
pista, percebe-se que não foram feitas as adequações da seção transversal, e o
processo de revestimento esta sendo feto de forma incorreta, que deveria ser pelo
menos um agulhamento, onde é feito a homogeneização do material pétreo com
material argiloso da estrada.
Figura 58 – Rolo compactador liso executando compactação de material granular

Fonte: O próprio autor
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A figura 58 mostra um trecho da Rua Claudiano Alves da Rocha em
manutenção, na imagem nota-se que o rolo esta fazendo a compactação do material
granular utilizado como revestimento, percebe-se também a ausência de dispositivos
de drenagem como, por exemplo, guias e sarjetas. É perceptível que a seção
transversal não esta com declividade adequada que é em torno de 3 a 4%.
Figura 59 – Trecho da Rua São Pedro após receber manutenção

Fonte: O próprio autor

A figura 59 mostra que mesmo após as operações de manutenção a rua em
estudo ainda ficou inadequada, pois há ausência de sarjetas, o processo de
revestimento foi feito inadequadamente pois não há homogeneidade entre o leito da
estrada e a camada de revestimento e poucas horas após a compactação pode-se
notar a presença de segregação lateral de agregados na pista.
Figura 60 – Trecho da Rua Claudiano Alves da Rocha após manutenção

Fonte: O próprio autor.
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Na figura 58, um trecho da Rua algumas horas após receber a camada de
revestimento, nota-se que no local já há o desprendimento de material granular
mesmo tendo sido compactado há poucas horas, e perceptível à segregação lateral
de agregados. Esse problema é causado pela ausência de material ligante na
mistura para execução do revestimento.
Foi possível notar que não há grande preocupação com as declividades
adequadas da seção transversal e também com os dispositivos de escoamento,
oque prejudica a durabilidade das vias onde foram feitas as intervenções.
Pode-se notar que algumas horas após a compactação do material granular o
mesmo já se desprendia e começava a segregar para as laterais da pista.
2.3.3.2 Estudo de caso C – Etapa 02

A etapa 02 consiste no acompanhamento da execução de manutenção da
Rua Claudiano Alves da Rocha, porém, nessa etapa foi proposta a mudança das
técnicas de execução dos processos de manutenção aplicados. Em conversa com o
responsável pelas obras o mesmo concordou em aplicar as modificações apenas na
execução do revestimento.
A técnica de revestimento adotada foi a de agulhamento, com a utilização de
material granular com diâmetro acima de 2,5 cm que era o disponível na ocasião.
Durante a execução das obras foi doado ao município de Timbó Grande pela
empresa Arteris que administra a Autopista planalto sul BR-116, material
proveniente de fresamento da rodovia BR-116. O material doado foi utilizado
principalmente nas ruas do centro da cidade e a rua em estudo também recebeu
esse material. O processo de revestimento ficou composto da seguinte maneira:


Camada de material granular de diâmetro acima de 2,5 cm através do
processo agulhamento, que serviu como base e como reforço para
camada posterior.



Camada de material fresado, espalhado sobre a pista e compactado,
servindo como camada de acabamento e garantindo maior conforto
ao trafegar sobre a pista.
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Segundo Santos et al., (1988), a sequencia para execução do agulhamento é
a seguinte :


Regularização da pista;



Escarificação do subleito ou lançamento de camada de argila;



Lançamento e espalhamento do material granular;



Revolvimento do conjunto de materiais



Umedecimento ou secagem, quando necessário;



Compactação do material.

A camada de material fresado foi executada na seguinte sequência:


Lançamento e espalhamento do material granular;



Nivelamento da pista;



Compactação do material fresado.

Figura 61 – Trecho da Rua Claudiano Alves da Rocha após processo de
agulhamento

Fonte: O próprio autor.
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Figura 62 - Rua Claudiano Alves da Rocha com agulhamento concluído

Fonte: O próprio autor

Figura 63 – Descarga de material fresado

Fonte: o próprio autor.

O resíduo de fresamento de rodovias pavimentadas apresenta excelente
trabalhabilidade e se assenta bem ao leito da estrada. Apresenta facilidade para ser
nivelado. O material apresenta excelente compactação e não se desprende com
facilidade, é um material coeso e depois de compactado, propicia ótimas condições
de conforto e trafegabilidade para a estrada onde foi feito a aplicação.
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Figura 64 – Execução de camada final de revestimento com material fresado

Fonte: O próprio autor.

