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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo das patologias em uma via urbana na cidade de 
Caçador, SC, com o objetivo de fazer uma análise superficial do estado de 
deterioração do pavimento. O trecho escolhido foi a Rua Primeiro de Maio por se tratar 
de um trecho de grande incidência de veículos leves e pesados. Para efeitos de 
análise, o estudo foi baseado no Procedimento DNIT-PRO 006/2003, foram realizados 
os levantamentos de campo num trecho de 200 metros de extensão, com estacas a 
cada 20 metros. Com os resultados obtidos através da análise feita em campo pode-
se calcular o Índice de Gravidade Individual (IGI) e o Índice de Gravidade Global (IGG) 
classificando assim o nível de deterioração do pavimento. O resultado obtido foi que 
a via de estudo encontra-se em péssimo estado de conservação e um dos principais 
fatores que influenciou este resultado é a grande incidência de veículos pesados que 
transitam no pavimento tendo em vista que manutenções não são feitas no local. 
 
 
Palavras-Chaves: Patologias. Pavimentos. Deterioração. Asfálticos. Índice de 
Gravidade Global. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This work presents a study of the pathologies in an urban road in the city of Caçador, 
SC, with the objective of making a superficial analysis of the state of deterioration of 
the pavement. The stretch was chosen for the street First of May. The method of 
analysis was based on process DNIT-PRO 006/2003, the field surveys were carried 
out in a stretch of 200 meters with stakes every 20 meters. With the results of the series 
carried out in the field one can calculate the Individual Gravity Index (IGI) and the 
Global severity index (IGG) thus classifying the level of deterioration of the pavement. 
The result obtained was a study path is in poor condition and one of the main factors 
that influenced this result is a high incidence of films that are not transmitted in the 
place. 
 
 
Keywords: Pathologies. Deterioration Floors. Asphaltic. Global severity index. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da República, com o objetivo de desenvolver o País, houve a 

priorização do modal rodoviário no Brasil pelos governos. Apesar da grande 

importância deste modal, tem-se observado que os investimentos para manutenção e 

construção dessa infraestrutura são insuficientes. 

De acordo com a pesquisa de Rodovias da Confederação Nacional de 

Transportes (CNT) de 2018, foi constatado queda na qualidade geral das rodovias, a 

pesquisa indica que 50% apresentam qualidade regular, ruim ou péssima de acordo 

com os anos anteriores (CNT, 2018). 

A crise econômica enfrentada nos últimos anos contribuiu eminentemente com 

os baixos investimentos em infraestrutura, ocasionando assim a queda na qualidade 

da malha rodoviária. 

A rede rodoviária do país atende cerca de 61% de transporte de cargas e 95% 

no transporte de pessoas. A situação de precariedade das rodovias afeta diretamente 

e indiretamente os brasileiros, pois influencia na economia, no tempo gasto com 

transportes, bem como na manutenção de veículos, além de não promover conforto e 

segurança a seus usuários (CNT, 2017). 

O monitoramento da qualidade das vias é feito através da análise de patologias 

encontradas. Patologias são caracterizadas como defeitos, que podem ser 

construtivos ou não, e são desenvolvidos ao longo da vida útil do pavimento, em 

função do uso, das condições climáticas e também ocasionados pela má execução 

(BALBO, 1997). 

É de grande relevância o controle e monitoramento dos pavimentos ao longo 

de sua vida útil, para que se possa identificar estes defeitos, entendê-los e corrigi-los. 

Este trabalho se justifica pela importância que o tema possui para a sociedade 

atual, a qualidade da pavimentação está cada dia pior e essa situação afeta 

diariamente a vida das pessoas que trafegam pelas vias, causando prejuízos na forma 

de desconforto, insegurança, gastos com manutenções de veículos e até mesmo 

acidentes. O tema possibilita o conhecimento sobre as características das patologias 

e até mesmo sobre a estrutura de construção das estradas promovendo assim um 

grande avanço no aprendizado acadêmico e também servirá de inspiração para outros 

acadêmicos e profissionais da área. 
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Como é feito a aplicação do método para identificar e classificar as patologias 

encontradas nos pavimentos asfálticos? 

O objetivo geral deste trabalho será analisar as patologias encontradas em um 

trecho de uma via de Caçador, identificando as possíveis causas e propondo 

alternativas de soluções para os problemas identificados. 

Temos como objetivos específicos: 

 

a) Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema das patologias na 

pavimentação de rodovias; 

b) Identificar as patologias existentes no trecho escolhido; 

c) Analisar as possíveis causas das patologias encontradas; 

d) Enquadrar as patologias existentes no Índice de Gravidade Global -IGG do 

DNIT; e 

e) Propor soluções para os problemas identificados. 

