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RESUMO 

 

Nos dias de hoje o modal rodoviário é o meio mais utilizado para transporte de cargas e 

pessoas, sendo responsável por 61,1 % da movimentação anual, por isso faz-se necessário 

assegurar a qualidades dos pavimentos. Porém, são inúmeros os defeitos encontrados, 

prejudicando o deslocamento do usuário, afetando o conforto, a segurança e economia. Diante 

disso, este trabalho teve o objetivo principal de analisar a influência do tráfego pesado na 

degradação dos pavimentos, com base na pesquisa bibliográfica e avaliação da superfície, 

identificando os defeitos existentes em uma rodovia municipal, a fim de conferir ao 

pavimento um conceito que retrata seu estado de degradação e também sua serventia. Com 

base nisso, o pavimento estudado foi classificado em 58,33% dos segmentos como “Ruim” ou 

“Péssimo” se fazendo necessárias intervenções de restauração e constatando que os defeitos 

mais frequentes, são em sua maioria, causados pelo tráfego local. Portanto, observou-se que 

no trecho avaliado possui segmentos com estado avançado de degradação, e sabendo que 

podem ser várias as causas, recomendam-se estudos mais aprofundados. Contudo, identificou-

se que o tráfego pesado pode ser o principal causador/agravador dos defeitos, sendo muito 

importante conhecer o tráfego real para dimensionamento do pavimento, além de ser 

necessário um melhor planejamento de manutenções preventivas para preservar as condições 

deste modal. Por fim, se dá uma alternativa do emprego de pavimentos rígidos nos casos de 

rodovias que possuem um maior tráfego de caminhões de carga, visto que estes possuem uma 

maior resistência e durabilidade. 

 

Palavras-chave: Defeitos. Superfície. Transporte de Cargas. 

 
 

PATHOLOGIES IN ASPHALT PAVEMENTS AND DETERMINATION OF 

DEGREE OF DETERIORATION THE ASPHALT IN HEAVY VEHICLE TRAFFIC 

SNIPPETS 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays the road modal is the most used for transporting cargo and people, accounting for 

61.1% of the annual drive, so it is necessary to ensure the quality of the flooring. However, 

there are many defects found, harming the user's displacement, affecting the comfort, safety 

and economy. Given this, the main objective of this work was to analyze the influence of 

heavy traffic on degradation of pavements, based on the bibliographical research and 
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evaluation of the surface, identifying the defects that exist in a municipal Highway, in order to 

give the pavement a concept that portrays your state of degradation and also its usefulness. On 

this basis, the pavement studied was ranked in 58.33% of the segments as "bad" or "Awful" 

necessary becoming interventions of restoration and noting that the most frequent defects are 

in majority caused by your local traffic. Therefore, it was observed that the snippets evaluated 

has segments with advanced state of degradation, and knowing that they can be several 

causes, more detailed studies are recommended. However, it was identified that the heavy 

traffic can be the main causer/agravador of defects, being very important to know the real 

traffic for scaling the pavement, besides being necessary a better preventive maintenance 

planning for preserve the conditions of this modal. Finally, there is an alternative, of 

employment of rigid pavements in cases of highways that have greater load truck traffic, since 

these have a greater resistance and durability. 

 

Keywords: Defectos. Surface. Charge transport. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com o desenvolvimento industrial e urbano, o modal rodoviário é o 

principal e mais importante meio de transporte de cargas e pessoas, sendo fundamental para a 

distribuição da produção, facilitando o escoamento de mercadorias e acesso dos cidadãos 

brasileiros a alguns dos principais direitos constitucionais. Portanto as rodovias são muito 

importantes para o desenvolvimento social e econômico do país (CASTRO et al., 2016; 

RIBEIRO, 2017). 

Em lembranças remotas provindas da China, o homem com o intuito de obter melhor 

acesso às áreas cultiváveis, e às fontes de madeira, rochas, minerais e água, criou as estradas. 

Assim sendo, tempos depois, a fim de torná-las mais duradouras, os romanos as 

aperfeiçoaram-na instalando pavimentos e drenagem (BALBO, 2007).  

Nos dias de hoje, no Brasil, 12,41 % da malha rodoviária são pavimentadas, o que 

equivale a 213.453 km. Não pavimentada são 1.349.939 km e 157.309 km são rodovias 

planejadas, totalizando 1.720.700 km de malha rodoviária. Das rodovias pavimentadas 

69,26% são estaduais e/ou municipais, correspondendo a 147.838 km de extensão (CNT, 

2018).  

Com isso, o modal rodoviário é o meio mais utilizado para transporte de cargas e 

passageiros, tornando-se essencial para a economia do país e qualidade de vida dos 

brasileiros, sendo que na atualidade do país, este modal é responsável por 61,1% da 

movimentação anual. A partir disso, é importe assegurar a qualidade das rodovias no país, o 
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que torna essencial a conservação e manutenção da malha rodoviária (ARAÚJO et al., 2016; 

CNT, 2018).  

Portando, as estradas e a qualidade delas, se tornaram uma questão de cidadania, 

sendo muito mais grave e delicada que uma questão meramente econômica ou subordinada a 

interesses privados, pois é uma questão de interesse público, porque servem para dar acesso 

aos serviços básicos de saúde, educação, alimentação, energia, além de promover também o 

acesso à cultura e ao lazer, ao convívio social, e ao trabalho. Sendo assim, as estradas com 

manutenção precária e um estado avançado de degradação, afetam a todos (BALBO, 2007; 

KLAMT et al., 2017). 

Diante desta importância, as estradas devem atender a itens de conforto e segurança 

na trafegabilidade dos veículos, mantendo-se com um bom estado de conservação, para que 

não prejudique o deslocamento de pessoas e cargas. Entretanto, são inúmeros os defeitos 

encontrados nas rodovias, o que afeta diretamente os aspectos de conforto e segurança do 

usuário, acarretando em riscos de acidentes e prejuízos financeiros, ao usuário e ao Município 

(ROCHA, 2009; SCHIAVON, 2017). 

Contudo, no Estado do Paraná, 59,9% das rodovias apresentam algum tipo de 

problema, sendo classificadas como regulares, ruins ou péssimas quando consideramos os 

fatores de pavimento, sinalização, geometria da via e pontos críticos. Sendo que a 21ª 

Pesquisa de Rodovias, classificou ainda o pavimento no estado em 49,5% dos casos, como 

regular, ruim ou péssimo (CNT, 2017).  

Este cenário, que retrata as condições do pavimento, pode justificar-se em 

consequência ao excesso de peso e aumento do tráfego, em que eleva os custos da 

manutenção e conservação da via, dificultando assim, que o órgão responsável a mantenha 

dentro dos parâmetros de qualidade. Todavia, isto agrava o estado de deterioração, ou seja, 

aumenta as patologias da rodovia, que são principalmente causadas pelos esforços não 

previstos no dimensionamento do pavimento (KLAMT et al., 2017). 

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo geral verificar a relação da 

degradação do pavimento com o tráfego de veículos pesados. Bem como os objetivos 

específicos de determinar os principais defeitos existentes no pavimento em trecho com 

tráfego pesado, determinar prováveis causas destes defeitos e por fim analisar influencia do 

tráfego no surgimento e agravamento das patologias.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1 O Pavimento 

 

Pavimento é a superestrutura de uma rodovia, composto por várias camadas, 

sobrepostas de diferentes materiais compactados, assentes sobre o subleito ou terreno de 

fundação. Este deve ser adequado para atender estrutural e operacionalmente o tráfego, de 

maneira durável e ao mínimo custo possível, considerando os serviços obrigatórios de 

manutenção preventiva, corretiva e de reabilitação (BALBO, 2007; DNIT, 2017). 

