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ANÁLISE DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS NA RODOVIA PR-317: TRECHO 

KM 79 A KM 80 - IGUARAÇU-PR 

 

 

Carolini Rodrigues Bento  

 

 

RESUMO 

  

As rodovias são o principal meio de transporte no Brasil, tanto para cargas como para 

passageiros. A função de um pavimento é garantir a trafegabilidade, a segurança, a economia 

e o conforto ao rolamento, em qualquer época do ano e condições climáticas. Porém, a 

maioria das rodovias brasileiras encontra-se em condições insatisfatórias, devido à falta de 

conservação e manutenção. O objetivo deste artigo é identificar as patologias encontradas na 

superfície do revestimento de um trecho da rodovia PR-317, que é composto por pavimento 

flexível, separado por faixa sob gestão do governo do Paraná. As patologias foram 

classificadas perante a norma do DNIT 005/2003 - TER, através de levantamento fotográfico. 

Das patologias encontradas destacam-se as trincas, panelas, escorregamento, afundamento, 

desgaste e remendo. Essas patologias prejudica a passagem dos veículos, gerando desconforto 

e afetando a segurança de quem utiliza a via.  Apesar do trecho ter passado por um tipo de 

intervenção de adequação, com a execução emergencial de serviços de recuperação do 

pavimento asfáltico, conclui-se com esse estudo que o trecho ainda necessita de manutenção. 

Como solução adequada, realizar a reconstrução do trecho, fazendo um novo 

dimensionamento para atender às cargas do tráfego e utilizando uma mistura asfáltica de 

qualidade. Dessa forma, com a aplicação da solução adequada de recuperação, melhorar as 

condições de conforto e segurança da via e aumentar a vida útil do pavimento. 

 

Palavras-chave: Patologias. Pavimentação. Rodovias.  

 

 

ANALYSIS OF PATHOLOGIES FOUND IN HIGHWAY PR-317: SECTION KM 79 

TO KM 80 - IGUARAÇU-PR 

 

ABSTRACT 

 

Highways are the main mean of transport in Brazil, for loads as well as passengers. The 

function of a pavement is to ensure trafficability, safety, saving and comfort to the rolling, at 

any time of the year and climatic conditions. However, most of the Brazilian highways are in 

unsatisfactory conditions, due to the lack of conservation and maintenance. The objective of 

this article is to identify the pathologies found on the surface of the lining of a section of PR-

317 highway, composed of flexible pavement, separated by strip, under management of the 

Paraná government. The pathologies were classified according to the DNIT 005/2003 - TER 

standard, through photographic survey. Among the pathologies found, stand out, cracks, 

potholes, slippage, sinking, wear and tear.  These pathologies impair the passage of vehicles, 

generating discomfort and harming the safety of those using the road. Although the section 

has undergone some type of adequacy intervention, with the emergency execution of 

pavement recovery services, it is concluded with this study that the section still needs 



maintenance. As a suitable solution, is the reconstruction of the pavement in that sector, re-

dimensioning to meet the traffic loads, using a mixture of asphalt quality. In this way, with 

the application of the appropriate form of recovery, thus improving the conditions of comfort 

and safety of the road and increasing the useful life of the pavement. 

 

Keywords: Pathologies. Pavementation. Highways. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O principal meio de transporte do Brasil, tanto para cargas como para passageiros, são 

as rodovias. A engenharia tem como um dos maiores desafios, no projeto de um pavimento, 

projetar uma obra que satisfaça todas as condições estruturais e funcionais. 

As patologias encontradas na superfície do pavimento de uma rodovia podem estar 

relacionadas à sua fase de planejamento com projeto deficiente, na fase construtiva com 

técnicas de construção inadequadas, na fase de conservação e manutenção com a falta de 

correção das patologias e ainda pela expansão no volume de tráfego nas rodovias. 

Por ser um meio de transporte de extrema importância, a qualidade do pavimento de 

uma rodovia tem impacto direto no desenvolvimento social e econômico de uma região e a 

ausência de investimentos em manutenção e conservação dessas rodovias tem colaborado para 

a depreciação dos pavimentos rodoviários. 

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias (2017, p.65), feita pela Confederação 

Nacional do Transporte - CNT, a função da pavimentação é garantir a trafegabilidade, a 

segurança, a economia e o conforto aos usuários que percorrem as rodovias, melhorando o 

desempenho de suas viagens. Fica claro que a durabilidade da rodovia está associada, entre 

outros fatores, com sua manutenção preventiva e, que se não for realizada de forma correta e 

contínua, pode provocar problemas em um curto intervalo de tempo, fazendo com que a vida 

útil para qual a rodovia foi projetada seja reduzida.  

Para Flek (2017, p.49), não é exagero afirmar a importância do diagnóstico correto dos 

defeitos encontrados na superfície do pavimento, pois facilita o processo de recuperação da 

via, definindo a técnica mais adequada a ser executada em sua recuperação, visando que o 

custo de reparo é menor quando os defeitos ainda estão em fase inicial.  

Segundo o site da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL do 

Governo do Estado do Paraná, a malha rodoviária estadual do Paraná compreende a um total 

de 12.138,53 km, sendo 10.440,25 km de rodovias pavimentadas, contrapondo-se a 1.643,20 

km de rodovias não pavimentadas. 

A Pesquisa CNT de Rodovias divulgada pela Confederação Nacional do Transporte - 

CNT em outubro de 2018 (p.67), avaliou 107.161 km de rodovias federais e estaduais 

pavimentadas em todo o país. Foram identificados na pesquisa 54.635 km (50,9% da extensão 

total avaliada) com problemas no Pavimento, onde 37,0% encontram-se em estado Regular, 

9,5% em estado Ruim e 4,4% em estado Péssimo. 
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A PR-317 é uma rodovia brasileira do estado do Paraná. Possui uma extensão total de 

aproximadamente 453,2 km, é composta por pavimento flexível com trechos de pista simples 

separada por faixa, trechos duplicados e trechos de faixa adicional. O trecho de análise deste 

artigo fica no território da cidade de Iguaraçu - Paraná e é gerenciada pelo governo do Paraná. 

