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RESUMO 

 

O modal rodoviário é o principal meio de transporte utilizado no Brasil para movimentação de 

pessoas e cargas, o que torna fundamental a manutenção e recuperação da malha rodoviária 

para o desenvolvimento socioeconômico nacional.  Diante disso, surge a necessidade de avaliar 

o desempenho e a durabilidade de um pavimento associado ao surgimento dos defeitos. Este 

trabalho teve objetivo analisar os defeitos existentes em um trecho da PR-082 entre o município 

de São João do Ivaí e o entroncamento da PR-457 por meio de um levantamento fotográfico 

das patologias existentes. Após este levantamento foi feito um diagnóstico e uma classificação 

destas patologias conforme norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 

DNIT. Neste trecho os defeitos mais comuns foram: trincas, afundamentos, escorregamentos, 

remendos mal executados e panelas, além de pontos sem acostamento. 

 

Palavras-chave: Patologias. Pavimentação. Rodovias.  

 
 

FLEXIBLE PAVEMENT ANALYSIS: STUDY OF A CRITICAL STRETCH OF THE 

ROAD PR-082 
 

ABSTRACT 

 

The road mode of transportation is the main means of transportation used in Brazil for the 

movement of people and cargo, which makes it essential to maintain and recover the road 

network for national socioeconomic development. Therefore, it is necessary to evaluate the 

performance and durability of a pavement associated to the appearance of defects. This work 

had the objective of analyzing the defects existing in a stretch of the PR-082 between the 

municipality of São João do Ivaí and the junction of PR-457 through a photographic survey of 

the existing pathologies. After this survey, it was made a diagnosis and a classification of these 

pathologies according to the National Department of Transportation Infrastructure, DNIT. In 

this stretch, the most common defects were: crocodile crackings, sinkings, landslides, badly 

executed patches and potholes, besides some spots without a shoulder. 

 

Keywords: Pathologies. Paving. Highways. 
 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, desde a década de 50, no governo de Juscelino Kubistchek, o modal 

rodoviário vem sendo destaque na economia nacional como a principal alternativa para a 

movimentação de pessoas e bens. Responsável pela integração de todo o sistema de transporte, 

o modal rodoviário contribui significativamente para o desenvolvimento socioeconômico do 

País sendo responsável por 61,1% do transporte de cargas e 95% do transporte de passageiros 

(CNT, 2016). 

Esses números confirmam a importância do modal rodoviário para a economia nacional, 

no entanto, a alta dependência por esse sistema aliada à ausência de investimentos em 

manutenção e conservação, tem contribuído para a depreciação da malha rodoviária, elevando 

o custo de transporte e provocando a perda de competitividade dos produtos brasileiros.  

Existem, no Brasil, 1.720.756 km de rodovias, dos quais apenas 211.468 km são 

pavimentados, isto é, 12,3% da malha (CNT, 2016). Além da densidade da malha rodoviária 

pavimentada no país ser pequena, parte dela não é considerada adequada para o tráfego de 

pessoas e bens, devido a condição superficial dos pavimentos, que apresentam trincas, fendas, 

panelas, afundamentos, entre outros defeitos. 

Desde 1995, a Confederação Nacional de Transporte, CNT, realiza anualmente uma 

pesquisa com o objetivo de apontar as características da infraestrutura brasileira. No relatório 

geral de 2016, da extensão total avaliada, 58,2% apresentaram algum tipo de deficiência. Desse 

total, 34,6% encontram-se em estado regular, 17,3% ruim e 6,3% péssimo (CNT, 2016). 

O estado do Paraná, em particular, possui 19.582 km de rodovias pavimentadas com 

3.915 km de extensão federais e 9.313 km de extensão estaduais. Dos 6.244 km de rodovias 

avaliadas, 54,6% apresentaram algum tipo de deficiência e foram consideradas regulares, ruins 

ou péssimas. As condições avaliadas para o levantamento são em relação ao pavimento, 

sinalização e geometria da via.  