Figura 65 – Nivelamento da pista com material de revestimento

Fonte: O próprio autor

Figura 66 – Compactação da camada de revestimento

Fonte: O próprio autor
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Figura 67– Camada de revestimento concluída

Fonte: O próprio autor

Figura 68 – Rua Claudiano Alves da Rocha dez dias após as obras manutenção

Fonte: o próprio autor

Os únicos defeitos encontrados na Rua Claudiano Alves da Rocha após a
aplicação do resíduo de fresamento foi o aparecimento de erosões nas laterais dos
trechos em declive, devido ao procedimento de manutenção não ter feito a
conformação adequada da pista de rolamento, e ausência dos dispositivos de
drenagem lateral. Apenas foram executados corretamente os processos de
revestimento.
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Figura 69 – Patologia encontrada na Rua Claudiano Alves da Rocha

Fonte: O próprio autor.

Mesmo após alguns dias depois da aplicação o material se manteve em
condições semelhantes a do dia em que foi aplicado, oque pode se perceber é que
com as chuvas e a ação do tráfego de veículos o material de fresamento
principalmente o material de granulometria menor se uniu ao leito da estrada e
melhorou seu desempenho, pode se notar que o material granular do resíduo
melhorou seu desempenho após algum tempo de utilização da via. A aparência da
camada de revestimento ficou semelhante à de uma via onde tenha sido executado
um tratamento superficial, a impressão é de que o cimento asfáltico de petóleo
presente no material ainda surtia efeito sobre o resíduo de fresamento. O material
apresentou pouquíssima segregação lateral dos agregados do revestimento.
O material de fresamento se demonstrou como opção excelente para ser
utilizado como revestimento nas estradas não pavimentadas.

2.3.3 Principais problemas encontrados e correções a serem aplicadas

Os principais problemas encontrados nos processos de manutenção das vias
municipais não pavimentadas foram:


Conformação e nivelamento inadequado das seções transversais



Processos de revestimento executados de forma inadequada;

79


Dispositivos de drenagem ausentes ou ineficientes



Baixos níveis de trafegabilidade, segurança e conforto.

2.3.3.1 Conformação e nivelamento inadequado das seções transversais

Problema causado pela falta de conhecimento ou cuidado do operador da
motoniveladora ao se fazer o nivelamento da pista de rolamento. Esse defeito faz
com que a pista fique sem capacidade de escoar as águas superficiais para os
dispositivos de drenagem nas laterais da pista e causam diversas outros defeitos
nas estradas, levando em consideração o grande poder destrutivo que a água tem
sobre as estradas de terra. O operador deve deixar a pista com as declividades
adequadas para o escoamento das águas que fica em torno de 3% a 4% para cada
lado da pista.
A solução para esse problema é instruir os operadores para que os mesmos
executem de forma adequados a operação de nivelamento da pista e fazer o
acompanhamento das obras em execução para garantir que o processo esta sendo
feito corretamente.

2.3.3.2 Processos de revestimento executados de forma inadequada.

A camada de revestimento visa melhoras as condições de trafegabilidade,
conforto e aderência da estrada, porém se for executada de forma inadequada
acaba surtindo efeito contrario ou tendo baixa durabilidade. Uma camada de
revestimento mal executada gera principalmente segregação lateral de agregados,
devido à falta de compactação ou material ligante na mistura e desconforto ao
usuário da via.
Para se corrigir esse problema basta se executar os processos de
revestimento de acordo com as normas e manuais recomendam.

2.3.3.3 Dispositivos de drenagem ausentes ou ineficientes

Os dispositivos de drenagem são os responsáveis por conduzir as águas
superficiais provenientes das chuvas ou nascentes para fora da estrada, pois se não
for drenada a água pode causar buracos, erosões e deformações sobre a pista de
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rolamento. Os dispositivos de drenagem devem estar presentes ao longo de toda
lateral da via, esses dispositivos geralmente são sarjetas, valetas de escoamento,
bigodes e bueiros.
A solução para esse problema é orientar os operadores de maquinas
reesposáveis pela manutenção das vias para se fazer a limpeza das sarjetas e
valetas de escoamento, onde as mesmas não existires se fazer a abertura e
propiciar os escoamento das águas para os dispositivos de drenagem através da
conformação adequada da seção transversal da estrada.

