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mento, programação e controle em um 
empreendimento do porte do rodoanel 
mário Covas – trecho sul – constitui-se em 
um grande desafio para as equipes técnicas 
envolvidas no projeto.

Para que esta tarefa atinja êxito, tornou-
se imprescindível uma integração completa 
entre as equipes de planejamento e controle 
da Dersa e das construtoras que fazem par-
te da implantação deste empreendimento, 
além do apoio do Consórcio vetec, Ductor, 
Prodec. 

este artigo pretende descrever os prin-
cipais conceitos e diretrizes que nortearam 
essa sistemática, bem como as ferramentas 
utilizadas para que o objetivo seja atingido.

o custo previsto para o empreendimento 
é 4,18 bilhões de reais, data base dezembro 
de 2007, sendo 2,71 bilhões de reais refe-
rentes às obras e o restante a ser destinado 
a desapropriações, reassentamentos e com-
pensações ambientais.

a obra foi dividida em cinco lotes (ver 
mapa geral do empreendimento - figura 1):
Lote 1 – Consórcio andrade gutierrez e 
galvão engenharia - avenida Papa João 
XXiii até o trevo da anchieta. Por estar em 
região de represa, em seus 12,4 quilômetros 
de extensão, há 22 obras-de-arte evitando 
aterros e, conseqüentemente, carreamento 
de material.
Lote 2 – Consórcio odebrecht e Constran 
- trevo da anchieta até início do trevo da 

imigrantes. grande parte dos 9,7 milhões 
de metros cúbicos a serem escavados 
encontra-se em região de fundo de vale, 
limitando os trabalhos aos seis meses secos 
do ano – um total de 18 meses até a entre-
ga. são 6,9 quilômetros de extensão, tem 
acesso e logística complicados, além de 
um grande número de interferências com 
concessionárias. o trevo da anchieta terá 
um projeto especial em respeito aos dispo-
sitivos – gasodutos, adutoras e polidutos. 
e também isolará a estação de captação 
de água da sabesp: sistemas de drenagem 
para orientar as águas provenientes do ro-
doanel irão proteger essa estação. 
Lote 3 – Consórcio Queiroz galvão e Cr 
almeida - trevo da imigrantes até térmi-
no da ponte sobre a Billings. o mais curto, 
mas mais complicado tecnicamente. Dos 
5,7 quilômetros, há 1,8 quilômetros que são 
representados pela ponte que atravessa a 
represa Billings.
Lote 4 – Consórcio Camargo Corrêa e ser-
veng Civilsan - término da ponte da Billings 
até o término da ponte da guarapiranga. 
Diferencia-se por atravessar quatro unida-
des de conservação, com intervenção muito 
mais complexa ambientalmente. também 
conta com uma ponte de 700 metros cru-
zando a Billings.
Lote 5 – Consórcio oas e mendes Júnior 
- término da Ponte da guarapiranga até o 
trevo da régis Bittencourt. Com 18,6 qui-
lômetros, acumula a função de proteger a 

I

Tabela 1 - Principais números dos lotes do Rodoanel  

Classe Descrição Unidade Lote 01 Lote 02 Lote 03 Lote 04 Lote 05 Total

 km 12,4 6,9 5,7 17,8 18,6 61,4

quantidade 22 25 24 30 35 136

área 81,1 mil 58,5 mil 77,3 mil 56,4 mil 57,4 mil 330,7  mil

Escavação m2 6,07 milhões 9,66 milhões 4,34 milhões 6,67 milhões 7,94 milhões 34,68 milhões

Compactação m2 3,70 milhões 6,46 milhões 3,30 milhões 4,74 milhões 5,91 milhões 24,11 milhões

Solo Mole m2 434,8 mil 842 mil 435,4 mil 470,3 mil 337,9 mil 2.520,4 mil

˘rea m2 204,5 mil 420,6 mil 289,4 mil 447,5 mil 418,8 mil 1.780,8 mil

Betuminoso CBUQ m3 25,7 mil 54,5 mil 33,4 mil 55,0 mil 59,3 mil 227,9 mil

Base/Sub base + CBUQ m3 76,2 mil 149,7 mil 114,8 mil 164,8 mil 158,1 mil 663,6 mil