Em virtude dos problemas citados, este trabalho traz um estudo de caso da rodovia PR-

082 no trecho entre o município de São João do Ivaí e o entroncamento da PR-457, do qual foi 

feito um levantamento fotográfico das patologias existentes. Após este levantamento elaborou-

se um diagnóstico e uma classificação destas patologias conforme norma do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT. 

 A Rodovia PR-082 é uma rodovia do estado do Paraná com extensão de 

aproximadamente 630 km, com início em Curitiba e final em Icaraíma. Como parte da capital, 

é considerada uma rodovia estadual radial (DER, 2016). 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 SITUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

Segundo a Confederação Nacional de Transporte (CNT, 2004) é realizado anualmente, 

desde 1995, uma pesquisa das principais rodovias brasileiras, que é composta por quatro etapas 

sendo elas: seleção dos trechos, coleta e análise de dados, aplicação do modelo CNT de 

classificação de rodovias e apresentação dos resultados. 

Em uma pesquisa realizada pela CNT em 2004 indicações gerais mostravam que 

apenas 11,6% da extensão rodoviária do Brasil apresentavam ótimas condições (CNT, 2004). 

Em 2014 eram 12% e em 2016, o índice passou para 12,3% (CNT, 2014; CNT, 2016). 

Para a CNT (2016, p. 15):  

Os resultados pouco satisfatórios das condições das rodovias são agravados 

pela sobrecarga de demanda nas estradas brasileiras, aliada à ausência de 

investimentos em manutenção e/ou conservação nos moldes necessários, o que, cada 

vez mais, tem contribuído para a depreciação da malha rodoviária brasileira.  

 

Foto 1 – Classificação do estado geral da extensão federal pavimentada 

 

Fonte: CNT (2016) 

   

2.2 PAVIMENTO 

 

Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre 

a superfície final de terraplenagem, a fim de resistir aos esforços de tráfego e as ações do clima, 

proporcionando conforto, economia e segurança aos usuários (BERNUCCI, et al., 2006). 

 O Manual de Pavimentação do DNIT (2006) define pavimento como o contato de 

camadas estruturadas com materiais de diferentes resistências e deformabilidades. 
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Por fim, SCHMIDT (2016, p. 15) descreve pavimento como, 

[...] Toda a estrutura formada pelo terreno, que age como fundação, destinado 

a resistir às cargas aplicadas a via, o qual denomina-se subleito, e pelas demais 

camadas, cada uma com sua finalidade específica, as quais denomina-se base, sub-

base, reforço do subleito (nem sempre necessário) e camada de revestimento. 
 

2.3 TIPOS DE PAVIMENTOS 

 

Os pavimentos rodoviários são classificados conforme a deformabilidade e os materiais 

constituintes em: pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos e pavimentos semirrígidos. A 

escolha de cada um destes tipos de pavimentos se dá de acordo com a intensidade do tráfego, a 

qualidade de resistência do solo de fundação e a qualidade dos materiais disponíveis.  

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT 

(2005), os pavimentos são classificados em: 

- Flexíveis, quando a carga se distribui em parcelas equivalente entre as camadas; 

- Semirrígido, possuem a base cimentada por algum aglutinante com propriedades 

cimentícias; 

- Rígidos, quando a rigidez do revestimento é elevada em relação as demais camadas, 

absorvendo praticamente toda a tensão. 

BERNUCCI et al. (2006) classifica os pavimentos basicamente em: pavimentos 

asfáltico e concreto-cimentos. Os pavimentos asfálticos são formados por quatro camadas 

principais: revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito, onde o revestimento é 

composto por uma mistura de agregados e ligantes asfálticos. Já nos pavimentos de concreto-

cimento o revestimento é uma placa de concreto de cimento Portland e a espessura é fixada em 

função da resistência à flexão das placas de concreto e das resistências das camadas subjacentes 

(BERNUCCI et al., 2006). 

