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RESUMO 

 

 

Introdução: Estudos têm demonstrado os inúmeros benefícios que as estradas pavimentadas têm 

proporcionado a população no mundo todo. A pavimentação tem sido o meio mais eficaz de ligação 

entre cidades diferentes, por isso, as pesquisas para avaliação do desempenho em misturas asfáltica 

vem se evoluindo muito sob o ponto de vista tecnológico. Sendo assim, os estudos desenvolvidos 

no campo e em laboratórios nos permitirá resultados mais precisos para o aumento da serventia dos 

pavimentos flexíveis. As mudanças no padrão da expectativa de vida das pessoas, ocorridas 

principalmente a partir das últimas décadas, fizeram com que a pavimentação crescesse de forma 

ordenada e regular, estando cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e tornando-se assim 

cada vez mais necessário estudar mecanismos que ajudem essa crescente população a se deslocar 

de um lugar a outro com mais qualidade, conforto e segurança. Objetivo: Este trabalho teve como 

foco mostrar a importância dos estudos das patologias em pavimentos flexíveis visando encontrar 

maneiras de recupera-las e mantê-las sempre em um bom estado de rodagem. Metodologia: Para 

a execução deste estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em relação ao tema e teve como 

exemplo um estudo de caso cujo principal objetivo foi definir as soluções para a restauração do 

pavimento existente, para que este resista às solicitações do tráfego para um período de projeto de 

10 (dez) anos, oferecendo conforto e segurança a seus usuários. Conclusão: O presente estudo 

permitiu avaliar as principais contribuições dos pavimentos flexíveis para a melhoria de sua 

serventia e de seu desempenho, bem como investigar suas principais patologias, comportamentos 

estruturais e as condições de tráfego, além de abordar seus aspectos e benefícios como fator de 

suma importância para que se tenha maior incentivo a recuperação dos pavimentos asfálticos. 

 

Palavras-chave: Pavimentação. Patologias. Recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que esta via estimule novas vias, da mesma forma que uma estrada possibilita a construção de 

outras tantas. ” 

                                                  Liedi Bariani Bernucci, et al 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O transporte terrestre tem se evoluído constantemente ao longo dos anos. Isso atribui a 

necessidade do ser humano em estar continuamente buscando formas mais rápidas e econômica 

para transportar materiais, pessoas e bens de um lugar a outro com conforto e em segurança.  

As estradas pavimentadas tem se destacado diariamente devido a facilidade e rapidez com 

que se promove o transporte. Os benefícios gerados por elas é de suma importância para o 

desenvolvimento socioeconômico mundial, pois há uma economia considerável relativo ao tempo 

de viagem e ao custo de operação além de oferecer maior conforto e segurança aos seus usuários. 

Devido a isso a necessidade de conservação e recuperação dos pavimentos tem se tornado cada vez 

mais indispensável e essencial ao bem estar da sociedade. (GONÇALVES, 2002, p.2).  

Segundo DNER (1996, p.265) o controle de qualidade de um pavimento é uma garantia do 

sucesso de toda a construção. Nele os métodos de ensaio são especificados para garantir que a obra 

apresente as normas de qualidade mínimas ao seu comportamento específico e adequado. Sendo 

assim a qualidade do pavimento será assegurada pelo controle administrativo, técnico ou 

qualitativo. 

A medida em que se utiliza as rodovias, seu desgaste é natural dentro de um tempo 

determinado. Com isso é inevitável que haja um controle de restauração ou reparação dos 

pavimentos já existentes. (SENÇO, 2001, p.2)  

Geralmente as patologias em pavimentos flexíveis estão associadas as condições 

ambientais, a falta de manutenção e ao excesso de carga dos veículos. 

De acordo com DNIT (2006, p.31) no âmbito da Engenharia Civil, o interesse pela 

reconstrução de estradas pavimentadas apresenta-se como um fator determinante à medida que 

aumenta a expectativa de vida de um pavimento. Para se elaborar um projeto de engenharia 

específico é preciso seguir os instrumentos integrantes das Diretrizes Básicas para Elaboração de 

Estudos e Projetos Rodoviários.  

Para avaliar um pavimento em operação deve-se fazer a avaliação das falhas eventuais e 

das consequências de restauração assim como a preocupação em mantê-la ativa enquanto se faz os 

reparos necessários. Os métodos usados para dimensionar ou recuperar um pavimento também 

devem levar em consideração a degradação ambiental. Sendo assim deve se valorizar as 

alternativas de materiais priorizando materiais recicláveis. Um exemplo é o geotêxtil que está sendo 
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utilizado para reforço das camadas do pavimento para evitar a propagação de trincas, proteger as 

camadas e ajudar na impermeabilização. (FERNANDES, 2005, p.31). 

