
O Sistema de Gerência de Pavimentos 

(SGP), desenvolvido pela Dynatest, consiste 

em uma ferramenta de armazenamento e 

análise de dados que fornece ao usuário o 

diagnós�co dos pavimentos, além de 

compilar informações para elaboração de 

estudos e planejamentos plurianuais de 

inves�mentos. Sua u�lização garante a 

segurança de um projeto rodoviário e 

aponta de modo sa�sfatório as necessida-

des financeiras de obras de manutenção.

Sistemas de Gerência 
de Pavimentos (SGP)

SOFTWARE

ARMAZENAMENTO E 
ANÁLISE DE DADOS 
EFICIENTE PARA
O DIAGNÓSTICO DOS 
PAVIMENTOS

A segurança do seu projeto rodoviário 
com apontamentos das necessidades 
financeiras de obras de manutenção.

Os dados armazenados e u�lizados no SGP 

consistem em informações referentes ao 

sistema de rodovias ob�das no processo de 

monitoramento dos pavimentos, dados de 

tráfego, materiais e serviços, bem como 

custos de obras. O sistema permite a análise 

de cenários orientados por parâmetros 

técnicos e restrições econômicas estabele-

cidos pelo próprio usuário. Além disso, o 

cadastro e armazenamento dos resultados 

ob�dos ao longo do tempo possibilitam o 

desenvolvimento e a calibração de modelos 

específicos para cada trecho rodoviário.



· Organização de dados;

· Armazenamento de dados históricos;

· Flexibilidade nas análises.

· Visão macro e detalhada da condição 

das rodovias;

· U�lização de modelos do HDM;

· Possibilidade de calibração dos 

modelos;

· Ferramenta de restrição 

orçamentária;

· Controle de acesso dos usuários;

· Possibilidade de customização do 

sistema para atendimento às 

necessidades do cliente;

· Operação online;

· Facilidade de navegação;

· Interface georreferenciada;

· Treinamento e suporte técnico na 

implantação.

VANTAGENS

O SGP é dividido em quatro módulos 

principais:

1. MÓDULO CADASTROS: informações e

 definições básicas do sistema;

2. MÓDULO DE DADOS: importação e

 consulta de dados;

3. MÓDULO DE ÍNDICES: análise de dados

 em formato de gráficos;

4. MÓDULO GESTÃO: análise gerencial,

 cálculo da vida remanescente do

 pavimento, unifilar de parâmetros e

 soluções.
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CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

· Operado em ambiente Windows;

· Interface com o usuário por MS Excel;

· Base de dados desenvolvida em SQL 

Server;

· Aplicação desenvolvida em C#.

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA ONLINE, DE 
FÁCIL NAVEGAÇÃO E 
ACESSÍVEL DE 
QUALQUER LUGAR


