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Sumário
O programa teve como um dos objectivos principais o de adoptar metodologias inovativas e de baixo custo
para o revestimento da camada de desgaste, privilegiando-se o uso de recursos locais (mão de obra e
materiais) e de validar a viabilidade técnica e sustentabilidade das soluções implementadas, tais como a
pavimentação com lajes de betão, a pavimentação com tijolos queimados, a pavimentação com pedra
argamassada nas rampas; misturas de argila e areia (solos localmente disponíveis) para construção da base e
subbase; uso de agregados naturais (sem processamento pesado) e variações de taxas de aplicação de
produtos betuminosos para revestimentos superficiais.

Palavras-chave: Baixo volume de tráfego; reabilitação; materiais locais; taxas de aplicação.
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ANTECEDENTES

O Programa de Investimentos em Estradas Rurais baseado em intervenções dirigidas com soluções de
Engenharia duradoira foi incluído na estratégia do sector de estradas e prevê a implementação de uma série de
projectos-piloto em todas as Províncias do país.
O objectivo dos projectos-piloto foi de introduzir uma metodologia de intervenções dirigidas em secções críticas
de estradas não revestidas e prioritárias, com vista à melhoria de transitabilidade. As soluções de Engenharia
adoptadas dependem de vários factores como a localização da estrada, o volume e tipo de tráfego, o tipo de solos
predominante na região, o tipo de intervenção adequada para as condições em que a estrada se encontra, entre
outros factores.
Tais soluções gradualmente melhoram a transitabilidade da estrada, elevando-a a um padrão aceitável e tornando
o uso dos fundos disponíveis que já são limitados, mais efectivo, e deste modo reduzindo os custos de
manutenção e de operação dos veículos dos usuários da estrada.
Um objectivo específico do programa foi de adoptar metodologias de baixo custo para a construção da camada
de revestimento em combinação com a construção de camadas de base e sub-base melhoradas usando-se a
tecnologia de mão-de-obra intensiva. Outras intervenções como construção de aterros, protecção contra erosão e
estruturas de drenagem, também foram tidas em consideração.
Para além de ensaiar a viabilidade de abordagem de intervenções dirigidas em secções críticas das estradas não
revestidas, os projectos-piloto têm também o objectivo de ensaiar a viabilidade técnica e sustentabilidade das
soluções a serem aplicadas, nomeadamente pavimentação com lajes de betão e pedra argamassada nas rampas;
mistura de argila e areia (solos localmente disponíveis) para construção da base e subbase; uso de agregados
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naturais (sem processamento pesado) e variações de taxas de aplicação de produtos betuminosos para
revestimentos superficiais, com tendência de optimizá-las para estradas de baixo volume de tráfego.
O uso de empreiteiros locais de pequena e média escala para a implementação das soluções acima descritas
utilizando-se ainda equipamento intermediário serviu para uma capacitação deste importante sector da
construção e reabilitação de estradas.

2 INTRODUÇÃO
A estratégia técnica implementada pela Administração Nacional de Estradas, para a construção e reabilitação de
estradas regionais foi desenvolvida com o objectivo de gradualmente transformar as estradas “problemáticas” em
condições transitáveis durante todo o ano, permitindo que se faça uma manutenção de rotina eficaz da rede de
estradas em causa.
Assim, foi feita uma classificação das estradas em secções críticas e prioritárias de intervenção (p1, p2 & p3),
sendo p1 – secções de estrada que se tornam - intransitáveis –durante todo ano, normalmente durante o período
chuvoso, p2 – secções de estrada transitáveis com dificuldades (viatura 4x4) durante algum período do ano e p3
– secções transitáveis durante todo ano.
Pelo facto da experiência mostrar que as secções p1 – variarem entre 12 a 15% da extensão total da estrada, foi
considerado o uso dos fundos de acordo com a prioridade de intervenção nessas secções – p1 e os fundos
remanescentes (se existirem) seriam usados nas secções p2 & p3, salvaguardando-se que as intervenções nessas
secções p1, seriam duradoiras, definitivas e graduais até a eliminação da causa da intransitabilidade.
A concepção foi de melhorar as secções de estrada intransitáveis (chamadas P1- prioridade nº 1) através de
implementação de intervenções dirigidas (soluções de engenharia duradoiras). Esta adopção, deve-se ao facto de
haver uma tendência repetitiva nos últimos anos de se gastar elevados recursos financeiros na manutenção de
estradas não mantíveis e que necessitam duma reabilitação total.
O programa teve como um dos objectivos principais o de adoptar metodologias inovativas e de baixo custo para
o revestimento da camada de desgaste, privilegiando-se o uso de recursos locais (mão de obra e materiais) e de
validar a viabilidade técnica e sustentabilidade das soluções implementadas, tais como a pavimentação com lajes
de betão, a pavimentação com tijolos queimados, a pavimentação com pedra argamassada nas rampas; mistura
de argila e areia (solos marginais localmente disponíveis) para construção da base e subbase; uso de agregados
naturais (sem processamento pesado) e variações de taxas de aplicação de produtos betuminosos para
revestimentos superficiais.
Com a implementação do programa, impulsionou-se o recurso à investigação e inovação na provisão de
mobilidade e acesso rural, contribuindo para um desenvolvimento sustentável da rede, e uma melhoria da
acessibilidade aos serviços sociais, tais como centros de saúde, educação e zonas comerciais.
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PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ESTRATÉGIA TÉCNICA