Tradicionalmente o pavimento pode ser classificado em rígido e flexível, sendo 

comumente conhecidos como pavimento de concreto de cimento Portland e pavimento 

asfáltico (BERNUCCI et al., 2008). 

O pavimento rígido pode ser definido como aquele em que a camada de revestimento 

tem uma rigidez superior às inferiores, absorvendo a maior parte das tensões, distribuindo as 

cargas sobre uma área relativamente maior, portanto a qualidade do solo pouco interfere no 

comportamento estrutural (ARAÚJO et al., 2016). 

O pavimento flexível é aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica 

significativa sob o carregamento aplicado, onde a carga se distribui de forma proporcional a 

rigidez da camada, sendo o solo submetido a altas tensões, absorvendo as maiores deflexões, 

portanto sua qualidade é muito importante e interfere diretamente no comportamento 

estrutural do mesmo (ARAÚJO et al., 2016; DNIT, 2017). 

A seguir a Figura 1 ilustra a distribuição das tensões num pavimento rígido e num 

pavimento flexível. 
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Figura 1 – Distribuição das tensões num pavimento rígido e num pavimento flexível 

 
Fonte: Maia, 2012. 

 

2.1.2 Pavimento Asfáltico 

 

Os pavimentos asfálticos são aqueles em que o revestimento é composto basicamente 

por uma mistura de agregados e ligantes asfálticos, e é formado por cinco camadas (Figura 2): 

revestimento asfáltico, base, sub-base, reforço do subleito, e subleito. Sendo as quatro 

primeiras as principais camadas (BERNUCCI et al., 2008).  

 

Figura 2 – Camadas do pavimento asfáltico 

 

Fonte: Bernucci et al., 2008. 
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O revestimento é a camada superior e recebe diretamente a ação do tráfego, tendo 

que resistir os esforços horizontais atuantes, tornando a superfície de rolamento mais durável 

e impermeável; a camada base é destinada a resistir aos esforços verticais proveniente do 

tráfego, distribuindo-os ao subleito; a sub-base e o reforço do subleito complementam as 

camadas superiores, tendo as mesmas funções destas, sendo executada apenas quando por 

questão econômica for conveniente reduzir a espessura da camada superior; e o subleito é a 

camada mais inferior do pavimento, o qual serve de fundação, ou seja, o solo na qual se apóia 

a outras camadas do pavimento (DNIT, 2017). 

 

2.1.2.1 Revestimentos Asfálticos 

 

No Brasil um dos tipos de revestimento mais utilizado é o concreto asfáltico (CA), 

também conhecido como concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em que se mistura 

agregados de vários tamanhos, material de enchimento (fíler mineral) e cimento asfáltico, 

realizada a quente, sendo que o cimento asfáltico deve recobrir uniformemente as partículas 

dos agregados e a mistura deve ser espalhada e comprimida a quente, conforme exigências da 

especificação (DNIT, 2017; ROCHA, 2009). 

Vale ressaltar também, que o CBUQ é um material de alta flexibilidade e excelente 

resistência aos esforços de flexão, sendo estas características, o que levam os profissionais a 

escolherem este tipo de revestimento. Entretanto este é um material muito sensível à variação 

do teor de ligante asfáltico (cimento asfáltico), podendo gerar problemas de deformação 

permanente por fluência e/ou exsudação, e a falta de ligante gera um enfraquecimento da 

mistura e de sua resistência à formação e trincas, diminuindo a vida útil do pavimento 

(ROCHA, 2009). 

Outro tipo de revestimento bastante utilizado no Brasil, devido ao seu baixo custo, 

são os Tratamentos superficiais, simples (TSS), duplo (TSD) e triplo (TST). Sendo este 

revestimento constituído por asfalto e agregados, onde os materiais asfálticos aplicáveis em 

sua execução podem ser os cimentos asfálticos, os asfaltos diluídos e as emulsões asfálticas. 

Contudo, durante a execução dos Tratamentos Superficiais se faz necessário tomar alguns 

cuidados para que não ocorram defeitos de natureza construtiva, sendo comuns problemas de 

exsudação do ligante asfáltico quando se utilizam agregados bem graduados e com forma não 

cúbica (BALBO, 2007). 
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2.1.2.2 Patologias em Pavimentos Asfálticos 

 

O termo "patologia" é oriundo do grego, onde "pathos" significa doença, e "logia" 

significa ciência/estudo, portanto patologia é o "estudo da doença". Na engenharia rodoviária, 

pode-se atribuir patologia ao estudo dos danos ocorridos no pavimento, que tradicionalmente, 

é conhecida como o próprio defeito existente no pavimento. 

As causa para o surgimento das patologias em pavimentos asfálticos podem ser a má 

execução do projeto, problemas construtivos, falha na seleção dos materiais, inadequações nas 

alternativas de conservação e manutenção, assim como as solicitações do tráfego e ações 

climáticas, também influenciam na deterioração do pavimento (ROCHA, 2009). 

Neste contexto, nos pavimentos flexíveis podem ocorrer defeitos como: deformações 

de superfície; defeitos de superfície; panela ou buraco; escorregamento do revestimento 

betuminoso; fendas; e remendos (DNIT, 2003a; SILVA, 2008). 

 

2.1.2.2.1 Deformações de Superfície 

 

As deformações de superfície são os afundamentos e as ondulçaoes ou corrugações, 

conforme caracterizadas a seguir: 

a) Afundamentos - são deformações permanentes, que sofrem depressão e pode 

apresentar-se sob a forma plástica, se causado por influência plástica de uma ou mais 

camadas do pavimento e acompanhado de solevamento, ou de consolidação, se 

causado pela consolidação diferencial de uma ou mais camadas do pavimento, sem 

solevamento (DNIT, 2003a). Quando os afundamentos ocorrerem com extensões até 

6m são chamados “locais”, se maior, são chamados “afundamentos de trilhas de roda”. 

São causados geralmente por falta de compactação do solo, pela ação do tráfego lento 

e pesado, e pela passagem repetida de veículos de carga (MAIA, 2012; MOTA, 2017); 

b) Ondulações - são caracterizadas por ondulações ou corrugações transversais ao eixo da 

via, que ocorrem no revestimento, também conhecidas como costela de vaca, devido à 

má execução da base e baixa estabilidade da mistura asfáltica por excesso de cimento 

asfáltico ou finos. Contudo, estas patologias também estão relacionadas à ação do 

tráfego no pavimento, por serem associadas às tensões cisalhantes horizontais geradas 
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pelos veículos em áreas submetidas à aceleração e frenagem, como em subidas, 

rampas, curvas e intersecções (RIBEIRO, 2017; SILVA, 2008). 

