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Quando o assunto é rodovia, irregularidade do pavimento é
palavra de ordem. 
E para aqueles que acham que trata-se de um tema atual,
informamos que em 1960 o engenheiro Francis Hveem
publicou um artigo sobre os dispositivos para avaliação da
irregularidade de pavimentos. No documento Hveem cita um
trecho do livro "Road Making and Maintencance" de Thomas
Aitkem, publicado em 1900 (sem tradução para o Português),
que discute sobre um instrumento chamado de "Viagraph"
para avaliar a irregularidade de um perfil.
 
Quase dois séculos depois, o assunto irregularidade continua
em evidência. O IRI (Índice de Regularidade Internacional) é
um dos principais indicadores de qualidade de pavimentos
utilizado no mundo e está diretamente relacionado com o
conforto durante o rolamento. Este indicador é expresso em
m/km e através do valor de IRI é possível calcular o valor de QI
(Quociente de irregularidade), expresso em Contagens/Km. 
 
A avaliação do perfil longitudinal em pavimentos é de extrema
importância, tanto para o controle da qualidade de serviços
executados durante períodos de obra, quanto para monitorar a
evolução da irregularidade ao longo da vida útil do pavimento.
O desafio está em conhecer a irregularidade da superfície ao
longo do processo de pavimentação e corrigi-lo.
 
Esta edição do programa AS BUILT - Etapa: Pavimentação tem
como objetivo a comprovação da redução do IRI a cada
aplicação de camada pavimentada e eliminação do retrabalho
devido a reprovação de trechos, utilizando o sistema de
nivelamento eletrônico MOBA BIG SONIC SKI, proporcionando
um controle preciso e automático da mesa da  vibratória da
vibroacabadora.
 

PAVIMENTAÇÃO - INDICADOR DE QUALIDADE IRI

Foto: MOBA
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No Brasil o segmento de pavimentação já possui alguma evolução em relação a tecnologia. Conduzido pelos fabricantes de
vibroacabadoras que entregam desde fábrica seus equipamentos com um primeiro nível de tecnologia embarcada. Apesar deste fato, a
realidade nas obras é um pouco diferente. Nem sempre a tecnologia que é entregue de fábrica é utilizada e muito menos expandida para
maiores benefícios. As equipes de campo, por sua vez até entendem a importância de se realizar uma obra com qualidade, mas ainda
estão em passos lentos no que diz respeito a controles tecnológicos que podem auxiliá-los nesse processo. 
Enquanto as equipes de campo das construtoras lutam com sua rotina diária e convivem com o retrabalho, o nível de exigência das
concessionárias contratantes no que tange à redução do percentual de IRI dos pavimentos está a cada dia maior. 
Ainda é possível encontrar obras de pavimentação por todo Brasil sendo executadas, muitas vezes sem nenhum sistema de controle de
máquina ou com sistemas obsoletos, que já não desempenham papéis satisfatórios frente às exigências.  
O órgão fiscalizador é normalmente encarado como vilão e como delator do prestador de serviços, uma vez que defende o interesse do
contratante e seu papel é garantir o cumprimento do acordado em contrato. O prestador de serviço por sua vez, muitas vezes se esforça
para realizar o trabalho da melhor forma, entretanto algumas variáveis de processo são difíceis de serem controladas. Essa realidade não
é diferente em países mais desenvolvidos, a única diferença é que eles melhoraram seus métodos construtivos e consequentemente sua
eficiência operacional..

PAVIMENTAÇÃO NO  BRASIL

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças
Charles Darwin

 " "
ETAPAS DO PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO E MEDIÇÃO DO IRI ADOTADOS NO PROGRAMA

Medição do IRI antes da fresagem
Método: Merlin

Fresagem do trecho para recape

Aplicação do pavimento com BIG SONIC SKI -
Mesa da vibrocabadora automatizada

Medição do IRI após aplicação do novo pavimento
Método: Merlin

Obtenção dos indices de QI e IRI

Fotos: MOBA



BIG SONIC SKI - SUAVIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES 
 
Com o sistema de nivelamento eletrônico MOBA BIG SONIC SKI,
todas as aplicações são realizadas entregando uma redução
significativa do percentual de IRI a cada camada aplicada. Como
o sistema utiliza um conjunto de três sensores sônicos,
posicionados estrategicamente em uma barra de 9 metros
longitudinal a cada lado da vibroacabadora. O sistema consegue
realizar o mapeamento da superfície, criando o mapa virtual e
acionando mesa vibratória de maneira gradual e automática.
 