Conforme Senso (2001, p.27), com relação ao concreto betuminoso ou concreto betuminoso 

usinado a quente, pode-se dizer que: 

É o mais nobre dos revestimentos flexíveis. Consiste na mistura íntima de 

agregado, satisfazendo rigorosamente especificações, e betume devidamente 

dosado. A mistura é feita em usina, com rigoroso controle de granulometria, teor 

de betume, temperaturas do agregado e do betume, transporte, aplicação e 

compressão, sedo mesmo o serviço de mais acurado controle dos que compõem as 

etapas da pavimentação. (SENSO, 2001, p.27). 

Nesse sentido, a uma preferência pelo uso do concreto betuminoso, quando o ligante é o 

asfalto, nas construções e recuperações de pavimentos em estradas e vias expressas. (SENÇO, 

2001, p.27). 

Concordando com Bernucci et al. (2006, p.157) os requisitos técnicos e de qualidade de um 

pavimento asfáltico são atendidos com uma dosagem correta dos materiais constituintes e com um 

projeto adequado da estrutura do pavimento, tudo isso deve ser compatível com as outras camadas 

escolhidas. 

Deve-se fazer inspeções e manutenção periodicamente nos pavimentos para que sua 

durabilidade seja compatível com sua vida útil de projeto.   
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

 

Levantar e analisar as principais manifestações patológicas existentes em pavimentos 

flexíveis, apresentando um estudo de caso que visa mostrar como recuperá-las mantendo as 

eficientes, seguras e sempre em um bom estado de rodagem. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar as principais patologias dos pavimentos flexíveis; 

 Apresentar conceitos sobre recuperação de um pavimento flexível construído com Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente(CBUQ); 

 Analisar um caso real a respeito do tema; 

 Investigar o comportamento e as condições de tráfego de um pavimento que esteja 

deformado 

 Estudar a medição de índice de qualidade e serventia. 

 Apresentar conclusões sobre as possíveis causas das patologias em pavimentos flexíveis 

construídos a partir do concreto betuminoso usinado a quente, bem como reparos para o 

caso analisado. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

PATOLOGIA EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E SUA RECUPERÃO 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente(CBUQ) 

 
MARIA DE LOURDES CARDOSO SANTOS  

PROFº. DR. GILBERTO FERNANDES 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: Estudos têm demonstrado os inúmeros benefícios que as estradas pavimentadas tem 

proporcionado a população no mundo todo. A pavimentação tem sido o meio mais eficaz de ligação 

entre cidades diferentes, por isso, as pesquisas para avaliação do desempenho em misturas asfáltica 

vem se evoluindo muito sob o ponto de vista tecnológico. Sendo assim, os estudos desenvolvidos 

no campo e em laboratórios nos permitirá resultados mais precisos para o aumento da serventia dos 

pavimentos flexíveis. As mudanças no padrão da expectativa de vida das pessoas, ocorridas 

principalmente a partir das últimas décadas, fizeram com que a pavimentação crescesse de forma 

ordenada e regular, estando cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e tornando-se assim 

cada vez mais necessário estudar mecanismos que ajudem essa crescente população a se deslocar 

de um lugar a outro com mais qualidade, conforto e segurança. Objetivo: Este trabalho teve como 

foco mostrar a importância dos estudos das patologias em pavimentos flexíveis visando encontrar 

maneiras de recupera-las e mantê-las sempre em um bom estado de rodagem. Metodologia: Para 

a execução deste estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em relação ao tema e teve como 

exemplo um estudo de caso cujo principal objetivo foi definir as soluções para a restauração do 

pavimento existente, para que este resista às solicitações do tráfego para um período de projeto de 

10 (dez) anos, oferecendo conforto e segurança a seus usuários. Conclusão: O estudo permitiu 

avaliar as principais contribuições dos pavimentos flexíveis para a melhoria de sua serventia e de 

seu desempenho, bem como investigar suas principais patologias, comportamentos estruturais e as 

condições de tráfego.   

 

 

Palavras-chave: Pavimentação. Patologias. Recuperação. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Studies have shown the numerous benefits that paved roads have provided to the  

 

_____________________________ 
1 Autora, Graduanda em Engenharia Civil pela UNICERP. 

2 Orientador, Professor e Doutor em Pavimentação; UFOP/UNICERP. 
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population worldwide. Paving has been the most effective means of linking different cities, so 

research for performance evaluation in asphalt mixes has been evolving greatly from the 

technological point of view. Therefore, the studies developed in the field and in laboratories will 

allow us more precise results for the increase of the use of flexible pavements. The changes in the 

standard of life expectancy of people, mainly occurring in the last decades, have caused the 

pavement to grow in an orderly and regular way, being more and more present in the daily life of 

the people and making it more and more necessary to study mechanisms that help this growing 

population to move from one place to another with more quality, comfort and safety. Objective: 

This study aimed to show the importance of studies of pathologies in flexible pavements in order 

to find ways to recover them and keep them in a good state of running. Methodology: For the 

execution of this study, a bibliographical research was carried out in relation to the theme and had 

as example a case study whose main objective was to define the solutions for the restoration of the 

existing pavement, so that it resists the requests of the traffic for a period of ten (10) year project, 

offering comfort and security to its users. Conclusion: The study allowed to evaluate the main 

contributions of flexible pavements to improve their performance and performance, as well as to 

investigate their main pathologies, structural behavior and traffic conditions.  