 

2.1.2.2.2 Defeitos de Superfície 

 

Os Defeitos de Superfície podem ser a exsudação de asfalto e o desgaste:  

a) Exsudação de asfalto - é caracterizada pelo surgimento de ligante betuminoso na 

superfície do pavimento, em geral junto às depressões localizadas, resultando num 

aspecto negro e brilhante. Esse defeito ocorre na maioria das vezes pelo excesso de 

ligante e/ou baixo volume de vazios, havendo assim uma menor viscosidade no asfalto 

em uma dada temperatura (DNIT, 2003a; SILVA, 2008). Devido a isto, quando o 

asfalto dilata por causa de temperaturas elevadas e/ou é comprimido sob a ação da 

passagem de veículos, pode-se originar a expulsão do betume para a superfície, 

considerando que a viscosidade é uma propriedade que quantifica a consistência do 

betume (MAIA, 2012); 

b) Desgaste - é caracterizado pelo polimento da superfície do pavimento, 

comprometendo a segurança à derrapagem, e quando em estágio mais avançado ocorre 

o desprendimento do agregado, dando a característica de uma superfície áspera. Tendo 

como causa a deficiência na mistura betuminosa, utilização de materiais não 

apropriados ou erros na construção, sendo também associado ao tráfego e ao 

intemperismo (SILVA, 2008; RIBEIRO, 2017). 

 

2.1.2.2.3 Panela  

 

A panela é um buraco ou cavidade no revestimento, podendo atingir camadas 

inferiores, provocando a desagregação dessas camadas, sendo geralmente evoluções das 

trincas, afundamentos e desgaste, ocorrendo principalmente pela falta de aderência entre as 

camadas e à água da chuva (BERNUCCI et al., 2008; SILVA, 2008). 
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2.1.2.2.4 Escorregamento do Revestimento Betuminoso 

 

O escorregamento do revestimento betuminoso é caracterizado pelo aparecimento de 

fendas em forma de meia-lua devido ao deslocamento do revestimento em relação à base, 

causado pela baixa resistência da massa asfáltica ou falta de aderência entre o revestimento e 

a camada subjacente. Sendo os veículos os principais responsáveis por sua formação, pois 

ocorrem geralmente em áreas de frenagem e interseções (RIBEIRO, 2017; SILVA, 2008). 

 

2.1.2.2.5 Fenda 

 

A fenda é uma abertura na superfície asfáltica representando um dos defeitos mais 

significativos dos pavimentos asfálticos sendo subdividas quanto a sua gravidade, onde classe 

1 são as fendas com abertura não superior a 1mm, classe 2 as fendas com abertura superior a 

1mm, e classe 3, fendas com abertura superior a 1mm e desagregação ou erosão junto às 

bordas (BERNUCCI et al., 2008; DNIT, 2003a). Contudo, as fendas podem ser classificadas 

em fissuras ou trincas, conforme definido a seguir: 

a) Fissuras - são fendas capilares, somente visíveis a distancias inferiores a 1,5m, e por 

serem fendas iniciantes ainda não causa problemas funcionais no revestimento (DNIT, 

2003a). 

b) Trincas - são fendas facilmente visíveis, com aberturas superiores a da fissura, 

geralmente causadas por fadiga, dada a repetição de carga dos veículos. São 

classificadas quanto a sua tipologia, podendo ser isolada ou interligada (BERNUCCI 

et al., 2008; SILVA, 2008).  A trinca isolada pode ser: transversal em que se apresenta 

ortogonal ao eixo da via, de forma curta (até 100 cm) ou longa (maior que 100 cm); 

longitudinal em que se apresenta paralelamente ao eixo, também de forma curta ou 

longa; ou de retração, em não é atribuída à fadiga, mas sim a retração térmica, do 

material do revestimento ou do material da base. A trinca interligada pode ser: do tipo 

couro de jacaré, onde estas não possuem direções específicas; ou do tipo bloco, que é 

caracterizada pela forma de blocos bem definidos; podendo, ou não, os dois tipos de 

trinca interligada, podem apresentar erosão acentuada na borda (DNIT, 2003a).  
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2.1.2.2.6 Remendo 

 

Não é exatamente um defeito, pois se trata de um procedimento de manutenção das 

superfícies, como o preenchimento de panelas com uma ou mais camadas de pavimento na 

operação denominada de “tapa-buraco”, podendo ser profundo quando há substituição do 

revestimento e mais camadas do pavimento, geralmente de forma retangular, ou superficial, 

que é correção, em área localizada, da superfície do revestimento, pela aplicação de uma 

camada betuminosa. Entretanto, quando estes remendos não são executados de forma 

adequada podem provocar uma patologia maior (DNIT, 2003; MOTA, 2017). 

 

2.1.2.3 Tráfego de Veículos Pesados 

 

Segundo o DNIT (2017), tráfego é o “Transporte, em veículos, de mercadorias e/ou 

passageiros nas vias” e veículos pesados são: “Ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, 

trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque e suas 

combinações, além dos veículos leves tracionando outro veículo”. Sendo assim, o tráfego de 

veículos pesados é o transporte em vias públicas por meio de qualquer veículo considerado 

como pesado pela “Resolução nº 340, 25 de fevereiro de 2010, do CONTRAN”. 

O tráfego de veículos pesados é de suma importância para a economia do país, mas 

em contrapartida ele contribui muito para a degradação do pavimento, pois embora não tenha 

ocorrido nenhum problema de execução ou de materiais empregados neste pavimento, ainda 

assim o tráfego pesado é um fator muito negativo quando se trata da vida útil do pavimento.  

 

2.1.2.3.1 Cargas dos Veículos no Pavimento Asfáltico 

 

A cada passagem de roda dos veículos o pavimento sofre um deslocamento 

(deflexão) total, podendo ser de forma elástica ou permanente. Na deflexão elástica o 

pavimento retorna no seu estado original após a solicitação do esforço, já na deformação 

permanente o pavimento não volta no seu estado original (BERNUCCI et al., 2008). 

Portanto, é importante explicar que a repetição das deformações elásticas (ação do 

tráfego) num pavimento de revestimento de concreto asfáltico pode resultar em defeitos como 

trinca “couro de jacaré, e deformações permanentes, de afundamento plástico e de 



13 

 

 

 

consolidação da trilha de roda, sendo que a partir de certo valor na medição das trilhas de 

roda, pode-se interferir na condição de conforto e segurança do tráfego (BERNUCCI et al., 

2008). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Para realização do presente estudo foram utilizados os métodos e procedimentos a 

seguir, conforme a sequência exposta no fluxograma da Figura 3. 

 

Figura 3 – Fluxograma de procedimentos de estudo 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

2.2.1 Escolha do Trecho 

 

A escolha do trecho foi feita analisando visualmente as estradas próximas ao 

município de São João do Ivaí, verificando a que possuía um tráfego de veículos pesados e 

patologias visivelmente significativas. 
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2.2.2 Caracterização do Trecho 

 

A caracterização do trecho foi feita utilizando dados do Projeto de Restauração de 

Pavimento da rodovia municipal no ano de 2008, realizado pela empresa Assessoria Técnica 

em Pavimentação Ltda – ATP, da cidade de Londrina no Paraná. 

 

2.2.3 Levantamento Visual Contínuo para Avaliação da Superfície 

 

A avaliação da superfície foi realizada através do levantamento visual contínuo, 

tendo como base a norma DNIT 008/2003 – PRO, em que determina as condições para a 

avaliação da superfície de pavimentos do tipo flexíveis. 

 

2.2.3.1 Levantamento dos Defeitos 

 

No levantamento visual contínuo dos defeitos foi utilizado um veículo equipado com 

velocímetro/odômetro calibrado para aferição da velocidade de operação e das distâncias 

percorridas e formulário para levantamento visual contínuo conforme Anexo B da norma. 

