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MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO – ESTUDO DE 

CASO: RODOVIA PR-323 – KM 175 A KM 179 

 

Amanda Maria Hermann Haiden 

  

 

RESUMO 

 

O sistema rodoviário apresenta grande importância no desenvolvimento socioeconômico do 

Brasil. Mesmo com uma grande extensão de rodovias, poucas são pavimentadas e já 

apresentam algum problema. Esses problemas são conhecidos como patologias, os quais 

retiram a função básica de um pavimento, que é proporcionar segurança de tráfego e conforto 

aos seus usuários. Em vista disso, neste artigo, visou-se analisar as principais patologias de 

um trecho de 4,0 quilômetros de extensão da rodovia PR-323, localizado entre os quilômetros 

175 e 179, nos limites municipais da cidade de Doutor Camargo, e apresentar as possíveis 

causas de suas ocorrências.  Com a análise desse trecho, observou-se que o mesmo encontra-

se em estado crítico de conservação, ocasionado pela falta de manutenção e investimentos, 

não agregando segurança para os usuários da via, e nem estabelecendo conforto de tráfego 

para os mesmos, ao qual algumas vezes são realizadas operações tapa-buracos, que é um 

método paliativo de conservação. O melhor método de conservação a ser adotado é a 

restauração do trecho, acompanhado de conservação preventiva periódica. 

 

Palavras-chave: Patologias. Pavimentos flexíveis. Pavimento rodoviário. 

 

 

 

PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN ASPHALT PAVEMENT – CASE STUDY: 

PR-323 HIGHWAY, KM 175 TO KM 179 

 

ABSTRACT 

 

The highway network has great importance in the socioeconomic development of Brazil. Even 

with a large extension of roads, few of them are paved and they already have some problems. 

These problems are known as pathologies, which remove the basic function of a pavement, 

which is to provide traffic safety and comfort to its users. In this article, aimed at analyzing 

the main pathologies in 4.0 km of extension at the PR-323 highway, located between kilometers 

175 and 179, in the municipal limits of the city of Doutor Camargo, and to present the possible 

causes of those occurrences. Analysing this road section, was observed that it is in a critical 

state of conservation, caused by the lack of maintenance and investments, neither adding security 

to the road users, nor offering traffic comfort to them, in which sometimes a hole-stop operation 

is conducted, a palliative conservation method. The best conservation method to be adopted is 

the restoration of the section, along with periodic preventive conservation 

 

 

Keywords: Flexible pavements. Highway pavement. Pathologies.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Para o Brasil, o sistema rodoviário apresenta grande importância no desenvolvimento 

socioeconômico do país. É através desse setor que há a movimentação de pessoas e de 

mercadorias, seja pela exportação ou pela importação desses produtos, tornando-se essencial à 

sociedade. 

De acordo com os dados da Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

de Rodovias de 2018, a malha rodoviária brasileira é composta por 1.720.700 Km de 

rodovias, sendo que somente 213.453 Km são pavimentadas. A maior parte dos trechos já 

pavimentados apresenta-se com uma qualidade muito precária, sendo clara a necessidade de 

manutenções e recursos para esse setor. 

A falta de manutenções e investimentos facilita a incidência de patologias asfálticas. 

As patologias são conhecidas como os defeitos desenvolvidos ou agravados com o tempo em 

função do alto tráfego, do intemperismo, e até mesmo pelo dimensionamento errado do 

pavimento, fazendo com que perca a sua função de um rolamento confortável e seguro para 

seus usuários. 

