
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1 

 

 

 

 

ANALISE OBJETIVA DO PAVIMENTO – ESTUDO DE CASO NA 

RODOVIA ESTADUAL RN-023 OCASIONADOS PELO TEMPO E 

FALTA DE MANUTENÇÃO  

Ismael Rodrigues de Vasconcelos1,  Andreza Kelly C. Nobrega.2 

 

Resumo:  O tráfego de caminhões pesados, as alterações climáticas e a falta de investimentos para promover 

a manutenção nas rodovias estaduais fazem com que os usuários dessas enfrentem problemas de desconforto 

e de insegurança quando nelas aparecem patologias que comprometem suas condições de uso. Este estudo 

teve como objetivo analisar um trecho de 30km da rodovia estadual RN-023, que liga as cidades de Coronel 

Ezequiel e Santa Cruz no Rio Grande do Norte, com intuito de identificar e classificar as manifestações 

patológicas presentes na superfície do pavimento. A metodologia utilizada consistiu numa revisão 

bibliográfica exploratória e descritiva, auxiliada por uma pesquisa de campo, empregando o método de 

observação direta, Norma DNIT-TER 005/2003 e DNIT-PRO 006/2003, auxiliado por registos fotográficos 

do pavimento. Os dados coletados permitiram verificar a existência de manifestações patológicas com 

frequência de ocorrência elevada, que foram classificadas como trincas, fissuras, panelas, exsudação, 

ondulações, escorregamentos, afundamentos e remendo. Os resultados obtidos demonstram a necessidade de 

realização de uma manutenção corretiva para promover boas condições de tráfego, devolvendo o conforto e a 

segurança aos usuários da  rodovia estadual. 

Palavras chaves: Manifestações patológicas. Segurança. Manutenção corretiva. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As rodovias estaduais sofrem com a falta de manutenção porque não há investimento dos governos, fato que 

proporciona o surgimento de manifestações patológicas que comprometem a segurança e o conforto dos seus  

usuários, além de ocasionar prejuízos econômicos dependendo do estado no qual se encontram essas rodovias. 

Nessa perspectiva, ressalta a necessidade da realização de avaliações regulares das rodovias, que sejam 

capazes de informar o quanto a segurança, o conforto e os custos operacionais são prejudicados pelos defeitos 

decorrentes das manifestações patológicas, e de trazer soluções para que esses defeitos sejam reparados, visando 

a ampliação da vida útil das rodovias  [1]. 

Para que uma rodovia seja classificada como de boa qualidade deve apresentar não só conforto e segurança, 

mas, também, a eficiência econômica as rodovias são os meios mais importantes no Brasil para promover o 

desenvolvimento do comércio e do turismo entre os municípios e estados brasileiros [1]. 

O pavimento é uma estrutura construída em camadas assentes sobre o subleito, terreno natural também 

denominado de fundação que para ter um bom desempenho estrutural ao longo da sua vida útil depende da 

execução das camadas que o constituem, nos aspectos: espessura, rigidez, subleito, interação entre essas camadas 

do pavimento. Bem como a camada de revestimento deve ser bemexecutada para impedir a infiltração das águas 

da chuva que causa patologias [2].  

Neste contexto, verifica-se que além da boa execução do pavimento deve ocorrer investimentos e 

manutenção, após a sua execução, para que o mesmo desempenhe a função para qual foi construído.  Logo, é  

dever do estado e do município, fiscalizar e investir na correção quando dectado as manifestações patologicas 

nas rodovias e vias urbanas. Porém, não colocam em prática, embora saibam da importância da melhoria das 

condições de tráfego nas vias e rodovias para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios e estados. 
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O presente trabalho tem como objetivo analisar e avaliar as manifestações patológicas  num  trecho de 30Km 

da rodovia estadual RN-023, que liga as cidades Coronel Ezequiel e Santa Cruz, conforme a metodologia 

descrita nas normas do DNIT-TER 005 [3] e DNIT-PRO 006 [4]. 