Sendo que para o preenchimento do formulário de campo, os defeitos que possuem subtipos 

como as trincas isoladas, trincas couro de jacaré ou em bloco, afundamentos e remendos, 

foram considerados de forma geral como se não possuíssem subtipos.   

Primeiramente o trecho foi dividido em segmentos de 1 km, e posteriormente o 

levantamento visual foi feito em um único sentido, sem sair do veículo, avaliando 

visualmente as dimensões e tipos dos defeitos, considerando simultaneamente as duas faixas 

de tráfego, em uma velocidade de 40Km/h. Ao final de cada quilometro foi anotado no 

formulário a frequência dos defeitos conforme a quantidade e porcentagem de ocorrência do 

defeito avaliada pela tabela a seguir (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Frequência de defeitos 

Panelas (P) e Remendos (R) 

Código Freqüência Quant./km Gravidade 

A Alta ≥ 5 3 

M Média 2 –5 2 

B Baixa ≤ 2 1 

... 
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Demais defeitos 

Código Frequência 
% por 

km 
Gravidade 

A Alta ≥ 50 3 

M Média 50 – 10 2 

B Baixa ≤ 10 1 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

Posteriormente, ainda ao final de cada segmento foi determinado o Índice da 

Condição do Pavimento Flexível (ICPF) para cada segmento, estimado com base na avaliação 

visual do pavimento e nas condições atuais do pavimento, estimando sua qualidade, 

classificando a superfície do segmento segundo os conceitos mostrados na tabela a seguir 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Conceitos do ICPF 

CONCEITO  DESCRIÇÃO  ICPF 

Ótimo 
NECESSITA APENAS DE CONSERVAÇÃO 

ROTINEIRA. 
5 - 4 

Bom 

APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA - Desgaste 

superficial e trincas não muito severas em áreas não muito 

extensas. 

4 - 3 

Regular 

CORREÇÃO DE PONTOS LOCALIZADOS OU 

RECAPEAMENTO - pavimento trincado, com “panelas” e 

remendos pouco freqüentes e com irregularidade 

longitudinal ou transversal. 

3 - 2 

Ruim 

RECAPEAMENTO COM CORREÇÕES PRÉVIAS - 

defeitos generalizados com correções prévias em áreas 

localizadas - remendos superficiais ou profundos. 

2 - 1 

Péssimo 

RECONSTRUÇÃO - defeitos generalizados com correções 

prévias em toda a extensão. Degradação do revestimento e 

das demais camadas - infiltração de água e descompactação 

da base. 

1 - 0 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

2.2.3.2 Determinação do Conceito de Degradação do Pavimento 

 

Com as frequências dos defeitos e os ICPF anotados (Tabela 6), estes dados foram 

processados em escritório, calculando o IGGE (Índice de Gravidade Global Expedito) 

utilizando a seguinte fórmula: 

𝐼𝐺𝐺𝐸 =  𝑃𝑡𝑥 𝐹𝑡 +  𝑃𝑜𝑎𝑝 𝑥 𝐹𝑜𝑎𝑝  +  𝑃𝑝𝑟𝑥 𝐹𝑝𝑟   

Eq. (1) 
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Onde, “Ft , Pt" são as frequências e pesos dos conjuntos de trincas (isoladas, couro de 

jacaré e por bloco), "Foap , Poap " são as frequências e pesos dos conjuntos de deformações 

(afundamentos e ondulações) e “Fpr , Ppr " são as frequências e pesos do conjunto de panelas e 

remendos.  

Sendo que as frequências (Fpr )  foram determinadas no caso de panelas (P) e 

remendos (R), pela quantidade de defeitos existentes em cada segmento, e nos demais defeitos 

(trincas e deformações) as frequências (Ft , Foap  )  foram determinadas a partir da porcentagem 

(%) de defeitos existentes em cada segmento, visto que estas foram estimadas pela análise 

visual. Já os pesos foram determinados conforme a tabela a seguir (Tabela 3), sendo que a 

gravidade de cada conjunto de defeitos foi determinada pela relação das frequências 

levantadas em campo (Tabela 1).  

 

Tabela 3 – Pesos para cálculo 

Gravidade  Pt  Poap  Ppr 

3 

2 

1 

0,65 

0,45 

0,30 

1,00 

0,70 

0,60 

1,00 

0,80 

0,70 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

Posteriormente foi calculada a média aritmética de todos os ICPF dos segmentos, 

obtendo um índice geral para o trecho estudado, da seguinte forma: 

ICPF =  
 𝐼𝐶𝑃𝐹

nº segmentos
 

Eq. (2) 

Onde,  𝐼𝐶𝑃𝐹 é a soma dos índices de cada segmento e ICPF é o Índice da Condição 

do Pavimento Flexível para o trecho total estudado. 

Foi calculada também, a média aritmética de todos os IGGE dos segmentos, obtendo 

um índice geral para o trecho estudado, da seguinte forma: 

IGGE =  
 𝐼𝐺𝐺𝐸

nº segmentos
 

Eq. (3) 

Onde,  𝐼𝐺𝐺𝐸  é a soma dos índices de cada segmento e IGGE é o Índice de 

Gravidade Global Expedido para o trecho total estudado. 
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Por fim, foi determinado IES (Índice do Estado da Superfície do pavimento), em 

função do ICPF e do IGGE do trecho total estudado, e assim foi possível atribuir um conceito 

que retrata o grau de degradação do pavimento, conforme a Tabela 4 a seguir.  

 

Tabela 4 – Índice de Estado da Superfície do pavimento 

Descrição IES  Código Conceito 

IGGE ≤ 20 e ICPF > 3,5  0 A  ÓTIMO 

IGGE ≤ 20 e ICPF ≤ 3,5  1 
B  BOM 

20 ≤ IGGE ≤ 40 e ICPF > 3,5  2 

20 ≤ IGGE ≤ 40 e ICPF ≤ 3,5  3 
C  REGULAR 

40 ≤ IGGE ≤ 60 e ICPF > 2,5  4 

40 ≤ IGGE ≤ 60 e ICPF ≤ 2,5  5 
D RUIM 

60 ≤ IGGE ≤ 90 e ICPF > 2,5  7 

60 ≤ IGGE ≤ 90 e ICPF ≤ 2,5  8 
E  PÉSSIMO 

IGGE > 90  10 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

2.2.4 Avaliação Subjetiva da Superfície 

 

A avaliação subjetiva quanto ao conforto e à suavidade de rolamento proporcionado 

pela superfície do pavimento foi realizada tendo como base nas condições e métodos previstos 

na norma DNIT 009/2003 – PRO, em que determina os procedimentos exigíveis para a 

avaliação subjetiva da superfície de pavimentos flexíveis, com base no seu Valor de Serventia 

Atual (VSA), indicando o grau de conforto e suavidade ao rolamento proporcionado pelo 

pavimento. 

Para obtenção do VSA, foi estabelecido um grupo de cinco pessoas. Onde cada 

avaliador determinou um valor de serventia para cada segmento estabelecido pelo item 3.3.1, 

avaliando-os em sequência em um tempo pequeno de percurso, levando em média de 10 a 15 

minutos, trafegando no trecho considerando a velocidade média da via. 