˘rea m2 169,1 mil 73,7 mil 186,1 mil 169,1 mil 128,1 mil 726,1 mil

Concreto CCP m3 31,7 mil 11,1 mil 36,6 mil 36,5 mil 30,5 mil 146,4 mil

Base/Sub base + CCP m3 52,9 mil 16,4 mil 62,3 mil 64,6 mil 55,8 mil 252 mil

Extensão

OAE

Terraplenagem

Pavimentação

Ponte/Viadutos

RODOANEL SUL
Especial
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várzea do embu-mirim, que alimenta a re-
presa de guarapiranga. será executada a 
abertura das pistas do rodoanel com par-
ques centrais. ao isolar essas áreas, evita a 
ocupação e a degradação ambiental.

os principais números dos lotes do tre-
cho sul do rodoanel mario Covas podem ser 
observados na tabela 1.

GESTÃO DO EMPREENDIMENTO
tendo em vista a complexidade do em-

preendimento, a gestão está sendo feita por 
um grupo multidisciplinar constituído pelo 
corpo gerencial da Dersa, apoiado por uma 

estrutura formada pelas empresas gerencia-
doras e supervisoras.

este grupo gestor opera de forma ma-
tricial com a estrutura de gerentes de cada 
área da Dersa e é coordenado pelo diretor 
de engenharia, produzindo assim uma dinâ-
mica interdisciplinar sinérgica denominada 
mai-CaDer que é constituída por: Plane-
jamento, Projetos, interferências, meio am-
biente, Cadastro avaliação, Desapropriação, 
Desapropriação amigável das Áreas, reas-
sentamento, obras, Jurídico, institucionais e 
Comunicação social.

o principal objetivo do mai-CaDer é 

gerenciar as informações provenientes das 
áreas envolvidas, de forma a otimizar as 
metas de prazo para liberação das frentes 
de obras, sempre objetivando a compatibili-
zação com os planos de ataques planejados 
pelos consórcios construtores de cada lote 
de obras, figura 2.

Fazem parte também da estratégia do 
gerenciamento as gestões realizadas di-
retamente nos canteiros de obras com as 
empresas construtoras com a realização, 
uma semana em cada lote, das reuniões de 
progresso para verificação do avanço físico 
das obras, o cumprimento dos cronogramas 

Figura 1 - Mapa geral do empreendimento
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das obras. 
nessas reuniões também são enfocados 

o apoio técnico de projetos, prioridades de 
liberação das áreas, remoção de interfe-
rências, desapropriações ainda pendentes, 
meio ambiente, reassentamentos de famílias 
e outros atendimentos diretos das necessi-
dades das obras, figura 3.

PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E 
CONTROLE DENTRO DO GERENCIAMEN-

TO DO EMPREENDIMENTO
os principais conceitos de planejamento, 

Figura 2 - Gestão do empreendimento

Figura 3 - Gerenciando o empreendimento
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programação e controle inseridos no geren-
ciamento do empreendimento são:
1) monitorar todos os prazos do empreen-
dimento através de seus lotes, individual-
mente;
2) manter o alinhamento dos objetivos e 
metas, permitindo a tomada de decisões e 
a administração de riscos;
3) balancear as eventuais demandas confli-
tantes de escopo, prazos, custos, qualidade, 
recursos e riscos, gerando um empreendi-
mento homogêneo, consistente e com a 
máxima qualidade.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
a qualidade de todo o Plano executivo 

do empreendimento depende de uma base 
consistente e adequada na definição e no 
detalhamento do seu escopo, denominada 
de estrutura analítica do Projeto (eaP).

a eaP é uma decomposição hierárquica 
das atividades do projeto, orientada segun-
do uma estruturação do trabalho a ser exe-
cutado, visando ressaltar as metas e objeti-
vos maiores do empreendimento.

esta eaP organiza e atualiza o escopo 
total do projeto, elegendo os segmentos 
do empreendimento que se apresentam de 
modo independente, facilitando o seu ge-
renciamento e controle em cada nível.

a elaboração da estrutura da eaP deste 
empreendimento foi direcionada para com-
por as entregas dos cinco lotes que o consti-
tuem. também preservou as condições ide-