 O objetivo deste artigo é identificar as patologias encontradas na superfície do 

revestimento da rodovia PR-317 do Km 79 a Km 80 (trecho de 2 mil metros), perante a norma 

do DNIT 005/2003 - TER, que classifica os defeitos na superfície dos pavimentos flexíveis e, 

através de levantamento fotográfico do estado superficial do pavimento, analisar e indicar os 

possíveis fatores que ocasionaram o surgimento das patologias e definir uma solução mais 

adequada. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

As rodovias, de acordo com o Glossário de termos técnicos rodoviários do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, são estradas de rodagem. A 

rede de rodovias por todo um território é chamada de malha rodoviária. No Brasil a malha 

rodoviária é constituída de rodovias federais, nacionais e municipais e compreende 

atualmente uma extensão total de aproximadamente 1.720.700,61 km. De acordo com Balbo 

(2007, p.15), pode-se dizer que as rodovias são uma questão de cidadania e de interesse 

público, onde servem para dar acesso: à educação e à saúde; à cultura e ao lazer; ao convívio 

social e ao trabalho.  

A pavimentação é a construção de um pavimento. Segundo Bernucci et al. (2006, 

p.403), a pavimentação tem como objetivo principal garantir o tráfego dos veículos em 

qualquer época do ano e condições climáticas, proporcionando conforto ao rolamento e 

segurança aos usuários.  

Para Silva (2008, p.11), entende-se por pavimento a estrutura construída sobre um 

terreno de fundação, chamado de subleito, a qual essa estrutura deve resistir a ação das cargas 

de tráfego de veículos e às ações climáticas.  

De acordo com Bernucci et al. (2006, p.157), pode-se dizer que o pavimento é uma 

estrutura composta por múltiplas camadas, que deve garantir, de acordo com a ação climática 

e o tráfego previsto para o local, a impermeabilidade, a flexibilidade, a estabilidade, a 

resistência a derrapagem, a resistência à fadiga e ao trincamento térmico. 
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Os pavimentos rodoviários podem ser classificados em três tipos: Flexíveis, 

Semirrígidos e Rígidos. Os pavimentos também podem ser classificados em função do tipo de 

revestimento: Concreto ou Asfáltico.  

O trecho de estudo é composto por pavimento flexível, que em geral é associado ao 

pavimento asfáltico.  Esse tipo de pavimento é caracterizado por todas as camadas sofrerem 

deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e pela absolvição da carga ser 

distribuída em parcelas aproximadamente equivalentes entre as várias camadas. (Manual do 

DNIT, 2006, p.50) 

As patologias são as deformações e defeitos que atingem o pavimento. Em geral as 

causas dessas patologias estão associadas a defeitos construtivos, projetos deficientes, falta de 

conservação e manutenção, ação do tráfego de veículos e à ação climática. De acordo com 

Silva (2008, p.29) as patologias em pavimentos com revestimento asfáltico podem ser: 

deformações de superfície; defeitos de superfície; panela; escorregamento do revestimento; 

trincas e fissuras. 

 

2.1 HISTÓRICO DA PAVIMENTAÇÃO 

 

Segundo Bernucci et al. (2006), 

 

Percorrer a história da pavimentação nos remete à própria história da humanidade, 

passando pelo povoamento dos continentes, conquistas territoriais, intercâmbio 

comercial, cultural e religioso, urbanização e desenvolvimento. (BERNUCCI et al. 

2006, p.11) 
 

De acordo com Balbo (2007, p.13), pode-se afirmar que os pavimentos são uma 

questão de cidadania, onde o homem com objetivo de obter acesso as áreas cultiváveis, as 

fontes de madeira, rochas, minerais e água, além do desejo de aumentar seu território de 

influência, criaram o que hoje chamamos de estradas, cuja lembrança mais antiga provém da 

China – país que as inventou. Posteriormente, os romanos aprimoraram as estradas com a 

implantação dos pavimentos e drenagem, com o objetivo de torná-las duradouras. 

Segundo Rostovtzeff (1983), 

 

Tamanha foi a importância desses caminhos pavimentados para a sociedade romana 

que, na época áurea de Otávio Augusto (30 a.C. a 14 d.C.), por solicitação do 

Senado e da população do Império, o senhor de Roma era responsável direto pela 

manutenção das grandes vias de circulação, serviço de extrema necessidade para a 

estabilidade política, econômica, militar e sobretudo para a agricultura como 

atividade econômica. (apud BALBO, 2007, p.13)  
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Bem como nos assegura Balbo (2007, p.13), pode-se dizer que naquela época os 

romanos já entendiam que rodovias em bom estado de conservação, faziam parte de uma 

sociedade desenvolvida, que sofriam degradação com o passar dos anos e sua manutenção era 

fundamental. 

No Brasil a primeira experiência de expressivo porte foi durante o século XX, onde 

considerando as extensões pavimentadas, as condições geométricas da rodovia, bem como a 

existência de registros sobre obra, ocorreram na construção do Caminho do Mar, de São Paulo 

a Cubatão, de acordo com Balbo (2007, p.28). Nesta rodovia utilizou-se misturas asfálticas 

em sua maior extensão.  

O autor mencionado acima, conta que:  

 

No início da década de 1980, no Estado de São Paulo, uma rodovia federal, 

construída em 1972 e totalmente desprovida de manutenção em dez anos sucessivos, 

em trecho de 83 km de extensão, apresentava tamanha quantidade de buracos que 

todo tráfego comercial seguia uma rota alternativa cerca de 45 km mais extensa, 

utilizando uma rodovia estadual, para que, saindo de uma extremidade, atingisse a 

outra, sem danos. [...] Perdida no cerrado paulista, o socorro para essa rodovia 

tardou mais de cinco anos. (BALBO, 2007, p.14) 
 

Segundo o site do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, em História das 

Rodovias do Estado, a abertura de estradas no estado do Paraná iniciada no século XVI, está 

ligada à história da ocupação e do povoamento do território brasileiro. Em 1952 iniciou-se a 

primeira pavimentação de rodovia no Estado, que foi o trecho de 150 Km ligando Londrina-

Apucarana e Londrina-Santa Mariana. A rede de conservação de estradas do estado do Paraná 

contava em 1960 com 8 mil quilômetros, sendo 181 Km em revestimento asfáltico, 24 Km 

com paralelepípedos, 619 Km com macadame, 1.970 Km com saibro e 3.516 Km em leito 

natural. [...] A grande expansão de rodovias no Paraná ocorreu até os anos 80, com grandes 

investimentos e programas na área de construção. Hoje a Malha Rodoviária de jurisdição 

federal e estadual do Paraná possui um total de 15.861,07 km de rodovias, sendo 1.903,60 km 

de rodovias não pavimentadas e 13.957,47 km de rodovias pavimentadas.  