A atribuição subjetiva de cada Valor da Serventia Atual do pavimento foi anotada ao 

fim de cada segmento, considerando os valores da Tabela 3 e utilizando a ficha de avaliação 

padronizada pela norma do DNIT, sendo que para atribuição destes valores foi considerando 

principalmente as panelas, afundamentos e ondulações, onde o principal aspecto considerado 

é o conforto de rolamento.  
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Tabela 5 – Valor de Serventia Atual 

 

Fonte: Autor, 2018.  

 

Posteriormente, com os valores de serventia individual de cada segmento para cada 

avaliador, foi feito uma média aritmética considerando os valores individuais de cada 

avaliador, obtendo apenas um valor de VSA e conceito para cada segmento, conforme a 

equação a seguir: 

VSAseg =  
 𝑉𝑆𝐴

nº avaliadores
 

Eq. (4) 

Onde,  𝑉𝑆𝐴 é a soma dos valores de serventia atual determinado por cada avaliador 

para cada segmento e VSAseg  é o Valor de Serventia Atual geral de cada segmento avaliado. 

Com os VSAseg  de todos os segmentos determinados, foi calculado a média 

aritméticas desses valores, para obter um único Valor de Serventia Atual para todo o trecho de 

estudo, conforme a seguinte fórmula: 

VSAgeral =  
 VSAseg

nº segmentos
 

Eq. (5) 

Onde,  VSAseg  é a soma dos valores de serventia atual geral de cada segmento e 

VSAgeral  é o Valor de Serventia Atual geral para todo o trecho de estudo. 

Por fim com o Valor de Serventia Atual determinado para o trecho, a partir da Tabela 

5 se obteve um conceito de degradação do pavimento.  Contudo o procedimento de avaliação 

em campo foi repetido mais uma vez, verificando a capacidade de reprodução dos resultados, 

conforme previsto na norma. 

 

 

 

CONCEITO VSA 

Ótimo 4 - 5 

Bom 3 - 4 

Regular 2 - 3 

Ruim 1 - 2 

Péssimo 0 - 1 
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2.2.5 Análise dos Resultados Obtidos 

 

Após determinada a condição da superfície do pavimento nos itens anteriores, com 

base nos dados obtidos e utilizando de pesquisa bibliográfica de alguns autores foi feito uma 

análise das prováveis causas de degradação do pavimento e a influência do tráfego de 

veículos pesados no surgimento das patologias e agravamento destas. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Rodovia Vicinal que liga o Município de São João do Ivaí ao Distrito de Ubaúna 

(Figura 4), com extensão de 11.920,00 m, iniciando no ponto com coordenadas latitude: 

23°59'46.99"S e longitude: 51°48'52.21"O, foi escolhida como caso de estudo considerando 

que esta é o único meio de escoamento da maior parte da produção da safra de milho e soja 

colhida das propriedades lindeiras, contando com um grande volume de tráfego de veículos 

pesados no período, o qual foi possível observar durante a colheita do milho este ano.  

 

Figura 4 – Localização do trecho escolhido 

 
Fonte: Google Maps, 2018; Modificada pelo autor, 2018. 

 

O trecho escolhido possui por toda sua extensão patologias muito significativas 

conforme mostram as fotos a seguir (Figura 5), prejudicando o deslocamento dos veículos, 

tanto de carga quanto os que transportam pessoas.  
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Figura 5 – Fotos que mostram o estado de deterioração da Rodovia 

  
Fonte: Autor, 2018. 

 

A partir da interpretação do “Projeto de Restauração de Pavimento” disponibilizado 

pela Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, foi possível conhecer as características de 

revestimento, subleito e idade da restauração.  

Conheceu-se que no ano de 2008 foi realizada no trecho uma restauração do 

pavimento, onde em alguns segmentos se manteve o pavimento primitivo, com revestimento 

em TST (Tratamento Superficial Triplo), em outros foram apenas realizado um recape sobre o 

pavimento existente, com revestimento de 3 cm de espessura em CBUQ, e em alguns, que por 

critérios do projeto de restauração, foi refeito o pavimento considerando como construção de 

um novo em todas as camadas, com revestimento também em CBUQ e espessura de 4 cm. 

Conheceu-se também que o tipo de solo que compõe a camada do subleito é em partes 

argiloso e em outras siltoso.  

Constatou-se então, que a espessura adotada em projeto para o revestimento de 

recape está dentro do indicado pela norma, pois embora a quem recomende a execução de 

uma espessura mínima de 5 cm para revestimentos flexíveis, dependendo do tráfego, se 

permite em caso de reforço com revestimento em CBUQ, que adote como espessura, a metade 

da obtida pelos cálculos, através da deflexão admissível e a medida no pavimento. (ARAÚJO 

et al., 2016; DNIT, 2006a). 

Sabendo que a espessura do revestimento pode influenciar na degradação do 

pavimento, no caso da espessura adotada nos segmentos refeitos, não se pode afirmar que este 

fator contribuiu para o estado atual do pavimento, pois embora Araújo et al. (2016) e DNIT 

(2006a) recomende a execução com espessura de no mínimo 5 cm, o próprio DNIT (2006a) 

diz que a fixação de uma espessura mínima para revestimento betuminoso ainda é uma 

questão em aberto, seja para proteger a camada base dos esforços impostos pelo tráfego ou 

para evitar a ruptura do próprio revestimento por esforços repetidos de tração na flexão. 
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O “Levantamento visual contínuo” estabelecido pela norma DNIT 008/2003 – PRO 

foi escolhido como método de avaliação da superfície pela sua semelhança ao método 

especificado na norma DNIT 006/2003-PRO que determina a “Avaliação objetiva da 

superfície de pavimentos flexíveis” (método mais utilizado pelas concessionárias de 

rodovias). Porém o método escolhido para este estudo possui mais acessibilidade para sua 

realização, visto que o único equipamento necessário para sua realização é um veículo com 

velocímetro/odômetro calibrado.  

A necessidade da realização de uma avaliação da superfície se dá por conferir ao 

pavimento um conceito que retrate a sua condição. Sendo este muito útil para escolha das 

possíveis intervenções de restauração, bem como a determinação das prováveis causas de 

degradação do pavimento. Visto que o diagnóstico da situação geral é a etapa mais importante 

do levantamento das condições da superfície e que cada defeito levantado está associado a 

algumas causas prováveis, o que ajuda a verificar a influência do tráfego no estado de 

degradação do pavimento (BERNUCCI et al., 2006; DNIT, 2006b). 

Os resultados obtidos na Tabela 6, a seguir, conforme a norma DNIT 008/2003 – PRO 

orienta, mostram as frequências dos defeitos levantados em campo, bem como os ICPF 

estimados com base na avaliação visual e na Tabela 2, além de informações complementares 

levantadas através do “Projeto de Restauração de Pavimento”. 