Este artigo visa definir essas patologias que podem estar presentes nos pavimentos 

asfálticos e, por meio do estudo de caso da rodovia estadual PR-323, entre os quilômetros 175 

a 179, identificar as patologias mais frequentes e suas causas prováveis. Para a realização do 

estudo, o método utilizado foi somente a inspeção visual in loco do trecho em questão.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 PAVIMENTO 

Segundo o Manual de Pavimentação do DNIT (Departamento Nacional de Infra-

estrutura de Transportes) (2006, p. 95) o pavimento rodoviário é definido como “a 

superestrutura construída por um sistema de camadas de espessuras finitas, assentes sobre um 

semi-espaço considerado teoricamente como infinito – a infra-estrutura ou terreno de 

fundação, a qual é designada de subleito”.   

Bernucci (2008, p. 09), por sua vez, afirma que o pavimento é: 
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[...] uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a 

superfície final de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos 

esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários 

melhoria nas condições de rolamento, com conforto, economia e segurança. 

 

 

2.2 TIPOS DE PAVIMENTOS EXISTENTES 

Ainda segundo Bernucci et al. (2008), o pavimento rodoviário é classificado em dois 

tipos: rígidos e flexíveis. 

O pavimento rígido, também chamado de pavimento de concreto-cimento, é aquele 

cujo revestimento é uma placa de concreto de cimento Portland, onde a espessura é fixada em 

função da resistência à flexão e das resistências das camadas subjacentes. Essas placas podem 

ser armadas ou não. 

Já o pavimento flexível, denominado de pavimento asfáltico, é aquele em que o seu 

revestimento é composto por uma mistura de agregados e ligantes asfálticos e é formado por 

quatro camadas principais: revestimento asfáltico, base, sub-base, reforço do subleito e 

subleito. 

A Figura 1 demonstra como é realizada a transferência de esforços do tráfego para o 

subleito nos dois tipos de pavimentos, o rígido e o flexível. 

 

Figura 1 – Distribuição das cargas nos pavimentos rígido e flexível 
Fonte: Departamento de Transportes da UFPR (2009) 
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O dimensionamento dos pavimentos é determinado pelas espessuras das camadas e o 

tipo dos materiais a serem utilizados. De acordo com Rocha (2009), as camadas típicas de um 

pavimento são identificadas e definidas como: 

- Revestimento: responsável por impermeabilizar e oferecer acabamento final, 

melhorando o conforto e a resistência à derrapagem; 

- Base: tem a função de aliviar as tensões nas camadas inferiores, distribuindo-as, 

além de permitir a drenagem da água que se infiltra (por meio de drenos) e resistir às 

deformações; 

- Sub-base: tem as mesmas funções da base e a complementa, reduzindo a espessura e 

promovendo economia; 

- Subleito: camada onde as outras camadas da estrutura repousam, ou seja, a 

plataforma da estrada terminada após a conclusão dos serviços de cortes e aterros. 

A Figura 2 demonstra a estrutura de um pavimento, com as camadas anteriormente 

descritas. 

 
Figura 2 – Estrutura de pavimento-tipo 

Fonte: Bernucci et al. (2008) 

 

 

2.3 REVESTIMENTO ASFÁLTICO 

Segundo Bernucci et al. (2008), o revestimento asfáltico, também conhecido como 

mistura asfáltica, é definido como 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). O autor ainda 
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acrescenta que além de ser impermeável, deve ser resistente aos esforços de contato pneu-

pavimento em movimento, que são variados conforme a carga e a velocidade dos veículos.  

Um dos tipos mais empregados no Brasil é o concreto asfáltico (CA), também 

denominado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Trata-se do produto da mistura 

convenientemente proporcionada de agregados de vários tamanhos e cimento asfáltico, ambos 

aquecidos em temperaturas previamente escolhidas, em função da característica viscosidade-

temperatura do ligante (BERNUCCI et al., 2008). 

De acordo com Bernucci et al. (2008), existem também os pré-misturados a frio 

(PMF) que consistem em misturas usinadas de agregados graúdos, miúdos e de enchimento, 

misturados com emulsão asfáltica de petróleo (EAP) à temperatura ambiente. O PMF pode ser 

usado como revestimento de ruas e estradas de baixo volume de tráfego, ou ainda como 

camada intermediária (com CA superposto) e em operações de conservação e manutenção, 

podendo ser: 

• denso – graduação contínua e bem-graduado, com baixo volume de vazios; 

• aberto – graduação aberta, com elevado volume de vazios. 