De uma forma geral, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER (1996) 

classifica os pavimentos em flexível, quando é constituído por revestimento, base, sub-base, 

reforço do subleito e subleito, e em rígido, quando é constituído por sub-base e placa de 

concreto de cimento, que desempenha o papel de revestimento e de base. 

   

2.4 PAVIMENTOS FLEXÍVEIS  

 

A maior parte da extensão da rede rodoviária brasileira é constituída por pavimentos do tipo 

flexível, que é o tipo de pavimento estudado no presente trabalho. A constituição básica do 
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pavimento flexível, para Minhoto (2005), consiste em camadas superiores compostas por 

misturas betuminosas e camadas inferiores de material granular apoiadas em uma fundação.  

Garcia (2010) descreve as camadas de um pavimento flexível como: 

1. O Subleito sendo a fundação constituída de um material consolidado e compactado.  

2. O Reforço do subleito serve para diminuir as pressões transmitidas ao subleito e ainda 

reforçar o mesmo.  

3. A Sub-base possui as mesmas funções da base e por isso a complementa, facilitando a 

execução e reduzindo os custos.  

4. A Base tem como finalidade resistir e distribuir os esforços verticais. 

5. O Revestimento é a camada destinada a resistir aos esforços horizontais e aos fatores 

climáticos, por isso deve ser impermeável.  

 

Foto 2 - Disposição das camadas de pavimento tipo flexível 

 

Fonte: CNT, (2016). 

 

2.4.1 Tipos de defeitos que ocorrem nos pavimentos flexíveis 

  

A velocidade de deterioração de um pavimento, segundo FONTES (2009), varia em 

função das condições ambientais, da capacidade de suporte do pavimento e do subleito, da 

qualidade dos materiais utilizados e do processo construtivo, do volume de tráfego e da carga 

por eixo do caminhão. Cada país desenvolveu seus manuais de identificação e classificação das 

degradações de acordo com suas estruturas de pavimentos e condições climáticas (FONTES, 

2009). 

As patologias, segundo LINK (2009), estão ligadas ao tipo de material utilizado e ao 

comportamento mecânico de cada pavimento. Para BERNUCCI, et al. (2006) os defeitos 
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podem aparecer de forma precoce, devido a erros de projeto e manutenção inadequada, ou a 

médio ou longo prazo devido à utilização pelo tráfego e efeitos climáticos. 

No Brasil é utilizada a Norma DNIT 005 - TER (2003), Defeitos nos Pavimentos 

Flexíveis e Semirrígidos – Terminologia, para padronizar a linguagem adotada na elaboração 

das normas, manuais, projetos e textos relativos aos pavimentos flexíveis e semirrígidos 

(BRASIL, 2003). 

Segundo a Norma 005 – TER (BRASIL, 2003), a crescente movimentação dos meios 

de transportes no modal rodoviário e o elevado peso dos veículos de carga provocam defeitos 

estruturais que diminuem o desempenho dos pavimentos flexíveis. Os defeitos encontrados nos 

pavimentos são descritos como (BRASIL, 2003): 

Fenda: aberturas de qualquer dimensão que se manifeste na superfície do pavimento, 

encontradas nas formas descritas abaixo: 

 Fissura: é o estado inicial das fendas que ainda não resultam em 

problemas funcionais ao pavimento. As fissuras possuem largura capilar e só pode ser 

vista a uma distância inferior a 1,50m; 

 Trinca: possui abertura superior às fissuras sendo facilmente visível. São 

apresentadas sob forma de trinca isolada ou trinca interligada. As trincas isoladas podem 

ser transversais (ortogonais ao eixo da via), longitudinais (paralela ao eixo da via) e de 

retração. Já as trincas interligadas podem ser tipo “couro de jacaré”, que é o conjunto de 

trincas interligadas em várias direções, e tipo “bloco”, que são trincas interligadas que 

formam blocos com lados definidos; 