 

Tabela 6 – Formulário de levantamento visual contínuo 

Ext. : 11,920 KM  Nº PISTA/LADO : 1          

Largura da Pista: 5,20 m Largura do Acostamento: N/A 

Início : São João do Ivaí 
 VMD 40Km/h 

Fim: Distrito de Ubaúna   

SEGMENTO  
FREQÜÊNCIA DE DEFEITOS (A, M, B, ou 

S) 
I 

C 

P 

F 

INF.COMPLEMENTARES 

Nº 

DO 

SE

G  

ODÔMETRO/ 

KM  Ex

t 
P 

TRINCAS  

R 

DEFOR-

MAÇÕE

S 

OUTROS 

DEFEITO

S REV  ESP 

IDADE 

INÍCI

O  
FIM 

T

R  

T

J  
TB AF  O  D  EX  E ORIG  

RES

T 

1 0 0,780 
1 

A M A B A A B A B B 1 TST - - - 

1 0,780 1,000 A M A B A A B A B B 1 CBUQ 0,04 - 10 

2 1,000 2,000 1 M M A B A M B A B B 1,5 CBUQ 0,04 - 10 

3 2,000 2,200 

1 

M M M B A M B A B B 2 CBUQ 0,04 - 10 

3 2,200 2,630 M M M B A M B A B B 2 TST - - - 

3 2,630 3,000 M M M B A M B A B B 2 CBUQ 0,04 - 10 

4 3,000 3,640 

1 

A M A B A A B A B B 1 CBUQ 0,04 - 10 

4 3,640 3,960 A M A B A A B A B B 1 TST - - - 

4 3,960 4,000 A M A B A A B A B B 1 CBUQ 0,04 - 10 

... 
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5 4,000 5,000 1 B B M B B M B A B B 4 CBUQ 0,04 - 10 

6 5,000 6,000 1 B B M B M M B A B B 3 CBUQ 0,04 - 10 

7 6,000 6,580 
1 

A A A B A A B A B B 0,5 CBUQ 0,04 - 10 

7 6,580 7,000 A A A B A A B A B B 0,5 CBUQ 0,03 - 10 

8 7,000 7,850 
1 

A A A B A A B A B B 0,5 CBUQ 0,03 - 10 

8 7,850 8,000 A A A B A A B A B B 0,5 TST - - - 

9 8,000 8,520 

1 

M M M B A M B A B B 2,5 TST - - - 

9 8,520 8,952 M M M B A M B A B B 2,5 CBUQ 0,03 - 10 

9 8,952 9,000 M M M B A M B A B B 2,5 TST - - - 

10 9,000 9,220 

1 

A M A B A A B A B B 1 TST - - - 

10 9,220 9,760 A M A B A A B A B B 1 CBUQ 0,03 - 10 

10 9,760 10,000 A M A B A A B A B B 1 TST - - - 

11 10,000 10,060 
1 

A M A B A M B A B B 2 TST - - - 

11 10,060 11,000 A M A B A M B A B B 2 CBUQ 0,03 - 10 

12 11,000 11,030 
9 

B B M B M B B A B B 3,5 CBUQ 0,03 - 10 

12 11,030 11,920 B B M B M B B A B B 3,5 TST - - - 

LEGENDA 

P - Panela D - Desgaste R - Remendo 
ESP - Espessura do Revestimento 

TR - Trinca Isolada O - Ondulações  ICPF - Índice de 

Condições  TJ - Trinca Couro de 

Jacaré 
E - Escorregamento 

do Revestimento 

Betuminoso 

ORIG - Idade do Pav. Original 

REST - idade da última 

restauração 

A - Frequência Alta 

TB - Trinca em Bloco 
M - Frequência Média 

EX - Exsudação de 

Asfalto 

VER - Tipo de 

Revestimento 
B - Frequência Baixa 

AF - Afundamento 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

A seguir a Figura 6, mostra a porcentagem de segmentos com alta, média e baixa 

frequência. 

 

Figura 6 – Porcentagem de segmentos com as frequências de cada defeito 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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Nota-se então que todo o trecho possui desgaste (D) com alta frequência (observando 

visualmente, tem-se mais de 85% do trecho desgastado), em 9 dos 12 segmentos (75%) 

possuem remendos (R) com alta frequencia, as panelas (P) são frequentes em 50% dos casos, 

as trincas couro de jacaré (TJ) também são muito frequentes e quase sempre acompanhadas de 

afundamentos (AF) e também possui no trecho avaliado uma quantidade significativa de 

trincas isoladas (TR).  

Podem-se observar na foto a seguir (Figura 7), defeitos de afundamento plástico 

acompanhado de trincas couro de jacaré com erosão de borda presentes no pavimento de 

estudo. 

 

Figura 7 – Afundamento plástico e trinca couro de jacaré com erosão de borda 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Na foto a seguir (Figura 8), se observa os defeitos de trincas isoladas, ondulações, 

exsudação de asfalto e afundamento plástico presente no trecho de estudo. 
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Figura 8 – Trincas isoladas, ondulações, exsudação de asfalto e afundamento plástico 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Na foto a seguir (Figura 9), se observam os defeitos de afundamento plástico 

acompanhado de trinca couro de jacaré com erosão de borda, trinca couro de jacaré, panela e 

remendos. 

 

Figura 9 – Afundamentos, trinca couro de jacaré, panela e remendos 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

O defeito de desgaste superficial com desprendimento de agregado, que dá à 

superfície um aspecto áspero, pode ser observado na foto a seguir (Figura 10). 
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Figura 10 – Desgaste 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Além disso, se observou a presença frequente de fissuras no pavimento, conforme 

mostra a foto a seguir (Figura 11). 

 

Figura 11 – Fissuras 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Isto posto vale ressaltar que os defeitos considerados de maior gravidade são as 

panelas, os afundamentos plásticos, as trincas interligadas do tipo “couro de jacaré” com 
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erosão de borda e as ondulações, sendo estes presentes no pavimento estudado e estão 

relacionados à causa de tráfego (SILVA, 2008).  

Contudo a Tabela 7, orientada pela norma DNIT 008/2003 – PRO, retrata os cálculos 

dos Índices de Gravidade Global Expedido (IGGE) de cada segmento avaliado, sendo que 

estes foram realizados a partir da Eq.(1) e seus resultados são descritos na tabela a seguir. A 

tabela ainda descreve as frequências e pesos determinados, do conjunto de trincas (Ft , Pt), do 

conjunto de deformações (Foap , Poap ) e do conjunto de panelas e remendos (Fpr , Ppr ). 

 

Tabela 7 – Cálculo do IGGE  
Ext. : 11,920 KM      Nº PISTA/LADO : 1        

Largura da Pista: 5,20 m   Largura do Acostamento: N/A 

Início : São João do Ivaí             

Fim: Distrito de Ubaúna   VMD 40Km/h       

SEGMENTO  TRINCAS  DEFORMAÇÕES 
PANELAS + 

REMENDOS IGGE = (Ft x Pt ) 

+ (Foap x Poap) + 

(Fpr x Ppr)  

Nº 

DO 

SEG  

KM 

INÍCIO  

KM    

FIM 
Ext 

Ft     

% 
Pt 

Ft 

x 

Pt 

Foap 

% 
Poap 

Foap 

x 

Poap 

Fpr  

nº 
Ppr 

Fpr 

x 

Ppr 

1 0,0 1,0 1,0 55 0,65 36 50 1 50 12 0,7 8,4 94,15 

2 1,0 2,0 1,0 50 0,45 23 20 1 20 8 0,7 5,6 48,1 

3 2,0 3,0 1,0 30 0,45 14 15 0,6 9 9 0,7 6,3 28,8 

4 3,0 4,0 1,0 40 0,45 18 35 0,7 24,5 10 0,8 8 50,5 

5 4,0 5,0 1,0 15 0,3 4,5 15 0,7 10,5 4 0,7 2,8 17,8 

6 5,0 6,0 1,0 30 0,45 14 15 0,7 10,5 5 1 5 29 

7 6,0 7,0 1,0 70 0,65 46 60 1 60 30 1 30 135,5 

8 7,0 8,0 1,0 65 0,65 42 55 1 55 26 1 26 123,25 

9 8,0 9,0 1,0 30 0,45 14 30 0,7 21 18 0,8 14 48,9 

10 9,0 10,0 1,0 35 0,45 16 35 0,6 21 13 0,8 10 47,15 

11 10,0 11,0 1,0 35 0,3 11 20 0,6 12 4 0,7 2,8 25,3 

12 11,0 11,9 9,2 25 0,3 7,5 15 0,6 9 2 0,7 1,4 17,9 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