 

Se no passado era fundamental interligar as regiões do estado com abertura de 

caminhos e estradas, atualmente é necessário garantir a conservação desse 

patrimônio, investindo na construção de estradas vicinais e ligações importantes 

entre núcleos urbanos, mantendo em bom estado as já existentes. (DER, 2018). 

 

 

 



9 

 

2.2 A PAVIMENTAÇÃO NA ATUALIDADE 

 

Segundo Balbo (2007, p.14), no Brasil frequentemente a imprensa retoma a questão da 

situação rodoviária como assunto de destaque, mas ao que tudo indica, sem uma solução a se 

visar adiante. Do ponto de vista da evolução da sociedade, neste contexto fica claro que o 

sistema rodoviário não nos permite orgulhar-se de seu desenvolvimento. 

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias (2017, p.10), pode-se dizer que apesar da 

malha rodoviária brasileira exibir números crescentes nos últimos anos, possui uma densidade 

total de rodovias pavimentadas ainda muito pequena, principalmente quando comparada com 

a de outros países de dimensão territorial semelhante à do Brasil ou mesmo quando 

comparada com alguns dos países da América Latina. 

Levantamentos feitos pela Confederação Nacional do Transporte – CNT, têm 

classificado a maioria dos pavimentos rodoviários do Brasil com baixo conforto ao rolamento, 

visto que: 

 

Nas últimas décadas, o investimento em infraestrutura rodoviária se encontra bem 

aquém das necessidades do país, havendo uma crescente insatisfação do setor 

produtivo com esse nível de investimento. [...] O modal de transporte rodoviário 

encontra-se em parte em estado deficiente, sendo os investimentos nas rodovias 

prioritários neste momento, não apenas por ser o modal mais utilizado, mas por 

exigir menor investimento quando comparado aos demais modais. (BERNUCCI et 

al., 2006, p.20-21) 

 

A Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte 

em outubro de 2018, mostra que grande parte da malha rodoviária brasileira pavimentada 

permanece em condições insatisfatórias, destacando as rodovias sob gestão pública, que 

apresentam pavimentos com qualidade inferior àquelas sob gestão concedida. Segundo dados 

da pesquisa citada (p.66), da extensão total de rodovias avaliadas, 57,0% apresentaram algum 

tipo de problema (35,2% encontram-se em estado regular; 15,3% em estado ruim; e 6,5% em 

estado péssimo) no Pavimento, na Sinalização ou na Geometria da Via. A classificação do 

Estado Geral dos problemas encontrados nas rodovias pode ser verificada no Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 



10 

 

Gráfico 1 – Estado Geral dos problemas no Pavimento, Sinalização ou Geometria da Via 

 

Fonte: Adaptado de Pesquisa CNT de Rodovias (2018) 

 

A PR-317 é uma rodovia brasileira do estado do Paraná. Segundo a Pesquisa CNT de 

Rodovias publicada em 2018, em relação as três principais características de avaliação da 

malha rodoviária usados na pesquisa (Pavimento, Sinalização e Geometria da Via), a PR-317, 

é classificada como “ruim” no Estado Geral entre as cidades de Maringá a Santo Inácio, 

trecho de gestão pública de aproximadamente 92,9 km, como mostra o mapa na Figura 1.  

 

Figura 1 – Mapa de Classificação dos Trechos – Estado Geral 

 

Fonte: Adaptado da Pesquisa CNT de Rodovias - Mapas (2018).  Disponível em: 

<http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Paginas/mapa-por-regiao-uf> Acesso em: 06 nov. 2018 
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2.3 PAVIMENTOS 

 

2.3.1 O que é Pavimento? 

 

É possível encontrar nas literaturas diferentes definições para o termo pavimento. 

Pode-se afirmar de acordo com Balbo (2007, p.35), que o pavimento é uma estrutura 

permanente, composta por camadas sobrepostas de diferentes materiais compactados à partir 

do subleito da estrada. Fica claro que a estrutura do pavimento é adequada para atender de 

forma estrutural e operacional ao tráfego, por um período de tempo determinado e ao mínimo 

custo possível, considerando os diferentes tipos de serviços de manutenção preventiva, 

corretiva, de reabilitação e obrigatórios.  

Já segundo Bernucci et al. (2006, p.9), pode-se dizer que o pavimento é uma estrutura 

de várias camadas com espessuras determinadas, construída sobre uma superfície de 

terraplenagem. O pavimento é destinado a atender técnica e economicamente aos esforços 

provenientes do tráfego de veículos e do clima, proporcionando melhores condições de 

rolamento, conforto, economia e segurança aos usuários.  

Portanto, para sua funcionalidade plena, é preciso entender que:  

 

O pavimento deve ser dimensionado para o tráfego previsto no período de projeto e 

para as condições climáticas a que estará sujeito. As diferentes camadas devem 

resistir aos esforços solicitantes e transferi-los, por sua vez, às camadas subjacentes. 

[...] As estruturas de pavimento são projetadas para resistirem a numerosas 

solicitações de carga, dentro do período de projeto, sem que ocorram danos 

estruturais fora do aceitável e previsto. Os principais danos considerados são a 

deformação permanente e a fadiga. (BERNUCCI et al. 2006, p.338-339) 
 

Como bem nos assegura Almeida (2013, p.8), pode-se afirmar que a principal função 

de um pavimento rodoviário é proporcionar uma superfície de rolamento que permita a 

circulação dos veículos com conforto e segurança, durante um determinado período, e sob as 

ações do tráfego e quaisquer condições climáticas.  

