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ESTUDO E ABORDAGEM DA ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DAS PATOLOGIAS EM 

PAVIMENTO 

 

SHEILA SOUZA BARRETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 

A modernidade pode ser atrelada a globalização, que hoje chega nos lugares mais distantes e 

remotos do mundo. No Brasil, a principal via de transporte para produtos continua sendo as 

rodovias. Insumos, recursos, tecnologia, medicamento e profissionais utilizam estas vias 

pavimentadas todos os dias. Portanto, o desenvolvimento destas estradas, por conta de novas 

tecnologias, trazem conforto e agilidade para os usuários (CNT, 2014). a) Identificar a origem e o 

desenvolvimento das mais comuns patologias encontradas em pavimentos; b) Analisar as patologias 

encontradas no bairro Jardim Vale do Sol em Presidente Prudente.  A pesquisa será realizada 

baseada em artigos e bibliografias disponíveis. Foram encontradas diversas patologias no bairro tais 

como: trincas desde as longitudinais as de couro de jacaré, remendos, desagregação, panela e 

escorregamento. Há ainda poucas ocorrências de afundamento, desníveis entre ruas e patologias 

causadas devido a concerto de infraestruturas. Patologia, é o estudo das doenças, aqui estas doenças 

são encontradas em pavimentos flexíveis, e a diversos tipos de patologias (Defeitos), como na 

definição são decorrentes de situações que vão desde a escolha do material até a execução de 

manutenções preventivas e corretivas. Para uma melhor interpretação levam nomes e os mais 

comuns são: buracos conhecidos também como panelas ou depressões, deformações, desagregação, 

exsudação, fissuras, trincas longitudinais ou transversais, em blocos, bordas, solapamentos, 

remendos, visto que todas são consequências de ruptura, divididas em dois grandes blocos as do 

tipo estrutural e funcional, são elas: Ruptura por Resistência;Ruptura por fadiga;Ruptura por 

deformação plástica;Ruptura por retração hidráulica;Ruptura por retração térmica;ruptura por 

propagação de trincas; e Ruptura funcional.  Os levantamento realizados com o método de Árvore 

de Decisão definiu a melhor intervenção a ser adotada é o recapeamento, defeito mais expressivo 

foi o desgaste calculado em 41%, seguido de 21% Remendo e 18% panelas, o que vale ressaltar é 

que as intervenções dos defeitos Remendos e panelas, seria a execução de outros remendos nas 

áreas afetadas porém para o serviço de recapeamento esses remendos também devem ser feitos 

antes do inicia-lo para corrigir as irregularidades existentes, então o que se conclui é que os serviços 

indicados através da árvore de decisão seriam complementares sendo: primeiro a execução de 

remendos e logo após o recapeamento.          
 