A Transitabilidade é um conceito de manutenção estreitamente relacionado ao conceito de acessibilidade.
Enquanto não houver fundos garantidos para reabilitar estradas deve-se fornecer o acesso mínimo àquelas
comunidades e Distritos cujas estradas se deterioraram a tal ponto que elas ficaram cortadas da rede de estradas
principal. Este acesso deve ser fornecido pela implementação de manutenção de transitabilidade (melhoramentos
localizados).
As intervenções de melhoramento localizado são feitas em secções críticas, como por exemplo, a construção de
aquedutos ou outras estruturas de drenagem. As intervenções devem ser direccionadas àquelas partes da estrada
que são propensas a tornar-se intransitáveis.
Portanto, a estratégia propõe realizar uma reabilitação em etapas através de “intervenções dirigidas” que tem
como objectivo tirar melhor proveito do pouco dinheiro disponível para a reabilitação. As “intervenções
dirigidas” são relevantes para uma porção relativamente grande da rede de estradas classificadas que já não
podem ser mantidas mediante regimes de manutenção de rotina e periódica.
Quando não existem fundos para uma reabilitação completa, secções problemáticas (identificadas como secções
P1/P2) podem ser reabilitadas enquanto outras secções ficam apenas com melhoramentos localizados ou sob a
manutenção de rotina (se a estrada estiver em condições boas/razoáveis). Exemplos de “intervenções dirigidas”
são a formação / ensaibramento parcial da estrada, aplicação de revestimentos de baixo custo em secções
arenosas ou nas subidas / descidas, ou a construção de aterros e estruturas de drenagem nas baixas ou zonas
pantanosas.

3.1

Definição de Secções Prioritárias

Identificar para cada estrada não pavimentada a ser melhorada as seguintes secções:
a.

P1 – Secções intransitáveis todos os anos (normalmente durante as chuvas mas possivelmente não só);

b.

P2 – Secções que são transitáveis mas com dificuldade (uso de viaturas 4x4) durante certos períodos do
ano;

c.

P3 – Secções que são transitáveis com dificuldade durante todo o ano, mas sem necessitar de veículo
4x4.

Estas secções foram qualificadas e quantificadas da maneira seguinte:
Qualificação em termos de razões que causam tal intransitabilidade:
a.

Má drenagem (Estrutura em falta, ou danificada, vazão inadequada, cotas baixas);

b.

Materiais não adequados;

c.

Outro motivo (por exemplo, instabilidade geológica);

d.

Combinação destes factores;

Quantificação em termos de trabalhos e meios necessários para resolver tais problemas identificados:
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a.

Extensão da estrada que precisa ser formada /ensaibrada;

b.

Extensão da estrada que precisa de um revestimento a baixo custo;

c.

Obras de drenagem (No, tipo, vazão);

d.

Volume de movimentos de terra;

e.

Volume de materiais não adequados a serem substituídos;

f.

Comprimento de abertura de valetas;

g.

Outras técnicas (por exemplo, estabilização de solos);

3.2

Priorização das secções

As secções supracitadas são priorizadas da forma seguinte:
i) SECÇÕES P1:
Projectar e apresentar a solução técnica mais adequada para as secções P1, tomando em conta os pontos 1 a 4 da
estratégia de estradas apresentados acima;
PRIORIDADE PARA ESTA ACTIVIDADE: ALTA
ii) SECÇÕES P2:
Os mesmos princípios indicados acima e a serem aplicados para as secções P1 serão também aplicáveis para as
secções P2 com as seguintes excepções:
a.