 

Keywords: Paving. Pathologies. Recovery. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Os pavimentos são estruturas que possuem várias camadas, mas é o revestimento que se 

destina a receber diretamente a ação climática e a carga de roda dos veículos. Vale ressaltar que 

essas camadas devem ser resistentes aos esforços verticais e horizontais para que sua destinação 

seja satisfatória aos requisitos de durabilidade. (SENÇO 2007, p.7). Sendo assim o modelo de 

estrutura de um pavimento varia muito devido as características dos materiais usados em sua 

confecção. As técnicas construtivas e o conhecimento dos métodos de que se dispõe são 

importantes fatores a se considerar. (MEDINA; MOTTA, (2015, p.349), 

Nesse contexto é necessário atentar-se a situação climática, a disponibilidade de materiais 

e a solicitação do tráfego, pois eles só serão ditos apropriados ou coerente quando permitirem um 
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desempenho que seja confiável em termos dos mecanismos mais importantes que darão condições 

a vida útil de serviço do pavimento. (GONÇALVES 2002, p.9) 

O tráfego varia muito quanto ao tipo de serventia. Uma das maiores dificuldades pra se 

fazer um bom dimensionamento de um pavimento é a previsão do tráfego futuro e a avaliação das 

patologias causadas pelas diferentes cargas absorvidas por ele.  

BERNUCCI, et al (2006, p. 468) declara que quando o revestimento estiver comprometido 

estruturalmente ou tiver uma previsão de aumento no tráfego, deve se dar preferência para 

alternativas que englobem um recapeamento da estrutura ou um tratamento de reforço as camadas 

já existentes. Contudo mesmo que o pavimento não apresente deformações significativas, é preciso 

que se faça a adoção de um reforço estrutural para que haja um nível mais significativo de 

segurança ao trafego futuro. (BRASIL, 2006, p.49)  

Quando se tem uma superfície de boa aderência ao pneu do veículo, há uma redução 

considerável de gastos com as rodovias e consequentemente com os veículos. Deve-se ressaltar 

que todas as camadas do pavimento tem uma função específica e uma das maiores funções do 

pavimento é proporcionar um tráfego seguro, confortável e que suporte a combinação das 

condições climáticas com materiais que sejam capazes de suportar os esforços que decorrem do 

tráfego. (Balbo,2007, p.36).  

Segundo Bernucci et al. (2006, p.157) no Brasil na maioria dos pavimentos é usado o 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) que pode variar quanto a fonte. Quando 

proporcionada e processada de forma adequada, garante a estrutura impermeabilidade, 

estabilidade, durabilidade, flexibilidade, resistência à derrapagem, à fadiga e ao trincamento 

térmico de acordo com o tráfego e o clima local.  

A recuperação dos pavimentos flexíveis é um meio de controlar as manifestações de 

patologias presentes no mesmo, diferindo conforme a tipologia do problema, as cargas atuantes e 

a resistência do solo.  

A escolha do tema justifica-se pela relevância de se direcionar a atenção para a qualidade 

dos pavimentos e obter melhores condições de tráfego e de acreditar que um pavimento em perfeito 

estado de conservação pode salvar vidas, além de trazer grandes benefícios econômicos a sociedade 

de uma maneira geral. 
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3.2 METODOLOGIA 

O presente estudo constitui-se de um trabalho de revisão bibliográfica de método 

qualitativo, que utiliza de documentos como livros, normas dentre outros referenciais na 

contextualização histórica do tema, buscar-se há explicações baseadas em referências publicadas 

na concepção de renomados autores e pesquisadores do tema escolhido. 

Para o estudo de caso apresentado o discente buscou informações de todo o relatório 

realizado pela empresa que executou toda a obra de restauração da rodovia estudada. 

 

3.2.1 Classificação dos pavimentos 

 

De acordo com Bernucci, et al. (2006, p.09), a classificação dos pavimentos basicamente 

são dois tipos, mas para indicar o tipo de revestimento houve o acréscimo de um terceiro, que é a 

mistura dos dois primeiros, tornando-se assim três tipos: pavimento rígido, pavimento semi-rígido 

e pavimento flexível.  

 Rígido: São os pavimentos constituídos basicamente por uma placa de concreto. Seu 

revestimento é muito rígido em relação as camadas inferiores, com isso absorve mais as 

tensões devido a carga de roda dos veículos. 

 Semi-rígido: São os pavimentos constituídos por materiais betuminosos e também camadas 

de materiais com ligantes hidráulico. Essa mistura reduz consideravelmente seu conjunto 

de deformabilidade. 

 Flexível: São os pavimentos constituídos por misturas asfálticas e agregados. Possui 

camada distinta que distribui as tensões recebidas uniformemente devido a sua elasticidade.  