Afundamento: causado pela depressão da superfície do pavimento, sendo irreversível, 

podendo ser apresentado sob forma de afundamento plástico ou afundamento de consolidação; 

Afundamento plástico: afundamento causado pela fluência plástica de uma ou 

mais camadas, acompanhado de elevação ao lado do afundamento, que é chamado de 

solevamento. Quando a extensão for inferior a 6m é considerado um afundamento 

plástico local, caso a extensão seja superior a 6m é considerado afundamento plástico 

nas trilhas de roda; 

Afundamento de consolidação: afundamento causado pela densificação de uma 

ou mais camadas do pavimento ou pela compactação insuficiente das camadas. O 

afundamento de consolidação não é acompanhado de solevamento. Quando o 

comprimento do afundamento for inferior a 6m é considerado um afundamento por 

consolidação local, caso possua uma extensão superior a 6m é considerado afundamento 

de consolidação da trilha de roda; 
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Ondulação ou corrugação: ondulações ou corrugações transversais na superfície do 

pavimento; 

Escorregamento: aparecimento de fendas, denominadas “meia-lua”, devido ao 

deslocamento do revestimento; 

Exsudação: acumulo de ligante betuminoso na superfície do pavimento, devido a 

migração do ligante através do revestimento; 

Desgaste: ocorre devido aos esforços tangenciais e provoca o arrancamento do agregado 

do pavimento; 

Panela: mais conhecida como buraco, é a cavidade na superfície dos pavimentos; 

Remendo: apesar de estar relacionado com a conservação ou manutenção da superfície, 

o remendo é considerado um defeito onde se preenche as panelas com massa asfáltica. O 

remendo pode ser profundo, no lugar em que há substituição total do revestimento ou 

superficial, onde é feita apenas uma correção. 

 

2.4.2 Representação fotográfica e prováveis causas dos defeitos em pavimentos flexíveis   

 

2.4.2.1 Trinca isolada transversal 

 

As trincas isoladas transversais (foto 3) surgem devido à reflexão de juntas ou trincas 

subjacentes e/ou pela retração do revestimento asfáltico. Quando a extensão da trinca 

transversal for superior a 1 m, ela será classificada como Trinca Transversal Longa, e quando 

sua extensão for menor ou igual a 1 m, será classificada como Trinca Transversal Curta 

(SILVA, 2008). 

 

Foto 3 – Trinca isolada transversal 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 
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2.4.2.2 Trinca isolada longitudinal 

 

As trincas isoladas longitudinais (foto 4) são causadas devido a falhas executivas, 

recalques diferenciais, envelhecimento do ligante asfáltico e/ou pelas falhas em juntas 

construtivas (BERNUCCI et al., 2007). 

 

Foto 4 – Trinca isolada longitudinal 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 

 

2.4.2.3 Trinca tipo “couro de jacaré” 

 

A trinca tipo “couro de jacaré” (foto 5) se origina devido a falha por fadiga do 

revestimento sob ação repetida de cargas de tráfego. (BARCA & NOGUEIRA, 2015). 

 

Foto 5 – Trinca tipo couro de jacaré 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 
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2.4.2.4 Trinca tipo “bloco” 

 

As trincas tipo “bloco” (TB) (foto 6) se originam das reflexões das trincas em solo-

cimento da base e possuem regularidade geométrica. Quando as trincas de bloco são 

acompanhadas de erosão junto às suas bordas, são denominadas como Trincas de bloco com 

erosão (TBE) e se originam de reflexões das trincas em solo-cal da base (BERNUCCI et al., 

2007). 

 

Foto 6 – Trinca tipo bloco 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 

 

2.4.2.5 Afundamento por consolidação em de trilha de roda 

 

De acordo com BERNUCCI et al. (2007), o afundamento por consolidação em trilha de 

roda (foto 7) é decorrente de compactação ou ruptura por cisalhamento de camadas localizadas 

sob o revestimento. Em geral não apresentam solevamento lateral, a não ser em alguns casos 

de ruptura por cisalhamento. 