 

Dessa forma, entende-se que, para desempenhar a sua função, o pavimento deve ser 

durável, confortável e seguro. A durabilidade da estrutura está relacionada à sua 

capacidade de resistir às ações do tráfego e do intemperismo. A segurança está 

relacionada à interação veículo-revestimento (condições do pavimento). O conforto 

no rolamento, por sua vez, é associado ao índice de serventia, que é a capacidade de 

um trecho específico de pavimento proporcionar rolamento suave e apropriado em 

qualquer condição de tráfego. (CNT, 2017, p.15) 
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2.3.2 A Pavimentação 

 

A pavimentação visa, antes de qualquer coisa, melhorar a qualidade operacional do 

tráfego. Para isso, é criada uma superfície regular, a fim de garantir o melhor conforto no 

deslocamento do veículo; uma superfície aderente, com a finalidade de garantir segurança em 

condições de pista úmida ou molhada; uma superfície menos ruidosa devido a ação dinâmica 

dos pneus, com o objetivo de maior conforto ambiental em vias urbanas e rurais. (BALBO, 

2007, p.15).  

Além dos requisitos já citados, este autor também explica que:  

 

[...] a pavimentação tem como meta propiciar um tráfego confortável e seguro, com 

estruturas e materiais capazes de suportar os esforços decorrentes da ação do tráfego 

combinados com as condições climáticas, a um mínimo custo, ou seja, buscando, 

sempre que possível, o aproveitamento de materiais locais para as obras, garantindo 

um bom desempenho em termos de custos operacionais e de manutenção ao longo 

dos anos de serviços desta infraestrutura social. (BALBO, 2007, p.16) 

 

2.4 TIPOS DE PAVIMENTOS 

 

Os pavimentos rodoviários podem ser classificados em três tipos: Flexíveis, 

Semirrígidos e Rígidos, conforme apresentados no Quadro 1. Suas definições foram citadas 

por Balbo (2007, p.61).  

 

Quadro 1 - Classificação dos Pavimentos 

PAVIMENTO DEFINIÇÃO 

Flexível  

É o pavimento no qual a absorção de esforços ocorre de forma dividida 

entre várias camadas, encontrando-se as tensões verticais em camadas 

inferiores, concentradas na região próxima da área de aplicação da carga. 

Semirrígido 

É o pavimento composto por revestimento asfáltico com base ou sub-base 

em material tratado com cimento de elevada rigidez, excluídos quaisquer 

tipos de concreto. 

Rígido 

É o pavimento no qual uma camada, absorvendo grande parcela de esforços 

horizontais solicitantes, acaba por gerar pressões verticais bastante aliviadas 

e bem distribuídas sobre as camadas inferiores.  

Fonte: Adaptado de Balbo (2007) 

 

Segundo Bernucci et al. (2006, p.9), pode-se dizer que recentemente, há uma 

tendência de utilizar a nomenclatura pavimentos de concreto de cimento Portland (ou apenas 

concreto-cimento) e pavimentos asfálticos, para respectivamente, indicar o tipo de 

revestimento do pavimento.  
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No Quadro 2, apresenta-se a definição da classificação dos pavimentos em função do 

tipo de revestimento. Estas, também, citados por Balbo (2007, p.61).  

 

Quadro 2: Classificação dos Pavimentos em Função do Tipo de Revestimento 

PAVIMENTO DEFINIÇÃO 

Concreto 

Pavimento composto por revestimento de concreto de cimento Portland, 

vibrado ou compactado, com ou sem juntas, armado ou não, incluindo pré-

moldados, em blocos ou placas. 

Asfáltico Pavimento que possui revestimento asfáltico. 

Fonte: Adaptado de Balbo (2007) 

 

2.4.1 O Pavimento Flexível  

 

Para Bernucci et al. (2006),  

 

Os pavimentos flexíveis, em geral associados aos pavimentos asfálticos, são 

compostos por camada superficial asfáltica (revestimento), apoiada sobre camadas 

de base, de sub-base e de reforço do subleito, constituídas por materiais granulares, 

solos ou misturas de solos, sem adição de agentes cimentantes. (BERNUCCI et al. 

2006, p.337) 

 

A composição de um pavimento flexível segundo Almeida (2013, p.11), pode-se 

afirmar ser variada, em função do volume do tráfego, da resistência do solo de fundação e das 

características e comportamento dos materiais disponíveis, a qual, por sua vez, dependem das 

condições climáticas. 

Segundo o estudo da Confederação Nacional do Transporte - CNT, Transporte 

rodoviário: por que os pavimentos das rodovias do Brasil não duram? (2017, p.12 e 25), pode-

se dizer que mais de 99% da malha rodoviária brasileira é constituída por pavimentos 

flexíveis, e que neste contexto recebem essa designação por serem compostos por várias 

camadas, visto que todas elas sofrem grande deformação elástica.   

 

Um pavimento flexível apresenta ao longo da sua vida uma evolução que, em geral, 

se traduz no aparecimento de uma vasta diversidade de degradações, as quais 

contribuem para uma contínua redução da qualidade do pavimento (ALMEIDA, 

2013, p.22). 

 

Como bem nos afirma Flek (2017, p.50), é necessário destacar que esse tipo de 

pavimento tem vida útil menor em comparação ao pavimento do tipo rígido, e que seus 

esforços são dissipados de formas diferentes. 
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2.4.2 O Pavimento Asfáltico  

 

Bernucci et al. (2006) define os pavimentos asfálticos como:  

 

[...] aqueles em que o revestimento é composto por uma mistura constituída 

basicamente de agregados e ligantes asfálticos. É formado por quatro camadas 

principais: revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito. [...] Nos 

pavimentos asfálticos, as camadas de base, sub-base e reforço do subleito são de 

grande importância estrutural. (BERNUCCI et al. 2006, p.9-10). 

  

A Figura 2 apresenta a estrutura-tipo de um pavimento asfáltico.  