O pré-misturado a frio pode ser usado como base, regularização, reforço de 

pavimentos ou revestimentos de ruas e estradas de médio e baixo volume de tráfego. As 

camadas dos PMF podem variar entre 30 a 70 mm de espessura compactada, dependendo do 

tipo de serviço e da granulometria da mistura. As camadas devem ser espalhadas e 

compactadas à temperatura ambiente em dias não chuvosos (BROCHADO, 2014). 

 

 

2.4 PATOLOGIAS ASFÁLTICAS 

 As patologias asfálticas são os defeitos que aparecem no pavimento no decorrer dos 

anos. Acontecem pela falta de manutenção necessária, pelo alto tráfego e pelas condições 

climáticas locais.  

 Na visão de Rocha (2009), as patologias também são relatadas como “doenças” que 

ocorrem nos pavimentos, onde seu início pode ter sido má execução de projeto, problemas 

construtivos, falta de alternativas de conservação e manutenção, e até mesmo falha na escolha 

de materiais.  
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De acordo com Schimidt (2016), para que um pavimento seja considerado em boas 

condições, o mesmo deve ofertar grande capacidade de suporte de cargas, conforto de 

rodagem visual e segurança aos usuários.  

 A norma DNIT 005/2003 – TER define as manifestações patológicas no asfalto como: 

- Fenda: Qualquer descontinuidade na superfície do pavimento, que conduza a 

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

descrito; 

- Fissura: Fenda de largura capilar existente no revestimento, posicionada 

longitudinal, transversal ou obliquamente ao eixo da via, somente perceptível a vista 

desarmada de uma distância inferior a 1,50 m; 

- Trinca: Fenda existente no revestimento, facilmente visível a vista desarmada, com 

abertura superior à da fissura, podendo apresentar-se sob a forma de trinca isolada ou trinca 

interligada; 

- Trinca isolada: 

a) Trinca transversal: 

Trinca isolada que apresenta direção predominantemente ortogonal ao eixo da via. 

Quando apresenta extensão de até 100 cm, é denominada trinca transversal curta. Quando a 

extensão é superior a 100 cm, denomina-se trinca transversal longa; 

b) Trinca longitudinal: 

Trinca isolada que apresenta direção predominantemente paralela ao eixo da via. 

Quando apresenta extensão de até 100 cm, é denominada trinca longitudinal curta. Quando a 

extensão for superior a 100 cm, denomina-se trinca longitudinal longa; 

c) Trinca de retração: 

Trinca isolada não atribuída aos fenômenos de fadiga e, sim, aos fenômenos de 

retração térmica ou do material do revestimento ou ainda do material de base rígida ou semi-

rígida subjacentes ao revestimento trincado; 
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- Trinca interligada: 

a) 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; 

b) 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; 

a) 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 6 m, é 

denominado afundamento plástico local; quando a extensão for superior a 6 m e estiver 

localizado ao longo da trilha de roda, é denominado afundamento plástico da trilha de roda; 

b) 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 6 m, 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; 

- 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, causado 

pela migração do ligante através do revestimento; 
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- 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”; 

a) Remendo profundo:  

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

camadas inferiores do pavimento. Usualmente, apresenta forma retangular; 

b) Remendo superficial:  

Correção, em área localizada, da superfície do revestimento, pela aplicação de uma 

camada betuminosa. 