 

Foto 7 – Afundamento por consolidação em trilha de roda 

 
Fonte: BERNUCCI et al., 2007. 
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2.4.2.6 Afundamento por consolidação local 

  

As prováveis causas do afundamento por consolidação local (foto 8) são problemas na 

execução e/ou drenagem, presença de solo “borrachudo” e rupturas por cisalhamento 

localizadas” (BERNUCCI et al., 2007). 

 

Foto 8 – Afundamento por consolidação local 

 

Fonte: BERNUCCI et al., 2007. 

 

2.4.2.7 Afundamento plástico nas trilhas de roda 

 

De acordo com BERNUCCI et al. (2007), o afundamento plástico nas trilhas de roda 

(foto 9) é causado por falhas na dosagem da mistura asfáltica e/ou falha na escolha do tipo de 

revestimento.  

 

Foto 9 – Afundamento plástico nas trilhas de roda 

 

Fonte: BERNUCCI et al., 2007. 
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2.4.2.8 Panelas 

 

Segundo BERNUCCI et al. (2007), as panelas (foto 10) são encontradas em locais com 

incidência de trincas interligadas, onde a ação do tráfego somada as intempéries removem parte 

do pavimento. Dentre as possíveis causas estão as falhas construtivas, a deficiência na 

compactação, a umidade excessiva em camadas de solo, a falha na imprimação e a falha na 

dosagem.  

 

Foto 10 – Panela 

 

Fonte: DNIT 005/2003 – TER 

 

2.4.2.9 Remendos 

 

As principais causas de defeitos em remendo (foto 11) são a carga de tráfego, o uso de 

material de má qualidade, a ação do meio ambiente e a má execução (CNT, 2017). 

 

Foto 11 – Remendo 

 
Fonte: foto da autora. 
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2.4.2.10 Escorregamento 

 

Uma das características do escorregamento (foto 12) é o aparecimento de trincas em 

forma de meia-lua causada pela falta de aderência entre a camada de revestimento e a camada 

subjacente, e/ou quando a massa asfáltica apresenta resistência baixa. Geralmente está 

localizado em áreas com maior incidência de frenagem e interseções (SILVA, 2008). 

 

Foto 12 – Escorregamento 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 

 

2.4.2.11 Desgaste 

 

O desgaste (foto 13) se origina do desprendimento de agregados da superfície devido a 

falhas de adesividade, presença de água, problema na dosagem e erros de execução 

(BERNUCCI et al., 2007). 

 

Foto 13 – Desgaste 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 
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2.4.2.12 Exsudação 

 

As prováveis causas de exsudação (foto 14) são o excesso de ligante, a segregação de 

massa ou ainda por cravamento de agregados em base e elevação de ligante à superfície 

(BERNUCCI et al., 2007). 

 

Foto 14 – Defeitos em superfícies de pavimentos asfálticos 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 

 

2.4.2.13 Ondulação 

 

A ondulação (foto 15), ou escorregamento de massa, ocorre quando a mistura asfáltica 

possui baixa estabilidade devido ao excesso de asfalto ou agregado fino e agregados com textura 

ou graduação inadequadas (SILVA, 2008). 

 

Foto 15 – Defeitos em superfícies de pavimentos asfálticos 

 
Fonte: DNIT 005/2003 – TER. 
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2.5 CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS 

  

De acordo com o Manual de Conservação Rodoviária do Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transporte (DNIT, 2005), conceitua-se como conservação rodoviária o 

conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência que são realizadas a fim de manter 

as características do sistema rodoviário.  

As tarefas de conservação são divididas em 5 grupos, em razão de suas naturezas e 

finalidades específicas, conforme exposto a seguir: 

1- Conservação Corretiva Rotineira: são as operações de conservação atribuídas para 

reparar ou sanar um defeito e restabelecer o funcionamento da rodovia proporcionando 

conforto e segurança aos usuários. 