 

Neste trabalho o foco será a aplicação do método do DNIT PRO 006 (2003) 

para identificação e classificação de patologias na pavimentação. Para cumprimento 

de todos os objetivos específicos, serão realizadas saídas de campo, estudo da 

metodologia de pavimentação, construção da planilha de resultados e avaliação das 

causas, bem como indicação das possíveis soluções aos problemas encontrados.  
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1.Origem da Pavimentação 

 

Na opinião de Balbo (2007, p. 16): 

 

Construir vias de transporte é uma preocupação e atividade de remotas 
civilizações, gerada por razões de ordem econômica, de integração regional 
e de cunho militar; pavimentar as vias na Antiguidade, tornou-se atividade 
essencial para a adequação e preservação dos caminhos mais estratégicos. 
 

E segundo Senço (2007, p. 3): 

 

O homem pré-histórico na sua busca de alimentação e água, procurava 
deixar os caminhos entre sua caverna e os campos de caça e poços de água 
em condições de permitir sua passagem o mais fácil possível. Estava assim 
atendendo ao princípio fundamental do transporte: melhorar o caminho por 
onde devia passar, quando tinha necessidade de se deslocar periodicamente 
entre pontos extremos ou intermediários.  
 

Antigamente o homem era totalmente dependente das condições do meio 

ambiente e da topografia do local por onde ele circulava. Desta forma quando 

encontrava elevações e depressões em seu caminho, ele os contornava. No encontro 

também de cursos de água buscava os lugares rasos para fazer a travessia e facilitar 

assim sua passagem (SENÇO, 2007).  

Na medida em que o transporte se tornava cada vez mais necessário para a 

sobrevivência dos povos, eles vieram a enfrentar problemas relacionados à mudanças 

climáticas que faziam com que as estradas ficassem intransitáveis, tanto em épocas 

chuvosas e até mesmo nas secas. O que acontecia naquele tempo era que os terrenos 

arenosos ofereciam boas condições nas chuvas, mas excessiva poeira nas secas e 

os terrenos argilosos, ofereciam boas condições nas secas e lama nas chuvas 

fazendo uma mistura entre argilas e areias, conseguiu-se uma estabilização, em 

proporções tais que as argilas evitassem o aparecimento de poeira nos terrenos 

arenosos, nas secas, e as areias evitassem o aparecimento de lama nos terrenos 

argilosos nas chuvas (SENÇO, 2007). 
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 A busca por uma melhor estabilização das estradas, levou à utilização de 

revestimentos de pedras, de misturas betuminosas ou de concreto de cimento, ou 

seja, a pavimentação segundo os conceitos atuais (SENÇO, 2007). 

 

2.1.2. Definição dos Pavimentos 

 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(2006a, p.95): 

 

Pavimento de uma rodovia é a superestrutura constituída por sistema de 
camadas de espessura finitas, assentes sobre um semi espaço considerado 
teoricamente como infinito em relação a infraestrutura ou terreno de 
fundação, chamado de subleito. 
 

Senço (2007) afirma que pavimento é a estrutura construída sobre a 

terraplenagem e suas principais funções são resistir as solicitações verticais e 

distribuí-las para as demais camadas, bem como proporcionar a seus usuários 

conforto e segurança, resistir aos desgastes referentes ao tráfego. 

 Dessa forma conclui-se que o pavimento tem como meta oferecer uma 

estrutura capaz de resistir a toda ação de tráfego mesmo com a ação do intemperismo, 

devendo ser também economicamente viável, ao longo dos anos de serviço deve 

apresentar bom desempenho e conforto a seus usuários (BALBO, 2007). 

 

2.1.3. Camadas 

 

Senço (2007, p. 14) define camadas como: “Seção transversal típica de um 

pavimento, com todas as camadas possíveis, consta de uma fundação, o subleito, e 

de camadas com espessuras e materiais determinados por um método de 

dimensionamento”. 

A estrutura do pavimento é gerada para receber e transmitir esforços de 

maneira a diminuir as pressões sobre as camadas inferiores, que são menos 

resistentes do que as acima, para que o sistema funcione de forma adequada todas 

as peças devem trabalhar com deformações compatíveis com a sua capacidade 

portante (BALBO, 2007). 
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De acordo com Senço (2007):  

 

a) Subleito é o terreno de fundação do pavimento, considerada camada próxima 

da superfície; 

b) Sub-base é a camada corretiva do subleito, ou complementar a base; 

c) Base é uma camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais 

oriundos dos veículos; 

d) Revestimento é a camada impermeável, que recebe diretamente a ação do 

tráfego, e deve propiciar boas condições de rolamento; e 

e) Admite-se ainda uma camada de reforço do subleito, entre este e a sub-base, 

para melhorar o solo de fundação. 