 

Figura 2: Pavimento Asfáltico 

 

Fonte: Bernucci et al. (2006) 

 

Segundo o autor citado acima, pode-se dizer que as condições técnicas e de qualidade 

de um pavimento asfáltico, são atendidas com um projeto adequado da estrutura do pavimento 

e com o projeto de dosagem da mistura asfáltica adequado e compatível com as camadas 

escolhidas. (Bernucci et al. 2006, p.157) 

 

2.4.2.1 Asfalto 

 

Bernucci et al. (2006) explica que o asfalto é uma,  

 

Mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo de forma natural ou por 

destilação, cujo principal componente é o betume, podendo conter ainda outros 

materiais, como oxigênio, nitrogênio e enxofre, em pequena proporção. [...] O 

asfalto é um dos mais antigos e versáteis materiais de construção utilizados pelo 

homem. O uso em pavimentação é um dos mais importantes entre todos e um dos 

mais antigos também. Na maioria dos países do mundo, a pavimentação asfáltica é a 

principal forma de revestimento. (BERNUCCI et al. 2006, p.25) 
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2.4.2.2 Ligante asfáltico 

 

Segundo Whiteoak (1990),  

 

O ligante asfáltico é basicamente um hidrocarboneto composto por moléculas de 

hidrogênio e carbono. A fórmula exata do ligante asfáltico é muito variável, pois ele 

é um resíduo da produção do refino do petróleo cru e também depende do tipo de 

petróleo disponível no momento do refino. (apud JUNIOR, 2004, p.7) 

 

2.4.3 O Revestimento Asfáltico  

 

Pode-se dizer segundo Bernucci et al. (2006), que: 

 

O revestimento asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente às 

ações do tráfego e transmiti-las de forma atenuada às camadas inferiores, 

impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento 

(conforto e segurança). [...] Parte de problemas relacionados à deformação 

permanente e outros defeitos de superfície pode ser atribuída ao revestimento 

asfáltico. (BERNUCCI et al. 2006, p.9-10) 

 

Como bem nos assegura Silva (2008, p.11), pode-se afirmar que a camada de 

revestimento tem como função tornar o revestimento do pavimento impermeável, assim 

aumentando a resistência à derrapagem, melhorando o conforto e consequentemente 

aumentando a resistência aos esforços provocados pela ação do tráfego e pela ação climática. 

Os revestimentos asfálticos modernos segundo Bernucci et al. (2006, p.129), são 

constituídos de materiais formados por diferentes proporções de agregados de vários 

tamanhos, que são unidos por um ligante asfáltico. Fica claro que seu nível de desempenho 

será proporcional ao entendimento de como seus componentes irão resistir juntos sob as 

condições prevalecentes em um pavimento.  

Este autor explica também que: 

 

Do ponto de vista do usuário, o estado da superfície do pavimento é o mais 

importante, pois os defeitos ou irregularidades nessa superfície são percebidos 

facilmente, uma vez que afetam seu conforto de rolamento. (BERNUCCI et al. 

2006, p.403) 

 

Balbo (2007, p.37), afirma que por razões técnicas, construtivas e de custos, muitas 

vezes os revestimentos asfálticos são subdivididos em duas ou mais camadas. 

E por essas razões Bernucci et al. (2006), afirma que: 
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O bom desempenho de revestimentos e de tratamentos superficiais asfálticos 

depende da utilização de procedimentos corretos em diversas etapas: projeto 

estrutural, escolha adequada de materiais e formulações de proporções ou misturas 

que atendam os condicionantes de uso do revestimento, e uso de técnicas adequadas 

de produção, distribuição e execução das camadas asfálticas na pista. (BERNUCCI 

et al. 2006, p.373) 

 

Para descrever um revestimento dividido em duas ou mais camadas de materiais, 

Balbo (2007, p.37), cita, de acordo com a terminologia empregada no meio rodoviário, as 

distinções entre as possíveis camadas de revestimento asfáltico, conforme apresentado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3: Termos empregados às camadas de Revestimento Asfáltico 

REVESTIMENTO DEFINIÇÃO 

Camada de 

rolamento 

É a camada superficial do pavimento, diretamente em contato com 

as cargas e com ações ambientais. 

Camada de ligação 
É a camada intermediária, também em mistura asfáltica, entre a 

camada de rolamento e a base do pavimento.  

Camada de 

nivelamento 

Em geral, é a primeira camada de mistura asfáltica empregada na 

execução de reforços (recapeamento), cuja função é corrigir os 

desníveis em pista, afundamentos localizados, enfim, nivelar o 

perfil do greide para posterior execução da nova camada de 

rolamento. 

Camada de reforço 
Nova camada de rolamento, após anos de uso do pavimento 

existente, executada por razões funcionais, estruturais ou ambas.  

Fonte: Adaptado de Balbo (2007) 

 

2.5 PATOLOGIAS  

 

A má conservação dos pavimentos rodoviários provoca o surgimento de diversos tipos 

de patologias que afetam o desempenho dos transportes e resulta em vários problemas, como 

o desperdício de tempo de viagem, desconforto aos motoristas, aumento no consumo de 

combustível, aumento de acidentes, desgastes e danos nos veículos.  

Segundo Almeida (2013, p.21), pode-se afirmar que logo após a construção de 

qualquer pavimento rodoviário, o mesmo estará sujeito às ações que levam à sua degradação, 

e consequentemente, à diminuição progressiva da sua qualidade inicial. Assim, considera-se 

que o processo de degradação de um pavimento depende de dois fatores: 

- Os fatores passivos: espessura das camadas, materiais utilizados, qualidade de 

construção, principais características do pavimento construído; 
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- Os fatores ativos: ações do tráfego e do clima, principais responsáveis pela 

degradação. 

Com relação aos defeitos dos pavimentos o DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transportes, traz na Norma DNIT 005/2003 – TER os termos técnicos e 

definições para os defeitos (patologias) que ocorrem nos pavimentos flexíveis.   

Na tabela 1, estão apresentados os tipos de defeitos e seu respectivo código de acordo 

com o DNIT.  