A norma DNIT 005/2003 – TER ainda fornece a representação esquemática dos 

defeitos ocorrentes na superfície dos pavimentos flexíveis, de acordo com a Figura 3. 
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Figura 3 – Representação esquemática dos defeitos em pavimentos flexíveis 

Fonte: DNIT 005/2003 – TER 

 

 

2.5 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 

 Segundo o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (2005, p.99), a conservação 

rodoviária é compreendida pelo conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência 

que são realizadas para preservar as características técnicas e físico-operacionais do sistema 

rodoviário. O manual traz cinco grupos de tarefas que podem ser realizadas na conservação de 

rodovias, que são definidas por: 

a) 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 
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segurança aos usuários. Ex.: roçada manual, limpeza de sarjeta e meio fio, selagem de trinca, 

tapa-buracos, etc. 

b) Conservação Preventiva Periódica 

É o conjunto de operações de conservação, realizadas periodicamente, com o objetivo 

de evitar o surgimento ou o agravamento de defeitos; trata-se de tarefas requeridas durante o 

ano, mas cuja frequência de execução depende do trânsito, da topografia e do clima. Ex.: 

recomposição de revestimento primário, combate à exsudação com pedrisco, fresagem, 

reciclagem de pavimentos, etc. 

c) Conservação de Emergência 

É o conjunto de operações que constituem o serviço ou as obras necessárias para 

reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou estruturas da rodovia, que tenham sido 

seccionados, obstruídos ou danificados por um evento extraordinário, catastrófico, 

ocasionando a interrupção do tráfego da rodovia. Ex.: recomposição mecanizada de aterro, 

remoção manual de barreira em solo, remoção mecanizada de barreira-solo. 

d) 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 

forma permanente, às condições de tráfego atuais e futuras, prolongando seu período de vida. 

Esse tipo de conservação tem a finalidade de conferir ao pavimento existente um novo aporte 

estrutural, a fim de torná-lo apto a cumprir um novo ciclo de vida. 

e) Melhoramentos da Rodovia 

É o conjunto de operações que acrescentam à rodovia existente características novas 

ou modificam as características existentes. Ex.: execução de meio fio, execução de bueiro, 

execução de descida d’água de concreto, execução de muro de arrimo, etc. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A PR-323 é uma rodovia estadual de pista simples, com 220 km de extensão, que vai 

de Maringá, no Norte do Paraná, até Iporã, no Noroeste do estado. O tipo do pavimento 

presente nessa rodovia é o pavimento flexível, com o revestimento do tipo Concreto asfáltico. 

O trecho estudado é compreendido entre os quilômetros 175 e 179 dessa rodovia, com 

um total de 4,0 quilômetros de extensão, situado nos limites municipais da cidade de Doutor 

Camargo, onde se apresenta em uma das piores condições de tráfego e segurança para seus 

usuários. É notório que, no decorrer do trecho escolhido, as patologias se repetem. A Figura 4 

representa esquematicamente o trecho estudado. 

Figura 4 – Representação macro do trecho escolhido 

 
Fonte: Google Maps (Adaptado pela autora) 
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Figura 5 – Representação do trecho escolhido 

 
Fonte: Google Maps (Adaptado pela autora) 

 

No atual momento, o trecho escolhido passa por uma conservação corretiva rotineira, 

que abrange a operação tapa-buracos. Conforme noticiários, o trecho em questão não se 

encontra na licitação para a futura duplicação, onde a mesma é compreendida por 20,7 

quilômetros de extensão, que vai de Paiçandu até Doutor Camargo, e o trecho estudado é 

situado após a cidade de Doutor Camargo. A rodovia PR-323 é uma das principais rodovias 

de ligação entre as regiões norte e noroeste do estado, é de pista simples, com poucas áreas de 

ultrapassagem e acessos complicados em trechos urbanos. 
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As principais patologias encontradas no trecho em questão e as causas prováveis de 

aparecimento, segundo Bernucci et al. (2008), são: 