 

2.1.4. Classificação 

 

Os pavimentos são classificados de maneira geral como rígidos e flexíveis, 

podendo ter ainda variações para semirrígido. 

 

a) Pavimentos rígidos também chamados de concreto de cimento Portland são 

aqueles pouco deformáveis, absorve praticamente todas as tensões 

provenientes do carregamento aplicado. Rompem por tração a flexão, quando 

sujeitos a deformações (SENÇO, 2007); 

b) Pavimentos flexíveis são aqueles em que as tensões são dissipadas por todas 

as camadas e ambas sofrem deformação é basicamente um pavimento 

constituído por uma base de brita, revestida por uma camada asfáltica 

(SENÇO, 2007); 

c) Semirrígido: caracteriza-se por uma base cimentada por uma camada de solo 

cimento revestida por uma camada asfáltica (DNIT, 2006b). 
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Figura 1- Seção transversal típica de pavimento flexível 

 
Fonte: Senço (2007) 

 

Figura 2- Seção transversal típica de pavimento rígido 

 

Fonte: Senço (2007) 
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Figura 03 – Distribuição de cargas  

 
Fonte: PUC Goiás (2015) 

 

2.1.5. Patologias 

 

2.1.5.1.  Processos de ruptura 
 

De acordo com Balbo (1997) caracterizamo-los como: 

 

a) Ruptura por resistência: A ruptura por resistência ocorre quando a força 

aplicada na camada é igual ou superior a resistência específica da mesma. 

Quando os materiais são compactados eles oferecem resistência aos esforços, 

como tração, compressão, cisalhamento e flexão. Com o passar do tempo, com 

as deteriorações do pavimento, as resistências iniciais podem decair e assim 

provocar as rupturas; 

b) Ruptura por fadiga: Ocorre quando há várias solicitações em níveis de tensões 

inferiores a aqueles de ruptura, e estas solicitações culminam em microfissuras 

que provocam alterações na estrutura interna do pavimento, e a partir destas 

microfissuras progressivas desencadeiam-se fraturas, acarretando no 

rompimento do pavimento; 

c) Ruptura por deformação plástica: A deformação plástica de um material se dá 

quando ao ser submetido a um esforço ele se deforma permanentemente, 

mantendo ainda a sua deformação quando o carregamento é retirado. A ruptura 

ocorre quando essa deformação é excessiva; 

d) Ruptura por retração hidráulica e térmica: A retração é o fenômeno de variação 

de volume de um material. A retração hidráulica se dá pela rápida evaporação 
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da água nas misturas asfálticas durante a cura e a térmica pelo processo de 

cura ser feito com temperaturas baixas, ambas ocasionam fissuras e podem 

levar a ruptura; 

e) Ruptura por Propagação de trinca: Ocorre quando a camada de revestimento 

está em contato com uma camada inferior já trincada. Quando estas camadas 

recebem as solicitações ambas tencionam de maneira diferente, e então a 

trinca é propagada para a camada superior provocando a ruptura; 

f) Ruptura funcional: Refere-se a capacidade do pavimento não atender as 

condições estabelecidas a ele. A principal função de um pavimento é de servir 

como base para os usuários visando sempre boas condições de segurança e 

rolamento. 

 

2.1.5.2.  Fendas 
 

As fendas são aberturas na superfície asfáltica, são diferenciadas e 

classificadas pelo seu aspecto visível. São classificadas em trincas isoladas 

longitudinais ou transversais e trincas interligadas tipo bloco ou tipo couro de jacaré 

(DNIT, 2006a). 

A Confederação Nacional de Transporte - CNT (2018), descreve as trincas 

como: 

 

a) Trinca Transversal: Do tipo isolada, se manifestam perpendicularmente ao eixo 

da via, e classificada como curta quando a extensão é menor que 1 metro e 

como longa quando sua medida ultrapassa 1 metro. Estes defeitos causam 

irregularidade e o enfraquecimento da superfície, são causados pela contração 

do revestimento ocasionado pela mudança de temperatura, bem como 

alastramento de trincas nos pavimentos inferiores. 
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Figura 4 – Trinca Transversal 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

b) Trinca Longitudinal: Do tipo isolada, se manifestam paralelamente ao eixo da 

via, determinada curta quando sua extensão for de até 1 metro e de longa 

quando for acima de 1 metro. Suas principais causas são o trincamento das 

camadas inferiores, a contração do revestimento devido a temperatura, 

recalque diferencial e falha na execução da junta de separação das duas faixas 

de tráfego. 