 

Tabela 1: Patologias e códigos das Normas do DNIT 

 TIPO DE DEFEITO CÓDIGO DNIT 

 

 

 

 

Fendas 

Trincas Isoladas Transversais Curtas 

Trincas Isoladas Transversais Longas 

Trincas Isoladas Longitudinais Curtas 

Trincas Isoladas Longitudinais Longas 

Trincas Interligadas “Jacaré” Sem erosão 

Trincas Interligadas “Jacaré” Com erosão 

Trincas Isoladas de Retração Térmica 

Trincas Interligadas “Bloco” Sem erosão 

Trincas Interligadas “Bloco” Com erosão 

FI 

TTC 

TTL 

TLL 

J 

JE 

TRR 

TB 

TBE 

 

Afundamento 

 

Afundamento Plástico Local 

Afundamento Plástico da Trilha 

Afundamento De Consolidação Local 

Afundamento De Consolidação da Trilha 

ALP 

ATP 

ALC 

ATC 

Corrugação Ondulação ou Corrugação O 

Escorregamento Escorregamento E 

Exsudação Exsudação EX 

Desgaste Desgaste D 

Panelas Panela ou Buraco P 

Remendos Remendo Superficial 

Remendo Profundo 

RS 

RP 
Fonte: Adaptado da norma DNIT 005/2003 – TER (2003) 

 

No Quadro 4, estão apresentadas as definições para as patologias encontradas na 

superfície dos revestimentos dos pavimentos, de acordo com a Norma DNIT 005/2003 – 

TER. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Quadro 4 – Definição das Patologias 

PATOLOGIA DEFINIÇÃO 

Fenda 
Qualquer descontinuidade na superfície do pavimento, que conduza a 

aberturas de menor ou maior porte, apresentando-se sob diversas formas.  

Fissura 

Fenda de largura capilar existente no revestimento, posicionada 

longitudinal, transversa ou obliquamente ao eixo da via, somente 

perceptível à vista desarmada de uma distância inferior a 1,50m. As 

fissuras são fendas incipientes que ainda não causam problemas 

funcionais ao revestimento. 

Trinca 

Fenda existente no revestimento, facilmente visível à vista desarmada, 

com abertura superior à da fissura, podendo apresentar-se sob a forma de 

trinca isolada ou trinca interligada. 

Trinca 

transversal 

Trinca isolada que apresenta direção predominantemente ortogonal ao 

eixo da via. Quando apresentar extensão de até 100cm, é denominada 

trinca transversal curta. Quando a extensão for superior a 100 cm, 

denomina-se trinca transversal longa. 

Trinca 

longitudinal 

Trinca isolada que apresenta direção predominante paralela ao eixo de 

via. Quando apresentar extensão de até 100cm, é denominada trinca 

longitudinal curta. Quando a extensão for superior a 100 cm, denomina-se 

trinca longitudinal longa. 

Trinca de 

retração 

Trinca isolada não atribuída aos fenômenos de fadiga e sim aos 

fenômenos de retração térmica ou do material do revestimento ou do 

material de base rígida ou semirrígida subjacentes ao revestimento 

trincado. 

Trinca tipo 

“Couro de 

Jacaré” 

Conjunto de trincas interligadas sem direções preferenciais, 

assemelhando-se ao aspecto de couro de jacaré. Essas trincas podem 

apresentar, ou não, erosão acentuada nas bordas. 

Trinca tipo 

“Bloco” 

Conjunto de trincas interligadas caracterizadas pela configuração de 

blocos formados por lados bem definidos, podendo ou não, apresentar 

erosão acentuada nas bordas. 

Afundamento 

Deformação permanente caracterizada por depressão da superfície do 

pavimento, acompanhada ou não, de solevamento, podendo apresentar-se 

sob a forma de afundamento plástico ou de consolidação.  

Afundamento 

plástico 

Afundamento causado pela fluência plástica de uma ou mais camadas do 

pavimento ou do subleito, acompanhado de solevamento. Quando ocorre 

em extensão de até 6m, é denominado afundamento plástico local; 

quando a extensão for superior a 6m e estiver localizado ao longo da 

trilha de roda, é denominado afundamento plástico da trilha de roda. 

Afundamento de 

consolidação 

Afundamento de consolidação é causado pela consolidação diferencial de 

uma ou mais camadas do pavimento ou subleito sem estar acompanhado 

de solevamento. Quando ocorre em extensão de até 6m, é denominado 

afundamento de consolidação local; quando a extensão for superior a 6m 

e estiver localizado ao longo da trilha de roda, é denominado 

afundamento de consolidação da trilha de roda. 

(continua) 
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(continuação) 

PATOLOGIA DEFINIÇÃO 

Ondulação ou 

Corrugação 

Deformação caracterizada por ondulações ou corrugações transversais na 

superfície do pavimento. 

Escorregamento 
Deslocamento do revestimento em relação à camada subjacente do 

pavimento, com aparecimento de fendas em forma de meia-lua. 

Exsudação 
Excesso de ligante betuminoso na superfície do pavimento, causando 

pela migração do ligante através do revestimento. 

Desgaste 

Efeito do arrancamento progressivo do agregado do pavimento, 

caracterizado por aspereza superficial do revestimento e provocado por 

esforços tangenciais causados pelo tráfego. 

Panela ou Buraco 

Cavidade que se forma no revestimento por diversas causas (inclusive 

por falta de aderência entre camadas superpostas, causando o 

desplacamento das camadas), podendo alcançar as camadas inferiores do 

pavimento, provocando a desagregação dessas camadas. 

Remendo 
Panela preenchida com uma ou mais camadas de pavimento na operação 

denominada de “tapa-buraco”. 

Remendo 

profundo 

Aquele em que há substituição do revestimento e, eventualmente, de uma 

ou mais camadas inferiores do pavimento. Usualmente, apresenta forma 

retangular.  

Remendo 

superficial 

Correção, em área localizada, da superfície do revestimento, pela 

aplicação de uma camada betuminosa. 
Fonte: Adaptado de DNIT 005/2003 – TER (2003) 

 

2.5.1 Conservação e Manutenção Rodoviária 

 

Os pavimentos são estruturas complexas que envolvem muitas variáveis, 

tais como: cargas de tráfego, solicitações ambientais, técnicas construtivas, práticas 

de manutenção e reabilitação, tipo e qualidade dos materiais etc. [...] A detecção dos 

defeitos nos estágios iniciais é uma das tarefas mais importantes da manutenção. 

Trincas e outras fraturas no pavimento, que inicialmente quase não são percebidas 

pelos usuários, podem evoluir rapidamente e causar sérios problemas se não forem 

prontamente seladas. (YOSHIZANE, 2005, p.1) 

 

Segundo Almeida (2013, p.5), pode-se afirmar que os pavimentos rodoviários são 

projetados para um período de vida útil determinado e que para manter sua qualidade, deverá 

periodicamente passar por serviços de conservação, podendo, caso seja necessário, passar por 

serviços de reabilitação no final de sua vida útil, considerando as condições e critérios para 

execução das mesmas, em função das condições de solicitação previstas para o pavimento. 