 

3.2.2 Camadas da pavimentação flexível 

 

Conforme Bernucci, et al. (2006, p.337) geralmente os pavimentos flexíveis estão associados ao 

asfalto, sendo que seu revestimento apoia sobre uma camada de base, outra de sub-base e por fim 

uma de reforço do subleito, esta, apoiada sobre o subleito, ambas constituídas por materiais 

granulares, solos ou misturas de solos.  

 Base: ´´Camada da pavimentação destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos 
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veículos, distribuindo-os adequadamente à camada subjacente, executada sobre a sub-base, 

subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e compactado``. (DNIT-ES 141, 

2010, p. 2) 

 Sub-base: ´´camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas funções 

desta, executada sobre o subleito devidamente compactado e regularizado``. (DNIT-ES 

139, 2010, p.2) 

 Reforço do subleito: ´´ camada estabilizada granulometricamente, executada sobre o 

subleito devidamente compactado e regularizado, utilizada quando se torna necessário``. 

(DNIT-ES 138, 2010, p.2)   

 Subleito:´´É o terreno de fundação onde será apoiado todo o pavimento. Deve ser 

considerado e estudado até as profundidades em que atuam significativamente as cargas 

impostas pelo tráfego (de 0,60 a 1,50 m de profundidade). `` (MARQUES, (2006, p.6) 

 

3.2.3 Patologias nos pavimentos flexíveis 

 

De acordo com DNER-PRO 269 (1994, p.11) o grau de deterioração e o tipo de patologia 

de uma rodovia é determinado através de análises da condição estrutural e funcional do pavimento 

já existente. Essa análise é feita a partir do trincamento, da irregularidade da superfície, da deflexão 

e da serventia retratada pelo Índice de Gravidade Global(IGG). A partir dos dados levantados, é 

possível definir medidas para o cálculo do recapeamento, recomendar a melhor medida corretiva e 

principalmente compatibilizar os cálculos com o estado da condição superficial do pavimento em 

questão, adaptando-a às restrições de natureza econômica.  

Identificar os fatores que assegurem uma boa qualidade do pavimento deve ser primordial 

para sua manutenção e recuperação. Assim, o propósito essencial de qualquer intervenção dirigida 

a um pavimento deve ser sempre estudada por profissionais habilitados em cada área específica.  

 

3.2.4 Recuperação dos pavimentos Flexíveis   

 

Segundo o DNER (1996, p.45) para se realizar um projeto de restauração, deverá ser 

verificado a existência de alguns fatores que devido à falta de cuidados ambientais desde a 

concepção do projeto, produzem impactos negativos como: Erosões, inundações, assoreamentos e 

represamentos; Potencialização de endemias e proliferação de vetores nocivos; Conflitos com áreas 
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urbanas e em interfaces com áreas a serem protegidas; Dificuldade ou impossibilidade de 

continuidade de exploração em pedreiras; Caracterização de pontos negros, dentre outros.  

Para Fernandes (2005, p.33) os fatores que interferem em um projeto de uma via são 

diversos, entre os quais se destacam; o número e a intensidade das cargas atuantes, os materiais 

constituintes das camadas, a natureza do solo de subleito, condições de drenagem e aspectos 

ambientais. Com o objetivo de se encontrar parâmetros da estrutura de uma via nos pontos mais 

críticos são realizados experimentos em escala real, onde as seções são devidamente estudadas. 

As patologias em pavimentos são associados a prováveis causas de seus aparecimentos, o 

importante é que seja feito um diagnóstico correto e adequado a cada tipo de situação, para que 

seja elaborado o mais eficiente tipo de restauração. 

 

3.2.5 Levantamento de campo 

 

 DNER-PRO 159 (1985, p.4) diz que deve-se fazer um rigoroso levantamento de campo 

para que seja determinado os seguintes parâmetros: Demarcação do trecho; Determinação das 

deflexões Recuperáveis; Levantamento da Condição do Pavimento; Medições de Irregularidade; 

Sondagens a Pá e Picareta e Coleta de Amostras; Sondagens Rotativas no Revestimento e Coleta 

de Amostras; Características do tráfego. 

 

3.2.6 Ensaios de laboratório 

 

Os ensaios de laboratório são de suma importância para que se obtenha resultados 

satisfatórios ao final de uma obra de pavimentação, pois é a partir dos resultados obtidos nos 

ensaios que se inicia toda a elaboração da estrutura a ser construída.  

Dentre os ensaios a se realizar neste no estudo apresentado estão destacados o Módulo de 

Resiliência que é a relação entre a tensão de tração (𝜎𝑡) e a deformação específica recuperável (εt) 

correspondente à tensão aplicada, numa dada temperatura (T) e o Método Deflectométrico que visa 

avaliar a condição estrutural do pavimento, medindo as deflexões reversíveis que ocorrem na 

superfície submetida a aplicação de uma carga.  
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3.2.7 Especificações regulamentadoras brasileiras 

 

Segundo Senna e Michel (2006, p.339) é importante enfatizar que a estrutura regulatória 

normativa no Brasil é baseada em conceitos de que serviços de infra-estrutura devem ser providos 

pelo estado e somente se for imprescindível e não tiver nenhuma outra fonte disponível.  Este 

serviço tem como meta proporcionar uma melhor qualidade de vida à sociedade como todo. 