 

Figura 5 – Trinca Longitudinal 

 
Fonte: CNT (2018) 
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c) Trinca bloco: Do tipo interligada, apresenta formato de blocos retangulares 

podem apresentar erosão nas bordas, estes defeitos causam irregularidades a 

via e diminuem a integridade estrutural do pavimento. Causados pela fadiga do 

revestimento, contração do revestimento devido as variações de temperatura e 

baixa resistência a tração da mistura. 

 

Figura 6 - Trinca bloco 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

d) Trinca couro de jacaré: Do tipo interligada, sua aparência é similar ao couro de 

jacaré, sem direções definidas, podem apresentar erosões nas extremidades. 

Este defeito é ocasionado pelo fim da vida útil do pavimento, estágio avançado 

de fadiga, colapso da camada asfáltica devido grande incidência de tráfego e 

baixa resistência do solo. 
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Figura 7- Trinca couro de jacaré 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

2.1.5.3.  Afundamentos 
 

Afundamento é uma deformação existente caracterizada pelo rebaixamento da 

superfície do pavimento que pode ser acompanhada de sovelamento ou não (DNIT, 

2006a). 

Estas alterações permanentes são derivadas da camada asfáltica, e também 

das camadas inferiores (BERNUCCI et al., 2008). 

DNIT (2006a, p.64) afirma que: “Quando os afundamentos ocorrem com 

extensões até 6m são chamados de afundamentos locais. Quando ocorrem com 

extensões continuas maiores são chamados de afundamentos de trilha de roda.” 

Os afundamentos podem apresentar-se sob a forma de (BERNUCCI et al., 

2008): 

 

a) Afundamento por consolidação local em trilha de roda, ocorre pela densificação 

das camadas em função do tráfego excessivo, problemas de drenagem e falha 

na compactação das camadas, não é acompanhada de sovelamento;  

b) Afundamento plástico local nas trilhas de roda ocorre pela deformação causada 

pela fluência plástica das camadas, acompanhada de sovelamento, suas 

principais causas são utilização de revestimento inadequado para a carga 

solicitante e falha na dosagem das misturas.  
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Figura 8 - Afundamento plástico nas trilhas de roda 

 
 Fonte: CNT (2018)  

 

Figura 9 - Afundamento de consolidação 

 
Fonte: CNT (2018) 

2.1.5.4.  Corrugações e ondulações 
 

As corrugações e ondulações são falhas de caráter plástico e permanente, que 

ocorrem no revestimento asfáltico, podem ocorrer em toda a superfície do pavimento, 

porém com maior intensidade nas áreas próximas as trilhas de roda e áreas de 

aceleração e frenagem (DNIT, 2006a). 
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Segundo DNIT (2006a) as falhas de ondulações e corrugações são decorrentes 

da má compactação das camadas do pavimento, contaminação das misturas 

asfálticas, excesso de umidade e sobrecarga do tráfego. 

Segundo DNIT (2006a, p. 65) As corrugações são “uma ocorrência ocasionada 

pela ruptura por cisalhamento no revestimento ou na interface entre o revestimento e 

o material de base, ocasionado pelas cargas de tráfego.” 

 

Figura 10 – Corrugações transversais 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

2.1.5.5.  Exsudação 
 

Na visão de Bernucci et al. (2008, p. 416) “A exsudação é caracterizada pelo 

surgimento de ligante em abundância na superfície, como manchas escurecidas, 

decorrente em geral do excesso do mesmo na massa asfáltica.” 

DNIT (2006a) alega que a exsudação poderá ocorrer por duas razões: 

 

a) Má dosagem da mistura asfáltica, ocasionando teor demasiado de ligante ou 

índice de vazios inferior ao estabelecido; 

b) Temperatura do ligante acima da especificada no momento da mistura, que 

irá acarretar na dilatação do asfalto e ocupação irreversível dos vazios entre 

as partículas. 
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Figura 11 – Exsudação 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

2.1.5.6.  Desgaste 
 

O desgaste é basicamente a perda de agregados e da argamassa fina do 

revestimento. Sua principal caraterística é a aspereza anormal da superfície, com 

perda do envolvimento betuminoso e arrancamento progressivo dos agregados. 