 

2. REVISÃO TEÓRICA  

2.1 Definição  e Tipos de Pavimento 

Pavimento é definido como uma estrutura construida sobre o terreno de fundação denominado de subleito, e 

essa estrutura é executada com a função de resistir à ação das cargas de roda dos veículos, uma boa qualidade do 

rolamento e a ação do tempo, devendo ser dimensionada de maneira a resistir as tensões geradas sobre ela pelo 

tráfego de veículos e clima, bem como fatores de segurança, conforto e economia [1 -5].  

Os pavimentos são classificados em rígidos, flexíveis e semi-rigido, sendo os pavimentos rígidos aqueles que 

apresentam revestimento de concreto de cimento Portland e os flexíveis são aqueles que possuem uma camada 

de rolamento asfáltica e de base [6]. 

Os pavimentos semi-rígidos são os que apresentam uma deformabilidade maior que o rígido e menor que o 

flexível constituído de uma base semiflexível (solo-cal, solo-cimento, solo alcaltroado, etc.) e de  camada 

superficial flexível (concreto  asfáltico, tratamento superficial betuminos) [5]. 

Os pavimentos rígidos são aqueles em que o revestimento tem uma  elevada  rigidez em relação  às  camadas  

inferiores e,  portanto,  absorve  praticamente todas as tensões provenientes do carregamento aplicado [5]. 

A escolha pelo tipo de pavimento a ser executado numa determinada área deve levar em consideração uma 

série de fatores, pois os rígidos são mais apropriados para serem executados em áreas de tráfego urbano e de 

maior intensidade. Porém, tem a questão do fator econômico que leva a escolha dos pavimentos flexíveis, pois 

possuem menor custo de construção e os prazos de execução são bem mais rápidos [7].  

2.2 Principais Manifestações Patológicas em Pavimentos Flexíveis  

De acordo com [3] as principais manifestações patológicas que podem ocorrer em pavimentos flexíveis são: 

trincas, fissuras, panelas, exsudação, ondulações, escorregamentos, afundamentos e remendo.  

As trincas são fendas que ocorrem na camada  de revestimento dos pavimentos flexíveis, são facilmente 

visível a vista desarmada, e possuem abertura superior à da fissura, podendo apresentar-se sob a forma de trinca 

isolada ou trinca interligada. Enquanto as fissuras se diferenciam das trincas porque são fendas de largura capilar 

isoladas, instaladas longitudinal, transversal ou obliquamente ao eixo da rodovia, e somente nítidas a olho nu a 

uma distância inferior a 1,5 m [3]. 

As panelas são buracos que apresentam tamanhos variados e se sintuam na camada de revestimento do 

pavimento, que tem como possíveis causas as trincas por fadiga e a desagregação localizada na superfície do 

pavimento [8].  

A exsudação é o excesso de ligante betuminoso que se apresenta na superfície do pavimento, decorrente da 

migração do ligante através do revestimento [3]. Essa manifestação patalogica cria manchas pretas e brilhantes 

de dimensões variadas, e ainda superfície lisa de baixa resistência à derrapagem, a qual sua ocorrência pode  

acontecer nas trilhas de roda ou em qualquer porção da superfície do pavimento [9]. 

Ondulações, também denominado de corrugações transversais ou costela de vaca, são .manifestações 

transversais ao eixo da via, que ocorrem nas camadas de desgaste constituídas por revestimento superficial [1].   

O escorregamento é um deslocamento do revestimento em relação à camada subjacente do pavimento, com 

aparecimento de fendas em forma de meia-lua decorrente da baixa resistência da massa asfáltica ou a falta de 

aderência entre a camada de revestimento e a camada subjacente. E os veículos também podem ocasionar os 

escorregamentos quando causam deslizamento ou a deformação da massa asfáltica na área de frenagem [1]. 

 O afundamento é um defeito que se caracteriza por uma deformação permanente em forma de depressão da 

superfície do pavimento, acompanhada, ou não, de solevamento, podendo apresentar-se sob a forma de 

afundamento plástico ou de consolidação [3, 8]. 