Cada sensor possui 5 transdutores sônicos, garantindo uma
faixa de varredura de aproximadamente 250 mm cada. O
sistema além de realizar a média das medidas de cada sensor
individualmente, na configuração BIG SONIC SKI, realiza também
as médias das medidas dos três sensores e com base nessa
informação a mesa é controlada automaticamente a cada
milissegundo proporcionalmente a irregularidade identificada.   
 
O BIG SONIC SKI trabalha de forma independente - O que isso
sifnifica? Não há necessidade de realizar a instalação de cabos
cotados ao longo da via, o sistema também opera sem a
necessidade de contato físico com a superfície. Condições essas
que permitem uma operação contínua, sem interrupções para
ajustes de qualquer natureza. Além disso, para trabalhos onde
não há espaços laterais o sistema pode trabalhar para dentro da
dimensão da mesa da vibroacabadora. 
 
Caso necessite fazer a mudança da máquina de frente de
trabalho ou até mesmo encarretar, o sistema proporciona uma
versatilidade , pois não há necessidade de desmontagem para
realizar as movimetações. 
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Fotos: MOBA

O BIG SONIC SKI pode ser configurado com até quatro sensores.



AS BUILT MOBA  - ETAPA: PAVIMENTAÇÃO

5 
 

A construtora responsável pela execução da obra de recapeamento no estado do Espirito Santo teve dificuldade em atender
as exigências da concessionária referente ao percentual de redução do IRI.
O IRI especificado pela concessionaria é < 1,92 m/Km. No trecho analisado neste estudo o valor do IRI medido antes da
fresagem foi de 2,63 m/Km.
A construtora buscava também uma redução de custo no processo de aplicação e aumento da produtividade. 
Outra dificuldade da construtora era conseguir uma solução de tecnologia que não apresentasse excesso lateral, ou seja, não
necessitasse espaço além da mesa da vibroacabadora, já que o trabalho se dava em vias confinadas. Além disso, era
fundamental que a tecnologia pudesse ser transportada juntamente com a máquina, sem a necessidade de desmontagem,
uma vez que reparo pontual em rodovias apresenta alta frequência de deslocamento entre as frentes de serviço. 

CENÁRIO REAL - RODOVIA

IRI EXIGIDO

 < 1,92 
m/Km

IRI EXISTENTE

2,63 
m/Km

FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DO IRI– MERLIN
 

O equipamento utilizado para a medição do IRI foi o Merlin, constituído de uma estrutura de metal
formada por dois elementos verticais e um horizontal de duas barras. A parte dianteira é formada
basicamente por uma roda com aproximadamente 2m de perímetro. Na parte central do equipamento
está situada uma barra vertical que não chega ao piso e que pivota em um eixo solidariamente com
outra barra horizontal que serve para fixar o patim central. Essas duas barras formam o indicador
móvel do Merlin que captura a medida da irregularidade do pavimento e transfere para uma escala
localizada na parte superior. Com a obtenção das 200 medições é possível calcular o valor de IRI do
determinado trecho.
Fonte: Arteris ET-008 Ver 1

Todos os procedimentos e metodologias de medição e compilação dos  dados foram
feitas seguindo o escopo definido pela concessionária.

Fotos: MOBA



 
 

OPERAÇÃO COM BIG SONIC SKI
NEM MAIS, NEM MENOS! É ASFALTO NA MEDIDA CERTA!