DNIT (2006a) Afirma que o desgaste pode ser provocado pelos seguintes 

motivos: 

 

a) Com a ação do tráfego e das intempéries ocorre a oxidação do ligante, fazendo 

com que haja perda da ligação entre o agregado e o ligante; 

b) Presença de poeira no momento da mistura; 

c) Execução da obra em condições meteorológicas desfavoráveis; 

d) Presença de água no interior do revestimento provocam o descolamento da 

capa betuminosa; 

e) Deficiência localizada de ligante asfáltico nos serviços por penetração 

decorrente do entupimento dos bicos ou má regulagem da barra espargidora. 
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Figura 12 - Desgaste do Revestimento 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

2.1.5.7.  Panelas 
 

São aberturas que ocorrem no revestimento do pavimento, estas apresentam 

dimensões variadas, normalmente ocasionadas por trincamento por fadiga e 

desintegração de partes localizadas dos pavimentos. Este defeito é considerado 

gravíssimo, pois permite acesso das águas superficiais às outras camadas do 

pavimento (DNIT, 2006a). 

 

Figura 13 – Panelas 

 
Fonte: CNT (2018) 
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2.1.5.8.  Remendos 
 

Como descrito por Bernucci et al. (2008, p. 416): 

 

 “O remendo é um tipo de defeito apesar de estar relacionado a uma 
conservação da superfície e caracteriza-se pelo preenchimento de panelas 
ou de qualquer outro orifício ou depressão com massa asfáltica.” 

 

Remendos se deterioram pela ação combinada do tráfego e das condições 

climáticas, são caracterizados como falha, pois relatam o comportamento inadequado 

da estrutura (DNIT, 2006a). 

 

Figura 14 - Remendo 

 
Fonte: CNT (2018) 

 

2.1.5.9.  Bombeamento de finos 
 

Este fenômeno ocorre a partir de fissuras, que permitem a percolação da água 

para o fundo da camada, ocasionando a saturação da mesma, com isso, com a 

passagem de cargas sobre o pavimento, tal esforço, faz com que, por sucção, 

partículas do solo saturado suba para a superfície. A estrutura passa então a 

apresentar deformações e manchas no pavimento (BALBO, 2007). 
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2.1.6. Avaliações dos Pavimentos Flexíveis 

 

As condições dos pavimentos expõem o nível de degradação resultante dos 

processos associados ao meio ambiente e ao uso continuo do tráfego. A análise de 

um pavimento é feita através de diversos parâmetros de referência já normatizados 

(DNIT, 2006a). 

As avaliações efetuadas no pavimento são: 

 

a) Avaliação das condições estruturais: Feita através da avaliação da deflexão 

máxima do pavimento, pela sua capacidade de sustentar cargas. O instrumento 

utilizado para análise da deflexão é chamado de Viga Benkelman; 

b) Avaliação de condições de segurança: Com relação à segurança a primeira 

propriedade a ser analisada é a sua capacidade de aderência e atrito entre a 

sua superfície e o pneu. Os métodos utilizados para verificação são métodos 

da mancha de areia e método do pêndulo britânico; 

c) Avaliação das condições da superfície: Relacionada a estética do pavimento, 

consiste no impacto visual causado aos usuários; 

d) Avaliação de custo: É feito a partir dos gastos iniciais na concepção do 

pavimento até os gastos ao longo de sua vida útil com manutenções; 

e) Avaliação do desempenho: É feito através de levantamentos periódicos, 

através da medição das irregularidades longitudinais e transversais de modo a 

indicar o serviço do pavimento. Exemplo similar é Método AASHTO Road Test 

realizado nos EUA; e 

f) Avaliação de deterioração: Refere-se aos danos causados no pavimento ao 

longo de sua vida útil. Estes danos podem ser monitorados por inspeções 

periódicas na superfície.  

 

Para estas avaliações o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes tem como métodos os procedimentos: DNIT-PRO 006 (2003); DNIT-PRO 

007 (2003); DNIT-PRO 008 (2003), (DNIT, 2006a). 

 

 

 



26 
 

2.2. METODOLOGIA 

 

Com base na revisão bibliográfica, foram analisadas as condições de 

deterioração de um trecho pavimentado de grande fluxo em Caçador. 

 

2.2.1. Escolha da Via 

 

A via analisada foi escolhida devido a sua posição no centro da cidade. A rua 

dá diversos acessos para comércios locais, depósitos e para a Universidade. Possui 

tráfego intenso, tanto de veículos menores quanto ônibus e caminhões. Esta 

corresponde a Rua Primeiro de Maio conforme demarcação no mapa. 

 

Figura 15 - Demarcação Trecho no mapa 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

2.2.2.Características do Trecho 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador o trecho 

escolhido é antigo e portanto não possui registros de execução de serviço que 

especifiquem como e quando cada camada foi construída (IPPUC, 2018). 
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2.2.3. Método de Levantamento 

 

A avaliação das condições do pavimento foi produzida por meio das normas do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, estas normas consistem em 

classificar e avaliar as condições de deterioração do pavimento e fazer a contagem 

das patologias, para posteriormente definir o grau de conservação do mesmo. Neste 

trabalho foi avaliado apenas a deterioração superficial do trecho analisado, o método 

utilizado foi o Procedimento DNIT-PRO 006 (2003). 