De acordo com Pinheiro (2003, citado por SENNA e MICHEL, 2006), a lei 10.233, de 5 de 

junho de 2001, fez a revisão da estrutura organizacional do Ministério dos Transportes. Com a 

publicação da lei houve a criação de agências responsáveis pela administração da infra-estrutura 

de transporte: DNIT, ANTT e ANTAQ. Em fevereiro de 2002, essas agências colocaram em 

operação três novos decretos, entre eles o Decreto 4.129 implementou o Departamento Nacional 

de Infra-estrutura de Transporte – DNIT, que é o órgão responsável pelas regulamentações das 

rodovias brasileiras. 

 

3.2.8 Estudo de caso 

3.2.8.1 Considerações iniciais 

O estudo de caso apresentado neste trabalho trata-se da análise dos reparos utilizados na 

rodovia BR 365/MG, trecho Montes Claros DIV.MG/GO no segmento compreendido entre o Km 

408,4 (Patos de Minas) e o Km 615,12 (Uberlândia), dividido no Subtrecho 1 (Patos de Minas; 

Patrocínio) e no Subtrecho 2 (Patrocínio; Uberlândia), apresenta a metodologia adotada e 

resultados obtidos para a fase de Projeto Executivo, em conformidade com as análises realizadas 

pelos técnicos do DNIT. 

 

3.2.8.2 Estudo das condições da rodovia 

 

Para o estudo e condições da via contou-se com um projeto que abrangiu as faixas de 

tráfego, acostamentos e faixas adicionais (3ª faixas), bem como as interseções e acessos da Rodovia 

BR-365/MG, no segmento compreendido entre as localidades de Patos de Minas-MG e Uberlândia-

MG. 
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3.2.8.3 Geometria e Terraplenagem 

 

Para o desenvolvimento do projeto foi procedida uma avaliação das características 

funcionais e estruturais do pavimento existente, definindo as variáveis utilizadas nas alternativas 

de dimensionamento das soluções indicadas como reforço ou reconstrução do pavimento existente, 

na linha geral da Rodovia BR-365/MG.  

Para o dimensionamento do reforço, foram empregados o Método Deflectométrico, 

preconizado pela PRO 011/79, e o Método da Resiliência, preconizado pela PRO 269/94 

(Tecnapav), e as soluções indicadas no projeto foram baseadas no Catálogo de Soluções constante 

do Edital de Concorrência 091/2008-00. 

O projeto geométrico foi desenvolvido de acordo com os Estudos Preliminares, geradores 

dos Relatórios Periódicos e Preliminar, aprovados pela Superintendência Regional do DNIT no 

Estado de Minas Gerais, nos quais consta o Diagnóstico da Situação Atual 

 

3.2.8.4 Drenagem 

 

O Projeto de Drenagem da rodovia BR-365 MG foi desenvolvido a partir do cadastro 

realizado no campo dos dispositivos existentes, das observações relatadas pelos responsáveis pelo 

trecho, das inspeções realizadas pelos especialistas da empresa nessa área e, com base nos 

resultados dos Estudos Hidrológicos, Estudos Geotécnicos, Projeto do Pavimento e demais estudos 

e projetos desenvolvidos. 

Nos segmentos rodoviários o dimensionamento hidrológico das obras foi efetuado apenas 

nos poucos casos em que se verificou a ocorrência de problemas no comportamento dos 

dispositivos ou em casos de implantação de novas obras, como por exemplo nas ampliação e 

melhoria nas interseções (IBIÁ, PERDIZES, IRAÍ DE MINAS e INDIANÓPOLIS), como mostra 

a figura 1:  



 

24 
 

 
Figura 1:Localização das interseções de acesso a Ibiá, Perdizes, Iraí De Minas e Indianápolis.  

Fonte: Google Earth.  

 

3.2.8.5 Estudo de tráfego 

 

Os estudos de Tráfego foram realizados em duas etapas. A primeira com base em contagens 

efetuadas em 2009, englobando 7 postos de contagem sendo pelo método de Determinação do 

Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) e a segunda foram realizados Estudos Complementares de 

Tráfego, abrangendo10 postos de contagem, sendo 4 destes refeitos (nas interseções de Iraí de 

Minas, Perdizes, Patrocínio e Ibiá), 3 acrescentados e 3 no estudo anterior. 

 No método de TDMA considerou-se apenas os caminhões e ônibus, como sendo os únicos 

veículos existentes no fluxo de tráfego da rodovia. A partir desse conceito, determinou-se assim o 

número N (número de repetições dos eixos dos veículos) da rodovia. 