Fica claro que é essencial a utilização de técnicas e materiais eficazes e economicamente 

viáveis para garantir a solução dos problemas que possam ocorrer durante a vida útil do 

pavimento. 
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No Brasil, os pavimentos, por questões de ordem técnico-econômica, são 

dimensionados para atender a ciclos de vida de média duração de 8 a 10 anos (Manual do 

DNIT, 2005, p.314). 

Segundo o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (2005, p.99), pode-se dizer 

que a conservação rodoviária é um conjunto de operações rotineiras, periódicas e de 

emergência, que são realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas, físicas 

e operacionais do sistema rodoviário dentro dos padrões de serviço estabelecidos.  

Os termos empregados para os serviços de manutenção são divididos em três grupos, 

conforme o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT, são esses: 

- A Conservação Rodoviária (Corretiva Rotineira, Preventiva, Periódica e de 

Emergência); 

- A Restauração; 

- O Melhoramento (Complementação e Modificação). 

As definições desses serviços estão apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Serviços de Manutenção Rodoviária 

SERVIÇOS DEFINIÇÃO 

Conservação 

Corretiva 

Rotineira 

É o conjunto de operações de conservação que tem como objetivo 

reparar ou sanar um defeito e restabelecer o funcionamento dos 

componentes da rodovia, propiciando conforto e segurança aos usuários. 

Conservação 

Preventiva 

Periódica  

É o conjunto de operações de conservação, realizados periodicamente 

com o objetivo de evitar surgimento ou agravamento de defeitos; trata-se 

de tarefas requeridas durante o ano, mas cuja frequência de execução 

depende do trânsito, topografia e clima. 

Conservação de 

Emergência  

É o conjunto de operações que, com o serviço ou obras necessárias para 

reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou estrutura da rodovia, 

que tenham sido seccionados, obstruídos ou danificados por um evento 

extraordinário, catastrófico, ocasionando a interrupção do tráfego da 

rodovia. 

Restauração 

É o conjunto de operações destinado a restabelecer o perfeito 

funcionamento de um bem determinado ou avariado, e restabelecer, na 

íntegra, suas características técnicas originais. Envolve, portanto, um 

conjunto de medidas destinadas a adaptar a rodovia, de uma forma 

permanente, as condições do tráfego atuais e futuras, prolongando seu 

período de vida. 

Melhoramentos da 

Rodovia 

É o conjunto de operações que acrescentam à rodovia existente, 

características novas, ou modificam as características existentes. 
Fonte: Adaptado do Manual de Conservação Rodoviária – DNIT (2005) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 TRECHO DE ESTUDO  

 

O local do trecho de estudo é de grande importância para as cidades da região e é 

localizado em frente ao Condomínio Alphaville Maringá e ao Alpha Empresarial. A rodovia 

PR-317 é umas das principais rodovias que faz ligação com o interior do estado de São Paulo 

e possui grande fluxo diário de veículos (carros, caminhões pesados e ônibus).  

O trecho de estudo da rodovia PR-317, os Km 79 a Km 80, foi referenciado com base 

na quilometragem dos marcos quilométricos existentes no acostamento da rodovia. O trecho 

fica no território da cidade de Iguaraçu - Paraná, é composto por pavimento flexível de pista 

simples separado por faixa com término de faixa adicional e é gerenciada pelo governo do 

Paraná.  

A Figura 3 mostra a localização do trecho de estudo. 

 

Figura 3: Trecho de Estudo da rodovia PR-317 

 

Fonte: Google Maps. Acesso em: 13 nov. 2018 
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3.2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO PAVIMENTO 

 

Por meio de levantamento fotográfico do estado superficial do pavimento, foram 

identificadas várias patologias em diversos pontos do revestimento do pavimento. Das 

patologias encontradas destacam-se:  

- Trincas (T); 

- Panelas (P); 

- Escorregamento (E); 

- Afundamento (A); 

- Desgaste (D); 

- Remendo (R). 

O trecho de estudo passou por um tipo de intervenção de adequação, que segundo o 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER, foi a execução emergencial de serviços de 

recuperação de pavimento. A Figura 4 mostra a placa instalada no acostamento da rodovia 

PR-317 para informar aos usuários da via da execução desses serviços.  

 

Figura 4: Placa Informativa 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

A obra é realizada com a execução de serviços de fresagem do revestimento 

danificado, regularização de base danificada e aplicação de revestimento na faixa de tráfego 

e/ou no acostamento.  
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As fotos foram tiradas em dois momentos: o 1º antes da recuperação do pavimento em 

maio de 2018 e o 2º depois da recuperação do pavimento em outubro de 2018.   

 

3.2.1 Antes da Recuperação 

 

Antes da execução da recuperação do pavimento, foi realizado um levantamento 

fotográfico do estado superficial do pavimento e constatou-se a existência de diversas 

patologias. Essas patologias são ilustradas nas fotos 1 a 6.  

 

Foto 1: Panelas 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018) 

 

Conforme as fotos (1a) e (1b), as panelas (P) são consideradas defeitos funcionais. 

Esta patologia ocorre no revestimento da pista e pode atingir a base, geralmente são evoluções 

das trincas, afundamentos ou desgaste. Suas possíveis causas são:  

- Ação do tráfego e intemperes (chuva e variação da temperatura); 

- Trincas por fadiga; 

- Desintegração localizada na superfície do pavimento (desgastes de severidade alta);  

- Falha na execução; 

- Deficiência na compactação;  

- Umidade excessiva em camadas de solo; 

- Falha na imprimação.  
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Foto 2: Desgaste 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018) 

 

Conforme as fotos (2a) e (2b), o desgaste (D) do revestimento é considerado um 

defeito funcional. Esta patologia é caracterizada pela aspereza superficial. Suas possíveis 

causas são: 

- Falha de adesividade ligante-agregado devido a presença de poeira ou sujeira no 

momento da construção; 

- Execução da obra em condições meteorológicas desfavoráveis; 

- Deficiência no teor de ligante; 

- Segregação da massa asfáltica; 

- Volatização e oxidação do asfalto, sob ação abrasiva do tráfego e de intemperes 

(chuva e variação da temperatura); 

- Falha na execução ou problemas de projeto de misturas.  
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Foto 3: Escorregamento 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018) 

 

Conforme as fotos (3a) e (3b), o escorregamento (E) do revestimento é considerado 

um defeito funcional.  Suas possíveis causas são: 

- Excessiva deformação plástica devido à ação de cargas do tráfego; 

- Falha na execução; 

- Excesso de ligante asfáltico; 

- Falta de aderência entre a camada de revestimento e a camada subjacente; 

- Massa asfáltica com baixa resistência.  