Tabela 2 - Controle do avanço físico do 
empreendimento

Grupos de Serviços Peso %

Serviços preliminares 0,62

Terraplenagem 27,86

Pavimentação 16,01

Obras de arte corrente e drenagem 4,73

Obras de contenção geotécnica 2,41

Sinalização e elementos de segurança 1,06

Serviços de proteção ao Meio Ambiente 0,8

Canteiros de obras 5,49

Aluguel de máquinas, veículos e equipamentos 2,38

Obras de arte especiais 38,6

Total Rodoanel 100

Tabela 3 - Modelo de planilha de controle de avanço físico simplificada – Lote 4

Serviços Peso % Justificativa Data para
recuperação

No Período Acumulado No Período Acumulado

Serviços Preliminares 0,58% 2,2% 66,2% 3,9% 77,0%

Remoções 4,80% 2% 64% 0% 100%

Demolições 30,50% 2% 72% 0% 100%

Cerca 31,80% 2% 64% 0% 100%

Muro de fechamento 32,90% 2% 64% 12% 30%

Terraplenagem 30,43% 3,0% 67,9% 5,1% 80,1%

Limpeza do terreno e espalhamento 11,49% 0% 97% 0% 100%

Remoção solo mole e fundação aterro 22,50% 6% 69% 0% 99%

R - 4009 - Estaca 33.292 a 33.321 7,96% 0% 100% 0% 100%

Compactação de aterro 8,89% 5% 64% 7% 65%

A 429 - Estaca 33.285 a Estaca 33.311 4,63% 0% 100% 0% 100%

Obras de arte Corrente e Drenagem 5,07% 1,6% 41,7% 9,1% 69,8%

Bueiros e galerias 71,89% 2% 42% 11% 90%

De Talvegue 90,86% 2% 42% 11% 94%

Tipo BSCC - 1,50 X 1,50 - Estaca 32.263 3,29% 2% 42% 10% 100%

Pavimentação 18,95% 0% 10,5% 0% 11%

Reforço e Melhoria do Sub-Leito 8,70% 0% 0% 0% 5%

Sub-base e base de pavimento 20,10% 0% 0% 0% 0%

Pavimento Betuminoso 25,85% 0% 0% 0% 0%

Pavimento de Concreto 34,48% 0% 0% 0% 0%

Caminhos de Serviço 10,87% 0% 97% 0% 97%

Obras de Contenção Geotécnica 0,68% 3,8% 51,3% 0% 100%

Terra Armada 100% 4% 51% 0% 100%

Sinalização e elementos de segurança 0,86% 0% 0% 0% 0%

Sinalização Vertical 14,0% 0% 0% 0% 0%

Sinalização Horizontal 28,90% 0% 0% 0% 0%

Elementos de Segurança 57,10% 0% 0% 0% 0%

Serviços de proteção ao Meio Ambiente 0,82% 0,1% 34,7% 1,0% 44,7%

Plantio de Gramas 97,20% 0% 36% 1% 46%

Plantio de Á˘rvores 2,80% 0% 0% 0% 0%

Canteiro de Obras 5,77% 0,5% 74,4% 0,5% 75,0%

Instalação de Canteiro de Obras 59,98% 0% 100% 0% 100%

Operação e Manutenção de Canteiro 35,02% 2% 41% 1% 43%

Desmobilização de Canteiro 5,00% 0% 0% 0% 0%

Aluguel de máq., veículos e equipamentos 3,06% 1,5% 42,4% 1,5% 43,8%

Veículos 9,51% 2% 53% 1% 54%

Gruas 16,70% 2% 41% 1% 43%

Flutuantes 73,79% 2% 41% 1% 43%

Obras-de-Arte Especiais 33,79% 1,8% 51,3% 3,0% 39,0%

Pátio de Pré-Moldados - Estacas 2,10% 100% 0% 100%

OAE 401 - PI - Estrada de Itaquaquecetuba - PI / PE 0,64% 0% 100% 0% 62%

INFRA ESTRUTURA 25% 0% 100% 0% 80% 30/08/2008

Terra Armada 100% 80%

MESO ESTRUTURA 15% 0% 100% 0% 0% 30/08/2008

Vigas de Encontro 100% 0% 0%

SUPER ESTRUTURA 60% 0% 100% 0% 69% 30/08/2008

Total do Lote 4 (%) 100% 1,74% 48,72% 3,12% 50,33%

Avanço físico %

Previsto Realizado

Empreiteira: Consórcio Camargo Corrêa / Serveng
CONTRATO nº : 3.586/06
VALOR (dez/05) : R$ 485.587.764,22

ORDEM DE INÍCIO: 28/05/2007
PRAZO: 35 MESES

TÉRMINO PREVISTO: 28/04/2010



CYAN   AMARELO  MAGENTA   PRETO 

www.bRASIlENGENHARIA.cOm.bR

E
N
G
E
N
H
A
R
IA

/2
0
0
8

5
8
9ais para o acompanhamento e o controle de 

prazos e custos previstos no Plano gerencial 
do Programa.

outra função primordial da eaP é faci-
litar a associação das atividades na deter-
minação da seqüência das tarefas e suas 
interdependências na definição das relações 
de precedência nos projetos.