O remendo é considerado um defeito que se caracteriza por  buraco ou panela preenchida com uma ou mais 

camadas de pavimento na operação denominada de “tapa-buraco” [3].  

 As patologias presentes nos pavimentos flexíveis devem ser quantificadas e analisadas por meio do cálculos 

dos parâmetros de índice de gravidade individual (IGI) e índice de gravidade global (IGG). Esses índices irão 

identificar o nível de deterioração da superfície do pavimento, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

adequadas.  
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3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA  

3.1  Localização da Área de Estudo 

 O estudo se desenvolveu em um trecho da rodovia estadual RN-023 (Figura 1), devido a sua ligação e divisa 

da Paraíba com o Rio Grande do Norte até o litoral norte, fato que demonstra a sua relevância geográfica, pois 

poderia ser transformada em uma via de acesso importante entre o interior do RN e as rodovias federais 406, 304 

e 226. 

 

Figura 1. Trecho analisado da RN-023. (Plataforma Google Maps). 

Foi analisado 30Km da rodovia estadual RN-023, trecho que liga as cidades de Coronel Ezequiel a Santa 

Cruz. O mesmo apresenta um transito moderado, sendo o maior tráfego de carros pesados (caminhões), 

ocasionando o desgaste do pavimento. Esse trecho também é bem utilizado por turistas que se desloca para 

cidade de Santa Cruz, onde abriga a Estátua de Santa Rita de Cássia, maior estátua religiosa da América Latina.  

As visitas ao trecho foram realizadas no turno vespertino. Nesse período estava ocorrendo em outros trechos 

dessa rodovia a operação “Tapa Buraco”.  

 

3.2 Metodologia  

 

A metodologia empregada para realização desse estudo foi a pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva 

auxiliada por uma pesquisa de campo, empregando o método de observação direta auxiliado por registos 

fotográficos do pavimento e o da análise/classificação das manifestações patológicas observadas, conforme a 

classificação da Norma DNIT 005 [3]. 

A avaliação dos dados coletados foi dada s utilização dos seguintes parâmetros: Índice de gravidade 

individual (IGI) e Índice de gravidade global (IGG). Ademais, do cálculo das frequências absolutas e relativas 

das ocorrências inventariadas, conforme metodologia apresentadas na norma DNIT-TRE 006 [4]. 

O IGI para cada uma das ocorrências inventariadas deve ser calculado pela equações a seguir: 

 fr = (fa X100)/n                                          Equação 1   

Onde: 

fr - freqüência relativa; 

fa - freqüência absoluta; 

n - número de estações inventariadas; 

IGI= fr  x fp                                                 Equação 2     

Onde: 

fp: fator de ponderação A frequência absoluta (fa) corresponde ao número de vezes em que a ocorrência foi 

verificada e a relativa (fr). 
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Já o indice de gravidade global (IGG) também é obtido por meio da fórmula: 

 

IGG = ∑IGI                                                  Equação 3 

 

Onde: 

Σ IGI - somatório dos Índices de Gravidade Individuais, calculados de acordo com o estabelecido na equação 1. 

O Índice de Gravidade Global deve ser calculado para cada trecho homogêneo. 

  Segundo a Norma DNIT-TRE 006 [4], o conceito de degradação do pavimento tem os seguintes parâmetros. 

 

Tabela 1: Conceito de degradação do pavimento em função do IGG 

Conceitos Limites 

Ótimo 0 < IGG ≤ 20 

 Bom 20 < IGG ≤ 40 

Regular 40 < IGG ≤ 80 

Ruim 80 < IGG ≤ 160 

Péssimo IGG ≥ 160 

                  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Manifestações Patológicas Identificadas  

No pavimento estudado foram verificadas a existência de manifestações patológicas do tipo trincas, panelas, 

remendos, exsudação e outros defeitos não patológicos.  