Esse procedimento tem como objetivo básico apresentar o sistema de cálculo 

de um índice combinado de falhas, o Índice de Gravidade Global (IGG). Este índice 

permite classificar o estado geral do pavimento, com relação à incidência de defeitos 

analisados visualmente. O cálculo do IGG é baseado na atribuição de fatores de 

ponderação para cada evento mensurado. Para cálculo do IGG também precisamos 

encontrar o Índice de Gravidade Individual de cada defeito. 

Para classificação dos defeitos foi utilizada a norma DNIT 005 (2003) - 

TERMINOLOGIA, que também codifica os defeitos conforme gravidade de ocorrência. 

 

Quadro 01 - Codificação e classificação- DNIT 005 (2003) - TER 
(Continua) 

FENDAS CODIFICAÇÃO CLASSE DAS FENDAS 

FISSURAS F1 . . . 

Trincas no 
revestimento 
geradas por 
deformação 
permanente 
excessiva 

e/ou 
decorrentes 

do fenômeno 
de fadiga 

Trincas 
Isoladas 

Transversais 
Curtas TTC FC-1 FC-2 FC-3 

Longas TTL FC-1 FC-2 FC-3 

Longitudinais 
Curtas TLC FC-1 FC-2 FC-3 

Longas TLL FC-1 FC-2 FC-3 

Trincas 
Interligadas 

Jacaré 

Sem erosão 
acentuada 
nas bordas 
das trincas 

J . FC-2 . 

Com erosão 
acentuada 
nas bordas 
das trincas 

JE . . FC-3 
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Quadro 01 - Codificação e classificação- DNIT 005 (2003) - TER 
(Conclusão) 

Trincas no 
revestimento 

não 
atribuídas 

ao 
fenômeno 
de fadiga 

Trincas 
Isoladas 

Devido à retração térmica 
ou dissecação da base 
(solo-cimento) ou do 
revestimento 

TRR FC-1 FC-2 FC-3 

Trincas 
Interligadas 

Bloco 

Sem erosão 
acentuada 
nas bordas 
das trincas 

TB . FC-2 . 

Com erosão 
acentuada 
nas bordas 
das trincas 

TBE . . FC-3 

NOTA 1: Classe das trincas isoladas 

FC-1: São trincas com abertura superior à das fissuras e menores que 1,0mm. 

FC-2: são trincas com abertura superior a 1,0mm e sem erosão nas bordas. 

FC-3: são trincas com abertura superior a 1,0mm e com erosão nas bordas. 

NOTA 2: classe das trincas interligadas:  

As trincas interligadas são classificadas como FC-3 e FC-2 caso apresentem ou 
não erosão nas bordas. 

OUTROS DEFEITOS CODIFICAÇÃO 

Afundamento 

Plástico 

Local 
Devido a fluência plástica de 
uma ou mais camadas do 
pavimento ou do subleito 

ALP 

Da Trilha 
Devido a fluência plástica de 
uma ou mais camadas do 
pavimento ou do subleito 

ATP 

De 
Consolidação 

Local 

Devido a consolidação 
diferencial ocorrente em 
camadas do pavimento ou do 
subleito. 

ALC 

Da Trilha 

Devido a consolidação 
diferencial ocorrente em 
camadas do pavimento ou do 
subleito. 

ATC 

Ondulação Ondulações transversais causadas por instabilidade da 
mistura betuminosa constituinte do revestimento ou da base 

O 

Escorregamento (do revestimento betuminoso) E 

Exsudação do ligante betuminoso no revestimento EX 

Desgaste acentuado na superfície do revestimento D 

Panelas ou buracos decorrentes da desagregação do revestimento e ás 
vezes de camadas inferiores 

P 

Remendos 
Remendo Superficial RS 

Remendo Profundo RP 

Fonte: DNIT, (2006a) 
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Os defeitos relevantes ao método são definidos no quadro a seguir no qual 

expõe os fatores de ponderação, nota-se que não possui diferenciação entre 

remendos superficiais e profundos. 

 

Quadro 02 - Valores dos fatores de ponderação – DNIT 006 (2003) PRO 

Ocorrência 
Tipo 

Codificação de ocorrências de acordo com a Norma DNIT 
005/2002- TER efeitos nos pavimentos flexíveis e 

semirrígidos -Terminologia " 

Fator de 
Ponderação 

fp. 