2- Conservação Preventiva Periódica: operações realizadas periodicamente com a 

finalidade de evitar o surgimento ou agravamento de defeitos. A frequência de execução 

depende do trânsito, topografia e clima. 

3- Conservação de Emergência: operações de reparo ou reconstrução de trechos ou 

estruturas da rodovia que tenham sido modificados e estão ocasionando interrupção do 

tráfego na rodovia. 

4- Restauração: conjunto de medidas destinadas a adaptar a rodovia às condições de 

tráfego atuais e futuras, prolongando o período de vida do pavimento. 

5- Melhoramentos da Rodovia: operações que modificam as características de uma rodovia 

existente ou agregam novas características a esta rodovia (DNIT, 2005). 

De modo geral, as atividades de conservação rodoviária, quando bem executadas, 

prolongam a vida útil das vias, reduz o custo operacional dos veículos, proporcionam um 

tráfego seguro e mantem as vias em serviço. 

 

2.6 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.6.1 Procedimentos Utilizados para Coleta de Dados 

 

Foi realizado um levantamento fotográfico, para registrar e diagnosticar os defeitos 

encontrados no pavimento flexível. 
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2.6.2 Localização do Trecho em Estudo 

 

A rodovia escolhida para o estudo deste trabalho, foi a PR-082, especificamente o trecho 

de pista simples compreendido entre o km – 153 e o km – 157 (entroncamento da PR-650 (SÃO 

JOÃO DO IVAÍ) com o entroncamento PR-457 (P/ S. PEDRO DO IVAÍ)) (PARANÁ, 2016).  

Neste trecho foi encontrado um alto índice de patologias devido ao alto fluxo de veículos 

em geral. 

 

Foto 16 – Localização do trecho em estudo 

 
Fonte: Google Maps. 

 

2.7 MÉTODOS 

 

Neste trabalho aplicou-se como método, a pesquisa bibliográfica elaborada a partir de 

artigos, livros e documentos já publicados e a pesquisa de campo, onde o pesquisador vai até o 

local de estudo, para obter as ferramentas necessárias para a realização da pesquisa. O 

procedimento se iniciou na escolha do trecho para a análise das patologias e o seu diagnóstico.  

As patologias encontradas foram classificadas de acordo com a Norma 005 do DNIT/2003. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Alguns dos problemas encontrados no Brasil são devido a falhas construtivas da 

estrutura dos pavimentos flexíveis, onde não são atendidas as exigências técnicas devido a 
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deficiência na fiscalização, utilização de materiais de má qualidade, a fim de reduzir custos e 

aumentar lucros, e a falta de manutenção. 

Durante a manhã do dia 04 de março de 2017 foi realizado um levantamento visual e 

fotográfico do pavimento no trecho escolhido. O trecho estudado possui 3 km de extensão e 

apresenta em alguns locais ausência de acostamento, desníveis entre a pista de rolamento e o 

acostamento, fissuras, trincas, panelas, afundamentos, remendos mal executados e outros. 

As trincas tendem a aparecer em algum estágio da vida dos revestimentos, devido ás 

ações ambientais e de tráfego. Podemos verificar na foto 17 as trincas interligadas do tipo couro 

de jacaré, um fenômeno que chama a atenção, por aparecer em diversos pontos do trecho. 

 

Foto 17 – Trincas  

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

Na foto 18, aparentemente, um remendo já havia sido executado, mas esse serviço, 

muitas vezes, é executado de maneira ineficiente, o que leva a uma patologia ainda maior.  

 

Foto 18 – Inicio de panela devido a remendo mal executado 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 
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A panela é uma cavidade formada na superfície do revestimento que pode atingir a base 

e se origina da evolução de trincas, afundamentos ou desgaste (SILVA, 2011). As fotos 19 e 20 

mostram algumas das panelas encontradas no trecho.  