37% De redução  do IRI em
somente UMA camada
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Com a aplicação do BIG SONIC SKI foi possível atingir uma redução no percentual do IRI de 37%. Esse valor foi registrado em somente uma
passada, ou seja quanto mais camadas forem aplicadas com o sistema maior será a redução do IRI. Considerando o especificado de <1,92
m/Km pela concessionária , nesse trecho específico foi possível conseguir a aprovação do trecho com um valor 14% menor que o target.
Esse resultado foi obtido sem fazer mudanças no modo de operação atual da construtora e sem uma análise critica com relação a fatores
operacionais que podem comprometer a regularidade do pavimento,  para que se consiga resultados ainda melhores com o sistema, a
eliminação algumas de práticas se faz necessário, tais como: 
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RESULTADO MEDIÇÃO IRI DO TRECHO

ANTES DA FRESAGEM

IRI (m/Km)

QI ( Cont/KM)

2,63

33,8

PAVIMENTO NOVO 

1,65

21,4

Temperatura da massa fora de especificaçãoInterrupção do processo por falta de massa

Processo de "salgar" durante a aplicação

Frenagem brusca dos rolos compactadores

Acionamento manual da mesa



 
 

Fonte: Relatório de compilação dos valores de IRI 

MEDIÇÃO DO IRI - ANTES E DEPOIS
ANTES DA FRESAGEM | FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO E CÁLCULO DOS VALORES DE IRI E QI

APÓS O NOVO PAVIMENTO APLICADO COM BIG SONIC SKI

AS BUILT MOBA  - ETAPA: PAVIMENTAÇÃO

7

Fonte: Relatório de compilação dos valores de IRI 



 
 

No Brasil não é difícil encontrar obras que sofram com altos índices de reprovação de trecho. Especialmente
em obras concessionadas, onde existe uma exigência contratual de valores de IRI, a reprovação pode ter
como consequência a necessidade de se refazer todo o trecho condenado.
O "refazer" é retrabalhar, é gastar de novo, é jogar dinheiro fora. Esse detalhe pode fazer com que a
lucratividade da operação seja minimizada a cada trecho reprovado.
Em algumas situações alguns processos paliativos podem solucionar o problema e minimizar o prejuízo, mas
infelizmente na maioria dos casos a reprovação vem com a necessidade de fresagem, para remoção da
camada aplicada, e novo processo de pavimentação. O custo deste retrabalho é muitas vezes desconhecido,
aproveitamos este material para te ajudar a ter uma ideia de grandeza da reprovação do trecho sob o ponto
de vista de duas das mais importantes dimensões: tempo e custo.

ROI - RETURN ON INVESTMENT
QUANTO CUSTA A REPROVAÇÃO POR IRI ACIMA DO ESPECIFICADO

Considerando um trecho de aproximadamente:
2 Km de extensão  |  3,60 metros de largura  |  5 cm de espessura de camada (em média)
Acompanhe a seguir o cálculo do custo do trecho reprovado
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De   acordo   com   a  tabela  custo  horário  (03/2020)  da SOBRATEMA,   o   custo   operacional   total de
algumas das máquinas utilizadas para refazer um trecho reprovado é:
 
Fresadora de asfalto (1000 a 1300 mm)                  R$ 740,61
Vibroacabadora de asfalto (600 ton/hora)                R$ 684,22
Rolo tandem (8.001 a 12.000 kg)                             R$ 210,91 
Rolo de pneus (12 a 18 t sem lastro)                        R$ 214,72
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Sendo assim, o custo operacional referente à
fresadora para o retrabalho do trecho
reprovado é:

 

05:47 horas * R$ 740,61 = R$ 4.283,20
 
 

 

REMOÇÃO DA CAMADA DE PAVIMENTO CONDENADO
 

Considerando que a produção da fresadora é
de 16 m/min, com largura máxima de
1,300 m, o tempo total necessário para a
fresagem é:

 
2.000 m / 16,0 m = 02:05 horas por subpista
    3,6 m /    1,3 m = 2,77 vezes para fresar toda a pista
 

02:05 horas * 2,77 vezes = 05:47 horas

 
 