1 Fissuras e Trincas Isoladas (FI, TTC, TTL, TCL, TLL e TRR) 0,2 
2 FC-2 (J e TB) 0,5 

3 

FC-3 (JE e TBE)  
 
NOTA: Para efeito de ponderação quando em uma mesma 
estação forem constatadas ocorrências tipos 1,2 e 3, só 
consideras as do tipo 3 para o cálculo da frequência relativa 
em percentagem (fr) e Índice de Gravidade Individual (IGI); do 
mesmo modo, quando forem verificadas ocorrências tipos 1 e 
2 em uma mesma estação, só considerar as do tipo 2. 

0,8 

4 ALP, ATP e ALC, ATC 0,9 
5 O, P, E 1,0 
6 EX 0,5 
7 D 0,3 
8 R 0,6 

Fonte: DNIT, (2006a) 
 

 

2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Registro da realização do trabalho de campo 

 

Foi definido um trecho para análise de 200 metros de comprimento, nesta 

extensão foram demarcadas 11 estacas intercalando-as entre as duas faixas de 

tráfego, numa distância de 20 metros, ou seja, foram marcadas 5 estacas de um lado 

e 6 estacas de outro lado da pista com uma distância 40 metros no mesmo lado da 

via. 
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Figura 16 – Enumeração das estacas na via 

 
Fonte: O próprio autor  

 

Figura 17 – Marcação das estacas com tinta  

 
Fonte: O próprio autor 

 

As áreas de análise de cada estaca foram delimitadas com 3m para cada lado, 

foram feitas análises visuais, considerando a presença de trincas, fissuras, 

afundamentos, remendos, ondulações, panelas, exsudações e desgastes superficiais 

no pavimento. Também foram verificadas medidas de flechas nas trilhas de roda 

internas e externas utilizando um gabarito com dimensões propostas pelo método, a 

base de madeira possui 1,20m de comprimento e 0,10m de altura. 
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Figura 18 – Delimitação da área de análise 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 19 - Gabarito para medição das flechas em trilha de roda 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.2 Levantamento dos defeitos da via 

 
O levantamento foi feito inicialmente com o preenchimento do inventário, 

contabilizando as falhas de cada estaca. 
 

Quadro 03 – Dados levantados na via 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.3 Cálculo do IGI e IGG 

 

Com base nas informações do inventário, foram calculados os índices de 
gravidade individual e posteriormente, como resultado final, foi calculado o índice de 
gravidade global, cujos resultados encontram-se expostos no quadro 04. 

 
Quadro 04 – Planilha de Cálculo do IGG para o trecho

 
Fonte: O próprio autor 
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Para a classificação da qualidade do pavimento com base no valor de IGG, foi 

adotado o quadro 05 determinado pelo procedimento avaliativo. 

 

Quadro 05 – Conceito de degradação do pavimento 

Conceitos Limites 

Ótimo 0 < IGG < 20 

Bom 20 < IGG < 40 

Regular 40 < IGG < 80 

Ruim 80 < IGG < 160 

Péssimo  IGG > 160 
Fonte: DNIT, (2006a) 

 
Assim, baseando-se na classificação normativa demonstrada no quadro acima, 

temos que o valor obtido de 288,79 classifica-se como conceito péssimo, indicando 

que o pavimento está com alto nível de degradação. 

 

2.3.4 Análise estatística dos dados obtidos 

 

De acordo com as análises feitas na planilha de cálculo, identificamos que os 

defeitos que mais contribuíram para o resultado péssimo foram as trincas transversais, 

longitudinais, couro de jacaré e afundamentos nas trilhas de roda. 

Sendo assim, foram elaborados gráficos de incidência e algumas imagens 

sobre as trincas. 

As trincas do tipo couro de jacaré, indicam má qualidade das camadas 

inferiores, envelhecimento da capa e grande incidência de tráfego. 
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Gráfico 01 – Porcentagem Trinca Couro de jacaré 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 20 – Trinca Couro de jacaré estaca 7

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 21 – Trinca couro de jacaré estaca 2 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 22 – Trinca couro de jacaré no ponto de ônibus estaca 4

 
Fonte: O próprio autor 

 

As trincas transversais encontradas na via são indícios de ruptura por retração 

térmica do revestimento. Abaixo podemos verificar a intensidade de trincas 

transversais ao longo do trecho. 
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Gráfico 02 – Porcentagem Trincas transversais 

 
Fonte: O próprio autor  

 
 

Figura 23 – Trinca Transversal longa estaca 7 

 
Fonte: O próprio autor 

 
As trincas longitudinais apresentaram-se predominantes nas estacas 2 e 5 e 

nos traz indícios de ruptura da capa asfáltica, com isso expõe o princípio de 

degradação por fadiga do pavimento. 
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Gráfico 03 – Porcentagem Trincas Longitudinais 

 
Fonte: O próprio autor  

 

 
Figura 24 – Trinca Longitudinal longa estaca 5

 
Fonte: O próprio autor 
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A partir de todas as observações feitas para alcançarmos uma visão geral sobre 

a incidência de defeitos foi elaborado o quadro abaixo que traz o resultado de que as 

mais críticas são as estacas localizadas próximas ao ponto de ônibus e as entradas 

de depósitos de mercadorias onde o tráfego de caminhões é intenso. 

