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Devido à grande predominância do modal de transporte rodoviário no Brasil, se 

faz cada vez mais necessário um controle sobre as ações de manutenção e de 

conservação das rodovias. Para isso, muitos órgãos rodoviários adotam modernos 

sistemas informatizados, que é o caso do DER/CE, que utiliza o SIGMA (Sistema 

Integrado de Gestão da Manutenção). O sistema, através do subsistema SGP (Sistema 

de Gerência de Pavimentos), possui um vasto banco de dados relativos à condição das 

rodovias, que é alimentado com dados provenientes de levantamentos de campo, que 

trazem, periodicamente, informações atualizadas da condição das rodovias estaduais. 

Estes dados são adquiridos utilizando metodologias definidas pela equipe técnica do 

DER/CE, baseadas em procedimentos normalizados, sendo os principais: o 

levantamento de irregularidade longitudinal (IRI) e o Levantamento Visual Contínuo 

(LVC). O primeiro avalia o conforto ao rolamento e o segundo registra os defeitos de 

superfície das rodovias. Esta pesquisa apresenta uma análise comparativa entre dados de 

LVC e de IRI, avaliando a evolução das quantidades de defeitos e do IRI e as 

metodologias e os equipamentos envolvidos nos levantamentos. Apresenta, ainda, uma 

tentativa de compreensão da evolução dos parâmetros medidos pelo LVC ao longo de 

oito anos. Espera-se que, com a contribuição desta pesquisa, as metodologias e os dados 

relativos à condição das rodovias sejam analisados considerando as limitações 

encontradas e que sejam sempre adotados o equipamento e o procedimento mais 

apropriados. 
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Due to the large predominance of the transportation by highways in Brazil, it is 

necessary to control the actions related to maintenance and conservation of the roads. 

With this purpose, institutions make use of modern computational systems, such as the 

DER/CE, which uses the ISMA (Integrated System of Maintenance Administration). 

The referred system, using the subsystem PMS (Pavement Management System), has a 

large database related to the roads condition, filled with data provided by surveys that 

bring periodically up to date information of the state roads. These data are acquired by 

using methodologies defined by the technical staff of the DER/CE, based on the 

following normalized procedures: Visual Continuous Survey (LVC) and International 

Roughness Index Survey (IRI). The first one evaluates the comfort of the traffic rolling 

and the second registers the surface distresses of the roads. This research presents a 

comparative analysis between LVC and IRI data, evaluating the evolution of the 

distresses and the methodologies and equipments involved in the procedures. It is 

expected that, with the contribution of this research, the methodologies and road related 

data be analyzed considering the limitations of the equipments and procedures. 

 

 

 

 

 



iv 
 

SUMÁRIO 

 
CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 1 

1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ................................................................ 1 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA ................................................................................. 4 

1.2.1. Objetivo Geral ......................................................................................................... 4 

1.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................................. 4 

1.3. METODOLOGIA .................................................................................................... 5 

1.4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ........................................................... 6 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 8 

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ................................................................ 8 

2.2. O SISTEMA DE GESTÃO RODOVIÁRIA DO DER/CE (SIGMA) ................. 9 

2.3. O LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) DO DER/CE ................ 11 

2.4. O LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) DO DNIT ..................... 19 

2.4.1. Considerações Iniciais .......................................................................................... 19 

2.4.2. DNIT 005/2003-TER ............................................................................................ 20 

2.4.3. DNIT 008/2003-PRO ............................................................................................ 23 

2.5. LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL ................. 26 

2.5.1. Irregularidade Longitudinal .................................................................................. 26 

2.5.2. Medição de Irregularidade Longitudinal .............................................................. 30 

 

CAPÍTULO 3 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO LOCAL DO ESTUDO (ESTADO  

DO CEARÁ) E DOS TRECHOS ANALISADOS ......................................... 44 

3.1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO ESTADO ........................................ 44 

3.2. CARACTERÍSTICAS DOS TRECHOS ANALISADOS .................................. 48 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS E ANÁLISE COMPARATIVA  

DOS DADOS OBTIDOS .................................................................................. 54 



v 
 

4.1. LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) E LEVANTAMENTO  

DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DOS ANOS DE 2001,  

2006 E 2008 ........................................................................................................ 54 

4.1.1. LVC dos anos de 2001, 2006 e 2008 .................................................................... 54 

4.1.2. Evolução dos defeitos nos trechos integrantes da pesquisa por rodovia e por tipo 

de revestimento (2001, 2006 e 2008) .................................................................. 63 

4.1.3. Levantamento de irregularidade longitudinal (2001, 2006 e 2008) ...................... 66 

4.1.4. Análise comparativa entre os equipamentos medidores de irregularidade 

longitudinal utilizados na pesquisa ..................................................................... 69 

4.1.5. Análise comparativa entre a evolução dos defeitos cadastrados no LVC e da 

irregularidade longitudinal dos anos de 2001, 2006 e 2008 ............................... 71 

4.1.6. Análise do LVC executado no trecho da CE-453 (2011) ..................................... 76 

4.1.7. Análise do LVC executado nos trechos da CE-422 (2011) .................................. 78 

4.1.8. Análise da evolução das quantidades de defeitos dos trechos integrantes da 

pesquisa ............................................................................................................... 80 

4.1.9. Análise da evolução do IRI dos trechos integrantes da pesquisa ......................... 87 

4.1.10. Análise da correlação entre as quantidades dos defeitos trinca de fadiga e 

remendo e os valores do IRI ............................................................................... 89 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ................................................................... 91 

5.1. LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO ........................................................ 91 

5.2. LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL ................. 93 

5.3. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ..................................... 95 

5.3.1. Recomendações relativas ao LVC ........................................................................ 95 

5.3.2. Recomendações relativas ao IRI ........................................................................... 96 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 97 

 

APÊNDICE .................................................................................................................. 102 

 

 
 



vi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 2.1: Esquema simplificado da estrutura SIGMA (DERT, 2001) ........................ 10 

Figura 2.2: Visão das informações e seu relacionamento com os módulos do SIGMA 

(DERT, 2001) ..................................................................................................... 10 

Figura 2.3: Veículo utilizado para o levantamento de campo (LVC) ............................. 13 

Figura 2.4: Tela do sistema de LVC executado para o DER/CE .................................... 14 

Figura 2.5: Trincas de fadiga (couro de jacaré) .............................................................. 15 

Figura 2.6: Trincas de bloco de baixa severidade ........................................................... 15 

Figura 2.7: Buraco ou panela .......................................................................................... 16 

Figura 2.8: Desgaste de alta severidade .......................................................................... 16 

Figura 2.9: Afundamento de alta severidade .................................................................. 17 

Figura 2.10: Ocorrência de trincas de fadiga de severidades diferentes na mesma 

posição (DERT, 2001) ........................................................................................ 19 

Figura 2.11: Ocorrência de defeitos diferentes na mesma posição (DERT, 2001) ........ 19 

Figura 2.12: Perfis de um pavimento (adaptada de SAYERS e KARAMIHAS,  

1996) ................................................................................................................... 27 

Figura 2.13: Ondulação longitudinal e transversal (adaptada de YODER e  

WITCZAK, 1975) ............................................................................................... 30 

Figura 2.14: Desenho esquemático do Viagraph original (adaptado de GILLESPIE, 

1981) ................................................................................................................... 30 

Figura 2.15: Desenho esquemático do Viagraph com rodas (GILLESPIE, 1992) ......... 31 

Figura 2.16: Esquema do método estático nível e mira (adaptada de SAYERS e 

KARAMIHAS, 1998) ......................................................................................... 32 

Figura 2.17: Esquema de um Dipstick (modificado de SAYERS e KARAMIHAS,  

1998) ................................................................................................................... 33 

Figura 2.18: Fotografia do Dipstick (esq.); desenho esquemático da operação do 

Dipstick (dir.) (WSDOT, 2011) .......................................................................... 33 

Figura 2.19: MERLIN (MORROW, 2006) .................................................................... 34 

Figura 2.20: Desenho esquemático do APL (adaptado de HASS et al., 1994) .............. 35 

Figura 2.21: Desenho esquemático do APL (CAICEDO, 2003) .................................... 35 

Figura 2.22: Esquema do perfilômetro CHLOE utilizado no AASHO Road Test 

(BENEVIDES, 2006) .......................................................................................... 36 



vii 
 

Figura 2.23: Desenho esquemático do perfilômetro CHLOE (BARELLA, 2008) ........ 36 

Figura 2.24: Princípio de funcionamento de um equipamento tipo resposta  

(GILLESPIE et al.,  1980) .................................................................................. 37 

Figura 2.25: Desenho esquemático do BPR Roughometer (GILLESPIE, 1992) ........... 38 

Figura 2.26: Bump Integrator (ROMDAS, 2000) .......................................................... 39 

Figura 2.27: Bump Integrator utilizado na pesquisa ....................................................... 39 

Figura 2.28: Esquema do Bump Integrator utilizado na pesquisa, em 2001, com  

eixo sólido (adaptada de ROMDAS, 2000) ........................................................ 40 

Figura 2.29: Esquema do Bump Integrator montado em suspensões independentes,  

com dois medidores de irregularidade (adaptada de ROMDAS, 2000) ............. 40 

Figura 2.30: Esquema do Bump Integrator montado em suspensões independentes,  

com um medidor de irregularidade (adaptada de ROMDAS, 2000) .................. 40 

Figura 2.31: Esquema do equipamento do tipo resposta, Maysmeter  

(BENEVIDES, 2006) .......................................................................................... 41 

Figura 2.32: Esquema do perfilômetro do TRRL (BENEVIDES, 2006) ....................... 42 

Figura 2.33: Perfilômetro inercial a laser (BARELLA, 2008) ....................................... 43 

Figura 2.34: Perfilômetro inercial a laser utilizado na pesquisa ..................................... 43 

Figura 2.35: Perfilômetro inercial a laser com cinco sensores (SEVERO et al.,  

2004) ................................................................................................................... 43 

Figura 3.1: Posição geográfica, dimensões e limites do estado do Ceará  

(IPECE, 2011) ..................................................................................................... 44 

Figura 3.2: Mapa representativo dos tipos climáticos do estado do Ceará  

(IPECE, 2011) ..................................................................................................... 45 

Figura 3.3: Mapa representativo da precipitação pluviométrica do estado do  

Ceará - 2009 (IPECE, 2011) ............................................................................... 46 

Figura 3.4: Mapa representativo das classes de solos do estado do Ceará  

(IPECE, 2011) ..................................................................................................... 47 

Figura 3.5: Mapa de situação dos trechos ....................................................................... 51 

Figura 4.1: Gráfico de extensões dos defeitos (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de  

fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento;  

(e) desgaste .......................................................................................................... 58 

Figura 4.2: Participação de cada defeito em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006;  

(c)  2008 .............................................................................................................. 58 



viii 
 

Figura 4.3: Relação entre extensões de trinca de fadiga (2001, 2006 e 2008) ............... 59 

Figura 4.4: Relação entre extensões de trinca de bloco (2001, 2006 e 2008) ................ 59 

Figura 4.5: Relação entre extensões de remendo (2001, 2006 e 2008) .......................... 60 

Figura 4.6: Relação entre extensões de afundamento (2001, 2006 e 2008) ................... 60 

Figura 4.7: Relação entre extensões de desgaste (2001, 2006 e 2008) ........................... 61 

Figura 4.8: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-025 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ....................................... 64 

Figura 4.9: Participação de cada defeito dos trechos da CE-025 integrantes da  

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ................................. 64 

Figura 4.10: Relação entre os valores de IRI (2001, 2006 e 2008) ................................ 68 

Figura 4.11: Gráfico de evolução dos valores do IRI médio dos trechos integrantes  

da pesquisa por rodovia (2001, 2006 e 2008): (a) CE-025; (b) CE-040;  

(c) CE-060; (d) CE-065; (e) CE-085; (f) CE-090; (g) CE-341 ........................... 69 

Figura 4.12: Gráfico de evolução dos valores do IRI médio dos trechos integrantes  

da pesquisa por tipo de revestimento (2001, 2006 e 2008): (a) CBUQ;  

(b) AAUQ; (c) TSD ............................................................................................ 69 

Figura 4.13: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-025) ....... 72 

Figura 4.14: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-040) ....... 72 

Figura 4.15: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-060) ....... 72 

Figura 4.16: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-065) ....... 73 

Figura 4.17: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-085) ....... 73 

Figura 4.18: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-090) ....... 73 

Figura 4.19: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-341) ....... 73 

Figura 4.20: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(025ECE0010) .................................................................................................... 74 

Figura 4.21: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(040ECE0010D).................................................................................................. 74 

Figura 4.22: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(060ECE0010D).................................................................................................. 74 

Figura 4.23: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(065ECE0030D).................................................................................................. 75 



ix 
 

Figura 4.24: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(085ECE0030D).................................................................................................. 75 

Figura 4.25: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(090ECE0010D).................................................................................................. 75 

Figura 4.26: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b)  

(341ECE0010) .................................................................................................... 75 

Figura 4.27: Gráficos de extensões dos defeitos dos trechos da CE-453  

(453ECE0010): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou  

buraco .................................................................................................................. 77 

Figura 4.28: Participação de cada defeito nas três sequências de levantamento  

de defeitos executadas no trecho da CE-453 (453ECE0010) em relação  

ao total ................................................................................................................. 77 

Figura 4.29: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e  

remendos (b) do trecho 025ECE0030 ao longo dos anos de 2001, 2002  

e 2005 a 2008 ...................................................................................................... 83 

Figura 4.30: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e  

remendos (b) do trecho 040ECE0170 ao longo dos anos de 2001, 2002  

e 2005 a 2008 ...................................................................................................... 83 

Figura 4.31: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e  

remendos (b) do trecho 060ECE0130 ao longo dos anos de 2001, 2002  

e 2005 a 2008 ...................................................................................................... 83 

Figura 4.32: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e  

remendos (b) do trecho 085ECE0030D ao longo dos anos de 2001, 2002  

e 2005 a 2008 ...................................................................................................... 84 

Figura 4.33: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e  

remendos (b) do trecho 090ECE0010D ao longo dos anos de 2001, 2002  

e 2005 a 2008 ...................................................................................................... 84 

Figura 4.34: Gráficos de evolução das quantidades totais de trincas de fadiga (a)  

e remendos (b) dos trechos analisados ao longo dos anos de 2001, 2002 e  

2005 a 2008 ......................................................................................................... 84 

Figura 4.35: Gráfico de evolução da Trinca de Fadiga (TF) entre os levantamentos  

de 2006 e de 2008 ............................................................................................... 85 



x 
 

Figura 4.36: Gráfico de evolução do Remendo (RE) entre os levantamentos de  

2006 e de 2008 .................................................................................................... 85 

Figura 4.37: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e  

Remendo (RE) entre os levantamentos de 2005 e de 2006 ................................. 86 

Figura 4.38: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e  

Remendo (RE) entre os levantamentos de 2006 e de 2007 ................................. 86 

Figura 4.39: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e  

Remendo (RE) entre os levantamentos de 2007 e de 2008 ................................. 86 

Figura 4.40: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e  

Remendo (RE) entre os levantamentos de 2001 e de 2008 ................................. 87 

Figura 4.41: Gráfico de evolução do IRI entre os levantamentos de 2006 e de 2008 .... 87 

Figura 4.42: IRI do levantamento de 2008 - trilha interna (tint) versus trilha  

externa (text) ......................................................................................................... 88 

Figura 4.43: Gráfico e equação do modelo IRIint x IRIext (Benevides, 2006) ................. 88 

Figura 4.44: Gráficos de correlação entre a trinca de fadiga e o IRI (2006) .................. 89 

Figura 4.45: Gráficos de correlação entre a trinca de fadiga e o IRI (2008) .................. 89 

Figura 4.46: Gráfico, equação e R2 do modelo IRI x TF (Benevides, 2006) .......... ...... 90 

Figura 4.47: Gráfico, equação e R2 do modelo IRI x REM (Benevides, 2006) ....... ..... 90 

Figura A.1: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-040 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..................................... 103 

Figura A.2: Participação de cada defeito dos trechos da CE-040 integrantes da  

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ............................... 103 

Figura A.3: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-060 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..................................... 104 

Figura A.4: Participação de cada defeito dos trechos da CE-060 integrantes da  

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ............................... 104 

Figura A.5: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-065 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..................................... 105 

Figura A.6: Participação de cada defeito dos trechos da CE-065 integrantes da  

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ............................... 105 



xi 
 

Figura A.7: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-085 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..................................... 106 