Em todo o trecho analisado foi observado na superfície de rolamento trincas (Figura 2), que podem ter 

ocorrido por fadiga devido a solicitação imposta pelo tráfego, dilatações térmicas provocadas pelo clima, falhas 

na execução, na temperatura de compactação ou mesmo na dosagem da mistura asfáltica, entre outros fatores.  

 

 

Figura 2. Trinca Longitudinal. Fonte: (Autoria Própria) 

 

 

Na Figura 3, mostra a ocorrência da manifestação patológica “couro de jacaré”, provavelmente provocada 

pelas repetições da carga do tráfego. 
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Figura 3. Trinca Couro de Jacaré. Fonte: (Autoria Própria) 

A Figura 4 mostra o desenvolvimento das panelas no pavimento analisado, essa manifestação patológica foi 

encontrada em grande frequência nos três trechos analisados. Em todos os casos as panelas eram bem próximas, 

variavam apenas no tamanho, no máximo 1 metro de extensão. Vale ressaltar, que essas se desenvolveram em 

lugares que já haviam passado por medidas paliativas (remendos).  

                   

Figura 4. Panelas. Fonte: (Autoria Própria) 

    Observou que os remendos no trecho foram mal executados a medida que a maioria das panelas encontradas 

nos três trechos foi em lugares que já haviam sido remendados (Figura 5). Provavelmente, pode desencadear 

outras manifestações patológicas, verificou-se o descuido na hora da manutenção, onde tinha remendos 

desnivelado ocasionando o desconforto e segurança de quem transita nesse trecho.  

 

Figura 5. Remendo. Fonte: (Autoria Própria) 
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Verificou-se, ainda, a ocorrência de exsudação em todos os trechos, só quem em pequena escala, como 

podemos observar (Figura 6) pelo filme de material betuminoso que aparece na superfície do pavimento criando 

um brilho vítreo, que pode ter sua causa vonculada a migração do ligante por meio do revestimento e baixo 

conteúdo de vazios.  

 

 

Figura 6. Exsudação. Fonte: (Autoria Própria) 

Outros defeitos encontrados no trecho da rodovia estadual analisada foram: falta de sinalização adequada, 

poucas placas de sinalização, ausência de acostamento, drenagem deficiente por não conter valas para o 

escoamento da água (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Outros defeitos. Fonte: (Autoria Própria) 
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4.2 Analise Funcional do Pavimento  

     4.2.1 Avaliação Objetiva da Superfície: IGG (Índice de Gravidade Global)  

O inventário obtido para indicar o Estado da Superfície do Pavimento encontra-se reprensentado nos Quadros 

1,2 e 3. 

 

 

Quadro 1. Inventário do Estado da Superfície do Pavimento – Trecho 1 

 

 

Quadro 2. Inventário do Estado da Superfície do Pavimento – Trecho 2 
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Quadro 3. Inventário do Estado da Superfície do Pavimento – Trecho 3 

 

O Índice de Gravidade Global obtido para os trechos descritos nos inventários apresentados acima 

apresentam as Frequências Relativas para cada manifestação identificadas nos trechos (Quadros 4, 5 e 6). 

 

 

Quadro 4. Inventário do Estado da Superfície do Pavimento – Trecho 1 

O trecho 1 após calculado a frequência relativa e índice de gravidade individual foi obtido o índice de 

gravidade global, ou seja é o somatório do IGI. O IGG no trecho 1 foi maior que 160, de acordo com [4] este 

trecho se encaixa em péssimo estado, não atendendo aos parâmetros de segurança e conforto que o motorista 

deve ter. Esse IGG deu muito alto, pois o itens 3 (JE, TBE),4 (ALP, ATP, ALC, ATC),5 (O, P, E) tem um fator 

de ponderação alto, logo quando a frequência absoluta é em grande quantidade isso tem um peso enorme no 

resultado do IGG.  
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Quadro 5. Inventário do Estado da Superfície do Pavimento – Trecho 2 