 

Gráfico 04 – Demonstrativo de estacas mais criticas 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 

Figura 25 – Linha das estacas 2, 4 e 6, corredor de ônibus 

 
Fonte: O próprio autor 
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Figura 26 – Entrada do depósito próximo estaca 7 

 
Fonte: O próprio autor 

 
 
 
 
 

Figura 27 – Área das estacas mais criticas 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.3.5 Possíveis causas e sugestões de solução 

 

Com base nos estudos feitos a partir de hipóteses foi elaborado um quadro das 

possíveis causas de cada defeito apresentado ao longo da via, bem como uma 

solução inicial para o problema. 

 

Quadro 06 – Possíveis causas e sugestões de solução 

DEFEITOS POSSÍVEIS CAUSAS SUGESTÕES PARA 
SOLUÇÃO 

Afundamento Plástico 
Local 

Causada pela fluência plástica de 
uma ou mais camadas dos 
pavimentos. 

Sondagem nas camadas, 
para detectar origem do 
problema. 

Afundamento trilha de 
roda Por consolidação nas camadas. 

Sondagem nas camadas, 
para detectar origem do 
problema 

Afundamento 
Consolidação local 

Fluência plástica ou ruptura por 
cisalhamento das camadas do 
pavimento. 

Sondagem nas camadas, 
para detectar origem do 
problema 

Couro de jacaré 

Causadas pela repetição das ações 
do trafego, má qualidade das 
camadas e envelhecimento do 
asfalto. 

Sondagem nas camadas, 
para detectar origem do 
problema. 

Desgaste Deficiência no teor de ligante. 
Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Exsudação Excessiva quantidade de ligante. 
Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Fissuras 
Má dosagem do concreto, excesso 
de finos no revestimento. 

Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Panela 
Processo que ocorre devido ao 
acúmulo das solicitações do tráfego 
ao longo do tempo. 

Sondagem nas camadas, 
para detectar origem do 
problema. 

Remendo Má construção. 
Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Trinca longitudinal 
Contração da capa asfáltica devido 
as baixas temperaturas e 
endurecimento do asfalto. 

Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Trinca transversal 
Contração da capa asfáltica devido a 
variação de temperatura do asfalto. 

Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Trinca de Retração 
Devido à retração térmica do 
revestimento. 

Fresagem na área e 
execução de nova 
camada de revestimento. 

Fonte: O próprio autor 
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3. CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que a revisão bibliográfica possibilitou o entendimento de como é 

concebido o pavimento e como é a sua transformação ao longo de sua vida útil.  

A partir dos dados apontados empregando o Procedimento DNIT-PRO 006 

(2003), foi possível mensurar objetivamente a situação da via analisada.  

O trecho foi classificado como péssimo, onde o maior número de patologias 

estão localizadas em áreas de acelerações e frenagens ocasionadas principalmente 

por veículos pesados. 

Esta experiência de procurar entender as causas de cada patologia foi bastante 

interessante para a pesquisadora. 

A partir de uma análise expedita foram denominadas algumas soluções para 

os defeitos de forma que o pavimento não se deteriore ainda mais e evolua no seu 

processo de fadiga, resultando no aparecimento de mais buracos. Desse modo vemos 

a importância de investimentos em manutenções.  

A partir dos estudos feitos, recomenda-se o uso dessa metodologia pela 

prefeitura e departamentos de estradas para monitoramento e manutenção das 

rodovias sobre sua jurisdição, trazendo benefícios à sociedade como: menos 

acidentes e economia de recursos públicos. O setor de planejamento de obras pode 

utilizar esta metodologia para diagnosticar precisamente os problemas dos 

pavimentos e assim mensurar os investimentos necessários para solucionar os 

problemas mais críticos. 

Tendo em vista os benefícios do método utilizado, sugere-se a ampliação do 

uso deste entre os acadêmicos, podendo-se realizar trabalhos tais como: Diagnostico 

de outros trechos e análises comparativas, sendo eles diagnostico em rodovias 

estaduais e federais, e a aferição do método, aplicando-o em vias novas e antigas 

simultaneamente. 
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