Foto 1 – Patologia: Afundamento plástico nas trilhas de roda (1) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Afundamento plástico nas trilhas de roda: falha na dosagem de 

mistura asfáltica – excesso de ligante asfáltico; falha na seleção de tipo de revestimento 

asfáltico para a carga solicitante; em geral com solevamento lateral – compensação 

volumétrica junto à depressão.  
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Foto 2 -  Patologia: Desgaste / Desagregação (1) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Desgaste / Desagregação: falhas de adesividade ligante-agregado 

(stripping); presença de água aprisionada e sobrepressão em vazios da camada de 

revestimento, gerando descolamento de ligante (stripping); problemas de dosagem – 

deficiência no teor de ligante; falhas de bico em tratamentos superficiais; problemas 

executivos ou de projeto de misturas – segregação de massa asfáltica. 
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Foto 3 – Patologia: Escorregamento de massa (1) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Escorregamento de massa: escorregamento de massa asfáltica 

por fluência decorrente de excesso de ligante; em geral junto às depressões localizadas, às 

trilhas de roda e às bordas de pavimentos. 
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Foto 4 – Patologia: Panela (1) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Panela: local onde havia trincas interligadas e no qual, com a 

ação do tráfego e intempéries, houve remoção do revestimento ou mesmo de parte da base; 

falha construtiva – deficiência na compactação, umidade excessiva em camadas de solo, falha 

na imprimação; desagregação por falha na dosagem, stripping ou ainda segregação. 
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Foto 5 – Patologia: Polimento de agregado (1) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Polimento de agregado: Seleção deficiente de agregados – 

problemas de adesividade somados à potencialidade de polimento das superfícies dos 

agregados pela ação dos pneus de veículos. 
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Foto 6 – Patologias: Remendo mal executado (1) e Trinca longitudinal longa (2) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Remendo mal executado: preenchimento de depressões ou 

panelas com massa asfáltica; apesar de ser uma atividade de conservação, é considerado um 

defeito por apontar um local de fragilidade do revestimento e por provocar danos ao conforto 

ao rolamento. 

Causas prováveis - Trinca longitudinal longa: falhas executivas, recalques 

diferenciais. Podem também aparecer junto à trilha de roda ou como falha de juntas 

longitudinais de diferentes frentes de compactação. Envelhecimento do ligante asfáltico. 
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Foto 7 – Patologia: Trinca transversal (1) 

 
Fonte: Autora (2018) 

 

Causas prováveis - Trinca transversal: por retração térmica do CBUQ (concreto 

betuminoso usinado a quente), pela retração plástica do CBUQ ou ainda por recalques 

diferenciais. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos realizados para compor este artigo, concluiu-se que o trecho 

estudado da PR-323 encontra-se em estado crítico de conservação. Ao percorrer o trecho, foi 

possível observar que o pavimento apresenta muitas patologias, em que várias são repetitivas. 

O atual estado se dá por vários fatores. Entre eles estão a falta de investimento do estado do 

Paraná, a falta de manutenção, o alto tráfego de caminhões, elevadas cargas que esses 

caminhões transportam e o órgão público que, eventualmente, realiza somente operações tapa-

buracos. 

A operação tapa-buracos que está sendo realizada no trecho estudado é paliativa, não 

agregando segurança para os usuários da via, nem estabelecendo conforto de tráfego para 
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esses mesmos usuários. Sabemos que, com operações tapa-buracos em caso de longos 

períodos de chuva, com grande fluxo de veículos pesados, as patologias que ali existiam 

voltam a ocorrer, ocasionando desperdício de dinheiro público. Nota-se que a estrutura da 

rodovia não foi dimensionada para o elevado fluxo de caminhões e de cargas transportadas 

pelos mesmos. 

O método de conservação que mais se encaixa o trecho estudado é a restauração, na 

qual reestabeleceria as suas características técnicas originais, adaptando a rodovia às 

condições de tráfego atuais e conferindo ao pavimento um novo suporte estrutural, sendo 

acompanhado de conservações preventivas periódicas, onde evitaria o aparecimento de novas 

patologias. 
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