O trecho 2 após calculado a frequência relativa e índice de gravidade individual foi obtido o índice de 

gravidade global, ou seja é o somatório do IGI. O IGG no trecho 1 foi maior que 160, de acordo com [4] este 

trecho se encaixa em péssimo estado, não atendendo aos parâmetros de segurança e conforto que o motorista 

deve ter. Esse IGG deu muito alto, pois o itens 3 (JE, TBE),4 (ALP, ATP, ALC, ATC),5 (O, P, E) tem um fator 

de ponderação alto, logo quando a frequência absoluta é em grande quantidade isso tem um peso enorme no 

resultado do IGG. Nesse trecho o movimento é constante, onde tem um povoado das cachoeiras no qual tem 

escola, posto de saúde e pequenos comércios. Isso acarreta no transito frequente influenciando a degradação do 

pavimento junto com a questão do tempo.   

 

 

Quadro 6. Inventário do Estado da Superfície do Pavimento – Trecho 3 

O trecho 3 após calculado a frequência relativa e índice de gravidade individual foi obtido o índice de 

gravidade global, ou seja é o somatório do IGI. O IGG no trecho 1 foi maior que 160, de acordo com [4] este 

trecho se encaixa em péssimo estado, não atendendo aos parâmetros de segurança e conforto que o motorista 

deve ter. Esse IGG deu muito alto, pois o itens 3 (JE, TBE),4 (ALP, ATP, ALC, ATC),5 (O, P, E) tem um fator 

de ponderação alto, logo quando a frequência absoluta é em grande quantidade isso tem um peso enorme no 

resultado do IGG. Nesse trecho foi computado o maior IGG, no qual é o transito é intenso de veículos pesados, 

pois tem uma série de granjas no trecho, o transito de caminhões para entrega de rações e na retirada de aves e 

ovos constantemente, em razão desses fatores o pavimento sofre cargas mais intensas nesse trecho por isso o 

aparecimento de diversas manifestações patológicas.  

Verifica-se que  o Trecho 1, Trecho 2 e Trecho 3 se encontram no estado péssimo, pois seu IGG>160.  

A manutenção proposta para todas as patologias encontradas, seria o corte retangular da área afetada em 

seguida a limpeza da área que será aplicada o asfalto, fazer o preenchimento da área com a massa asfáltica, 

compactar a área com uma placa vibratória ou um rolo compactados e regularizando o sistema de drenagem do 

local para que não ocorra o aparecimentos futuros de novas patologias.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A referente pesquisa possibilitou adentrar em conhecimentos técnicos e métodos de avaliações voltados a 

superfície do pavimento flexível, trazendo definições, características, tipos de patologias e a forma de 

manutenção. 

Contudo, é possível relatar que, em linhas gerais a superfície do trecho analisado da RN - 023 está em péssimo 

estado conforme foi feita a analise do percurso em todos os sentidos, portanto não está no padrão de um rodovia 

que se pode transitar com segurança, isto acarreta que os governo tenha que olhar essa área com maior atenção 

pois é um percurso que ocorre vários acidentes durante todo ano.  

Após a analise dos trechos foi visto que a RN-023 está precisando urgentemente de uma manutenção correta, 

segundo os resultados obtidos nos quadros 4,5,6, isso mostra que o descuido com as rodovias estaduais no estado 

do Rio Grande do Norte é enorme. 

Entretanto, vejo que esse trecho teria que ocorrer um estudo estrutural do mesmo pavimento estudado nesse 

trabalho, isso iria possibilitar conhecer e avaliar as camadas inferiores, e, dessa forma, iria complementar a 

avaliação funcional da superfície do pavimento já realizada, dando uma maior dimensão da real situação do 

mesmo, e melhorando para que os que transitam tenham um maior conforto. 

Diante o que foi relatado, o trabalho apresentou todos os quesitos mostrados em seu método, só que fica  

aberto como base para analises comparativas futuras do trecho em analise, possibilitando estudos mais amplos 

em sua particularidade. 
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