Figura A.8: Participação de cada defeito dos trechos da CE-085 integrantes da  

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ............................... 106 

Figura A.9: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-090 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..................................... 107 

Figura A.10: Participação de cada defeito dos trechos da CE-090 integrantes da 

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ............................... 107 

Figura A.11: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-341 integrantes  

da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco;  

(c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..................................... 108 

Figura A.12: Participação de cada defeito dos trechos da CE-341 integrantes da 

pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ............................... 108 

Figura A.13: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos com revestimento em 

CBUQ integrantes da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga;  

(b) trinca de bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..... 109 

Figura A.14: Participação de cada defeito dos trechos com revestimento em CBUQ 

integrantes da pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ....... 109 

Figura A.15: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos com revestimento em 

AAUQ integrantes da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga;  

(b) trinca de bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..... 110 

Figura A.16: Participação de cada defeito dos trechos com revestimento em AAUQ 

integrantes da pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ....... 110 

Figura A.17: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos com revestimento em  

TSD integrantes da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga;  

(b) trinca de bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste ..... 111 

Figura A.18: Participação de cada defeito dos trechos com revestimento em TSD 

integrantes da pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 ....... 111 
 

 

 



xii 
 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 2.1: Severidades dos defeitos - LVC ................................................................... 17 

Tabela 2.2: Quadro resumo dos defeitos (DNIT 005/2003-TER) .................................. 22 

Tabela 2.3: Frequência de defeitos (DNIT 008/2003-PRO) ........................................... 24 

Tabela 2.4: Conceitos do ICPF (DNIT 008/2003-PRO) ................................................. 24 

Tabela 2.5: Determinação do Índice de Gravidade (DNIT 008/2003-PRO) .................. 25 

Tabela 2.6: Pesos para cálculo do IGGE (DNIT 008/2003-PRO) .................................. 25 

Tabela 2.7: Determinação do IES (DNIT 008/2003-PRO) ............................................. 26 

Tabela 2.8: Limites de valores de volume de tráfego ..................................................... 29 

Tabela 2.9: Limites de valores de irregularidade longitudinal (IRI) .............................. 29 

Tabela 3.1: Trechos integrantes da pesquisa .................................................................. 48 

Tabela 4.1: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2001 ....................... 54 

Tabela 4.2: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2006 ....................... 55 

Tabela 4.3: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2008 ....................... 56 

Tabela 4.4: Resultados dos levantamentos de irregularidade longitudinal (2001, 2006 e 

2008) ................................................................................................................... 66 

Tabela 4.5: Valores de IRI das rodovias nos períodos analisados .................................. 71 

Tabela 4.6: Resultado do LVC do trecho 453ECE0010 (2011) ..................................... 76 

Tabela 4.7: Resultado do levantamento de irregularidade longitudinal de 2011  

(CE-453).............................................................................................................. 78 

Tabela 4.8: Resultado dos levantamentos do trecho 422ECE0010 (2011) ..................... 79 

Tabela 4.9: Resultado dos levantamentos do trecho 422ECE0030 (2011) ..................... 79 

Tabela 4.10: Resultado dos levantamentos do trecho 422ECE0050 (2011) ................... 79 

Tabela 4.11: Extensões (m) e percentuais sobre a extensão de trincas de fadiga dos 

levantamentos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 ...................................................... 80 

Tabela 4.12: Extensões (m) e percentuais sobre a extensão de remendos dos 

levantamentos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 ...................................................... 81 
 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A existência de rodovias em bom estado de conservação é vital para a economia 

de um país como o Brasil, visto que o modal de transporte rodoviário é o mais utilizado, 

em relação aos modais ferroviário, aquaviário e aéreo, sem considerar ainda o modal 

dutoviário, que é específico para materiais líquidos e gasosos. FLEURY (2002) explica 

que essa predominância do modal rodoviário se deve a seus baixos custos, à pequena 

extensão e à precariedade da malha ferroviária e à subutilização do potencial navegável 

dos rios brasileiros. 

Com a criação do DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), em 

1937, hoje com o nome de DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes), iniciou-se o movimento conhecido como “rodoviarismo” no Brasil. Em 

1945, o movimento teve sequência, com a criação do Fundo Rodoviário Nacional 

(FRN), através da Lei Joppert, que também estabelecia as bases jurídicas para a criação 

da estrutura técnico-administrativa dos órgãos rodoviários estaduais brasileiros. 

Em 1946, no estado do Ceará, foi criado o Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER), que, dois anos depois, recebeu a nova denominação de Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). Em setembro de 1990, quando esta 

autarquia assumiu a gerência do sistema de transportes intermunicipais de passageiros 

na Região Metropolitana de Fortaleza e em todo o Estado, recebeu o nome de DERT 

(Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes). A partir de dezembro de 2007, 

a autarquia passou a denominar-se Departamento de Edificações e Rodovias (DER). 

Atualmente, denomina-se Departamento Estadual de Rodovias, também com a sigla 

DER, cedendo a responsabilidade sobre o setor de transportes para o Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN). 
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A extensão da malha rodoviária nacional é de mais de 1,7 milhão de 

quilômetros, sendo que, desse total, quase 213 mil quilômetros são de rodovias 

pavimentadas (DNIT, 2010). O estado do Ceará possui mais de 6 mil quilômetros de 

rodovias pavimentadas, conservadas pelo DER/CE, em materiais asfálticos (DER, 

2009), inserindo-se no objeto da presente pesquisa. 

Os estados brasileiros vêm cada vez mais se aparelhando para gerenciar o 

patrimônio rodoviário, de valor dificilmente mensurável, mas de grande monta, de 

forma que suas rodovias tenham a maior durabilidade possível e ofereçam o máximo de 

conforto para os seus usuários. Segundo DNIT (2011), desde 1980, é cada vez mais 

frequente o uso de ferramentas de gerenciamento de malhas rodoviárias, como Sistemas 

de Gerência de Pavimentos (SGP). Assim, é clara a necessidade de programar os 

serviços a serem executados, pois, desta forma, pode-se fazer com que os recursos 

sejam usados da maneira mais proveitosa, priorizando as atividades de acordo com a 

real necessidade, analisando a condição e a importância estratégica das rodovias em 

questão. 

O DER/CE executa anualmente um levantamento de campo que avalia 

diretamente a condição que as rodovias oferecem, considerando a quantidade e a 

severidade dos defeitos existentes. Este levantamento é conhecido como Levantamento 

Visual Contínuo (LVC). 

A execução do LVC pode ser realizada de diferentes maneiras, de acordo com a 

necessidade. O estado do Ceará, através do DER/CE, executa o LVC com o objetivo de 

cadastrar defeitos específicos, escolhidos como preponderantes para a alimentação do 

sistema de gestão rodoviária e que influenciam de maneira diferenciada na deterioração 

das rodovias. Já o DNIT, ao promover a execução do mesmo levantamento, segue sua 

norma DNIT 008/2003-PRO, que considera o cadastramento de todos os defeitos 

apresentados pelos pavimentos, seja qual for a origem dos mesmos ou o objetivo do 

levantamento realizado. 
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Atualmente, existem diferentes metodologias de levantamentos de defeitos, que 

serão descritas no Capítulo 2 deste trabalho, variando de acordo com o local e o tipo de 

aplicação que se dará ao resultado do levantamento. Tais resultados podem ser usados 

para fins de projetos de restauração, análise e avaliação de desempenho de medidas 

preventivas, bem como para alimentação de SGP. A presente pesquisa utiliza dados 

adquiridos através da metodologia própria do DER/CE para cadastramento de defeitos 

de pavimentos. 

Desde sua implantação no DER/CE, no ano de 2001, o Sistema Integrado de 

Gestão da Manutenção (SIGMA) teve seus dados atualizados diversas vezes, sobretudo 

em relação aos defeitos de superfície das rodovias. O levantamento através do qual se 

realiza o cadastramento dos defeitos é o LVC, que foi executado em toda a malha 

rodoviária pavimentada cearense nos anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

e 2010, permitindo o acompanhamento da evolução da condição da malha em relação 

aos defeitos de superfície e avaliando o decréscimo da serventia do pavimento das 

rodovias ao longo do tempo, ou seja, a deterioração dos pavimentos (DNIT, 2006). 

Outro importante levantamento de dados que foi executado para alimentação do 

SIGMA foi o levantamento de IRI (International Roughness Index ou Índice 

Internacional de Irregularidade), que mede as irregularidades da superfície do 

pavimento. Este é um dos índices mais considerados internacionalmente em relação à 

avaliação de pavimentos. As irregularidades são decorrentes de problemas de 

construção ou de defeitos oriundos da ação do tráfego e do clima, principalmente das 

deformações permanentes do revestimento e do subleito. 

O IRI foi executado em toda a malha rodoviária pavimentada estadual nos anos 

de 2001, com uso do Bump Integrator (medidor tipo resposta), e de 2008, com uso do 

perfilômetro inercial a laser. Em 2006, foi executado um levantamento em trechos de 

algumas das principais rodovias do estado, também com uso do perfilômetro. 

A presente pesquisa analisa comparativamente os resultados dos levantamentos 

de defeitos de superfície (LVC) e de irregularidade longitudinal (IRI) executados pelo 
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DER/CE de alguns trechos, nos anos de 2001, 2006 e 2008. Foram contemplados 

somente estes três períodos para análise pelo fato do levantamento de irregularidade 

longitudinal ter sido executado nos mesmos. Vale notar que o autor da presente 

pesquisa trabalhou em todos os levantamentos de condição de rodovias executados pelo 

DER/CE, incluindo o tratamento e a importação dos dados e a elaboração dos planos 

plurianuais de manutenção e planos anuais de conservação gerados pelo sistema. 

Além dos levantamentos mencionados anteriormente, foram executados, pelo 

mesmo avaliador, LVC e IRI em um trecho da CE-453, e LVC, por dois avaliadores, em 

três trechos da CE-422, próximos à capital cearense, pelo fato de ter-se percebido, ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa, a necessidade de mais comparações em relação 

à repetibilidade dos resultados dos dois levantamentos e à subjetividade envolvida no 

escopo da metodologia de execução do LVC. 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1. Objetivo Geral 

A presente pesquisa tem o objetivo de realizar uma análise comparativa entre 

dados de defeitos de superfície cadastrados pelo LVC e de irregularidade longitudinal 

de alguns trechos de rodovias do Ceará para avaliar a evolução das quantidades de 

defeitos e do IRI, bem como das metodologias e dos equipamentos envolvidos nos 

processos de aquisição dos dados. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Para a consecução do objetivo geral da pesquisa, foram delineados os seguintes 

objetivos específicos: 

• Analisar a evolução dos dados de LVC dos anos de 2001, 2002 e de 2005 a 

2008, existentes no banco de dados do DER/CE; 
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• Analisar a repetibilidade dos resultados de LVC, quando executado repetidas 

vezes pelo mesmo avaliador; 

• Analisar a reprodutibilidade dos resultados de LVC, quando executado por 

diferentes avaliadores; 

• Comparar a evolução dos dados de defeitos de superfície com a evolução da 

irregularidade longitudinal dos anos de 2001, 2006 e 2008; 

• Testar modelos para prever a evolução dos defeitos através de dados adquiridos 

para a presente pesquisa; 

• Analisar os dados dos levantamentos de irregularidade longitudinal (IRI) 

considerados, avaliando a evolução e a repetibilidade dos dados cadastrados e 

comparando os resultados entre levantamentos executados com equipamentos 

diferentes. 

1.3. METODOLOGIA 

Para a consecução dos objetivos da pesquisa, são necessárias algumas 

atividades, executadas de forma a gerar, organizar e analisar os dados coletados. Essas 

atividades envolvem a escolha dos trechos, que servirão de amostragem para a pesquisa, 

a execução dos levantamentos visuais contínuos, a execução dos levantamentos de 

irregularidade longitudinal e a organização e a análise comparativa dos dados. Antes do 

trabalho que envolve diretamente o levantamento dos dados de campo, fez-se necessária 

a realização de uma pesquisa em publicações técnicas e científicas, para embasamento 

das informações usadas para o desenvolvimento de todo o trabalho. 

A atividade principal, que é a execução dos levantamentos de campo, foi 

realizada sempre com a participação do autor, desde 2001, com exceção de 2003 e 

2004, quando não houve nenhum serviço de avaliação dos pavimentos, por falta de 

disponibilização de recursos do governo do estado do Ceará. Foi aproveitado, para a 

presente pesquisa, um levantamento de irregularidade longitudinal executado em 2006, 
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por uma equipe do PETRAN/UFC, também com a participação do autor, objetivando 

aumentar a amostragem dos dados a ser analisada. 

Após o final de cada levantamento, os dados foram importados no sistema do 

DER/CE (SIGMA). Através da própria execução dos trabalhos e de visitas ao DER/CE, 

os dados foram selecionados e coletados, sendo exportados, em formato adequado 

(texto), para serem analisados e comparados. 

Além dos referidos trabalhos, foram executadas, ainda, no ano de 2011, três 

sequências de cada um dos levantamentos de campo analisados na pesquisa, utilizando a 

mesma metodologia do LVC, e o perfilômetro a laser para a execução do levantamento 

de irregularidade longitudinal em um trecho próximo à capital cearense. 

Adicionalmente, foram executadas três sequências de LVC, por dois avaliadores 

diferentes, em outros três trechos, para avaliar, além da repetibilidade, também a 

subjetividade envolvida na metodologia. Os dados resultantes foram, então, organizados 

e analisados da mesma forma feita para os levantamentos anteriores. 

1.4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O presente trabalho está organizado na sequência cronológica em que foram 

executados os serviços e de necessidade das informações a serem agregadas. A seguir, é 

comentado, resumidamente, o conteúdo de cada capítulo. 

No Capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos que embasam o assunto 

abordado nesta pesquisa, fundamentados em trabalhos nacionais e internacionais. É 

ainda abordado neste Capítulo o sistema de gestão do DER/CE. Os trabalhos 

mencionados têm o objetivo de descrever os tipos de defeitos de superfície em 

pavimentos flexíveis e semi-rígidos e as metodologias de levantamentos de defeitos de 

campo e de irregularidade longitudinal, além de apresentar os equipamentos utilizados 

para cada tipo de levantamento. 
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O Capítulo 3 descreve os aspectos ambientais do estado do Ceará e os trechos 

avaliados na presente pesquisa, que servirão de amostragem para fornecer as 

informações necessárias às conclusões do trabalho. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos a partir dos dados 

analisados, juntamente com a análise comparativa dos mesmos e da repetibilidade, bem 

como da subjetividade envolvida na metodologia de execução do LVC, que constituem 

os principais objetivos da presente pesquisa. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas ao final da pesquisa e as 

recomendações para estudos futuros, baseadas nos resultados obtidos na presente 

pesquisa. 

No final do presente trabalho, são apresentados, em forma de Apêndice, os 

gráficos de evolução dos defeitos cadastrados dos LVC do DER/CE (2001, 2006 e 

2008), por rodovia e por tipo de defeito de superfície.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O DER/CE conta com uma ferramenta para gerenciamento de sua malha 

rodoviária chamada SIGMA (Sistema Integrado de Gestão da Manutenção), que é um 

sistema informatizado constituído por três subsistemas, que englobam, além de 

consultas a informações básicas, como extensões, volumes de tráfego ou tipos de 

revestimento, a gerência de pavimentos e a administração da conservação rodoviária. 

Conforme esclarece FERNANDES JR. et al. (2001), a gerência de pavimentos em nível 

de rede, como no caso do SIGMA, utiliza informações relativas a toda a malha viária, 

para favorecer a tomada de decisões administrativas. Para alimentação dos subsistemas, 

são feitos, periodicamente, levantamentos de campo, de forma que os dados sejam 

mantidos atualizados, para que os gestores possam tomar decisões embasadas em 

informações geradas através de planos de aplicação de recursos, elaborados com o uso 

do sistema. 