ROI - RETURN ON INVESTMENT
QUANTO CUSTA A REPROVAÇÃO POR IRI ACIMA DO ESPECIFICADO

REAPLICAÇÃO DA CAMADA DE ASFALTO
 

Considerando que a produção da
vibroacabadora é de 600 ton/hora, e que a
densidade do material é de 2,4 ton/m3:

 
Volume total de massa necessário
2.000 m x 3,6 m x 0,05 m = 360 m3
2,4 ton/m3 x 360 m3        = 864 ton
 
Tempo necessário para pavimentação: 
 

864 ton / 600 ton/hora = 01:26 horas
 
 

Considerando que o custo da tonelada de
massa asfáltica é R$ 200 / ton, o custo total
da massa é:

 

 864 ton * R$ 200/ton = R$ 172.800,00
 

 
O custo operacional da vibroacabadora é:

 

01:26 horas  * R$ 684,22 = R$ 980,72
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COMPACTAÇÃO DA NOVA CAMADA DE ASFALTO
 

Considerando o processo de compactação
asfáltica conforme ilustrado a seguir:

 
2 Rolos Tandem         =   2 passadas 
2 Rolos Pneumáticos = 32 passadas
2 Rolos Tandem         =   2 passadas
 
Considerando a velocidade média de operação do rolo
tandem de 4 Km/h e do rolo pneumático de 8 Km/h e
considerando a largura do rolo tandem de 1,5 m e a do
rolo pneumático de 2,30 m.
 
Rolo Tandem
2 Km / 4 Km/h = 00:30 horas
3,6 m / 1,5m    = 2,4 vezes para compactar toda a pista

 
0:30 hs x 2,4 vezes x 4 passadas = 4:48 hs

 
Rolo Pneumático
2 Km / 8 Km/h = 00:15 horas
3,6 m / 2,3 m   = 1,57 vezes para compactar toda a pista

 
0:15 hs x 1,57 vezes x 32 passadas = 12:34 hs

 
 
    

ROI - RETURN ON INVESTMENT
QUANTO CUSTA A REPROVAÇÃO POR IRI ACIMA DO ESPECIFICADO

O custo operacional do rolo tandem é:
 

12:34 horas x R$ 214,72 = R$ 2.698,31
 
O custo operacional do rolo tandem é:

 
04:48 horas x R$ 210,91 = R$ 1.012,37



 
 

ROI - RETURN ON INVESTMENT
QUANTO CUSTA A REPROVAÇÃO POR IRI ACIMA DO ESPECIFICADO

Os custos mostrados anteriormente são referentes ao processo de pavimentação, realizando o recape. A reprovação de trechos
por não atingimento dos valores de IRI e QI é uma situação que ocorre constantemente nas obras brasileiras.
O trecho exemplificado neste estudo possui uma extensão de 2 Km e 3,6 metros de largura. 
 
Para fins de projeção do que este custo pode representar em uma obra real, imagine que uma construtora é responsável pelo
recape de trecho de 300 Km e que o contrato especifica IRI. Muitas vezes a empresa que assume a obra não tem noção da
dificuldade em atingir o IRI especificado e acaba subestimando este detalhe. Para esta mesma obra, imagine que 5% de todo o
trabalho é reprovado por não atingimento do IRI. 
Esta projeção que não é surreal para a realidade brasileira acarretaria um custo adicional, que muitas vezes só é observado
quando a obra deixa de ter lucratividade ou no final do contrato.
 
 

Custo do retrabalho se 5% da obra fosse reprovado R$ 1.363.309,50
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OVERVIEW DO CUSTO DO RETRABALHO

REMOÇÃO DA CAMADA DE PAVIMENTO CONDENADO 05:47 HORAS R$ 4.283,20
REAPLICAÇÃO DA CAMADA DE ASFALTO 01:26 HORAS R$ 173.780,72
COMPACTAÇÃO DA NOVA CAMADA DE ASFALTO 17:22 HORAS R$ 3.710,68

24:58 HORAS R$ 181.774,60
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