Confere a precisão nas estimativas e 
confiabilidade nas informações oferecidas 
nas tomadas de decisão.

Elaboração dos cronogramas 
a Dersa determinou que os cronogra-

mas fossem elaborados pelos consórcios 
construtores e submetidos à sua aprovação. 
a estratégia de ataque às obras, conjugada 
com a aplicação dos recursos, é de respon-
sabilidade das empresas construtoras, sem-
pre respeitando o prazo final estabelecido 
no contrato de execução das obras.

Para a elaboração dos cronogramas das 
obras dos lotes do empreendimento é ne-
cessário organizar as atividades do escopo, 
de modo a permitir analisar os recursos ne-
cessários, suas durações, as dependências e 
as seqüências entre as atividades, as restri-
ções etc.

este instrumento necessita ainda orien-

tar a programação das atividades em fun-
ção das variações executivas e os impactos 
nas durações das atividades, produtividades 
e riscos.

os passos no desenvolvimento dos cro-
nogramas incluem os seguintes processos:
1) definição da eaP – identificação e do-
cumentação dos pacotes de trabalho (ati-
vidades) que precisam ser realizados e 
controlados para levar à conclusão do em-
preendimento;
2) seqüência das atividades – identificação 
e documentação das dependências entre as 
atividades da eaP;
3) estimativa dos recursos – estimativa do 
tipo e quantidade de recursos necessários 
para a realização completa da atividade;
4) estimativa da duração da atividade – es-
timativa do período de trabalho necessário 
para a conclusão da atividade de acordo 
com os recursos;
5) elaboração do cronograma – organização 
e seqüência das atividades segundo suas 
dependências e prazos pré-definidos.

o cronograma do empreendimento 
precisa se constituir no instrumento que 
parametriza o controle de desempenho do 
mesmo, permitindo ainda as escolhas de al-
ternativas estratégicas, a articulação entre 

atividades, ações integradoras, avaliação de 
riscos e medidas de compensação, visando 
realizar a conclusão do projeto no prazo de-
sejado pré-estabelecido.

Software de gerenciamento de projetos
Com o objetivo de padronizar a apre-

sentação e facilitar a análise dos crono-
gramas, a Dersa determinou aos con-
sórcios construtores a apresentação em 
excel; ms Project.

trimestralmente, conforme cláusula con-
tratual, é feita uma análise dos avanços físi-
cos das atividades da eaP que, em função de 
situações de atrasos constatadas, pode pro-
vocar uma reprogramação nos cronogramas, 
permitindo também a elaboração de gráficos 
(curvas “s”) que representem os estudos para 
recuperação desses atrasos.

DETALHAMENTO DA
METODOLOGIA IMPLANTADA

Com a utilização do Excel
a estrutura de planilha do excel permite 

que ele seja utilizado para diversas repre-
sentações gráficas associadas com cálcu-
los, facilitando a elaboração de gráficos de 
gantt para o planejamento físico-financeiro 
de projetos.

o registro dessas informações nas pla-
nilhas permite a elaboração de curvas de 
evolução acumulada (curvas “s”) que forne-
cem uma representação gráfica simplificada 
da evolução do empreendimento, além de 
possibilitar as análises para recuperação dos 
atrasos constatados.