As atividades de coleta de dados são de grande importância em um SGP, por 

serem fontes de embasamento nas análises e nas decisões que se fizerem necessárias. As 

informações devem ser colhidas com objetividade, atualidade e confiabilidade 

(AASHTO, 1990). Para muitos administradores, nos custos totais de um SGP, a coleta 

de dados é o componente de maior custo unitário. Por causa disso, detecta-se uma 

tendência cada vez mais forte de se usar equipamentos automáticos para a coleta de 

dados, que permitem que significativos volumes de dados sejam coletados e 

processados rapidamente, utilizando altas velocidades e causando pequenas interrupções 

do tráfego. Os itens mais comuns que são coletados desta forma nos pavimentos 

asfálticos são: irregularidade, afundamento de trilha de roda e rugosidade (BENNETT, 

1998). 
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No levantamento da avaliação das condições dos pavimentos, é imprescindível 

que sejam definidos os seguintes itens (AASHTO, 1993; HAAS et al., 1994; KUO et 

al., 2003):  

• Os segmentos de pavimentos, com todos os detalhes; 

• A seleção e a verificação da eficácia das alternativas de manutenção e 

reabilitação; 

• Um plano de investimento em função das restrições orçamentárias para 

estabelecer as prioridades relativas aos serviços a serem executados e em que 

trechos; 

• Os parâmetros que serão utilizados para a previsão da taxa de deterioração; 

• A criação de um banco de dados com as informações originadas do inventário e 

de um cadastro. 

2.2. O SISTEMA DE GESTÃO RODOVIÁRIA DO DER/CE (SIGMA) 

O SIGMA é uma ferramenta de gestão rodoviária que inclui, entre outras coisas, 

um sistema de gerência de pavimentos e um banco de dados organizado. CUNHA 

(2008) explica que o sistema foi desenvolvido e implantado entre os anos de 1999 e 

2002 no DER do estado do Ceará. As informações são únicas e referenciadas e 

contemplam três módulos de gerenciamento amigável, a saber: (i) Sistema de 

Administração da Conservação (SAC), para ações ligadas à conserva rotineira, (ii) 

Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP), para avaliação de investimentos periódicos 

na malha e (iii) Sistema de Informações Básicas (SIB) para o tratamento das 

informações. A Figura 2.1 apresenta um esquema do trâmite das informações no 

sistema. 

O SIB gerencia as informações que são comuns a todos os outros módulos do 

SIGMA, viabilizando a atualização e a inserção de novas informações no futuro 

relacionadas à malha rodoviária. A Figura 2.2 mostra as informações utilizadas por cada 

subsistema. 
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Figura 2.1: Esquema simplificado da estrutura SIGMA (DERT, 2001) 

 

 

Figura 2.2: Visão das informações e seu relacionamento com os módulos do SIGMA 
(DERT, 2001) 
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As informações do SIB são divididas em informações de pista (SIB-P) e 

informações extra pista (SIB-E). Os dados armazenados no subsistema SIB-P são os 

seguintes: 

• Trechos, com dados inerentes a cada trecho, em relação à malha rodoviária; 

• Gerência de trechos, que informa, em cada trecho, a jurisdição, de forma 

segmentada; 

• Trechos coincidentes, mostrando segmentos com mesmo traçado; 

• Pontos notáveis, com pontos de referência ao longo dos trechos; 

• Faixas de pistas, informando as extensões das faixas; 

• Larguras de faixas; 

• Camadas, com os dados sobre a estrutura dos pavimentos; 

• Defeitos (LVC), mostrando os defeitos de pista; 

• IRI, com os dados de irregularidade longitudinal; 

• Deflexão, que informa os dados resultantes de levantamentos deflectométricos; 

• Tráfego, com as informações resultantes de contagens de tráfego. 

Usando as informações contidas no SIB, os subsistemas SAC e SGP processam 

os dados básicos, gerando relatórios gerenciais relativos à administração da conservação 

e à gerência de pavimentos. Como é essencial a um SGP completo (SHAHIN, 1994), 

existe um modelo de previsão de desempenho próprio, desenvolvido para o estado do 

Ceará, através do qual são gerados relatórios pelo SGP que fornecem informações sobre 

a condição dos trechos (atual e prevista para o futuro), dando soluções e priorizando os 

procedimentos necessários para cada trecho. O SGP visa a obter o melhor retorno 

possível para os recursos investidos, fornecendo pavimentos econômicos, confortáveis e 

seguros (NASCIMENTO, 2005), enquanto o SAC trata da quantificação dos serviços de 

conservação rotineira, como, por exemplo, a recuperação dos dispositivos de drenagem. 

2.3. O LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) DO DER/CE 

DERT (2001) explica que o LVC é uma avaliação da condição da superfície do 

pavimento, por um engenheiro treinado, a bordo de um veículo equipado com 
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instrumentos adequados. A metodologia consiste em um levantamento visual da 

superfície do pavimento (pista e acostamento), onde um engenheiro registra os 

quilômetros de início e de final de cada defeito (ou marco de início mais distância, 

marco final mais distância) e a severidade observada. BENEVIDES (2006) ressalta que 

o carro trafega a uma velocidade média de 20 km/h e que depois os dados cadastrados 

são processados convenientemente e obtém-se uma nota associada a uma escala de 

qualidade. 

Os equipamentos utilizados na execução do serviço são: 

• Veículo de passeio (Figura 2.3), identificado com adesivos, com boa 

visibilidade, sobretudo na parte dianteira, para definição e localização dos 

defeitos; 

• Hodômetro digital de precisão, com erro inferior a 0,5%, ou seja, a cada mil 

metros, a variação admissível na medição é de, no máximo, cinco metros; 

• Inversor de corrente, responsável pela transformação da voltagem de 12 V, 

fornecida pela bateria, para 110 V, para alimentação dos equipamentos 

eletrônicos; 

• Giroflex, de cor amarela, para servir de advertência, chamando atenção de 

outros motoristas para a presença do veículo de levantamento trafegando em 

baixa velocidade; 

• Notebook, onde funciona o sistema de cadastramento de defeitos; 

• Teclado adaptado para cadastramento dos defeitos, contendo somente as teclas 

que são programadas para cadastrar os respectivos defeitos no sistema; 

• Monitor de vídeo, situado na frente do banco de passageiros dianteiro, ligado ao 

notebook, para visualização do engenheiro avaliador; 

• Relação dos trechos integrantes do Sistema Rodoviário Estadual (SRE); 

• Planilha para anotação de eventuais correções. 
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Figura 2.3: Veículo utilizado para o levantamento de campo (LVC) 

O levantamento é executado em uma faixa de pista, que servirá de amostra 

representativa da condição do trecho, assim como no procedimento adotado pelo 

Federal Highway Adnimistration-FHWA (FHWA, 2006). A faixa a ser avaliada deve 

ser a que segue o sentido do trecho, segundo o Sistema Rodoviário Estadual (SRE), ou, 

se a outra faixa estiver visivelmente em pior condição, esta deverá ser avaliada. 

O procedimento possibilita a coleta de informações, principalmente, para 

(DERT, 2002): 

• Verificar o grau de deterioração do pavimento; 

• Servir de base para indicar a intervenção apropriada; 

• Ser um dos fatores para análise da priorização para investimentos; 

• Fornecer subsídio para elaboração de equações de comportamento dos defeitos; 

• Indicar níveis de esforço para a conservação rodoviária. 

De acordo com a metodologia do DER/CE, o LVC é executado com o auxílio de 

um sistema informatizado, que automatiza a coleta dos dados, a bordo de um veículo 

em movimento. Os defeitos são cadastrados ao longo dos trechos conforme se 

apresentam, sendo registrados seus pontos de início e fim e gerada uma extensão total 

para cada tipo de defeito. A tela do sistema utilizado é apresentada na Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Tela do sistema de LVC executado para o DER/CE 

Durante a execução do LVC, são cadastrados os defeitos existentes na superfície 

de rolamento do trecho. A metodologia do DER/CE contempla os seguintes defeitos: 

• Trincas associadas à carga (trincas de fadiga); 

• Trincas não associadas à carga (trincas de bloco); 

• Remendos ou buracos; 

• Desgastes; 

• Afundamentos de trilhas de roda. 

A seguir são apresentadas as definições adotadas no cadastro dos defeitos 

registrados na metodologia do DER/CE: 

• As trincas de fadiga, ou trincas associadas à carga, são defeitos provenientes do 

fadigamento do revestimento asfáltico devido ao tráfego e que, normalmente, 

aparecem nas trilhas de roda. As trincas de fadiga iniciam-se, geralmente, no 

fundo da camada do revestimento ou de base estabilizada, onde se concentram 

as maiores tensões e deformações geradas pelas cargas rodoviárias. Contudo, há 

diversos trabalhos na literatura, como, por exemplo ROLT (2001), que mostram 

também o surgimento destas trincas a partir do topo da camada de revestimento 

(top-down cracking). Essas trincas se propagam, inicialmente, como uma ou 



15 
 

mais trincas longitudinais paralelas, depois se conectam, como consequência da 

repetida ação das cargas do tráfego, formando peças que lembram a pele de um 

jacaré, como se observa na Figura 2.5. 

 
Figura 2.5: Trincas de fadiga (couro de jacaré) 

• As trincas não associadas à carga ou trincas de bloco (Figura 2.6) são causadas, 

principalmente, pela retração da base do pavimento, em função da secagem da 

umidade presente na camada. Pelo fato da origem das trincas de bloco não ser 

associada ao tráfego, sua localização é indeterminada, apresentando-se ao longo 

de toda a pista. 

 
Figura 2.6: Trincas de bloco de baixa severidade 

• Os buracos ou panelas (Figura 2.7) são cavidades de tamanhos variados no 

revestimento e os remendos são estas cavidades sob efeito de um tapa-buraco. 

Os buracos ocorrem pela fragmentação do revestimento em pequenas peças 

devido às trincas de fadiga ou à desintegração localizada da mistura. Essas peças 

são removidas pelo tráfego, que força o material interno para fora do buraco, 
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aumentando a sua profundidade. Os remendos ocorrem por interferência 

humana, onde, através de procedimentos de conservação rotineira, se tenta 

minimizar os efeitos dos demais defeitos, bem como melhorar a segurança da 

via. 

 
Figura 2.7: Buraco ou panela 

• O desgaste (Figura 2.8) é caracterizado pela corrosão do revestimento em 

virtude da perda da adesão entre o ligante e os agregados. O desgaste pode ser 

motivado pela má execução do pavimento (revestimento), pela ação persistente 

do tráfego, sobretudo em um pavimento envelhecido, ou pela ação das 

intempéries, que favorecem a desagregação do material asfáltico. 

 
Figura 2.8: Desgaste de alta severidade 

• O afundamento (Figura 2.9) é uma depressão nas trilhas de roda, podendo 

ocorrer elevação ao longo das bordas dessa depressão. BENEVIDES (2000) 

explica que os afundamentos de trilha de roda na superfície do revestimento são 

consequência das deformações plásticas. Nos casos incipientes, esse tipo de 
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defeito somente é percebido após as chuvas, quando o sulco fica cheio d’água. 

As principais causas do afundamento são: compactação inadequada, misturas 

asfálticas de baixa estabilidade e enfraquecimento dos materiais das camadas 

inferiores do pavimento devido à infiltração de água. 

 
Figura 2.9: Afundamento de alta severidade 

Os defeitos descritos são cadastrados, segundo a metodologia do DER/CE, 

adotando os critérios apresentados na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Severidades dos defeitos - LVC 

Defeito Severidade 

Trincas associadas à 
carga ou Trincas de 
Fadiga (TF) 

1- Trincas isoladas, com pouca ou nenhuma 

interligação 

2- Trincas interligadas, sem ou com pouca erosão 

de borda 

3- Trincas interligadas com forte erosão de borda 

Trincas não associadas 
à carga ou Trincas de 
Bloco (TB) 

1- Blocos superiores a 1 m 

2- Blocos entre 40 cm e 1 m 

3- Blocos menores que 40 cm 
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Tabela 2.1: Severidades dos defeitos – LVC (continuação) 
 

Defeito Severidade 

Remendos e buracos 
(RE) 

1- Reparos com fresagem e capa, em bom estado, 

com extensão menor do que 160 m 

2- Remendos a pá e picareta, com bom 

desempenho 

3- Remendos com mau desempenho ou buracos 

Afundamento (AF) 

1- Flechas entre 15 e 25 mm 

2- Flechas acima de 25 mm, com pouca ou 

nenhuma fissura 

3- Flechas com rupturas (sem limite de espessura) 

Desgaste (DE) 

1- Sem exposição da base 

2- Com exposição da base ou desgaste muito 

acentuado 

 

DERT (2001) salienta que existem duas recomendações essenciais para serem 

seguidas durante o cadastramento de defeitos na metodologia do DER/CE. São elas: 

• Quando, na mesma posição transversal, ocorrer o mesmo defeito, com 

severidades diferentes, o engenheiro avaliador deverá registrar apenas o de 

maior severidade (Figura 2.10); 

• Na ocorrência de dois defeitos diferentes, na mesma posição, deverão ser 

cadastrados ambos os defeitos (Figura 2.11). 
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Figura 2.10: Ocorrência de trincas de fadiga de severidades diferentes na mesma 
posição (DERT, 2001) 

 

Figura 2.11: Ocorrência de defeitos diferentes na mesma posição (DERT, 2001) 

2.4. O LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) DO DNIT 

2.4.1. Considerações Iniciais 

A norma que rege os procedimentos seguidos pelo DNIT para execução de 

Levantamentos Visuais Contínuos (LVC) é o DNIT 008/2003-PRO. A aludida norma 

“fixa as condições exigíveis na avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semi-

rígidos pelo processo de Levantamento Visual Contínuo determinando-se o ICPF – 

Índice de Condição de Pavimentos Flexíveis, ao mesmo tempo em que proporciona 

também os elementos necessários para o cálculo do IGGE – Índice de Gravidade Global 

Expedito e do IES – Índice do Estado de Superfície do Pavimento”. 
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Este procedimento tem como base outras normas, também do DNIT, usadas para 

executar a avaliação da condição superficial de pavimentos. São elas: 005/2003-TER 

(Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos: terminologia), 006/2003-PRO 

(Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos: 

procedimento), 007/2003-PRO (Levantamento para avaliação da condição de superfície 

de subtrecho homogêneo de rodovias de pavimentos flexíveis e semirígidos para 

gerência de pavimentos e estudos e projetos: procedimento) e 009/2003-PRO 

(Avaliação subjetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos: 

procedimento). A 005/2003-TER é comentada resumidamente a seguir, por ser 

essencial ao entendimento do procedimento de execução do LVC do DNIT. 

2.4.2. DNIT 005/2003-TER 

A norma de terminologia DNIT 005/2003-TER “define os termos empregados 

em defeitos que ocorrem nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos”, conceituando os 

defeitos considerados nos procedimentos de avaliação da condição de pavimentos 

executados pelo DNIT. Os defeitos abordados e definidos são: 

• Fenda, definida pela norma como “qualquer descontinuidade na superfície do 

pavimento, que conduza a aberturas de menor ou maior porte”; 

• Afundamento, definido como “deformação permanente caracterizada por 

depressão da superfície do pavimento, acompanhada, ou não, de solevamento, 

podendo apresentar-se sob a forma de afundamento plástico ou de 

consolidação”; 

• Ondulação ou corrugação, definida como “deformação caracterizada por 

ondulações ou corrugações transversais na superfície do pavimento”; 

• Escorregamento, definido como “deslocamento do revestimento em relação à 

camada subjacente do pavimento, com aparecimento de fendas em forma de 

meia-lua”; 

• Exsudação, definida como “excesso de ligante betuminoso na superfície do 

pavimento, causado pela migração do ligante através do revestimento”; 
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• Desgaste, definido como “efeito do arrancamento progressivo do agregado do 

pavimento, caracterizado por aspereza superficial do revestimento e provocado 

por esforços tangenciais causados pelo tráfego”; 

• Panela ou buraco, definido como “cavidade que se forma no revestimento por 

diversas causas (inclusive por falta de aderência entre camadas superpostas, 

causando o desplacamento das camadas), podendo alcançar as camadas 

inferiores do pavimento, provocando a desagregação dessas camadas”; 

• Remendo, definido como “panela preenchida com uma ou mais camadas de 

pavimento na operação denominada de tapa-buraco”. 

As fendas são subdivididas em fissura ou trinca. A fissura possui largura capilar 

e é perceptível a uma distância mínima de 1,50 m. A trinca é facilmente visível e de 

largura superior à da fissura, podendo apresentar-se como isolada ou interligada. 