Para a determinação do TMDA foram inicialmente programadas contagens volumétricas 

classificatórias nos locais indicados no croquis esquemático apresentado na Figura abaixo. 
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Figura 2: Croquis de localização dos postos de pesquisa de tráfego.  

Fonte: DNIT, 2012. 

 

As pesquisas de tráfego foram constituídas de contagens volumétricas classificatórias e 

dispostas como se segue a tabela seguinte: 

 

Tabela 1: Contagens volumétricas classificatórias. 

Fonte: DNIT, 2012. 

 

3.2.8.6 Projeção de Tráfego 

 

O tráfego futuro foi projetado a uma taxa de crescimento anual de 3%, uma vez que não se 

encontrou dados econômicos disponibilizados em suficiência para determinação das taxas de 

crescimento; o manual de Estudos de Tráfego do DNIT faz referência recomendando a adoção 

desse valor nesses casos. 

A seguir, a projeção de tráfego para os dois subtrechos considerados: 
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Tabela 2: PROJEÇÃO DE TRÁFEGO – Taxa de Crescimento Anual = 3% (adotado) 

Fonte: DNIT, 2012. 

 

3.2.8.7 Estudos geotécnicos 

 

O desenvolvimento dos Estudos Geotécnicos, após as correções e ou justificativas em 

função do conteúdo analisado pelo DNIT, foi referenciado na necessidade de se obter um amplo 

conhecimento da geotecnia dos materiais que compõem a estrutura da Rodovia BR-365/MG, no 

intervalo de interesse do Projeto de Engenharia para os dois subtrechos definidos, em função de 

razões técnicas pré-estabelecidas. Assim, ficou evidenciada a estrutura do pavimento atual, o 

subleito de fundação onde serão executados pequenas correções e ou adequações geométricas de 

algumas interseções existentes e pontos de ônibus. Foi constatado apenas um local com evidencia 

de aterro existente sobre uma camada de solo compressível (turfa) entre as estacas 2230 e 2348. 

Sobretudo no subtrecho 1, foram identificados vários locais com instabilidades de taludes.  
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3.2.8.8 Avaliação do pavimento 

 

Para avaliação do pavimento foram utilizados os procedimentos normatizados pelo DNIT, 

que incluíram a Inspeção Visual, Avaliação Objetiva, Inventário da Área de Superfície do 

Pavimento, Medidas de Irregularidade Longitudinal e as Medidas das Deflexões Recuperáveis. 

Com a finalidade de identificar as camadas constituintes das estruturas do pavimento, 

determinar suas espessuras e coletar amostras para submetê-las a ensaios em laboratório, foram 

abertos 162 (cento e sessenta e dois) poços de visita ao longo dos subtrechos 1 e 2. Com a abertura 

desses poços de sondagem constatou-se a homogeneidade dos materiais constituintes da estrutura 

do pavimento, como também do solo de fundação do segmento da rodovia BR-365/MG. Os 

materiais granulares utilizados na execução das camadas de sub-base e base, dos dois subtrechos, 

são cascalhos lateríticos estabilizados por granulometria sem mistura, seixo rolado e, em alguns 

segmentos, a camada de base foi executada com brita graduada simples(BGS). 

Para o subtrecho 1 foi encontrado uma espessura média para a camada única de base/sub-

base de 37,0 cm e de 13,0cm para o revestimento asfáltico de CBUQ. 

No subtrecho 2 foi verificada uma uniformidade entre as espessuras das camadas únicas de 

sub-base/base. 

 

3.2.8.9 Soluções para restauração do pavimento 

 

Os critérios utilizados para a definição das diversas alternativas de restauração das faixas 

de tráfego, faixas adicionais (3𝑎𝑠 faixas) e acostamentos da rodovia, foram pautados nas hipóteses 

aplicadas ao “Catálogo de Soluções”, que é parte integrante dos Termos de Referência do Edital 

091/2008-00. 

Os princípios básicos recomendados no referido Catálogo para orientação das soluções são: 

- Remoção da área trincada através de fresagem; - Eliminação da reflexão de trincas aplicando uma 

camada de TSD com polímero; - Reposição da área fresada com CBUQ; - Reforço em CBUQ; 

Os parâmetros técnicos correspondentes às condições da pista de rolamento, 

individualizados por segmento homogêneo, foram: - Medida de Irregularidade – IRI; - Deflexão 

Recuperável – Dc; - Índice de Gravidade Global – IGG. 
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A faixa de composição do concreto asfáltico usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo 

é inferior a 2/3 da espessura da camada como mostra a tabela seguinte: 

 

Tabela 3: Faixas granulométricas e requisitos para Concreto Asfáltico. 

 

Fonte: DNIT 031/2004-ES. 

