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1.  RESUMO 

A análise de patologia em pavimento asfáltico consiste em uma visão técnica 

e aprimorada com o fito de garantir os pilares do que se diz respeito à 

trafegabilidade: segurança, conforto, durabilidade e resistência, o que 

consequentemente acarreta numa identificação e auxílio à escolha das soluções 

favoráveis. A apuração patológica do objeto de trabalho, Avenida Bartolomeu de 

Gusmão – trecho canais 5 e 6: Sentido Guarujá – São Vicente na cidade de Santos 

– São Paulo, é uma via de extrema importância para a região da baixada santista 

por se tratar de umas das principais conexões entre Santos e suas cidades vizinhas. 

A via se encontra quase em sua totalidade danificada, sendo nitidamente observada 

a quantidade de irregularidades, dessa maneira, podendo até mesmo estar fora dos 

parâmetros mínimos exigidos de trafegabilidade e aceitabilidade. Daí a necessidade 

de um bom diagnóstico geral indicando a forma ideal de correção ou prevenção da 

patologia. 

2. INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo se tratará de uma análise patológica a partir da avaliação 

funcional do pavimento flexível, localizado na região de Santos na Avenida 

Bartolomeu de Gusmão – Entre canais 5 e 6 – Sentido Guarujá-Santos. 

Optou-se pela escolha desse trecho por se tratar de uma via de alto volume 

diário de tráfego para fins econômicos e turísticos (transporte de 

produtos/serviços/rota de trabalho/etc.) e ter danos evidentes no pavimento que 

podem gerar desconforto ao usuário além de danos ao veículo. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é a partir de análises in loco apresentar soluções e 

prevenções para que esses tipos de patologias não aconteçam/agravem. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

A análise patológica a partir de diagnósticos de defeitos tem como objetivo 

principal nesta dissertação a avaliação funcional do pavimento na via: Avenida 

Bartolomeu de Gusmão – Entre os canais 5 e 6 – Sentido Guarujá-Santos, propondo 



 

 

 

 

soluções a fim de que o usuário do sistema viário usufrua de uma trafegabilidade 

adequada, proporcionando a este conforto e segurança durante este trajeto.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A avaliação fornecida neste documento, será embasada em cinco tópicos: 

serventia (DNIT 009/2003), irregularidade longitudinal pelo equipamento de Merlin 

desenvolvido pelo Transport Research Laboratory (T.R.L.) inglês, defeitos de 

superfície normatizada pelo DNIT 005/2003, determinação do Índice de Gravidade 

Global (I.G.G.) pelo DNIT 006/2003-PRO (DNIT,2003b) e a avaliação da segurança 

em relação à aderência do pavimento segundo ASTM E965-96. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

É fácil observarmos no nosso trajeto diário que ao menos alguma via 

pavimentada está danificada. Isso ocorre devido a diversos fatores, dentre eles a 

possível má execução de serviços de implantação/manutenção de infraestrutura 

hidráulica, seja por falta de compactação, de vedação entre o pavimento novo e o 

antigo, sobrecargas, dentre outros fatores. 

Segundo dados da CET-SP [...] Costuma-se classificar as causas de um 

acidente em três categorias: as de natureza humana, decorrentes das ações de um 

condutor ou pedestre; as relacionadas com a via /meio ambiente, que dizem respeito a 

deficiências de toda ordem (geometria, sinalização, estado etc.) nas vias ou condições 

adversas do tempo; e as de origem veicular, que são as provocadas por falhas no 

desempenho dos veículos. [...] Considerando todas as possibilidades de combinação entre 

os três fatores, têm-se as seguintes participações totais: fator humano: 98,6%; fator via / 

meio ambiente: 18,6%. 

Para manter o pavimento sob condições adequadas de trafegabilidade é 

adequado o uso de avaliações predeterminadas em norma. Estas avaliações são de 

suma importância no que se diz a parâmetros adequados de avaliação. 

São métodos comprovados e testados por norma que trazem confiança e 

fidelidade aos resultados obtidos. 

 Na avaliação do trabalho em objeto será avaliado somente os critérios de 

funcionalidade devido aos custos que seriam gerados para a execução da avaliação 



 

 

 

 

estrutural (necessidade de caminhão toco com carga determinada em norma e 

aparelho Benckelman, além de interdição da pista por um tempo maior, que também 

geraria custos adicionais) e pela funcional trazer resultados atraentes que dão uma 

avaliação satisfatória e suficiente. 

A avaliação funcional, segundo instrução de projeto do DNIT, “É a 

determinação da capacidade de desempenho funcional momentânea, serventia, que 

o pavimento proporciona ao usuário, ou seja, o conforto em termos de qualidade de 

rolamento. O desempenho funcional refere-se à capacidade do pavimento de 

satisfazer sua função principal, que é a de fornecer superfície com serventia 

adequada em termos de qualidade de rolamento”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Em desenvolvimento, no dia 23/08/2015 realizou-se análise dos parâmetros 

de irregularidade longitudinal e de avaliação de aderência. Os resultados obtidos 

estão sendo apurados e computados. 

           
            Mancha de areia        Ensaio de irregularidade longitunal 
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