Processando os dados coletados em campo, obtiveram-se as médias aritméticas de 

todos os seguimentos, dos ICPF e IGGE, sendo assim:  

 𝐼𝐶𝑃𝐹 =  1 + 1,5 + 2 + 1 + 4 + 3 + 0,5 + 0,5 + 2,5 + 1 + 2 + 3,5 = 22,5  

ICPF =  
22,5

12
= 1,88 

Eq. (2) 

 𝐼𝐺𝐺𝐸 =  94,15 + 48,1 + 28,8 + 50,5 + 17,8 + 29 + 135,5 + 123,25 + 48,9 + 47,15 + 25,3 + 17,9

= 666,4  
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ICPF =  
666,4

12
= 55,5 

Eq. (3) 

 

Por meio do ICPF e IGGE calculados, o trecho de modo geral é classificado como 

“Ruim”, obtendo um IES (Índice do Estado da Superfície) 5, conforme Tabela 4. A Tabela 8 

mostra os resultados obtidos a partir do levantamento visual contínuo. 

 

Tabela 8 – Resultados do levantamento visual contínuo  

Ext. : 11,920 KM    Nº PISTA/LADO : 1    

Largura da Pista: 5,20 m Largura do Acostamento: N/A 

Início : São João do Ivaí   

Fim: Distrito de 

Ubaúna 
  VMD 40Km/h 

Nº 

DO 

SEG  

SEGMENTO  RESULTADOS 

KM 

INÍCIO  

KM    

FIM 
Ext ICPF IGGE 

IES 

Valor Cód. Conceito 

1 0,0 1,0 1,0 1 94,15 10 E Péssimo 

2 1,0 2,0 1,0 1,5 48,1 5 D Ruim 

3 2,0 3,0 1,0 2 28,8 3 C Regular 

4 3,0 4,0 1,0 1 50,5 5 D Ruim 

5 4,0 5,0 1,0 4 17,8 1 B Bom 

6 5,0 6,0 1,0 3 29 3 C Regular 

7 6,0 7,0 1,0 0,5 135,5 10 E Péssimo 

8 7,0 8,0 1,0 0,5 123,25 10 E Péssimo 

9 8,0 9,0 1,0 2,5 48,9 5 D Ruim 

10 9,0 10,0 1,0 1 47,15 5 D Ruim 

11 10,0 11,0 1,0 2 25,3 3 C Regular 

12 11,0 11,92 9,2 3,5 17,9 1 B Bom 

TRECHO 0,0 11,92 11,92 2 55,5 5 D RUIM 

Fonte: DNIT, 2003b; Modificada pelo autor, 2018. 

 

Portanto, foi possível constatar que de todos os 12 segmentos levantados 

visualmente, 58,33 % dos casos são classificados como “Ruim” ou “Péssimo”. Nota-se então 

que diante desse estado fazem-se necessárias, a realização de intervenções de recuperação, 

como remendos superficiais e profundos em áreas localizadas, sendo também necessário 

reconstruir os segmentos classificados como péssimos, pois possuem defeitos generalizados, 

como degradação do revestimento e demais camadas (DNIT, 2006b). Bem como, faz-se 

necessário a adoção de medidas de prevenção do pavimento.  

Na análise visual, foi possível observar também, que a maior quantidade dos defeitos 

e com maior severidade, são e sua maioria, localizados em pontos onde se faz mais uso de 

aceleração e frenagem, como em subidas, descidas e antes e depois de curvas. Assim como a 
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faixa da esquerda, que possui o maior tráfego de caminhões carregados, pois é no sentido 

(Ubaúna/São João) das áreas cultiváveis aos locais em que descarrega a carga (cooperativas), 

possui mais de 80% das patologias levantadas. 

Todavia, embora o método acima já tenha levantado os defeitos presentes no 

pavimento e avaliado o mesmo, julgou-se também necessário a realização da avaliação 

subjetiva com base na norma DNIT 009/2003 – PRO, a fim de comparar os resultados obtidos 

por procedimentos deferentes, com o intuito de firmar os resultados obtidos pelo 

levantamento visual contínuo, compreendendo o estado de degradação do pavimento, e 

determinar a influência do tráfego pesado neste. 

Ao realizar a “Avaliação subjetiva da superfície” do trecho, se obteve o VSA 

individual, de cada segmento determinado por cada avaliador (Tabela 9). O cálculo da média 

desses valores é demonstrado abaixo, através do cálculo do VSAseg  para o segmento nº1: 

 𝑉𝑆𝐴 = 0,5 + 1 + 0,8 + 1,4 + 1,5 = 5,2 

VSAseg 1 =  
5,2

5
= 1,04 

Eq. (4) 

O cálculo do VSAgeral  para o trecho como um todo é demonstrado a seguir: 

 VSAseg = 1,04 + 1,90 + 2,68 + 1,84 + 3,66 + 2,70 + 1,24 + 1,60 + 2,08 + 2,36

+ 2,40 + 3,08 = 26,58 

VSAgeral =  
26,58

12
= 2,22 

Eq. (5) 

 

A Tabela 9 mostra os resultados dos VSAseg  obtidos pela Eq. (4) e demonstrado 

acima, bem com os conceitos determinados para cada segmento. Além disso, a tabela a seguir 

mostra o VSA atribuído ao trecho total de estudo e seu conceito. 

 

Tabela 9 – Tabela de Valor de Serventia Atual  

Nº DO 

SEG  

INÍCIO 

KM 

FIM 

KM 

Ext  

KM 

VSA INDIVIDUAL 
VSA  CONCEITO 1º 

Avaliador 

2º 

Avaliador 

3º 

Avaliador 

4º 

Avaliador 

5º 

Avaliador 

1 0,0 1,0 1,00 0,5 1 0,8 1,4 1,5 1,04 Ruim 

2 1,0 2,0 1,00 2,3 1,5 2 1,7 2 1,90 Ruim 

... 
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3 2,0 3,0 1,00 2,7 2,6 2,3 2,8 3 2,68 Regular 

4 3,0 4,0 1,00 2,1 1,8 1,9 1,5 1,9 1,84 Ruim 

5 4,0 5,0 1,00 3,6 3,4 3,7 3,8 3,8 3,66 Bom 

6 5,0 6,0 1,00 3,3 1,2 2,9 3,3 2,8 2,70 Regular 

7 6,0 7,0 1,00 1,9 1,5 0,6 1,0 1,2 1,24 Ruim 

8 7,0 8,0 1,00 2,1 2,3 1 1,3 1,3 1,60 Ruim 

9 8,0 9,0 1,00 2,5 2,1 2 1,9 1,9 2,08 Regular 

10 9,0 10,0 1,00 2,3 3,3 2,1 2,1 2 2,36 Regular 

11 10,0 11,0 1,00 1,1 1,2 3,2 3,2 3,3 2,40 Regular 

12 11,0 11,9 9,20 2,1 3,1 3,4 3,3 3,5 3,08 Bom 

TRECHO TOTAL 11,92 2,21 2,08 2,16 2,28 2,35 2,22 REGULAR 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Constata-se então, com a avaliação subjetiva do pavimento através do valor do VSA, 

que o trecho como um todo obteve um conceito de “Regular”, porém está no limite de 

aceitabilidade. Contudo, isso se dá porque alguns dos defeitos (trincas, fissuras, desgaste 

superficial) avaliados com alta frequência no levantamento visual contínuo, não afetam o 

conforto de rolamento (SCHIAVON, 2017). Também, como a maior parte dos defeitos se 

encontra em uma das faixas, permite ao avaliador desviar dos mesmos, o que pode influenciar 

no julgamento quanto à serventia do pavimento, resultando então em um melhor conceito de 

avaliação. 