2.3.3.4 Baixos níveis de trafegabilidade, segurança e conforto

Problema causado pela ausência de manutenção das vias, ou pela junção
dos demais erros nos processos de manutenção citados acima. Uma via sem
manutenção acaba ficando com a presença excessiva de buracos, deformada, sem
camada de revestimento á a formação de atoleiros, estreitamento da pista dentre
diversos outros fatores que atrapalham o transito no local, mas uma via que passou
por uma manutenção inadequada pode apresentar outros problemas como, por
exemplo, uma camada de revestimento com materiais acima do tamanho ideal,
excesso de material sobre a pista, material mal compactado, dispositivos de
drenagem ineficientes, uma seção transversal inadequada, dentre outros que
também atrapalham o transito no local ou acabam danificando o veiculo do usuário.
A solução para esse problema é se executar manutenções periódicas de
forma adequada de acordo com as normas técnicas e manuais pertinentes e não
apenas baseadas na experiência dos operadores, visando sempre melhorar as
condições da estrada.
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3. CONCLUSÃO

Mesmo tendo tanta importância para as regiões menos desenvolvidas do país
as vias com revestimento primário quase sempre não tem uma manutenção
adequada geralmente apenas é feita o nivelamento da pista com a motoniveladora e
o simples espalhamento de material granular sobre o leito da estrada, oque se torna
apenas uma solução temporária e que não soluciona todos os problemas da via.
Quase sempre não se da atenção nem mesmo para os dispositivos de drenagem
oque diminui o tempo de vida útil da estrada ate a próxima manutenção.
Por um lado é compreensível a situação em que as estradas rurais se
encontram, pois estas estão a cargo dos municípios que possuem poucos recursos
para aplicar e uma grande malha rodoviária para administrar, porém se forem
empregadas técnicas adequadas de manutenção e conservação pode-se ter uma
melhor aplicação dos recursos públicos além de ter um resultado melhor nas obras
de conservação de estradas.
Devido aos erros cometidos nas obras de manutenção das estradas com
revestimento primário, demais problemas se manifestam no decorrer dos dias após a
manutenção da via como, por exemplo, os buracos, trilhos de roda, segregação
lateral dos agregados e erosões sobre a pista de rolamento. A maioria desses
problemas é causada pela ação da água das chuvas devido a dispositivos de
drenagem inexistentes ou ineficientes.
No trecho em que foi feito o acompanhamento da Linha Cachoeira, os
principais erros e problemas detectados foram os seguintes: conformação e
nivelamento da seção transversal executados de forma inadequada não deixando a
pista de rolamento com as declividades adequadas para o escoamento das águas
superficiais para os dispositivos de drenagem lateral; Os dispositivos de drenagem
lateral em alguns pontos estavam ausentes ou as sarjetas muito rasas, porém em
alguns trechos foram feitas as limpezas adequadas das valetas de drenagem lateral,
porém devido à ausência das declividades adequadas esses dispositivos não
desempenhavam totalmente sua eficiência; A técnica de revestimento utilizada foi a
de cascalhamento que apresenta baixos níveis de qualidade e desempenho, porém
todo o material utilizado foi bem compactado, mas devido à ausência de material
ligante entre o material rochoso a camada de revestimento logo se desprendia
causando segregação lateral de agregados. As obras de manutenção em bueiros e
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obras de arte correntes foram executadas de forma satisfatória, propiciando o
funcionamento adequado dos mesmos.
A primeira etapa do estudo de caso da Rua Claudiano Alves da Rocha,
demonstrou a ineficiência dos processos de manutenção da via, principalmente na
camada de revestimento. Notou-se que no trecho em acompanhamento não foi feito
a adequação da seção transversal da pista para obter as inclinações adequadas
para escoamento da água para os dispositivos de drenagem lateral evitando que á
água danifique a pista de rolamento. As sarjetas laterais utilizadas para escoamento
da água proveniente da pista de rolamento eram inexistentes no trecho em estudo.
O processo de revestimento utilizado foi um simples cascalhamento da via que
resultou em péssimas condições de rolamento e conforto para os usuários, além de
apresentar altas taxas de segregação lateral de agregados mesmo poucas horas
após a compactação do material granular. O material granular utilizado era de
dimensões aceitáveis para o processo utilizado, porém utilizado em grandes
proporções causando desconforto aos usuários.
Na segunda etapa do estudo de caso da Rua Claudiano Alves da Rocha,
onde foram propostas as mudanças nas técnicas de revestimento, pode-se perceber
a melhora da qualidade dos processos executados, além da melhora do resultado
final. Mesmo se não tivesse sido aplicado o resíduo de fresamento o resultado
obtido no processo de agulhamento foi muito bom, e já seria uma grande melhora
nas condições da rua em estudo.
A aplicação do material de fresamento contribui em muito para a qualidade do
resultado final, o material aplicado se demonstrou excelente para ser utilizado como
revestimento das estradas do município. Foi à primeira experiência do município na
utilização desse tipo de material nas vias municipais não pavimentadas.
A execução de manutenção seguindo alguns preceitos técnicos visa diminuir
o tempo entre as intervenções nas estradas de terra e também melhorar suas
condições de trafegabilidade e segurança dando maior conforto aos usuários, e
diminuindo os prejuízos causados pelas más condições das estradas rurais.
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