A trinca isolada pode ser transversal (com direção predominantemente 

perpendicular ao eixo da via), longitudinal (com direção predominantemente paralela ao 

eixo da via) ou de retração (que não é atribuída aos fenômenos de fadiga e sim aos 

fenômenos de retração térmica do material do revestimento ou do material de base 

rígida ou semi-rígida). A trinca interligada pode ser dos tipos “couro de jacaré” (trincas 

interligadas sem direções preferenciais, assemelhando-se ao aspecto de couro de jacaré), 

podendo apresentar, ou não, erosão nas bordas, e “de bloco” (trincas interligadas 

caracterizadas pela configuração de blocos formados por lados bem definidos), também 

podendo apresentar, ou não, erosão nas bordas. 

O afundamento pode ser dos tipos plástico ou de consolidação. O afundamento 

plástico é causado pela fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do 

subleito, acompanhado de solevamento. O afundamento de consolidação é causado pela 

consolidação diferencial de uma ou mais camadas do pavimento ou subleito sem estar 

acompanhado de solevamento. Quando sua extensão é inferior a seis metros, é chamado 

de afundamento local. O remendo pode ser superficial ou profundo. O tipo superficial 

consiste na substituição do revestimento, enquanto que o tipo profundo contempla a 

substituição, além do revestimento, também de camadas inferiores. 
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A Tabela 2.2 apresenta todos os defeitos de superfície de pavimentos abordados 

na norma. 

Tabela 2.2: Quadro resumo dos defeitos (DNIT 005/2003-TER) 



23 
 

2.4.3. DNIT 008/2003-PRO 

Finalmente, chega-se ao procedimento que, atualmente, é adotado pelo órgão 

rodoviário federal (DNIT) para avaliação da superfície de suas rodovias em pavimentos 

flexíveis e semi-rígidos. A avaliação é feita através da determinação de três índices, que 

classificam o pavimento em critérios pré-definidos. Estes critérios são: Índice de 

Condição dos Pavimentos Flexíveis (ICPF), Índice de Gravidade Global Expedito 

(IGGE) e Índice do Estado de Superfície do pavimento (IES). 

 Para a execução do levantamento, utiliza-se um veículo com um dispositivo 

calibrado para medição de velocidades e distâncias (hodômetro/velocímetro). Não é 

permitida a execução do serviço em condições que dificultem a visibilidade por parte da 

equipe de avaliação (chuva, neblina ou em horário com pouca luz natural). 

 A equipe a bordo do veículo indicada para a realização do serviço é de, 

preferencialmente, um motorista e, no mínimo, dois técnicos. O veículo deve trafegar a 

uma velocidade aproximada de 40 km/h, no sentido indicado no Plano Nacional de 

Viação (PNV), considerando, simultaneamente, todas as faixas de tráfego existentes na 

pista percorrida. 

 O levantamento é executado percorrendo o trecho e avaliando segmentos de 1 

km. Extensões menores do que 1 km só são permitidas quando houver mudanças 

incontestáveis na condição ou quando for o último segmento do trecho.  Ao final de 

cada segmento, a equipe cadastra a situação relativa a cada tipo de defeito (frequência 

de defeitos) em Alta (A), Média (M) ou Baixa (B), conforme a Tabela 2.3, existente na 

norma. 

Para calcular o primeiro índice, o ICPF, a equipe avalia visualmente os 

segmentos segundo os conceitos mostrados na Tabela 2.4, constante da norma, 

observando as medidas de manutenção indicadas. 
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 Tabela 2.3: Frequência de defeitos (DNIT 008/2003-PRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 2.4: Conceitos do ICPF (DNIT 008/2003-PRO) 
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A seguir, é calculado o IGGE, com base na Equação (1) abaixo e nas Tabelas 2.5 e 2.6, 
também da norma. 

  IGGE = (Pt × Ft) + (Poap×Foap) + (P pr × F pr)                          (1) 

Onde: 

- Ft , Pt = Frequência e peso do conjunto de trincas t, respectivamente; 

- Foap , Poap = Frequência e peso do conjunto de deformações, respectivamente; 

- Fpr , Ppr = Frequência (quantidade por km) e peso do conjunto de panelas e 

remendos, respectivamente. 

Tabela 2.5: Determinação do Índice de Gravidade (DNIT 008/2003-PRO) 

 

Tabela 2.6: Pesos para cálculo do IGGE (DNIT 008/2003-PRO) 
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Em função do ICPF e do IGGE, chega-se ao IES, através dos critérios 

apresentados na Tabela 2.7. 

 Tabela 2.7: Determinação do IES (DNIT 008/2003-PRO) 

 

Ao final, é preenchido um quadro resumo, contemplando todas as informações 

obtidas sobre o trecho avaliado. 

2.5. LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

2.5.1. Irregularidade Longitudinal 

As especificações da American Society for Testing and Materials - ASTM E-

867-82A de 1982, conforme PATERSON (1987), definem as irregularidades 

longitudinais como sendo “os desvios da superfície de um pavimento em relação a uma 

superfície plana, com características e dimensões que afetam a dinâmica dos veículos, a 

qualidade do rolamento, o carregamento dinâmico e a drenagem”. Como esclarece 

MCGHEE (2000), quanto menor o valor do IRI, mais confortável é o rolamento, 

enquanto valores mais altos indicam pavimentos muito irregulares. 

Como se observa na literatura nacional e internacional, o IRI é, ainda hoje, o 

índice mais considerado ao analisar a condição funcional de rodovias. DOMINGUES 
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(2004) define a irregularidade longitudinal como sendo o conjunto dos desvios de sua 

superfície, ao longo das trilhas de roda, em relação à superfície ideal projetada, com 

características tais que afeta o movimento dos veículos, a qualidade do rolamento, as 

cargas dinâmicas que atuam sobre a via e a drenagem da superfície. Esta definição é 

consolidada pelo DNER PRO 164/94 (1994), que descreve a irregularidade longitudinal 

dos pavimentos como sendo “o desvio da superfície da rodovia, em relação a um plano 

de referência, que afeta a dinâmica dos veículos, a qualidade do rolamento e as cargas 

dinâmicas sobre a via”. A Figura 2.12 representa a irregularidade longitudinal em uma 

seção de rodovia. 

 

Figura 2.12: Perfis de um pavimento (adaptada de SAYERS e KARAMIHAS, 1996) 

BARELLA (2008) esclarece que a irregularidade longitudinal vai de encontro à 

funcionalidade de um pavimento, pois, se um pavimento é feito para proporcionar 

rolamento rápido, seguro, econômico e confortável a seus usuários, uma elevada 

irregularidade longitudinal prejudica todas essas funcionalidades. Vale a pena esclarecer 

que a irregularidade é medida no sentido longitudinal, porque é neste sentido que os 

veículos trafegam, sendo o desconforto durante o rolamento sentido devido às 

ondulações existentes e medidas predominantemente nas trilhas de roda, ou seja, a 

região de maior frequência do contato dos pneus dos veículos com a pista de rolamento. 

Perfil 
Transversal 

Perfis 
Longitudinais 
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A segurança da via e o conforto são afetados pela irregularidade, que engloba as 

distorções de diversos tipos de defeito, apesar de alguns contribuírem mais do que 

outros e não obedecerem a uma ordem de importância. O deslocamento lateral é gerado 

pelas curvas horizontais e pelas elevações transversais diferenciadas do pavimento 

(HASS et al., 1994). 

PINTO e PREUSSLER (2010) explicam que a importância do conhecimento da 

irregularidade de uma via reside na sua correlação com a qualidade do rolamento, bem 

como com vários componentes dos custos operacionais dos veículos. Os movimentos e 

os esforços indesejáveis produzidos pela irregularidade longitudinal conduzem a uma 

condição de rolamento desconfortável, insegura e antieconômica. Esses autores 

destacam os principais usos das medições de irregularidade longitudinal. São eles: 

• Parâmetro utilizado na avaliação de pavimentos como subsídio ao diagnóstico 

da situação existente e à definição da solução de restauração/manutenção a ser 

aplicada; 

• Subsídio ao cálculo de custos de operação de veículos; 

• Controle da qualidade da execução; 

• Subsídio às decisões inerentes a sistemas de gerência de pavimentos; 

• Atualização e realimentação de modelos de previsão de desempenho de 

pavimentos; 

• Estimativa de serventia de pavimentos. 

O DER/CE considera os limites de valores de tráfego e de IRI em função do 

Volume Médio Diário (VMD), apresentados nas Tabelas 2.8 e 2.9, para processamento 

da condição e da priorização dos trechos, quando da geração dos planos de manutenção 

e conservação. 
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Tabela 2.8: Limites de valores de volume de tráfego 

Conceito VMD 

Baixo ≤ 500 

Médio 500 < VMD ≤ 1500 

Alto > 1500 

 

Tabela 2.9: Limites de valores de irregularidade longitudinal (IRI) 

Tráfego 
IRI 

Baixo Médio Alto 
Baixo 0 < IRI ≤ 5 - IRI > 5 

Médio 0 < IRI ≤ 3 3 < IRI ≤ 4,5 IRI > 4,5 

Alto 0 < IRI ≤ 3 3 < IRI ≤ 4 IRI > 4 
 

CAMPOS (2004) classifica as ondulações medidas no levantamento de 

irregularidade longitudinal em diferentes níveis, em função da amplitude de onda (A1) e 

do comprimento de onda (λ), da seguinte maneira: 

• Ondas curtas, quando 0,50 m ≤ λ ≤ 5 m e 1 mm ≤ A1 ≤ 20 mm; 

• Ondas médias, quando 5 m ≤ λ ≤ 15 m e 5 mm ≤ A1 ≤ 50 mm; 

• Ondas longas, quando 15 m ≤ λ ≤ 50 m e 10 mm ≤ A1 ≤ 200 mm. 

 BENEVIDES (2006) esclarece que as ondas com dimensões superiores aos 

intervalos anteriormente descritos não são consideradas como irregularidade 

longitudinal, e as ondas com dimensões inferiores são consideradas somente na 

avaliação de microtextura, macrotextura e megatextura. A Figura 2.13 ilustra a reação 

do veículo aos diferentes tipos de ondas. 
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Figura 2.13: Ondulação longitudinal e transversal (adaptada de YODER e WITCZAK, 
1975) 

2.5.2. Medição de Irregularidade Longitudinal 

Segundo HVEEM (1960), por volta do ano de 1900, um dos primeiros 

equipamentos desenvolvidos com o objetivo de avaliar a irregularidade longitudinal foi 

o Viagraph, um sistema simples, que registrava em papel o perfil da rodovia, com o 

movimento do ponto central de uma régua de madeira, que se deslocava 

longitudinalmente ao longo do segmento analisado, como se observa na Figura 2.14. 

Inicialmente, o sistema deslizava ao longo do pavimento, em contato direto, depois 

foram instaladas rodas para facilitar o deslocamento (Figura 2.15). 

 

Figura 2.14: Desenho esquemático do Viagraph original (adaptado de GILLESPIE, 
1981) 
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Figura 2.15: Desenho esquemático do Viagraph com rodas (GILLESPIE, 1992) 

Desde então, surgiram vários equipamentos, que utilizam diferentes 

metodologias para medição da irregularidade de pavimentos, podendo ser medidores de 

perfil ou medidores tipo resposta. Entre os medidores de perfil, destacam-se a régua, a 

régua deslizante, o perfilômetro a laser e o arcaico Viagraph. No ramo dos medidores 

tipo resposta, podendo ser mecânicos ou baseados em acelerômetros, estão os 

integradores. 

Ao longo da presente revisão bibliográfica, observou-se que várias fontes 

enumeram os diversos equipamentos utilizados para a medição de irregularidade, entre 

eles, salientam-se: HAAS et al. (1994), MARCON (1996), SAYERS e KARAMIHAS 

(1998), FARIAS e SOUZA (2002) e BENEVIDES (2006). Segundo estes autores, os 

procedimentos podem ser agrupados em quatro tipos de sistemas: (i) sistemas de 

medidas diretas do perfil, (ii) sistemas de medidas indiretas do perfil, (iii) sistemas 

baseados na reação do veículo e (iv) sistemas que utilizam equipamentos com sensores 

sem contato, do tipo óptico. 

a) Sistemas de medidas diretas do perfil: as medidas do perfil longitudinal são obtidas 

com uso de equipamentos de topografia ou outros equipamentos manuais, como os 

sistemas de medidas diretas, que são descritos a seguir. 

• Método de nível e mira (Figura 2.16): normalizado pelo DNIT, através da 

DNER-ES 173/86 (1986), que especifica o “Método de nível e mira para 

calibração de sistemas medidores de irregularidade tipo resposta”, consiste em 
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um levantamento topográfico do segmento analisado, servindo para 

acompanhamento de segmentos experimentais e calibração de outros 

equipamentos de medição de irregularidade. A aparelhagem utilizada é: 

equipamento de levantamento topográfico e trena de 50 m. 

 

Figura 2.16: Esquema do método estático nível e mira (adaptada de SAYERS e 
KARAMIHAS, 1998) 

• Dipstick (Figuras 2.17 e 2.18): o equipamento é composto por uma base, com 

dois suportes, afastados de 30 cm, um inclinômetro e um computador interno, 

que é alimentado por uma bateria. É operado por uma só pessoa e baseia-se na 

distância entre os suportes e o ângulo fornecido pelo inclinômetro. Por ser 

automatizado, executa a medição mais rapidamente que o método de nível e 

mira. 
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Figura 2.17: Esquema de um Dipstick (modificado de SAYERS e KARAMIHAS, 
1998) 
 

Figura 2.18: Fotografia do Dipstick (esq.); desenho esquemático da operação do 
Dipstick (dir.) (WSDOT, 2011) 

b) Sistemas de medidas indiretas do perfil: medem, através de equipamentos 

automatizados, o coeficiente de irregularidade, a amplitude e o comprimento de 

onda. A seguir são apresentados os sistemas de medidas indiretas e os equipamentos 

mais conhecidos. 
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• MERLIN - Machine for evaluating roughness using low-cost instrumentation 

(Figura 2.19): é aplicável, tanto como instrumento para calibração de 

equipamentos mais sofisticados e mais rápidos, quanto para a medição da 

condição de conforto (MARCON, 1996; CASSANIGA e MACHADO FILHO, 

2002). É um equipamento que, apesar de ser de baixo custo, pode ser 

considerado uma alternativa de alto desempenho, entre os equipamentos mais 

sofisticados e os métodos altimétricos de medição de irregularidade de 

pavimentos de forma indireta, conforme DNER (1998). BENEVIDES (2006) 

descreve o equipamento como “um instrumento formado por três pontos de 

apoio, sendo dois fixos externos distanciados de 180 cm e o terceiro, um ponto 

médio, móvel, além de uma roda e de um pé. O terceiro ponto movimenta um 

braço mecânico, que se desloca sobre uma folha de papel quadriculada de 5 mm 

por 5 mm, onde são registrados os deslocamentos, reproduzindo assim o 

desnível entre os dois apoios do equipamento”. O equipamento é conduzido por 

um operador, que registra os resultados em intervalos pré-definidos.  

 

 
 Figura 2.19: MERLIN (MORROW, 2006) 

• Analisador de Perfil Longitudinal - APL (Figuras 2.20 e 2.21): é um 

equipamento de origem francesa (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées – 

LCPC), constituído de uma roda simples, puxada por um veículo com um 

pêndulo horizontal, que é usado para estabelecer o plano de referência, 
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caracterizando os defeitos do nivelamento longitudinal pela amplitude e pelo 

comprimento das ondas do pavimento (BENEVIDES, 2006). Segundo 

CAICEDO (2003), com o passar dos anos o equipamento foi modernizado, 

passando a utilizar um acelerômetro em substituição ao sistema inercial 

mecânico. 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Desenho esquemático do APL (adaptado de HASS et al., 1994) 

 

Figura 2.21: Desenho esquemático do APL (CAICEDO, 2003) 

• Perfilômetro dinâmico de superfície (GMR – General Motors Research): 

BARELLA (2008) explica que, diferentemente dos perfilômetros modernos, que 

usam, além do sistema inercial, sensores de medição sem contato (geralmente 

via laser), o equipamento GMR possuía uma roda apalpadora, independente das 

rodas do veículo, que era mantida em contato com o pavimento e suportada por 

uma haste inclinada. Toda a movimentação desta haste era registrada, assim 

como todo o movimento inercial do veículo (aceleração vertical), para que 

depois fosse possível calcular o perfil longitudinal. 