 

Foto 4: Trincas Longitudinais 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018) 
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Conforme as fotos (4a) e (4b), as trincas longitudinais (TL) são consideradas defeitos 

estruturais, pois enfraquecem o revestimento do pavimento, e funcionais, pois grandes 

trincamentos causam irregularidades na pista. Suas possíveis causas são:  

- Falha na execução da junta longitudinal de separação entre as duas faixas de tráfego; 

- Envelhecimento do ligante asfáltico; 

- Recalque diferencial; 

- Contração da capa asfáltica devido ao endurecimento do ligante asfáltico;  

- Fadiga por repetição da passagem da carga de veículos.  

 

Foto 5: Afundamento Plástico Local e Afundamento Plástico da Trilha de Roda 

(a) (b) 

(c) 

Fonte: Autora (2018) 
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O afundamento plástico local (ALP), fotos (5a) e (5c), e o afundamento da trilha de 

roda (ATP), foto (5b), são considerados defeitos funcionais. Suas possíveis causas são: 

- Ação repetida da passagem de veículos pesados; 

- Fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito; 

- Deficiência construtiva: compactação inadequada de uma ou mais camadas; 

- Falha na dosagem de mistura asfáltica com excesso de ligante asfáltico; 

- Enfraquecimento dos materiais abaixo do pavimento devido a infiltração de água; 

- Mistura asfáltica de baixa estabilidade; 

- Falha na seleção do tipo de revestimento asfáltico para a carga solicitante. 

 

Foto 6: Remendo 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Conforme a foto 6, o remendo (R), apesar de ser uma atividade de conservação, é 

considerado um defeito funcional e estrutural, pois aponta um local de fragilidade do 

revestimento e pode provocar desconforto na camada de rolamento. Suas possíveis causas 

são: 

- Preenchimento de depressões ou panelas com material asfáltico; 

- Emprego de material de má qualidade; 

- Problemas construtivos. 
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3.2.2 Depois da Recuperação 

 

Após cinco meses da execução da recuperação do pavimento, constatou-se, através de 

outro levantamento fotográfico do estado superficial do pavimento, o aparecimento de 

patologias no decorrer do novo revestimento do trecho. Essas patologias são ilustradas nas 

fotos 7 a 10. 

 

Foto 7: Panelas 

(a) (b) 

(c) 

Fonte: Autora (2018) 

 

A causa para o surgimento de panelas (P) sejam quaisquer uma das já citadas acima, 

são aceleradas pela ação do tráfego e intemperes (chuva e variação da temperatura). 
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Foto 8: Trincas Interligadas – Tipo “Couro de Jacaré” 

(a) (b) 

(c) 

Fonte: Autora (2018) 

 

Conforme as fotos (8a), (8b) e (8c), as trincas interligadas tipo “Couro de Jacaré” (JE) 

são consideradas defeito estrutural.  Suas possíveis causas são:  

- Ação de repetição de cargas do tráfego; 

- Ação climática (chuva e variação da temperatura); 

- Compactação deficiente do revestimento; 

- Envelhecimento do ligante asfáltico e perda de flexibilidade (tempo de exposição ou 

excesso de temperatura na usinagem); 

- Asfalto duro ou quebradiço; 

- Deficiência no teor de ligante asfáltico;  

- Má qualidade da estrutura ou de uma das camadas do pavimento; 
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- Baixa capacidade de suporte do solo. 

As trincas tipo “Couro de Jacaré” (JE) progridem em área afetada e severidade, até o 

ponto de desintegração das bordas facilmente devido a ação do tráfego e intemperes (chuva e 

variação da temperatura), provocando o arrancamento das placas e a formação de panelas (P).  

 

Foto 9: Escorregamento 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018) 

A causa para o surgimento do escorregamento (E) do revestimento sejam quaisquer 

uma das já citadas acima, são aceleradas pela ação das cargas do tráfego.  

 

Foto 10: Remendo 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018) 
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Os remendos (R) no trecho foram executados devido a necessidade de correção das 

patologias tipo panelas (P), que começaram a surgir na superfície do revestimento após a 

recuperação do pavimento asfáltico. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados apresentados neste trabalho, a grande maioria da malha 

rodoviária brasileira sob gestão pública encontra-se em condições insatisfatórias, necessitando 

de melhorias de conservação e manutenção.   

Com base no levantamento fotográfico realizado, das patologias encontradas no trecho 

de estudo, destacam-se: as trincas (T), panelas (P), escorregamento (E), afundamento (A), 

desgaste (D) e remendo (R). Essas patologias prejudicam a passagem dos veículos, gerando 

desconforto e afetando a segurança de quem utiliza a via.  

Apesar do trecho ter passado por um tipo de intervenção de adequação, com a 

execução emergencial de serviços de recuperação do pavimento, pode-se definir que a 

recuperação realizada não foi suficiente para a correção das patologias encontradas no 

revestimento da rodovia, que o tipo de intervenção não foi adequado e o material asfáltico 

utilizado é de má qualidade.  

Logo, conclui-se que o trecho ainda necessita de manutenção e, como solução mais 

adequada uma intervenção de restauração, com a reconstrução do pavimento do trecho, 

fazendo um novo dimensionamento para atender as cargas do tráfego e utilizando uma 

mistura asfáltica com controle rigoroso de qualidade. Dessa forma, com a recuperação 

adequada do trecho, o tempo de vida útil do pavimento aumentaria de forma considerável e 

sem ocorrência de patologias. A reconstrução do pavimento é definida em um projeto de 

engenharia específico, que consiste na remoção parcial ou total da espessura do pavimento 

podendo eventualmente atingir o subleito e na execução adequada de respectivas novas 

camadas estruturais.   

Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se medir de forma quantitativa os 

defeitos do pavimento, identificar o nível de severidade das patologias e também identificar a 

satisfação dos motoristas em relação à situação da via.  
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