A pavimentação/reabilitaçãodependerá acima de tudo dos fundos disponíveis;

b.

Se não houver fundos para a pavimentação destas secções a estabilização química da camada de base
não será uma opção;

c.

Neste caso o material da base deverá tanto quanto possível estar de acordo com os requisitos do
material para base especificados nas Normas de execução ou Especificações da SATCC,

d.

Métodos inovativos de controlo de poeira para evitar a perda de finos deverão ser considerados, tais
como: Óleo de carro queimado diluído com petróleo e muito pequenas percentagens (não mais de 10%)
de emulsão;

PRIORIDADE PARA ESTA ACTIVIDADE: MÉDIA
iii) SECÇÕES P3:
a.

Os mesmos princípios indicados acima e a serem aplicados para as secções P1 e P2 serão também
aplicáveis para as secções P3 com as seguintes excepções:

b.

A pavimentação/reabilitação não será uma opção;

c.

Estabilização química da base não será uma opção;

d.

O material da base e camada de desgaste deverão estar, tanto quanto possível de acordo com as
especificações definidas nas normas de execução da ANE.

PRIORIDADE PARA ESTA ACTIVIDADE: BAIXA

3.3

Intervenções Dirigidas (Pavimentação por etapas)

A pavimentação das estradas não revestidas será feita por etapas através de intervenções dirigidas. Estas etapas
dependerão acima de tudo dos fundos disponíveis, mas obedecerão sempre ao seguinte critério:
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a.

Uma vez completa a primeira etapa (pavimentação das secções P1), estas secções serão imediatamente
sujeitas a Manutenção de Rotina;

b.

Fundos a serem disponibilizados futuramente para a mesma estrada, serão empregues na pavimentação
das secções P2 e quaisquer reparações das secções P1 (preservação dos investimentos caso seja
necessário);

c.

O mesmo se aplica para as etapas subsequentes (se necessário devido a falta de fundos) para as secções
P3 e manutenção/reparações das secções P1 e P2;

d.

Caso os fundos disponíveis no futuro sejam suficientes, será levado em conta o melhoramento das
secções P2 (revestimento se ainda não o foram);

e.

No futuro o mesmo se aplicará para as secções P3,

f.

Para além dos critérios acima mencionados, é de recomendar que se faça uma avaliação de engenharia,
onde for necessário, por exemplo, para priorizar secções actualmente consideradas P2 mas que estão em
perigo de se tornarem P1 se não sofrerem intervenções imediatas.

4 DESCRIÇÃO DE ALGUNS PROJECTOS
Vários projectos foram executados, em cada uma das províncias, adoptando-se uma estratégia de implementação
“in house” – fazer aprendendo, com um entusiasmante envolvimento de técnicos nacionais e empreiteiros de
pequena dimensão, sendo uma mais valia na execução destas soluções apropriadas. Seguidamente ilustram-se os
projectos abaixo resumidos.
Estrada R903: Cumbane – Chacane, na Província de Inhambane
Principal problema: Estrada passa por uma zona com areias finas e não coesivos tornando a transitabilidade
extremamente difícil.

Fig 1. Cumbane-chacane, antes da intervenção
Solução proposta inovadora: O primeiro passo foi otimizar o alinhamento vertical e horizontal para garantir a
drenagem eficaz. A estrada foi levantada por 300 milímetros em média, usando a areia vermelha localmente
disponível e abundante.
Tanto a sub-base e base, foram construídos utilizando uma mistura de material local e muito plástico com
material importado, numa proporção de 1:1.

Fig. 2. Cumbane-chacane, durante e depois da intervenção

A sustentabilidade da solução está no uso inovador de materiais locais, fora dos limites das
tradicionais especificações, permitindo-se reduzir as distâncias médias de transporte para a colecta de
solos de boa qualidade.
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A partir da experiência acima começou-se a utilizar em grande escala os depósitos calcários abundantes nesta
Província para a construção, reabilitação e manutenção de estradas de baixo volume de tráfego.

Estrada R521 Inhacufera – Machaze, na Província de Manica
Principal problema: Muito saibro de grandes dimensões, consistindo de pedras de quartzo arredondadas,
tornando a transitabilidade extremamente difícil. Os transportadores não usavam esta via, afetando
negativamente a circulação e mobilidade das comunidades que vivem ao longo da estrada.
Solução proposta inovadora: a superfície existente foi escarificada e preparada como uma sub-base, e a base foi
construída a partir de material importado. Um revestimento de “otta seal” com agregado natural local foi
construído com taxas de aplicação de ligante entre 1.8l /m2 e 2,0 l/ m2.
Houve igualmente redução das taxas de aplicação de ligante entre 1.4/ m2 e 1.8/ m2.