Instrumento de medição de distância

A medição do ângulo entre o corpo 
do aparelho e o pêndulo é 
convertida em medidas de perfil 

O pêndulo horizontal fornece um 
plano de referência 
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• Perfilômetro CHLOE - Carey, Hutckins, Lathers and Other Engineers (Figuras 

2.22 e 2.23): desenvolvido pela AASHO Road Test, deriva de um equipamento 

anterior, conhecido como perfilômetro AASHO, que foi o primeiro equipamento 

a operar com o princípio de um plano imaginário fixo. Segundo BOTTURA 

(1998), trata-se de um perfilômetro que usa um pêndulo ou giroscópio para 

determinar um plano fixo de referência. O CHLOE consistia em uma pequena 

carreta, rebocada por veículo de passeio a baixa velocidade (3 km/h), que 

possuía duas rodas de medição e um eixo com pneu de apoio. As duas rodas, 

montadas bem próximas uma da outra estavam atreladas ao sistema de medida 

que registrava continuamente a inclinação entre elas e um plano de referência. 

Figura 2.22: Esquema do perfilômetro CHLOE utilizado no AASHO Road Test 
(BENEVIDES, 2006) 

Figura 2.23: Desenho esquemático do perfilômetro CHLOE (BARELLA, 2008) 

c) Sistemas baseados na reação do veículo ou de Medição de Irregularidade Tipo 

Resposta (SMITR): os equipamentos medem a irregularidade de acordo com a 

resposta do veículo às ondulações da pista e necessitam de bases para serem 
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devidamente calibrados, podendo ser usados o MERLIN, o Dipstick ou o próprio 

método de nível e mira. Segundo BENEVIDES (2006), nestes sistemas, as reações 

dos veículos às irregularidades são medidas acumulativamente pelos movimentos 

entre a carroceria e seus eixos traseiros e dianteiros, ou seja, é a resposta à excitação 

dinâmica provocada pelo perfil, como se observa no esquema da Figura 2.24. 

Figura 2.24: Princípio de funcionamento de um equipamento tipo resposta 
(GILLESPIE et al., 1980) 

Os sistemas de medição tipo resposta apresentam várias limitações, conforme 

observou-se na literatura. Entre elas, as principais, segundo KULAKOWSKI (1986), 

GILLESPIE (1992), VISSER et al. (1998), FARIAS e SOUZA (2002), DOMINGUES 

(2004), entre outros, são: 

• A manutenção das condições do veículo quando da calibração do equipamento, 

para garantir o controle sobre as variáveis que interferem sobre a dinâmica do 

conjunto; 

• A dificuldade de comparação entre medidas feitas em períodos diferentes ou 

utilizando veículos diferentes; 

• A insegurança em relação à garantia de que os procedimentos de calibração e de 

operação são seguidos perfeitamente; 

• O custo da calibração do equipamento. 
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A seguir são descritos os equipamentos baseados nesse sistema de medição de 

irregularidade. 

• Rugosímetro BPR (BPR Roughometer): o nome BPR deriva de Bureau of Public 

Roads, que, mais tarde, se tornou o FHWA. O equipamento (Figura 2.25) simula 

uma roda de um carro de passeio e é constituído de massa, mola e amortecedor. 

Neste equipamento o deslocamento da roda verticalmente em relação à massa é 

registrado por um integrador acoplado a um contador elétrico. O equipamento 

deve ser rebocado a 32 km/h e uma peculiaridade é que o registro do 

deslocamento da roda é feito somente em uma direção. O contador eletrônico 

acumula os deslocamentos em polegadas. O resultado gerado pelo equipamento 

é chamado de Roughness Index e é dado em polegadas por milha (BARELLA, 

2008). 

 

 

 

 

 

Figura 2.25: Desenho esquemático do BPR Roughometer (GILLESPIE, 1992) 

• Integrador IPR/USP: o equipamento é montado em um veículo de passeio, que, 

ao se deslocar, fornece o somatório dos valores absolutos dos deslocamentos 

verticais de um ponto do diferencial, em relação à carroceria do veículo. 

• Bump Integrator (Figura 2.26): o equipamento mede os deslocamentos verticais 

do eixo traseiro do veículo no qual está instalado, produzindo contagens 
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proporcionais ao movimento da suspensão. A velocidade mínima de operação é 

de 32 km/h (SAYERS et al., 1986). 

 

Figura 2.26: Bump Integrator (ROMDAS, 2000) 

Um aparelho do tipo Bump Integrator foi utilizado no primeiro levantamento 

considerado nesta pesquisa, em 2001 (Figura 2.27), montado como mostra o esquema 

da Figura 2.28, com um cabo de aço ligando o equipamento ao eixo do veículo. 

Conforme o veículo se desloca ao longo da rodovia, o eixo se movimenta verticalmente 

devido às irregularidades do pavimento e o cabo de aço faz com que o carretel do 

equipamento gire. A medição é feita através de somatórios das variações angulares do 

referido carretel. 

 

Figura 2.27: Bump Integrator utilizado na pesquisa 
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Figura 2.28: Esquema do Bump Integrator utilizado na pesquisa, em 2001, com eixo 
sólido (adaptada de ROMDAS, 2000) 

O Bump Integrator também pode ser montado em suspensões independentes, 

com um ou dois equipamentos, avaliando a irregularidade apresentada em cada trilha de 

roda independentemente, como mostram os esquemas das Figuras 2.29 e 2.30. 

 

 

 

 

 

Figura 2.29: Esquema do Bump Integrator montado em suspensões independentes, 
com dois medidores de irregularidade (adaptada de ROMDAS, 2000) 

 

 

 

Figura 2.30: Esquema do Bump Integrator montado em suspensões independentes, 
com um medidor de irregularidade (adaptada de ROMDAS, 2000) 

Medidores de irregularidade 

Cabos de aço 

Medidor de irregularidade 

Cabo de aço 

Eixo do veículo 

Medidor de irregularidade 

Cabo de aço 
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• Maysmeter: o equipamento (Figura 2.31) mede os deslocamentos relativos do 

eixo traseiro, que são registrados por um transmissor, através do movimento de 

uma haste fixada no eixo do veículo. BENEVIDES (2006) esclarece que, com a 

evolução, o equipamento é montado em reboques padronizados de duas rodas, 

podendo operar com velocidade de 80 km/h. 

 

Figura 2.31: Esquema do equipamento do tipo resposta, Maysmeter (BENEVIDES, 
2006) 

d) Sistema de medida com equipamentos com sensores sem contato dos tipos ótico, 

ultra-sônico ou a laser: estes equipamentos medem as distâncias, de maneira 

automatizada, entre seus sensores e o pavimento, gerando uma série, da qual 

resultam os dados de irregularidade longitudinal, depois de processados em 

softwares específicos. 

• Perfilômetro a Laser do TRRL (Transport and Road Research Laboratory of 

England): é um equipamento do tipo não inercial e funciona com quatro 

sensores a laser (Figura 2.32), que, instalados em sequência, medem 

continuamente a distância até a superfície do pavimento. Após o processamento 

dos dados, tem-se o perfil longitudinal dos trechos inventariados.  
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Figura 2.32: Esquema do perfilômetro do TRRL (BENEVIDES, 2006) 

• ARAN – Automatic Road Analyser: o equipamento registra, ao mesmo tempo, 

os defeitos de superfície e o perfil longitudinal do pavimento, através de 32 

sensores ultra-sônicos, instaladores na parte frontal do veículo que o transporta. 

• DYNATEST MARK II RSP – Road Surface Profiler: o perfil longitudinal é 

medido através de um sensor a laser, que mede continuamente a distância até a 

superfície do pavimento, e um acelerômetro, que mede o movimento vertical do 

veículo. O equipamento suporta entre 1 e 21 sensores, simultaneamente. 

• Laser Road Surface Test (RST): mede a irregularidade longitudinal através de 

sensores a laser e de um acelerômetro instalado no veículo, podendo trafegar a 

uma velocidade de 88 km/h. 

• Perfilômetro a laser da Cibermétrica: desenvolvido no Brasil, é constituído por 

um sistema de medição dos perfis longitudinais e transversais, que, através de 

medidores de distância a laser, medidores de aceleração vertical do veículo 

(acelerômetros) e de um sistema preciso de medição de deslocamentos e de 

velocidades, realiza suas medições (Figuras 2.33, 2.34 e 2.35). O sistema é 

gerenciado por um equipamento microprocessado, que gerencia a aquisição dos 
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dados e os envia para serem registrados e processados posteriormente em um 

computador. 

Figura 2.33: Perfilômetro inercial a laser (BARELLA, 2008) 

 

Figura 2.34: Perfilômetro inercial a laser utilizado na pesquisa 

 
Figura 2.35: Perfilômetro inercial a laser com cinco sensores (SEVERO et al., 2004) 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO LOCAL DO 

ESTUDO (ESTADO DO CEARÁ) E DOS TRECHOS 

ANALISADOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO ESTADO 

O estado do Ceará situa-se na região Nordeste do Brasil, possui 184 municípios 

e uma população de 8.448.055 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2011). O IPECE (2011) informa que o Estado possui uma área de 

148.825,6 km2. A posição geográfica, as dimensões e os limites do Estado podem ser 

observados na Figura 3.1. 

Figura 3.1: Posição geográfica, dimensões e limites do estado do Ceará (IPECE, 2011) 
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Segundo o IPECE, o Estado possui 93% de seu território inserido na região do 

semi-árido nordestino, o que o torna vulnerável aos fenômenos da seca. O mapa da 

Figura 3.2 mostra a distribuição climática do Estado e o da Figura 3.3 mostra a 

distribuição da precipitação pluviométrica. 

 
Figura 3.2: Mapa representativo dos tipos climáticos do estado do Ceará (IPECE, 
2011) 
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Figura 3.3: Mapa representativo da precipitação pluviométrica do estado do Ceará - 
2009 (IPECE, 2011) 

Grande parte do Estado apresenta solos degradados ou em processo de 

desertificação. A Figura 3.4 apresenta a distribuição das diferentes classes de solos do 

Estado. 
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Figura 3.4: Mapa representativo das classes de solos do estado do Ceará (IPECE, 2011) 

Essas informações são aqui incluídas por terem efeito no desempenho dos 

pavimentos, ainda que os mesmos não sejam avaliados nesta pesquisa no que diz 

respeito ao efeito do clima e da precipitação pluviométrica. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DOS TRECHOS ANALISADOS 

Após a análise de cada um dos mais de 500 trechos que compõem o sistema 

rodoviário do estado do Ceará, foram escolhidos 41 para integrarem efetivamente a 

presente pesquisa. Estes trechos têm entre si a característica comum e essencial de não 

terem sofrido nenhuma intervenção de grande relevância no período considerado, ou 

seja, nenhum serviço de recuperação funcional, como aplicação de rejuvenescedores ou 

lama asfáltica, nem o serviço mais relevante, que é a restauração. Além disso, o 

levantamento de irregularidade executado em 2006, só contemplou trechos próximos à 

capital. Os trechos escolhidos integram algumas das principais rodovias do Estado, 

como a CE-040, a CE-060 e a CE-085. 

Na Tabela 3.1 são apresentados os trechos que integram a pesquisa, com sua 

situação (Pista Simples-PS ou Duplicada-PD), extensão, Volume Médio Diário (VMD) 

de tráfego do ano de 2008 e material que compõe o revestimento. Além dos 41 trechos 

mencionados anteriormente, são também apresentados os trechos da CE-422 e da CE-

453, que foram avaliados separadamente, para análise da repetibilidade e da 

reprodutibilidade dos dados. Em seguida, na Figura 3.5, é apresentado um mapa de 

situação dos trechos em relação ao estado do Ceará. 

Tabela 3.1: Trechos integrantes da pesquisa 

Trecho Descrição Sit. Ext. (m) VMD Revest.

025ECE0010 ENTR.CE-040 (FORTALEZA)-ENTRCE-506 P/ 
COFECO PS 6.335 8.134 CBUQ 

025ECE0030 ENTR.CE-506 P/ COFECO-PORTO DAS DUNAS PS 6.988 8.142 AAUQ

025ECE0050 PORTO DAS DUNAS-ENTR.CE-452 P/ PRAINHA PS 5.072 8.134 AAUQ

040ECE0010D FORTALEZA (AV. PE. ANTONIO THOMAZ)-
ENTR.CE-025 PD 6.940 50.082 CBUQ 

040ECE0010E FORTALEZA (AV. PE. ANTÔNIO THOMAZ)-
ENTR.CE-025 PD 6.907 46.122 CBUQ 

040ECE0030D ENTR.CE-025-MESSEJANA PD 2.460 15.330 CBUQ 

040ECE0030E ENTR.CE-025-MESSEJANA PD 2.451 14.230 CBUQ 

040ECE0050D MESSEJANA-ANEL RODOVIÁRIO PD 4.294 9.360 CBUQ 
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Tabela 3.1: Trechos integrantes da pesquisa (continuação) 

Trecho Descrição Sit. Ext. (m) VMD Revest.

040ECE0050E MESSEJANA-ANEL RODOVIÁRIO PD 4.335 8.254 CBUQ 

040ECE0070D ANEL RODOVIÁRIO-ENTR.CE-251 (EUSÉBIO) PD 5.310 10.364 CBUQ 

040ECE0070E ANEL RODOVIÁRIO-ENTR.CE-251 (EUSÉBIO) PD 5.302 9.772 CBUQ 

040ECE0090D ENTR.CE-251 (EUSÉBIO)-ENTR.CE-527 P/ 
AQUIRAZ (NORTE) PD 3.869 5.768 CBUQ 

040ECE0090E ENTR.CE-251 (EUSÉBIO)-ENTR.CE-527 P/ 
AQUIRAZ (NORTE) PD 3.907 5.662 CBUQ 

040ECE0110D ENTR.CE-527 P/ AQUIRAZ(N)-ENTR.CE-452 
(AQUIRAZ) (SUL) PD 2.533 6.320 CBUQ 

040ECE0110E ENTR.CE-527 P/ AQUIRAZ(N)-ENTR.CE-452 
(AQUIRAZ) (SUL) PD 2.511 6.320 CBUQ 

040ECE0150 ENTR.CE-453 (FACUNDES)-ENTR.CE-454 P/ 
PINDORETAMA PS 9.131 6.667 CBUQ 

040ECE0170 ENTR.CE-454 P/ PINDORETAMA - ENTR.CE-350 
P/ COLUNA PS 9.940 6.667 CBUQ 

060ECE0010D MONDUBIM (AV. PERIMETRAL)-ANEL 
RODOVIÁRIO PD 3.838 11.618 CBUQ 

060ECE0010E MONDUBIM (AV. PERIMETRAL)-ANEL 
RODOVIÁRIO PD 3.829 10.646 CBUQ 

060ECE0030D ANEL RODOVIÁRIO-ENTR.CE-251 P/ 
MARACANAÚ PD 3.806 3.938 CBUQ 

060ECE0030E ANEL RODOVIÁRIO-ENTR.CE-251 P/ 
MARACANAÚ PD 3.778 4.472 CBUQ 

060ECE0050D ENTR.CE-251 P/ MARACANAÚ-ENTR.CE-350 
(A)(MUNGUBA) PD 5.809 2.492 CBUQ 

060ECE0050E ENTR.CE-251 P/ MARACANAÚ-ENTR.CE-350 
(A)(MUNGUBA) PD 5.819 2.254 CBUQ 

060ECE0070D ENTR.CE-350 (A)(MUNGUBA)-ENTR.CE-
350(B)(PACATUBA) PD 6.257 2.492 CBUQ 

060ECE0070E ENTR.CE-350 (A)(MUNGUBA)-ENTR.CE-
350(B)(PACATUBA) PD 6.204 2.254 CBUQ 

060ECE0090D ENTR.CE-350 (B)(PACATUBA)-ACS. SUL P/ 
PACATUBA PD 1.950 2.492 CBUQ 

060ECE0090E ENTR.CE-350 (B)(PACATUBA)-ENTR. SUL P/ 
PACATUBA PD 1.974 2.254 CBUQ 

060ECE0110 ENTR. SUL P/ PACATUBA-GUAIÚBA PS 5.267 3.832 CBUQ 

060ECE0130 GUAIÚBA-ENTR.CE-354(A) PS 15.865 3.832 CBUQ 

060ECE0150 ENTR.CE-354(A)-ENTR.CE-253(A)/354 
(B)(ACARAPE) PS 6.921 3.832 CBUQ 

065ECE0030D ANEL RODOVIÁRIO-ENTR.CE-251 (JAÇANAÚ) PD 3.564 5.136 CBUQ 

065ECE0030E ANEL RODOVIÁRIO-ENTR.CE-251 (JAÇANAÚ) PD 3.597 5.078 CBUQ 
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Tabela 3.1: Trechos integrantes da pesquisa (continuação) 

Trecho Descrição Sit. Ext. (m) VMD Revest.