 

Foto 19 – Panela 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

Foto 20 – Panela 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

De acordo com Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (BRASIL, 1997) 

os acostamentos são faixas laterais destinadas a aumentar a segurança e a capacidade da 

rodovia e servir como área de parada em casos de emergência. Como se pode observar na 

foto 21 há ausência de acostamento somado com outros defeitos como: afundamento, 

remendo mal executado, trinca interligada tipo “couro de jacaré”, trincas longitudinais e 

trincas transversais. 

 

Foto 21 – Ausência de Acostamento 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

Em vários pontos do trecho vemos a incidência de afundamentos. Na foto 22 a 

presença de remendo é visível, evidenciando que já houve tentativa de resolver o 
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problema, entretanto, o afundamento é considerado uma deformação permanente e esse 

tipo de manutenção não soluciona esse defeito. A foto 22 apresenta um afundamento 

plástico local com formação de solevamento lateral, caracterizado pela elevação da 

camada de revestimento asfáltico. 

 

Foto 22 – Afundamento Plástico Local 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

 Observa-se na foto 23, a existência de afundamento por consolidação local, pois 

sua extensão é inferior a 6m e não há registro de solevamento lateral. 

 

Foto 23 – Afundamento por Consolidação Local 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

A foto 24 mostra o exemplo de escorregamento da massa asfáltica por cima da 

faixa de sinalização. Este problema geralmente é causado por efeitos de temperatura e 

normalmente é visto em áreas de frenagem e de interseções. 
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Foto 24 – Escorregamento 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

Por fim, na foto 25, podemos observar um veículo invadindo a pista contrária, 

uma manobra perigosa que é realizada devido à má condição da superfície da rodovia, 

que apresenta defeitos. Esses defeitos contribuem para dificuldade em manter o veículo 

na trajetória desejada, o que pode gerar colisões devido à mudança brusca de direção e à 

perda do controle do veículo. 

 

Foto 25 – Veiculo fazendo manobras para desviar das panelas 
 

 
Fonte: Foto da autora (2017). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

  

Dentre as possíveis causas do desgaste da infraestrutura brasileira estão a falta de 

manutenção adequada, a inexistência de um sistema de gerência dos pavimentos e a 

possível insuficiência na união entre os órgãos responsáveis pela infraestrutura rodoviária 



22 

 

 

(do planejamento à execução). Sendo assim, torna-se essencial a implementação de um 

sistema de gerência dos pavimentos que atenda toda a malha rodoviária e permita o 

planejamento adequado das intervenções de manutenção necessárias para se garantir, 

maior durabilidade das rodovias brasileiras (CNT, 2017). 

Ao longo dos anos que um pavimento está em uso são desenvolvidas degradações 

que contribuem para a diminuição da sua qualidade funcional e estrutural. Neste ponto de 

vista, este trabalho apresentou o estudo dos defeitos existentes na rodovia PR-082, por 

meio de levantamento fotográfico, diagnóstico e da classificação das patologias.  

Em virtude do que foi analisado, conclui-se que o trecho escolhido estava, de fato, 

em estado crítico, apresentando diversos defeitos que eram facilmente identificados. Na 

avaliação em campo, observou-se que às trincas interligadas do tipo couro de jacaré, 

panelas, afundamentos e remendos mal executados foram os defeitos mais presentes, o 

escorregamento foi menos frequente. Os remendos também são considerados defeitos, 

vistos que são reparos realizados em estruturas, que já apresentavam algum outro tipo de 

patologia. 

 Em alguns pontos, foi observado a ausência de acostamento, o que reduz a 

segurança viária e as condições operacionais e provoca defeitos na via, devido a 

deficiência de drenagem. A implantação de acostamento é recomendada, a fim de 

aumentar o desempenho do pavimento. Além disso, a partir do exposto neste trabalho, 

recomenda-se priorizar as atividades de manutenção corretiva e preventiva, a fim de 

proporcionar boa trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários.  
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