Dito isso, mesmo que as trincas não afetam o conforto de rolamento, elas são 

defeitos que desencadeiam outros defeitos maiores, como por exemplos as panelas. Além 

disso, elas prejudicam a impermeabilidade do pavimento, favorecendo a entrada de água na 

estrutura, o que diminui a capacidade de suporte, e quando a estrutura é solicitada pelo tráfego 

sofre maiores deslocamentos, gerando maiores danos na estrutura e na superfície. Sendo 

assim a evolução das trincas diminui o valor de serventia do pavimento (BERNUCCI et al., 

2008). 

A partir do exposto, não é possível dizer que o tipo de revestimento, TST ou CBUQ, 

favorecem o surgimento de tais defeitos, pois os defeitos levantados são frequentes em ambos 

os tipos de revestimento. Entretanto verificou-se que no revestimento utilizado para a 

reposição de pavimento em alguns seguimentos ou recape, foram dimensionados para uma 

carga bem inferior a solicitadas nestes períodos. Visto que no projeto de restauração do 

pavimento é utilizado como base o eixo padrão rodoviário (carga de 8,2 ton.), sendo bem 

inferior ao peso dos caminhões carregados que por ali trafegam. 

Segundo dados da empresa C.Vale, que recebeu grande parte da produção de milho 

este ano, chaga trafegar pela via caminhões/carretas com peso total (próprio + carga) superior 
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a 51.000 Kg (informação verbal)
1
, acarretando numa precoce deterioração do pavimento, e 

consequentemente prejudicam a segurança e conforto do tráfego. Visto que segundo estudos 

realizado por Klamt et al. (2017), em um cenário onde 16 a 25 % dos veículos possuem uma 

sobrecarga de 30%, tem-se um aumento de mais de 43% no carregamento no pavimento, o 

que reduz a vida útil deste de 10 para 2,5 anos.  

Constatou-se então, a partir das avaliações realizadas no pavimento, que os defeitos 

mais frequentes neste, são em sua maioria, causados pelo efeito do tráfego, sendo assim, 

pode-se dizer que o principal motivo para o estado de degradação atual deste trecho é o 

elevado fluxo de veículos pesados durante as safras, pois a maior quantidade dos defeitos com 

maior severidade encontrasse na faixa de escoamento da produção (Ubaúna/São João), e estão 

relacionados à causa do tráfego pesado, podendo observar tal fator no pavimento estudado, 

conforme mostra a Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10 – Defeitos com maior frequencia e relação com ação do tráfego pesado  

Defeitos 

Frequência 

nos 

segmentos 

Relacionado 

à ação do 

tráfego 

pesado 

Presentes com 

mais frequência 

em locais de 

aceleração de 

frenagem 

Sentido da 

faixa de 

maior 

frequencia 

Observação 

Desgaste Alta Não Não 

São João/ 

Ubaúna e 

Ubaúna/São 

João 

Relacionado à 

ação do tráfego 

de veículos de 

modo geral 

Remendo Alta Sim Sim 
Ubaúna/São 

João 

Operação de 

restauração de 

panelas 

Trinca couro 

de Jacaré 
Alta Sim Sim 

Ubaúna/São 

João 

Relacionado 

diretamente a 

ação do tráfego 

pesado  

Afundamento Alta Sim Sim 
Ubaúna/São 

João 

Relacionado 

diretamente a 

ação do tráfego 

pesado   

Panelas Alta Sim Sim 
Ubaúna/São 

João 

Evolução de 

trincas, 

afundamentos e 

desgaste 

Fonte: Autor, 2018. 

 

                                                           
1
 Informação fornecida pelo setor de pesagem da Empresa C.Vale, na Unidade de São João do Ivaí – PR, durante 

a colheita da safra do milho no ano de 2018. 
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Esclarece-se isto, porque possivelmente, com o aumento das estradas pavimentadas 

no município de São João do Ivaí, o escoamento dos grãos, colhidos nas áreas de cultivo, 

começaram a ocorrer principalmente por este meio.  Onde ocasionou um aumento de tráfego 

com excesso de peso sendo mais concentrado nos períodos de safra de soja e milho, gerando 

então, durantes as colheitas, uma sobrecarga no pavimento, não prevista em projeto, 

diminuindo assim, a vida útil do mesmo. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Nas avaliações realizadas no pavimento durante o desenvolvimento deste trabalho 

pôde ser observado que o trecho onde trafega uma grande quantidade de caminhões 

carregados durante a safra, possui em vários segmentos um estado avançado de degradação, 

entretanto sabe-se que são variadas a causas que levam o pavimento a tal estado. Por isso 

recomendam-se pesquisas envolvendo testes mais aprofundados, como por exemplo, testes de 

capacidade de carga do pavimento e ensaios que determinam a composição de cada camada 

do pavimento. 

Todavia, com este trabalho foi possível identificar que o tráfego pesado pode ser o 

principal causador/ agravador dos defeitos, contribuindo diretamente para o avanço da 

degradação do pavimento. Então se percebe que é de muita importância conhecer o tráfego 

real das rodovias para um bom gerenciamento de projeto, pois assim pode-se considerar no 

dimensionamento do pavimento uma carga mais próxima do real, o que pode vir a diminuir a 

presença de defeitos prejudiciais ao pavimento e a segurança do tráfego, aumentando a vida 

útil destes pavimentos. Visto que e influência de uma sobrecarga no pavimento, não prevista 

no projeto, é muito negativa para sua vida útil, pois a estrutura não foi dimensionada para 

suportar tal carregamento.  

Além disso, dada a importância de tal modal, vê-se a necessidade de um melhor 

planejamento de manutenções preventivas adequadas com mais frequência, para preservar as 

condições mínimas de qualidade e funcionalidade do pavimento, porque é comum vermos nos 

dias de hoje, pavimentos em péssimo estado de degradação, principalmente em rodovias não 

pedagiada, o que diminui a segurança do usuário, bem como gera prejuízos financeiros. Uma 

vez que no Brasil o pavimento é projetado para durar entre 8 e 12 anos, mas na maioria das 

vezes acaba durando menos que o previsto. 
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Por fim, se dá uma alternativa do emprego de pavimentos rígidos que tornaria o 

pavimento mais resistente e duradouro, principalmente em trechos, que através do estudo do 

tráfego fosse constatado um fluxo mais intenso de caminhões de cargas, pois este pavimento 

possui características que melhoram a qualidade das vias e possuem a capacidade de manter a 

superfície de rolamento em boas condições por longos períodos sem manutenção. 
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