065ECE0050D ENTR.CE-251(JAÇANAÚ)-ENTR.CE-350 
(MARANGUAPE) PD 6.835 3.818 CBUQ 

065ECE0050E ENTR.CE-251(JAÇANAÚ)-ENTR.CE-350 
(MARANGUAPE) PD 6.861 3.794 CBUQ 

085ECE0030D ENTR. LESTE P/ CAUCAIA-ENTR.CE-090 PD 1.483 2.886 TSD 

085ECE0030E ENTR. LESTE P/ CAUCAIA-ENTR.CE-090 PD 1.512 2.712 TSD 

090ECE0010D ENTR.CE-085-ENTR.ACE-531 (ICARAÍ) PD 7.244 1.282 TSD 

090ECE0010E ENTR.CE-085-ENTR.ACE-531 (ICARAÍ) PD 7.212 1.322 TSD 

341ECE0010 ENTR.CE-348 (PARACURU)-ENTR.CE-085 
(QUATRO BOCAS) PS 11.561 915 AAUQ

341ECE0030 ENTR.CE-085 (QUATRO BOCAS)-ENTR.CE-426 PS 4.434 166 AAUQ

341ECE0050 ENTR.CE-426-ENTR.BR-222 (CROATÁ) PS 12.565 278 AAUQ

422ECE0010 PORTO DO PECÉM-ENTR.CE-348 PS 4.101 794 TSD 

422ECE0030 ENTR.CE-348-ENTR.CE-085 PS 7.146 794 TSD 

422ECE0050 ENTR.CE-085-ENTR.BR-222 PS 8.906 476 TSD 

453ECE0010 ENTR.CE-025(JACAÚNA)-ENTR.CE-040 
(FACUNDES) PS 9.163 300 AAUQ
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Figura 3.5: Mapa de situação dos trechos 

Trechos integrantes da pesquisa 
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Os trechos da pesquisa encontram-se na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) e imediações. Todos situam-se em região de clima tropical quente, variando 

entre semi-árido, subúmido e úmido. Alguns trechos já chegam a integrar a região do 

semi-árido cearense, mas a maioria apresenta níveis de precipitação nas maiores faixas 

do Estado, variando entre 1.500 e 2.555 mm por ano. 

 As rodovias CE-025, CE-040, CE-060, CE-065, CE-085 e CE-090, integrantes 

desta pesquisa, são do tipo radial, ou seja, nascem na capital do Estado, tomando rumos 

distintos. A rodovia CE-341, também integrante da pesquisa, é do tipo diagonal, ou seja, 

seu sentido é Nordeste – Sudoeste, enquanto as rodovias CE-422 e CE-453 são rodovias 

de ligação, sendo acessos entre rodovias e pontos importantes. 

 A pesquisa contempla todos os trechos pavimentados da CE-025, que são três. 

Os dois primeiros são importantes no cenário estadual, por darem acesso à praia de 

Porto das Dunas, onde fica um importante ponto turístico, o Beach Park. A CE-040 é 

uma das principais rodovias que compõem os roteiros turísticos do Estado, fazendo 

parte da pesquisa até o entroncamento com a CE-350, não pavimentado, para Pacajus. 

 A rodovia CE-060 é uma importante rota de escoamento de produção, iniciando 

na capital e finalizando na divisa com o estado de Pernambuco, ou seja, seu traçado 

corta todo o estado do Ceará. Nesta pesquisa, os trechos envolvidos vão da capital 

cearense até a cidade de Aracoiaba, abrangendo o tráfego turístico direcionado às 

cidades serranas de Guaramiranga e Pacoti. 

 Os trechos da rodovia CE-065 ligam Fortaleza à cidade de Maranguape, 

integrante da RMF, dando acesso também à Serra de Guaramiranga e à BR-020, que 

leva a diferentes lugares, em direção ao sul do Estado. Os trechos da CE-085 marcam o 

início da Rodovia Estruturante, que liga a capital ao litoral norte do Estado, constituindo 

um importante corredor turístico e contemplando diversos municípios. 

A CE-090 liga a CE-085 à praia de Icaraí, dando acesso também às praias de 

Cumbuco e Tabuba, bastante frequentadas pela população cearense e por turistas. A 
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CE-341 nasce na praia de Paracuru, frequentada pelo público cearense e por turistas, e 

desce em direção ao sudoeste do Estado, sendo contemplada nesta pesquisa somente até 

a cidade de Pentecoste. 

A CE-422, conhecida como acesso ao Porto do Pecém, liga o Porto à CE-085 e à 

BR-222. Constitui o conjunto de três trechos que serviram de amostra para séries de 

levantamentos de defeitos de superfície executados pelo autor desta pesquisa e por outro 

profissional, para avaliar a repetibilidade dos cadastros feitos por avaliadores diferentes.  

 A rodovia CE-453 possui somente um trecho, que é pavimentado e constitui 

objeto de outro levantamento realizado em separado, para análise dos resultados de 

levantamentos feitos repetidamente pelo mesmo avaliador, inclusive o levantamento de 

irregularidade longitudinal. O trecho liga a CE-040 às praias de Iguape, do Presídio e a 

um novo grande empreendimento turístico da região, o Aquiraz Riviera. Seu pavimento 

sofreu recapeamento em aproximadamente um terço da extensão, melhorando a 

condição de trafegabilidade, mas, ainda assim, apresentando defeitos e irregularidade na 

superfície. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS E ANÁLISE 

COMPARATIVA DOS DADOS OBTIDOS 

4.1. LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO (LVC) E LEVANTAMENTO DE 

IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DOS ANOS DE 2001, 2006 E 2008 

4.1.1. LVC dos anos de 2001, 2006 e 2008 

 Como o levantamento de irregularidade longitudinal foi executado somente nos 

anos de 2001, 2006 e 2008, neste subitem são apresentados os dados de LVC dos 

mesmos anos, sendo utilizados no subitem 4.1.5 para a análise comparativa dos 

resultados dos dois levantamentos. No subitem 4.1.8 são apresentados também os 

resultados de LVC dos anos de 2002, 2005 e 2007, com vistas à previsão da evolução 

da quantidade de defeitos nos mesmos trechos analisados. 

 Nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 são apresentados os resultados dos LVC executados 

nos anos de 2001, 2006 e 2008. Os valores são os percentuais de extensão dos defeitos 

em relação à extensão total de cada trecho, para que seja observada a evolução de cada 

defeito ao longo do intervalo de tempo entre os levantamentos de campo e a 

repetibilidade dos dados coletados nas três sequências executadas. 

Tabela 4.1: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2001 

Seq. Trecho Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%)

Remendo   
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

1 025ECE0010 11,2 6,7 6,1 1,0 0,7 
2 025ECE0030 10,0 20,0 0,2 2,1 0,4 
3 025ECE0050 - 0,1 - - 0,1 
4 040ECE0010D 0,6 0,9 1,3 0,1 0,1 
5 040ECE0010E 0,2 - 0,5 0,1 - 
6 040ECE0030D - 1,6 - - - 
7 040ECE0030E - 0,0 - - - 
8 040ECE0050D - - - - - 
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Tabela 4.1: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2001 (continuação) 

Seq. Trecho Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%)

Remendo   
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

9 040ECE0050E - - 0,1 - - 
10 040ECE0070D - - - - - 
11 040ECE0070E - - - - - 
12 040ECE0090D - - - - - 
13 040ECE0090E - 0,1 - - - 
14 040ECE0110D - - - - - 
15 040ECE0110E - 0,7 0,1 - - 
16 040ECE0150 - 3,3 - - - 
17 040ECE0170 7,8 5,8 3,2 1,2 1,1 
18 060ECE0010D 2,7 0,1 0,5 - - 
19 060ECE0010E 3,5 - 0,1 0,1 - 
20 060ECE0030D 8,5 - 7,1 2,6 16,8 
21 060ECE0030E 3,2 - 2,6 0,9 - 
22 060ECE0050D 6,3 - 0,1 - - 
23 060ECE0050E 1,0 - 0,1 0,1 - 
24 060ECE0070D 0,1 1,5 - - - 
25 060ECE0070E 0,1 - - - - 
26 060ECE0090D 0,1 - - 2,0 - 
27 060ECE0090E 0,9 - - 0,1 - 
28 060ECE0110 2,8 0,1 1,4 1,2 - 
29 060ECE0130 6,1 0,8 0,1 0,4 - 
30 060ECE0150 6,7 0,1 0,8 0,2 - 
31 065ECE0030D 0,5 4,7 0,3 - - 
32 065ECE0030E 0,9 1,1 - - 0,1 
33 065ECE0050D 5,2 0,2 0,4 0,1 - 
34 065ECE0050E 10,3 1,0 0,1 - - 
35 085ECE0030D 53,1 - 18,9 15,1 66,0 
36 085ECE0030E 54,2 0,1 16,3 12,8 27,3 
37 090ECE0010D 43,1 0,2 9,7 4,5 91,8 
38 090ECE0010E 51,3 0,1 5,3 10,7 67,3 
39 341ECE0010 0,6 93,6 1,4 - - 
40 341ECE0030 - 76,5 - - - 
41 341ECE0050 0,2 95,9 - - - 

 

Tabela 4.2: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2006 

Seq. Trecho Trinca de 
fadiga (%) 

Trinca de 
bloco (%)

Remendo   
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

1 025ECE0010 10,1 4,0 4,3 0,4 - 
2 025ECE0030 7,7 64,7 1,0 2,2 0,1 
3 025ECE0050 - 0,5 - - - 
4 040ECE0010D 3,4 - 1,8 - 4,9 
5 040ECE0010E 2,4 2,1 1,0 - 2,7 
6 040ECE0030D 0,6 - 0,2 - - 
7 040ECE0030E 0,8 2,6 0,1 - 0,1 
8 040ECE0050D 0,1 - 0,1 - 0,2 
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Tabela 4.2: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2006 (continuação) 

Seq. Trecho Trinca de 
fadiga (%) 

Trinca de 
bloco (%)

Remendo   
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

9 040ECE0050E 0,7 - 0,1 - - 
10 040ECE0070D - - - - - 
11 040ECE0070E 0,5 - 0,1 - - 
12 040ECE0090D 2,6 - 0,1 - - 
13 040ECE0090E 0,2 - - - - 
14 040ECE0110D 0,1 - - - - 
15 040ECE0110E 3,7 0,9 - - - 
16 040ECE0150 0,1 52,2 - 6,8 - 
17 040ECE0170 - 22,3 0,3 1,1 - 
18 060ECE0010D 29,4 0,1 0,8 6,6 - 
19 060ECE0010E 22,8 1,5 1,6 0,5 0,3 
20 060ECE0030D 12,2 - 7,8 1,2 8,5 
21 060ECE0030E 5,0 0,3 4,3 - 7,8 
22 060ECE0050D 12,9 - 1,1 4,5 0,2 
23 060ECE0050E 24,3 0,2 1,5 7,8 0,1 
24 060ECE0070D 8,4 0,1 0,8 3,6 - 
25 060ECE0070E 15,8 - 0,7 0,2 - 
26 060ECE0090D 4,7 - 0,8 5,1 - 
27 060ECE0090E 7,5 - 0,2 5,5 - 
28 060ECE0110 15,1 0,1 10,4 1,7 - 
29 060ECE0130 13,5 39,4 3,0 2,0 - 
30 060ECE0150 1,9 61,2 6,6 1,6 0,1 
31 065ECE0030D 26,6 - 3,7 0,1 - 
32 065ECE0030E 21,8 0,1 0,5 2,0 2,5 
33 065ECE0050D 10,9 - 0,4 - - 
34 065ECE0050E 15,4 2,8 1,2 0,9 1,0 
35 085ECE0030D 65,3 3,9 46,3 14,0 9,6 
36 085ECE0030E 52,7 2,8 39,4 12,4 4,6 
37 090ECE0010D 54,8 1,5 24,5 4,5 10,6 
38 090ECE0010E 48,4 10,7 14,1 3,1 7,3 
39 341ECE0010 0,6 99,2 3,5 8,0 - 
40 341ECE0030 - 89,8 0,1 2,0 - 
41 341ECE0050 - 95,7 0,2 1,1 - 

 

Tabela 4.3: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2008 

Seq. Trecho Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%) 

Remendo  
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

1 025ECE0010 20,1 21,0 6,1 2,0 - 
2 025ECE0030 24,2 55,9 4,1 2,3 0,1 
3 025ECE0050 - 3,6 0,1 0,1 - 
4 040ECE0010D - 1,3 0,7 0,1 0,1 
5 040ECE0010E - 0,9 0,6 0,5 0,1 
6 040ECE0030D - - 0,2 0,2 - 
7 040ECE0030E - 0,7 0,2 0,7 - 
8 040ECE0050D - - 0,1 0,1 0,5 



57 
 

Tabela 4.3: Resultado do levantamento visual contínuo do ano de 2008 (continuação) 

Seq. Trecho Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%) 

Remendo  
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

9 040ECE0050E 0,1 - 0,1 0,2 - 
10 040ECE0070D - - 0,1 0,8 - 
11 040ECE0070E - - 0,1 0,3 - 
12 040ECE0090D 2,1 0,2 0,1 1,3 - 
13 040ECE0090E - - - - - 
14 040ECE0110D - - - - - 
15 040ECE0110E 0,0 - - - - 
16 040ECE0150 0,9 21,8 0,1 0,1 - 
17 040ECE0170 0,2 13,0 0,5 1,0 - 
18 060ECE0010D 27,6 1,1 4,6 - - 
19 060ECE0010E 21,6 2,3 3,6 - - 
20 060ECE0030D 14,4 1,5 13,5 - - 
21 060ECE0030E 11,8 2,1 9,2 - - 
22 060ECE0050D 17,5 0,4 1,4 - - 
23 060ECE0050E 29,5 0,3 3,1 - - 
24 060ECE0070D 10,1 2,2 1,0 - - 
25 060ECE0070E 17,2 3,1 2,7 - - 
26 060ECE0090D 4,3 - 1,0 - - 
27 060ECE0090E 7,4 1,0 0,4 - - 
28 060ECE0110 29,5 - 12,2 1,7 - 
29 060ECE0130 42,9 18,1 4,5 2,4 - 
30 060ECE0150 32,5 65,8 10,7 - - 
31 065ECE0030D 32,2 2,1 13,1 0,8 - 
32 065ECE0030E 18,5 0,8 6,2 0,5 - 
33 065ECE0050D 10,9 2,9 2,6 0,4 - 
34 065ECE0050E 10,3 9,2 2,4 1,5 0,8 
35 085ECE0030D 67,0 - 35,2 22,7 - 
36 085ECE0030E 64,9 1,1 40,9 22,8 57,7 
37 090ECE0010D 47,5 6,5 30,9 5,8 3,0 
38 090ECE0010E 57,8 26,3 23,2 4,2 9,2 
39 341ECE0010 3,6 98,7 4,1 1,3 0,1 
40 341ECE0030 - 88,9 - - - 
41 341ECE0050 - 94,5 0,3 - - 

Após a análise dos dados contidos nas Tabelas de 4.1 a 4.3 e da Figura 4.1, a 

seguir, observa-se que houve um aumento regular nas quantidades de trincas de fadiga e 

de remendos ao longo do período analisado, enquanto, nos outros defeitos, ocorreram 

variações irregulares. 