 

3.2.8.9.1 Soluções para o Subtrecho 1: (Patos de Minas) – (Interseção Perdizes) 

 

Este subtrecho, que entre os anos de 2005 e 2006 recebeu obras de restauração e 

melhoramentos, inclusive com implantação de faixas adicionais de tráfego, apresenta segmentos 

em bom estado de conservação, pequenos intervalos com trincamento mais severo e dois segmentos 

em que foi necessário indicar a reconstrução total do pavimento.  

Soluções indicadas: Acostamentos: - Como os acostamentos deste subtrecho são 

constituídos de CBUQ e estão em boas condições, foi mantido o degrau existente com a 

superposição de uma nova camada de CBUQ, sendo que, em alguns trechos, deverão ser 

executadas com CBUQ faixa “B” e em outros, mais próximos à usina, serão executadas com CBUQ 

Reciclado, proveniente do reaproveitamento do resíduo de fresagem gerado no projeto. Pista: - 

Fresagem da área com trincas; - Tratamento Superficial Duplo (TSD), com polímero, para evitar a 

reflexão de trincas; - Reposição da área fresada com CBUQ Reciclado, produzido com o próprio 

resíduo de fresagem; - Reforço em CBUQ faixa “B” e “C”, sendo o CBUQ faixa “C” modificado 

por polímero. Tratamento idêntico foi adotado para as faixas adicionais de tráfego (3𝑎𝑠  faixas) 

deste subtrecho. 
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3.2.8.9.2 - Soluções para o Subtrecho 2:(Interseção Perdizes) – (Uberlândia) 

 

Os procedimentos adotados para a definição das soluções de restauração do pavimento 

deste subtrecho, são análogas àquelas direcionadas ao Subtrecho 1. 

O Subtrecho 2, com 137,72 km, foi subdividido em 167 (cento e sessenta e sete) segmentos 

homogêneos, devidamente compatibilizados de acordo com parâmetros técnicos definidos no 

projeto. 

Como este segmento apresentava grandes extensões, nas quais os acostamentos estavam 

em péssimo estado de conservação, foi prevista, nestes casos, a reconstrução dos acostamentos com 

a recomposição da camada de base, aplicando em seguida, como revestimento, Tratamento 

Superficial Duplo (TSD), mantendo-se o degrau atual.  

 

3.2.8.9.3 - Solução específica para o subtrecho 1 

 

Foi identificado um intervalo, compreendido entre as estacas 2230 e 2348 do Subtrecho 1, 

onde foi detectada uma camada de solo compressível (turfa) sob o aterro existente, com espessura 

média em torno de 1 metro. 

Este fato, segundo informações do representante do DNIT da Unidade Local de Patos de 

Minas, foi negligenciado, pois não influenciaria no resultado final da recuperação do trecho.  Como 

os estudos realizados mostrou-se que o pavimento da rodovia encontrava-se em péssimo estado, 

comprovado no diagnóstico funcional e estrutural, abrangendo um Índice de Gravidade Global 

conceituado como ruim e péssimo para em alguns segmentos.  

Nesse trecho a solução definida  consiste em: - Remoção do revestimento asfáltico e da 

camada de base do pavimento; - Transformação da camada de sub-base, constituída de solo 

laterítico, em um reforço do subleito; - Efetuar a imprimação da camada de reforço (sub-base 

antiga); - Aplicar uma camada de pedrisco com 5 cm de espessura; - Executar camada de  Brita 

Graduada Tratada com Cimento (BGTC), com 18 cm de espessura; - Executar imprimação sobre 

a BGTC; - Aplicar camada delgada de BGS – brita graduada simples com 13 cm; - Executar 

imprimação sobre a BGS; - Concreto asfáltico, com polímero na capa de rolamento (faixa “C”), 

obedecendo ao dimensionamento para cada segmento homogêneo. 
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A consolidação deste pacote estrutural, conhecido como pavimento invertido, executado de 

acordo com os padrões técnicos vigentes, aliado a um sistema de drenagem eficiente, sanará o 

problema existente neste segmento da rodovia. 

 

3.2.8.9.4 CBUQ modificado por polímero 

 

Como o número N definido para o período de projeto é foi bastante elevado nos dois 

subtrechos, foi utilizado o ligante modificado com polímero na confecção do CBUQ, para a capa 

de rolamento no reforço e nos novos pavimentos executados.  

Como ligante, foi usado o CAP 50-70, com adição de 4,5% de polímero SBS 60-85, com 

recuperação elástica mínima de 85%, proporcionando à mistura maior resistência à ação do tráfego. 

 

3.2.8.9.5 CBUQ reciclado em usina fixa 

 

Visando dar uma destinação correta ao resíduo de fresagem gerado no Subtrecho 1, foi 

executado o CBUQ Reciclado, serviço que utiliza o resíduo de fresagem na confecção de nova 

mistura. Essa mistura foi indicada na reposição de áreas fresadas, em melhoramentos nos ramos e 

alças de interseções e no acostamento de alguns segmentos do Subtrecho 1 localizados próximo ao 

Canteiro / Usina de Asfalto. 

 

3.2.8.9.6 Dosagem do CBUQ 

 

Foi elaborado projeto de dosagem para as duas faixas definidas, com a utilização dos 

materiais da região. 