Para permitir avaliar fisicamente o pro-
gresso de cada um dos cinco lotes do rodo-
anel mário Covas – trecho sul, bem como 
consolidar a posição geral do empreendi-
mento, foram elaboradas planilhas de con-
trole do avanço físico (tabela 2).

os correspondentes percentuais pre-
vistos de avanço físico foram extraídos dos 
cronogramas das obras apresentados pelos 
consórcios construtores.

a avaliação dos percentuais de avanços 
físicos realizados e as justificativas para os 
atrasos são elaboradas pelas equipes de fis-
calização da Dersa.

a periodicidade da preparação das plani-Figura 4 - Gráfico do avanço físico – Lote 4
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Carlos Satoru Miyasato é engenheiro, gerente da 
Divisão de Planejamento e medição da Dersa
e-mail: csmiyasa@dersa.sp.gov.br

Tabela 5 - Resumo da situação do avanço físico das obras

Acompanhamento por lote de Obras Peso %

No Período Acumulado No Período Acumulado

Total Geral do Rodoanel (%) 100,00% 2,24% 54,23% 1,74% 50,53%

Lote 1 19,05% 1,91% 63,92% 1,18% 55,25%

Lote 2 19,92% 2,50% 57,97% 2,37% 57,06%

Lote 3 21,72% 2,83% 43,02% 2,11% 38,69%

Lote 4 19,52% 1,79% 50,83% 1,39% 52,03%

Lote 5 19,78% 2,06% 56,82% 1,61% 50,95%

Previsto Realizado

Avanço físico (%)

lhas é quinzenal, com a edição do respectivo 
relatório nos dias 15 e último de cada mês.

na tabela 3 é apresentado modelo de 
planilha de controle de avanço físico sim-
plificada e na figura 4 gráfico de curva “s” 
elaboradas para o lote 4.

Com a utilização do MS Project
o ms Project é um software para ge-

renciamento que permite tanto o plane-
jamento quanto o acompanhamento da 
execução de projetos. visa facilitar os 

cálculos de datas e agendamento de ati-
vidades relacionadas e seqüenciadas con-
forme as relações de precedência e sua 
reprogramação em função da evolução 
real das atividades.

o algoritmo de cálculo do ms Project 
baseia-se no método CPm – método do ca-
minho crítico.

todas as tarefas de um caminho crítico 
são críticas – possuem folga total de zero dia 
– o que significa que elas não podem atrasar 
sem comprometer a data final do projeto. 

Tabela 4 - Cronograma em MS Project para o Lote 1

Id Nome  da tarefa Início 
Planejado

Término
Planejado

% física
concluída

0 Rodoanel Mário Covas - Lote 1 28/02/07 23/04/10 48%

1 Serviços preliminares 01/07/07 16/07/09 71%

6 Fim dos serviços preliminares 16/07/09 16/07/09 0%

7 Terraplenagem 15/06/07 07/04/09 83%

93 Fim da Terraplenagem 07/04/09 07/04/09 0%

94 Drenagem 28/02/07 13/02/10 77%

136 Fim da drenagem 13/02/10 13/02/10 0%

137 Pavimentação 17/09/07 20/08/09 4%

142 Fim da Pavimentação 20/08/09 20/08/09 0%

143 Obras de contenção geotécnica 23/10/07 26/07/08 70%

145 Fim das obras de contenção geotécnica 26/07/08 26/07/08 0%

146 Preservação ao meio ambiente 13/07/07 23/04/10 69%

149 Fim da preservação do meio ambiente 23/04/10 23/04/10 0%

150 Sinalização 20/01/08 23/04/10 1%

154 Fim da sinalização e elementos de segurança 23/04/10 23/04/10 0%

155 Obras de arte especiais 20/09/07 13/10/09 23%

266 Fim das obras de arte especiais 13/10/09 13/10/09 0%

267 Fim do lote 1 23/04/10 23/04/10 0%

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

16/7

19/11

13/2

17/9

26/7

19/4

23/4

13/10

23/4

31/7

a tabela 4 apresenta, na forma resu-
mida, o cronograma em ms Project para o 
lote 1.

Com a utilização de gráficos 
“Tempo x Caminho”

Para as obras de grande extensão o 
diagrama “tempo x caminho” torna-se 
muito útil, pois permite visualizar a evo-
lução dos serviços dentro de um deter-
minado trecho ao longo do tempo. no 
caso do rodoanel mário Covas, desen-
volveu-se este modelo para os serviços 
de pavimentação.

SITUAÇÃO DO AVANÇO
FÍSICO DO RODOANEL

a tabela 5 resume a situação do avan-
ço físico das obras do rodoanel mario Co-
vas - trecho sul no dia 15/08/2008 para 
os cinco lotes.

2007 2008 2009 2010