A Figura 4.2 mostra a participação de cada defeito em relação à extensão total 

de defeitos de cada ano de levantamento. A primeira informação importante que esta 

Figura mostra é o aumento gradativo da participação do remendo, que iniciou com 5%, 
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em 2001, passando para 6%, em 2006, e crescendo para 11%, em 2008. Este aumento 

sugere que, conforme os defeitos aparecem ao longo do período de serviço, os mesmos 

vão sendo corrigidos, através da execução do serviço de tapa-buraco, que resulta no 

aumento da quantidade de remendos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Gráfico de extensões dos defeitos (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; 
(b) trinca de bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste  

 

 

 

 

Figura 4.2: Participação de cada defeito em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c)  
2008 
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 Nos gráficos das Figuras de 4.3 a 4.7 observa-se, para cada trecho (eixo x), a 

relação do aumento ou da diminuição de cada tipo de defeito entre os levantamentos dos 

anos de 2001, 2006 e 2008. Nos eixos verticais são mostrados os percentuais dos 

defeitos em relação à extensão de cada trecho e nos eixos horizontais os pontos 

referentes aos trechos. 
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Figura 4.3: Relação entre extensões de trinca de fadiga (2001, 2006 e 2008) 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

%

Trecho

2001

2006

2008

 

Figura 4.4: Relação entre extensões de trinca de bloco (2001, 2006 e 2008) 
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Figura 4.5: Relação entre extensões de remendo (2001, 2006 e 2008) 
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Figura 4.6: Relação entre extensões de afundamento (2001, 2006 e 2008) 
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Figura 4.7: Relação entre extensões de desgaste (2001, 2006 e 2008) 

Observando os gráficos de evolução da trinca de fadiga, percebe-se que houve 

aumento na extensão e na participação deste defeito em relação ao total de extensão de 

defeitos. Este fato indica coerência, visto que, com o passar do tempo, é natural que haja 

um aumento na quantidade de defeitos e as trincas são, normalmente, defeitos iniciais 

no processo de degradação do pavimento, surgindo, a partir delas, outros defeitos. 

No caso da trinca de bloco, a situação torna-se controversa. De acordo com os 

gráficos das Figuras 4.1, 4.2 e 4.4, pode-se notar que a evolução da trinca de bloco é 

positiva entre 2001 e 2006, tornando-se negativa entre 2006 e 2008, ou seja, houve 

aumento no primeiro período e diminuição no segundo. Várias são as possíveis razões 

para explicarem a variação irregular da evolução da trinca de bloco. Entre as possíveis 

explicações, a mais provável é a possibilidade das trincas, apesar de serem originadas 

pela retração dos materiais constituintes das camadas de base, terem sofrido um 

processo de “fadigamento”, desqualificando-as, em muitos casos, para serem 

cadastradas como trincas de bloco e passando a serem tratadas como consequência do 

tráfego, ou seja, transformaram-se em trincas de fadiga. 

Uma outra possível explicação para a distorção na evolução da trinca de bloco é 

a própria subjetividade inerente ao procedimento do levantamento de campo, quando 
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um mesmo avaliador, ao passar pelo mesmo trecho mais de uma vez, pode cadastrar 

defeitos diferentemente, o que pode, sobretudo envolvendo trincas, fazer com que tipos 

e severidades sejam, por diversas vezes, confundidos. 

O remendo ou buraco teve uma evolução consistente, ou seja, ao longo dos anos 

houve aumento, tanto nas quantidades como na participação do referido defeito na 

extensão total de defeitos cadastrados. Isso quer dizer que os trechos seguiram 

deteriorando-se e os defeitos foram aparecendo e evoluindo, o que demanda a execução 

de remendos. Conforme os remendos são executados, diminui a quantidade de outros 

defeitos ao longo do tempo, por terem sido substituídos por remendos, sejam eles 

trincas, buracos, afundamentos ou desgastes. 

Diferentemente dos outros defeitos de superfície de pavimento, o remendo 

possui uma ressalva importante, que influencia diretamente na sua quantificação e, ao se 

avaliar a evolução simplesmente de forma objetiva, sem conhecimento do que foi 

observado em campo, pode-se ter uma falsa impressão de erro no cadastramento dos 

defeitos. Quando a extensão do remendo é muito grande (superior a 160 m), como se 

observa na Tabela 2.1, o defeito passa a não ser cadastrado, fazendo com que, ao 

contrário do aumento, como explicado anteriormente, a extensão de remendo diminua, 

já que os pavimentos deterioram-se ao longo do tempo e, em alguns pontos, faz-se 

necessária uma intervenção mais extensa, abrangendo, muitas vezes, toda a largura da 

pista e em extensões consideráveis. 

O afundamento de trilhas de roda foi o defeito que sofreu a variação mais 

irregular, com quantidades, sobretudo no ano de 2006, superiores às observadas no 

levantamento de 2008. Em 2001, observam-se alguns casos de valores superiores aos do 

levantamento de 2006 e, inclusive aos do levantamento de 2008, mas em menor 

quantidade que no período posterior, ou seja, no ano de 2006 houve cadastramento de 

quantidades superiores aos dois outros levantamentos, como se observa nas Figuras 4.1 

e 4.6, e maior participação em relação aos outros anos (Figura 4.2). Em 2001, a 

participação do afundamento na extensão total de defeitos foi de 3%, aumentando para 

6% em 2006 e voltando, em 2008, para os mesmos 3%. 
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Uma explicação considerada para a variabilidade dos valores do afundamento 

nos períodos em questão é a grande influência da iluminação solar no momento do 

cadastramento dos defeitos. Como o afundamento de baixa e de média severidades são, 

geralmente, de difícil identificação e são também os que mais ocorrem, a iluminação é 

preponderante para que sejam identificados, ou seja, se o sentido de tráfego é o mesmo 

em que incidem os raios de luz do sol, os afundamentos são visualizados muito mais 

facilmente. 

Outro detalhe importante observado nos gráficos das Figuras 4.1 e 4.2 é o 

decréscimo da quantidade e da participação do desgaste. No gráfico da Figura 4.7 

observa-se que a diminuição ocorre principalmente em alguns trechos e, ao consultar as 

Tabelas de 4.1 a 4.3, pode-se notar a expressividade dos valores dos trechos 

060ECE0030D, 085ECE0030D, 085ECE0030E, 090ECE0010D e 090ECE0010E nessa 

diminuição. 

Conforme a Tabela 3.1, os referidos trechos possuem alto volume de tráfego, em 

relação ao padrão do estado do Ceará, e revestimento em CBUQ ou TSD. A textura dos 

materiais aliada ao alto volume de tráfego e ao fato do levantamento de 2001 ter sido o 

primeiro realizado através dessa metodologia no Ceará indicam que houve um 

cadastramento excessivo de desgaste na ocasião. 

4.1.2. Evolução dos defeitos nos trechos integrantes da pesquisa por rodovia e por 

tipo de revestimento (2001, 2006 e 2008) 

 Os defeitos dos trechos integrantes da pesquisa evoluíram como se observa nos 

gráficos das Figuras 4.8 e 4.9, a seguir, como exemplo, e de A.1 a A.18, constantes do 

Apêndice,  mostrando o comportamento das extensões e a participação de cada um na 

extensão total de defeitos. Os gráficos foram feitos considerando cada rodovia (Figuras 

4.8 e 4.9, para a CE-025, e de A.1 a A.12, para as outras rodovias) e cada tipo de 

revestimento (Figuras de A.13 a A.18) separadamente, com o objetivo de dar uma visão 

comparativa em diversas situações. 
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Figura 4.8: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-025 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura 4.9: Participação de cada defeito dos trechos da CE-025 integrantes da pesquisa 
em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Observando as Figuras 4.8, A.1, A.3, A.5, A.7, A.9, A.11, A.13, A.15 e A.17, 

que mostram a evolução das extensões dos defeitos nos anos de 2001, 2006 e 2008, por 

rodovia e por tipo de revestimento, e confrontando-as com as Figuras 4.9, A.2, A.4, A.6, 

A.8, A.10, A.12, A.14, A.16 e A.18, que mostram a participação da extensão de cada 

defeito em relação à extensão total de defeitos cadastrados, percebe-se que, em muitos 

casos, a tendência de aumento ou de diminuição nas extensões dos defeitos não se 

reflete nos gráficos em relação à participação no total. 

Por exemplo, observando a Figura 4.8, percebe-se que houve variações 

irregulares nas quantidades de defeitos cadastrados nos trechos da CE-025. O único 

defeito que seguiu a tendência crescente foi a trinca de bloco. A trinca de fadiga, o 

remendo, o afundamento e o desgaste sofreram diminuição entre 2001 e 2006, seguida 

de ascendência entre 2006 e 2008. Pela Figura 4.9, observa-se que a tendência existente 

na quantidade é seguida na proporcionalidade entre as quantidades de defeitos. 

Entretanto, na trinca de bloco e no afundamento, nota-se que há divergência no período 

entre 2006 e 2008. Enquanto houve aumento das quantidades, houve diminuição na 

participação em relação à extensão total de defeitos. 

Essa evolução de valores de forma incoerente é observada em todas as situações 

analisadas, sempre com a presença de pelo menos um defeito com distorção na 

comparação da quantidade versus proporção. As situações que apresentaram relações 

mais consistentes foram as das rodovias CE-065, CE-085, CE-090 e CE-341, com 

apenas uma desconformidade, e o revestimento em AAUQ, com duas divergências. 

Os revestimentos em CBUQ e em TSD possuem brita em sua composição, o 

que, dependendo do acabamento, do tipo de brita e da hora de execução do 

levantamento (incidência da luz do sol), pode dar a impressão de uma textura 

semelhante à causada por modificação decorrente de desgaste do revestimento. Por 

essas razões, é possível que uma boa parte dos pontos de desgaste cadastrados no 

primeiro levantamento estejam equivocados. Por outro lado, é certo que um defeito 

propicia o aparecimento de outros, por originar pontos frágeis, o que leva a crer que os 

pontos com desgaste se transformaram em outros defeitos, como trincas e remendos ou 
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buracos ao longo do tempo. Essa hipótese explica o aumento das quantidades dos outros 

defeitos nos mesmos trechos analisados, inclusive dos remendos, que são executados 

sobre os defeitos do pavimento. 

4.1.3. Levantamento de irregularidade longitudinal (2001, 2006 e 2008) 

Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados dos levantamentos de 

irregularidade longitudinal dos anos de 2001, 2006 e 2008. Os resultados são os valores 

médios de cada trecho e a unidade é m/km (metros por quilômetro). 

Tabela 4.4: Resultados dos levantamentos de irregularidade longitudinal (2001, 2006 e 
2008) 

Trecho IRI 2001 (m/km) IRI 2006 (m/km) IRI 2008 (m/km) 
025ECE0010 3,84 3,60 3,74 
025ECE0030 4,36 4,52 5,15 
025ECE0050 3,62 2,81 2,83 

040ECE0010D 4,06 3,33 3,78 
040ECE0010E 3,81 2,93 3,51 
040ECE0030D 2,91 2,93 3,08 
040ECE0030E 2,74 2,62 2,99 
040ECE0050D 2,13 2,28 2,13 
040ECE0050E 2,60 2,25 2,39 
040ECE0070D 2,12 1,98 1,91 
040ECE0070E 2,32 1,93 1,84 
040ECE0090D 2,86 2,50 2,35 
040ECE0090E 2,86 2,19 2,16 
040ECE0110D 3,08 2,71 2,53 
040ECE0110E 3,40 2,75 2,67 
040ECE0150 2,79 2,41 2,47 
040ECE0170 3,76 2,27 2,29 

060ECE0010D 3,61 3,51 4,01 
060ECE0010E 3,26 3,05 3,38 
060ECE0030D 3,52 3,79 4,64 
060ECE0030E 3,24 2,99 3,23 
060ECE0050D 3,06 3,10 3,14 
060ECE0050E 3,62 2,96 3,52 
060ECE0070D 3,07 2,89 2,92 
060ECE0070E 3,22 2,63 2,61 
060ECE0090D 3,33 3,20 3,13 
060ECE0090E 3,31 3,00 3,15 
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Tabela 4.4: Resultados dos levantamentos de irregularidade longitudinal (2001, 2006 e 
2008) (continuação) 

Trecho IRI 2001 (m/km) IRI 2006 (m/km) IRI 2008 (m/km) 
060ECE0110 3,00 2,93 3,15 
060ECE0130 2,91 2,37 2,50 
060ECE0150 2,88 2,69 3,04 

065ECE0030D 2,62 2,50 2,95 
065ECE0030E 2,58 2,17 2,48 
065ECE0050D 2,60 2,22 2,26 
065ECE0050E 2,48 2,13 2,20 
085ECE0030D 4,47 4,76 5,93 
085ECE0030E 5,59 5,61 6,76 
090ECE0010D 4,52 4,46 4,86 
090ECE0010E 4,19 4,46 4,43 
341ECE0010 4,00 3,14 3,00 
341ECE0030 2,81 2,18 2,44 
341ECE0050 2,73 2,16 2,19 
 

A Figura 4.10 mostra a relação entre os valores de irregularidade longitudinal 

dos levantamentos executados em 2001, 2006 e 2008. Observa-se que, na maioria dos 

trechos, houve uma diminuição dos valores, apesar do envelhecimento do pavimento e 

da exposição dos trechos ao tráfego ao longo dos anos. Esta diminuição é mais sensível 

entre os anos de 2001 e 2006, sugerindo, então, que isso se deve ao fato destes terem 

sido executados com equipamentos diferentes (Bump Integrator, em 2001, e 

perfilômetro inercial a laser, em 2006). Já entre 2006 e 2008, ambos executados com o 

perfilômetro inercial a laser, a variação é menor e, na maioria dos casos, com aumento, 

o que indica maior consistência dos dados coletados no período. 

As Figuras 4.11 e 4.12 mostram a evolução dos valores do IRI médio, 

representados por rodovia e por tipo de revestimento dos trechos integrantes da 

pesquisa. Assim como foi observado em relação aos dados mostrados por trecho, os 

valores do IRI do ano de 2001 foram superiores aos de 2006 ou, quando não, foram só 

um pouco menores, reforçando a afirmação anterior sobre os equipamentos diferentes. 
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Figura 4.10: Relação entre os valores de IRI (2001, 2006 e 2008) 
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Figura 4.11: Gráfico de evolução dos valores do IRI médio dos trechos integrantes da 
pesquisa por rodovia (2001, 2006 e 2008): (a) CE-025; (b) CE-040; (c) CE-060; (d) CE-
065; (e) CE-085; (f) CE-090; (g) CE-341 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Gráfico de evolução dos valores do IRI médio dos trechos integrantes da 
pesquisa por tipo de revestimento (2001, 2006 e 2008): (a) CBUQ; (b) AAUQ; (c) TSD 
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do bump integrator e de coerência nos valores adquiridos pelo perfilômetro inercial a 

laser. Foi observado no referido procedimento que, para resultados de IRI inferiores a 

2,0 m/km, existe a tendência de superestimação dos valores, enquanto que, para 

resultados superiores a 3,5 m/km, a tendência observada foi de subestimação. 

 Na presente pesquisa também se observou uma tendência de distorção nos 

valores adquiridos através do bump integrator, mas em patamares diferentes dos 

observados na tese citada anteriormente. De acordo com os gráficos das Figuras de 4.10 

a 4.12, é clara a tendência dos valores adquiridos pelo bump integrator (levantamento 

de 2001) serem mais elevados, mas também se observa que esta tendência se dá para 

valores abaixo da linha de 4,0 m/km, quando os valores se mostram próximos e, na 

grande maioria dos casos, com os valores de 2001 mais altos que os dos outros dois 

anos (2006 e 2008), que, também na grande maioria dos casos, possuem valores que 

aumentam ao longo do tempo. 

Observando os trechos com valores de IRI acima de 4,0 m/km, percebe-se que a 

tendência dos valores obtidos pelo bump integrator se inverte, ou seja, quando o valor 

do IRI aumenta, o equipamento tende a fornecer valores mais baixos, fazendo com que 

o resultado do levantamento de 2001 apresente valores inferiores aos dos levantamentos 

de 2006 e de 2008, obtidos através do perfilômetro inercial a laser. Teoricamente, essa 

tendência é coerente, considerando a deterioração do pavimento pelas intempéries e 

pelo aparecimento de defeitos de superfície. 

Uma possível explicação para essa diferença de patamares é o fato da pesquisa 

de BARELLA (2008) ter sido feita em rodovias com superfícies de revestimento mais 

bem acabadas, com tendência a menores valores de irregularidade longitudinal e 

rolamento mais confortável, o que pode indicar que o bump integrator tende a não 

fornecer valores de irregularidades longitudinais muito baixos e nem muito altos, 

gerando resultados em torno de 2,0 a 5,0 m/km. 
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4.1.5. Análise comparativa entre a evolução dos defeitos cadastrados no LVC e da 

irregularidade longitudinal dos anos de 2001, 2006 e 2008 

 Como foi mostrado anteriormente, a aquisição de dados através dos 

equipamentos de medição de irregularidade longitudinal analisados apresentou 

distorções entre seus resultados, tendo o perfilômetro inercial á laser se sobressaído 

como o mais confiável. Isso posto, remete-se à análise dos dados de defeitos de 

superfície (LVC), que mostrou uma evolução controversa, devida aos fatores estudados, 

principalmente à existência de intervenções pontuais nos trechos, o que causou 

distorções nas quantidades de defeitos cadastradas. 