Este projeto resultou em 4 (quatro) dosagens, sendo duas para o CBUQ faixa “B” (uma por 

Subtrecho) e duas para o CBUQ faixa “C” (também uma por Subtrecho), sendo que, nestas últimas, 

foi utilizado o ligante CAP 50-70 modificado por polímero SBS 60-85 com recuperação elástica 

mínima de 85%. 

Para o Orçamento, por solicitação dos Analistas do DNIT, foram utilizadas as composições 

de custo do CBUQ faixas “B” e “C”, com suas respectivas dosagens, alterando-se apenas o custo 

de aquisição do ligante asfáltico para o CBUQ faixa “C” com polímero 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No caso estudado, a recuperação e em alguns trechos a reconstrução da camada asfáltica 

foi suficiente para garantir o bom funcionamento da rodovia em estudo. Visto que a utilização do 

CBUQ aplicado de maneira correta possibilita um aumento da vida útil de uma rodovia recuperada, 

evitando a ocorrência de novas degradações. Já em outros trechos a recuperação e reconstrução 

foram feitas em toda a estrutura do pavimento, desde a camada do subleito até a camada de CBUQ. 

 

 

3.4 CONCLUSÃO 

No caso apresentado as patologias encontradas foram estudadas e recuperadas com sucesso 

e os resultados obtidos neste estudo foram favoráveis, visto que os procedimentos utilizados para 

solucionar os problemas garantiram a qualidade da rodovia, além de proporcionar maior conforto 

e mais segurança aos usuários poderá também prevenir futuros acidentes que poderiam ser 

causados pela má conservação da mesma. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi realizada a leitura de todo material pesquisado, sendo que as principais informações 

foram compiladas. Posteriormente foi realizada uma análise descritiva do texto adquirido, 

buscando estabelecer uma compreensão e ampliar o conhecimento acerca do tema pesquisado, com 

a posterior elaboração do referencial teórico. 

Todos os tipos de pavimentos estão propensos a patologias, as quais são ocasionadas por 

diversos fatores. Todo procedimento, desde o projeto até a execução, deve ser realizado por 

profissionais qualificados, assim como todas as análises necessárias, sobretudo a investigação do 

solo, pois a sua ausência é uma das principais causas das patológicas em pavimentos flexíveis 

construídos a partir do CBUQ. 

É indispensável a adoção de cuidados especiais nas etapas de concepção do projeto, análise 

do subsolo, determinação do desempenho do solo, execução e principalmente na inspeção e 

controle dos serviços realizados. 

No entanto, na ocorrência de patologias em pavimentos flexíveis, é importante verificar a 

sua origem, e controlar o surgimento ou desenvolvimento das mesmas. Desse modo, é possível 

definir o procedimento mais apropriado para solucionar o problema, em observância com normas 

vigentes com a finalidade de garantir a execução de um serviço de boa qualidade e segurança. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Com o aumento da população houve também o aumento de problemas relacionados ao 

transporte e a certeza de que medidas devem ser tomadas para a identificação e correção dos 

mesmos com os propósitos de proporcionar aos seus usuários melhores condições de trafego. 

No caso apresentado as patologias encontradas foram estudadas e recuperadas com êxito.  

Os resultados obtidos neste estudo foram favoráveis, visto que os procedimentos utilizados 

para solucionar os problemas garantiram a qualidade de serventia da rodovia, vai proporcionar 

maior conforto e mais segurança aos usuários além de prevenir futuros acidentes que poderiam ser 

causados pela má conservação da mesma. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O SETOR DE TRANSPORTE 

 

ANEXO II – ESTRUTURA DE UM PAVIMENTO 
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ANEXO III – REVESTIMENTO ASFÁLTICO SENDO EXECUTADO 

 

 

 

ANEXO IV – CLASSIFICAÇÃO MCT 
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ANEXO V – FAIXAS A, B, E C DE SOLOS ARENOSOS FINOS LATERÍTICOS PARA 

BASES E SUB-BASES DE PAVIMENTOS 

 

ANEXO VI – PRICIPAIS VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS MISTURAS A 

QUENTE E A FRIO 
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ANEXO VII – CONDIÇÃO DO PAVIMENTO EM FUNÇÃO DO IGG 

 

 

ANEXO VIII– ETAPAS DO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO 
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ANEXO IX– MAPA DE SITUAÇÃO DOS SUB-TRECHOS 1 E 2 DA BR-365  
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ANEXO X–PRINCIPAIS INTERSEÇÕES A SEREM RESTAURADAS E SEUS 

RESPECTIVOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO. 
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ANEXO XI– QUADROS DE QUANTIDADES DE ALGUNS MATERIAIS GASTOS NAS 

INTERSEÇÕES  
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ANEXO XII– RESUMO DAS DMT PARA PAVIMENTAÇÃO 
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ANEXO XIII– EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO DA BR-365 

 

 