Fig.3.Inhacufera-machaze, revestimento com “otta seal”, 19 mm
Resultado/benefícios alcançados: Redução de taxas de aplicação do ligante sem influenciar o desempenho.
Devido aos baixos níveis de tráfego foi necessário aumentar os níveis de compactação preconizados, permitindo
que se atingisse um nível de maturação mais cedo do que o preconizado nas normas.
Benefícios esperados a longo prazo: As secções construídas a 4/5 anos atrás, tem um bom desempenho até a
data. Houve uma evidente redução dos custos totais do ciclo de vida, evitando-se os ensaibramentos sucessivos.

Estrada R604 Zero – Mopeia, na Província da Zambézia
Principal problema: área de baixa altitude com material in-situ constituído por solos arenoso e sem coesão, que
são predominantemente adequado para subleito, aumentando os custos de manutenção devido a vários
ensaibramentos.
Solução proposta inovadora: A solução de engenharia foi levantar a estrada para níveis suficientes para evitar
que a água chegasse a base da estrada, incluir uma drenagem lateral em forma trapezoidal para permitir a saída
das águas de forma eficiente da estrada, tendo seguidamente sido feita um revestimento com o material
localmente disponível.
A inovação reside no uso do saibro com agregado mais fino, tamanho nominal máximo de 13 milímetros, que de
outra forma seriam rejeitados por estarem fora das especificações convencionais para revestimento com “otta
seal “ (19 mm).
Houve igualmente variação das taxas de aplicação, destacando-se as seguintes:
• 1,8 litros/ m2 de 000 para 4 + 000,
• 1,6 litros/ m2 de 4 +000 a 4 + 500
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• 1,4 litros / m2 de 4 +500 a 4+ 750
• 1,2 litros / m2 de 4 +750 em diante

Resultado /benefícios alcançados: As secções construídas a 4/5 anos atrás, tem um bom desempenho até a data.
Houve uma evidente redução dos custos totais do ciclo de vida, evitando-se os ensaibramentos sucessivos.

Fig.6. Zero-mopeia, revestimento com “otta seal”, 13 mm

5 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO
A componente de monitoramento é muito importante porque é onde os dados e evidências de tendências de bom
ou mau desempenho podem ser obtidos. O Monitoramento das secções construídas, irá com o tempo permitir a
actualização das normas de execução e de especificações técnicas para as soluções inovadoras desenvolvidas no
âmbito dos projectos.
Através da recolha de dados antes e depois da construção sobre: Tipo de solos, soluções típicas para estradas
com baixo volume de tráfego e uso de materiais locais, testagem dos materiais, avaliação do aparecimento de
defeitos e falhas prematuras (deformação estrutural/superficial, fissuras, refluimento, perca de agregados, dentre
outros).

6 CONCLUSÕES
Com a implementação do Programa de Investimentos em Estradas Rurais, foi possível fazer a implementação em
todas as províncias duma série de projectos com soluções inovadoras e apropiadas para estradas com baixo
volume de tráfego. Houve uma intensa capacitação de todos os envolvidos com particular ênfase para os técnicos
da ANE e das firmas de consultorias baseados nas Províncias e para os empreiteiros de pequena e média escala.

Não obstante tal facto, há que realçar os seguintes aspectos que devem se melhorados:

Há necessidade de levar a cabo um processo de pré-qualificação empreiteiros tanto de pequena ou
escala média, categorizando o tipo de trabalhos que podem por cada grupo serem executados, a fim de garantir
uma melhor qualidade e eliminar falhas graves de construção.

Deve ser feita uma prospecção exaustiva para saibro e outros materiais localmente disponíveis e o
seu mapeamento para facilitar o processo de planificação das obras e evitar a utilização de materiais caros
comparativamente aos localmente disponíveis.

A formação deve ser contínua e deve-se incentivar os empreiteiro de pequena e média escala a
contratarem pessoal qualificado
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É preciso que haja uma expansão do uso destas soluções inovadoras e apropriadas para esta rede de
estradas não revestidas, de modo a contribuir a redução dos custos totais do ciclo de vida.

Deve-se continuar a investigar várias soluções inovadoras, apropriadas e de baixo custo, pois, como é
sabido os recurso financeiros do País para a construção, reabilitação e manutenção de estradas, são limitados.
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