 Apesar disso, foi mostrado que as quantidades de trincas de fadiga e de 

remendos tiveram evoluções coerentes na maioria dos casos analisados. Observando-se 

as Figuras 4.1 e 4.2, percebe-se que, nos casos dos dois defeitos citados, as quantidades 

crescem entre os anos de 2001, 2006 e 2008, enquanto, para os outros defeitos, a 

evolução não segue uma tendência lógica. 

 A Tabela 4.5 mostra os valores médios do IRI por rodovia nos períodos 

analisados, onde se observa que as diferenças entre os valores de 2001 e 2006 são 

pequenas. Como foi mostrado anteriormente, os valores do bump integrator tendem a 

ser superestimados em relação aos valores adquiridos através do perfilômetro inercial a 

laser quando estão abaixo de 4,0 m/km, o que reforça a idéia de que os valores reais de 

2001 são menores do que os que são apresentados. 

Tabela 4.5: Valores de IRI das rodovias nos períodos analisados 

Rodovia IRI (m/km) 
2001 2006 2008 

CE-025 3,9 3,6 3,9 
CE-040 3,0 2,5 2,6 
CE-060 3,2 3,0 3,3 
CE-065 2,6 2,3 2,5 
CE-085 5,0 5,2 6,3 
CE-090 4,4 4,5 4,6 
CE-341 3,2 2,5 2,5 

Média 3,6 3,4 3,7 
Desvio 
Padrão 0,9 1,1 1,4 
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 Quando analisadas as quantidades totais, observa-se que a variação do IRI 

acompanhou a tendência das variações das quantidades das trincas de fadiga e dos 

remendos, enquanto nos outros defeitos, que tiveram variações irregulares, isso não 

aconteceu. Por outro lado, ao analisar os dados por rodovia, percebe-se que os dados de 

IRI e de LVC não seguem a mesma tendência em nenhum dos casos, como se observa 

nas Figuras de 4.13 a 4.19, que mostram a evolução do IRI e das extensões de 

remendos, como exemplo. 

 

Figura 4.13: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-025) 

  

Figura 4.14: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-040) 

  

Figura 4.15: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-060) 

 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 
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Figura 4.16: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-065) 

  

Figura 4.17: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-085) 

  

Figura 4.18: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-090) 

  

Figura 4.19: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (CE-341) 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 
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 Para melhor analisar a relação entre os levantamentos, foram também 

comparados dados por trecho. Percebeu-se que também não há uma tendência que seja 

seguida pelos dados de um levantamento em relação ao outro. As Figuras de 4.20 a 4.26 

ilustram essa constatação em relação a alguns trechos, mostrando um de cada rodovia 

analisada. 

  
Figura 4.20: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (025ECE0010) 

  
Figura 4.21: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (040ECE0010D) 

  
Figura 4.22: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (060ECE0010D) 

 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 
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Figura 4.23: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (065ECE0030D) 

  
Figura 4.24: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (085ECE0030D) 

  
Figura 4.25: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (090ECE0010D) 

  
Figura 4.26: Evolução do IRI médio (a) e da extensão de remendos (b) (341ECE0010) 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 

(a) IRI médio (b) Extensão de remendos 
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Com o objetivo de reforçar a avaliação da repetibilidade dos dados de LVC pela 

metodologia considerada, o levantamento foi executado três vezes pelo autor desta 

pesquisa em um mesmo trecho, sendo os dados analisados a seguir, no subitem 4.1.6. 

Para avaliar também a variabilidade dos dados cadastrados por pessoas diferentes, o 

LVC foi executado, também três vezes, por dois avaliadores em três trechos, seguido do 

levantamento de irregularidade longitudinal, também três vezes em cada trecho, sendo 

os resultados analisados no subitem 4.1.7. 

4.1.6. Análise do LVC executado no trecho da CE-453 (2011) 

Observando-se a Tabela 4.6 e os gráficos das Figuras 4.27 e 4.28, onde são 

apresentados os resultados dos levantamentos executados em um mesmo dia, no ano de 

2011, no trecho 453ECE0010, percebe-se que a variação entre as quantidades de 

defeitos cadastradas nas três sequências de levantamento foi muito pequena. As 

diferenças, apesar de inexpressivas, ocorreram nas extensões de trincas de fadiga e de 

bloco. No remendo, não existiu variação, o que pode ser explicado por sua visualização 

ser mais fácil, favorecendo o cadastramento uniforme nas três avaliações que foram 

executadas. Os outros dois defeitos (afundamento e desgaste) não foram observados no 

trecho em nenhuma das três sequências. 

 

Tabela 4.6: Resultado do LVC do trecho 453ECE0010 (2011) 

Trecho Trinca de 
fadiga (%) 

Trinca de 
bloco (%) 

Remendo   
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste    
(%) 

453ECE0010 (1) 3,62 38,60 0,24 - - 

453ECE0010 (2) 3,67 38,70 0,24 - - 

453ECE0010 (3) 3,63 38,66 0,24 - - 
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Figura 4.27: Gráficos de extensões dos defeitos dos trechos da CE-453 (453ECE0010): 
(a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou buraco 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.28: Participação de cada defeito nas três sequências de levantamento de 
defeitos executadas no trecho da CE-453 (453ECE0010) em relação ao total  
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Tabela 4.7: Resultado do levantamento de irregularidade longitudinal de 2011 (CE-
453) 

Trecho IRI 2011 (m/km)

453ECE0010 (1) 2,77 

453ECE0010 (2) 2,76 

453ECE0010 (3) 2,78 
 

4.1.7. Análise do LVC executado nos trechos da CE-422 (2011) 

 As Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10 mostram os resultados, em percentuais sobre a 

extensão de cada trecho, dos três levantamentos de defeitos de superfície executados por 

dois avaliadores, em um mesmo dia, sendo um deles o autor da presente pesquisa, nos 

trechos 422ECE0010, 422ECE0030 e 422ECE0050, respectivamente. Nos três casos, 

observa-se que as diferenças entre os cadastramentos realizados pelo mesmo avaliador 

foram pequenas, quando considerado qualquer um dos cinco tipos de defeito, repetindo-

se constatação idêntica à do trecho da CE-453. Já quando se confrontam os valores 

obtidos por avaliadores diferentes, esse comportamento se repete, nos três trechos, 

apenas para o caso do remendo, verificando-se, para os demais defeitos, situações 

diferentes em cada trecho. 

Na Tabela 4.8, verifica-se que os resultados para trinca de fadiga e desgaste 

mostram uma disparidade significativa entre os percentuais de cada avaliador, enquanto 

os defeitos trinca de bloco e afundamento não tiveram nenhum registro. No trecho 

422ECE0030, retratado na Tabela 4.9, não existe nenhum registro de afundamento, 

repetindo-se, no entanto, significativa disparidade entre os percentuais médios de trincas 

de fadiga e desgaste, nos dados levantados por cada avaliador, enquanto no último 

trecho - Tabela 4.10 - excetuando-se o caso do remendo, todas as demais extensões 

médias de cada avaliador têm percentuais muito díspares. 
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Tabela 4.8: Resultado dos levantamentos do trecho 422ECE0010 (2011) 

 

Tabela 4.9: Resultado dos levantamentos do trecho 422ECE0030 (2011) 

 
 

Tabela 4.10: Resultado dos levantamentos do trecho 422ECE0050 (2011) 

  

Avaliador /  
Levantamento 

Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%)

Remendo  
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste  
(%) 

Avaliador 1 - LVC 1 0,24 - 1,49 - 5,73 

Avaliador 1 - LVC 2 0,27 - 1,54 - 6,19 

Avaliador 1 - LVC 3 0,29 - 1,51 - 6,05 

Avaliador 2 - LVC 1 0,20 - 1,46 - 4,29 

Avaliador 2 - LVC 2 0,22 - 1,54 - 4,56 

Avaliador 2 - LVC 3 0,17 - 1,51 - 4,68 

Avaliador /  
Levantamento 

Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%)

Remendo  
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste  
(%) 

Avaliador 1 - LVC 1 2,04 2,17 1,11 - 0,14 

Avaliador 1 - LVC 2 2,56 2,31 1,13 - 0,18 

Avaliador 1 - LVC 3 2,59 2,41 1,12 - 0,18 

Avaliador 2 - LVC 1 1,29 - 1,12 - - 

Avaliador 2 - LVC 2 1,51 - 1,13 - - 

Avaliador 2 - LVC 3 1,90 - 1,12 - - 

Avaliador /  
Levantamento 

Trinca de 
fadiga (%)

Trinca de 
bloco (%)

Remendo  
(%) 

Afundamento 
(%) 

Desgaste  
(%) 

Avaliador 1 - LVC 1 19,67 1,63 5,14 0,43 0,26 

Avaliador 1 - LVC 2 19,82 1,71 5,19 0,39 0,25 

Avaliador 1 - LVC 3 20,05 1,74 5,20 0,40 0,21 

Avaliador 2 - LVC 1 12,91 - 5,18 0,72 0,12 

Avaliador 2 - LVC 2 13,08 - 5,20 0,62 0,13 

Avaliador 2 - LVC 3 12,73 - 5,18 0,77 0,12 
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4.1.8. Análise da evolução das quantidades de defeitos dos trechos integrantes da 

pesquisa 

A seguir, nas Tabelas 4.11 e 4.12, são listadas as quantidades de trincas de 

fadiga e de remendos cadastradas nos levantamentos dos anos de 2001, 2002 e também 

de 2005 a 2008 (não houve LVC em 2003 e 2004), por serem os defeitos mais 

recorrentes e mais suscetíveis a alterações ao longo do tempo. 

Tabela 4.11: Extensões (m) e percentuais sobre a extensão de trincas de fadiga dos 
levantamentos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

Trecho 
Extensão (m) / % de extensão de trincas de fadiga 

LVC-2001 LVC-2002 LVC-2005 LVC-2006 LVC-2007 LVC-2008
025ECE0010 711 / 11,2 638 / 10,1 847 / 13,4 638 / 10,1 1602 / 25,3 1270 / 20
025ECE0030 699 / 10 2938 / 42 2411 / 34,5 536 / 7,7 4005 / 57,3 1690 / 24,2
025ECE0050 - 159 / 3,1 49 / 1 - - -

040ECE0010D 42 / 0,6 81 / 1,2 145 / 2,1 236 / 3,4 - -
040ECE0010E 13 / 0,2 53 / 0,8 534 / 7,7 162 / 2,3 - -
040ECE0030D - - - 15 / 0,6 41 / 1,7 -
040ECE0030E - - 10 / 0,4 20 / 0,8 73 / 3 -
040ECE0050D - 7 / 0,2 - 3 / 0,1 54 / 1,3 -
040ECE0050E - - - 30 / 0,7 102 / 2,4 4 / 0,1
040ECE0070D - 7 / 0,1 8 / 0,2 - 28 / 0,5 -
040ECE0070E - - 129 / 2,4 24 / 0,5 292 / 5,5 -
040ECE0090D - 59 / 1,5 40 / 1 102 / 2,6 109 / 2,8 82 / 2,1
040ECE0090E - - 121 / 3,1 8 / 0,2 73 / 1,9 -
040ECE0110D - - - 2 / 0,1 54 / 2,1 -
040ECE0110E - - 15 / 0,6 94 / 3,7 153 / 6,1 -
040ECE0150 - 648 / 7,1 92 / 1 5 / 0,1 135 / 1,5 79 / 0,9
040ECE0170 772 / 7,8 1464 / 14,7 - - 14 / 0,1 22 / 0,2

060ECE0010D 103 / 2,7 76 / 2 912 / 23,8 1127 / 29,4 1778 / 46,3 1058 / 27,6
060ECE0010E 132 / 3,4 - 435 / 11,4 862 / 22,5 1893 / 49,4 827 / 21,6
060ECE0030D 325 / 8,5 212 / 5,6 518 / 13,6 464 / 12,2 1694 / 44,5 547 / 14,4
060ECE0030E 121 / 3,2 14 / 0,4 333 / 8,8 187 / 4,9 1218 / 32,2 445 / 11,8
060ECE0050D 365 / 6,3 1009 / 17,4 876 / 15,1 747 / 12,9 1156 / 19,9 1015 / 17,5
060ECE0050E 56 / 1 23 / 0,4 646 / 11,1 1414 / 24,3 2137 / 36,7 1717 / 29,5
060ECE0070D 4 / 0,1 352 / 5,6 501 / 8 523 / 8,4 1119 / 17,9 634 / 10,1
060ECE0070E - 40 / 0,6 388 / 6,3 1131 / 18,2 2334 / 37,6 1206 / 19,4
060ECE0090D 1 / 0,1 76 / 3,9 52 / 2,7 92 / 4,7 669 / 34,3 84 / 4,3
060ECE0090E 18 / 0,9 3 / 0,2 143 / 7,2 148 / 7,5 413 / 20,9 145 / 7,3
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Tabela 4.11: Extensões (m) e percentuais sobre a extensão de trincas de fadiga dos 
levantamentos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 (continuação) 

Trecho 
Extensão (m) / % de extensão de trincas de fadiga 

LVC-2001 LVC-2002 LVC-2005 LVC-2006 LVC-2007 LVC-2008
060ECE0110 146 / 2,8 507 / 9,6 941 / 17,9 793 / 15,1 2289 / 43,5 1556 / 29,5
060ECE0130 972 / 6,1 2755 / 17,4 4600 / 29 2142 / 13,5 3223 / 20,3 6808 / 42,9
060ECE0150 462 / 6,7 796 / 11,5 2455 / 35,5 128 / 1,8 281 / 4,1 2246 / 32,5

065ECE0030D 16 / 0,4 343 / 9,6 717 / 20,1 949 / 26,6 1224 / 34,3 1148 / 32,2
065ECE0030E 32 / 0,9 105 / 2,9 367 / 10,2 784 / 21,8 778 / 21,6 667 / 18,5
065ECE0050D 354 / 5,2 124 / 1,8 363 / 5,3 743 / 10,9 1446 / 21,2 743 / 10,9
065ECE0050E 703 / 10,2 267 / 3,9 47 / 0,7 1053 / 15,3 745 / 10,9 707 / 10,3
085ECE0030D 787 / 53,1 888 / 59,9 930 / 62,7 969 / 65,3 775 / 52,3 994 / 67
085ECE0030E 819 / 54,2 550 / 36,4 709 / 46,9 797 / 52,7 1031 / 68,2 981 / 64,9
090ECE0010D 3125 / 43,1 3029 / 41,8 5265 / 72,7 3970 / 54,8 4853 / 67 3441 / 47,5
090ECE0010E 3868 / 53,6 2528 / 35,1 4822 / 66,9 3592 / 49,8 4812 / 66,7 4265 / 59,1
341ECE0010 64 / 0,6 1017 / 8,8 186 / 1,6 70 / 0,6 214 / 1,9 416 / 3,6
341ECE0030 - 2957 / 66,7 - - 640 / 14,4 -
341ECE0050 29 / 0,2 5473 / 43,6 - - - -

Totais 14742 / 6,5 29198 / 12,9 30607 / 13,5 24560 / 10,8 43457 / 19,2 34802 / 15,4

 

Tabela 4.12: Extensões (m) e percentuais sobre a extensão de remendos dos 
levantamentos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

Trecho Extensão (m) / % de extensão de remendos 
LVC-2001 LVC-2002 LVC-2005 LVC-2006 LVC-2007 LVC-2008

025ECE0010 384 / 6,1 145 / 2,3 210 / 3,3 273 / 4,3 565 / 8,9 384 / 6,1
025ECE0030 16 / 0,2 69 / 1,0 30 / 0,4 69 / 1,0 405 / 5,8 288 / 4,1
025ECE0050 - 14 / 0,3 - - 4 / 0,1 3 / 0,1
040ECE0010D 90 / 1,3 181 / 2,6 325 / 4,7 123 / 1,8 54 / 0,8 50 / 0,7
040ECE0010E 32 / 0,5 26 / 0,4 39 / 0,6 67 / 1 45 / 0,7 38 / 0,6
040ECE0030D - 37 / 1,5 2 / 0,1 5 / 0,2 10 / 0,4 4 / 0,2
040ECE0030E - 14 / 0,6 - 2 / 0,1 5 / 0,2 5 / 0,2
040ECE0050D - 39 / 0,9 - 5 / 0,1 8 / 0,2 3 / 0,1
040ECE0050E - 9 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 6 / 0,1 6 / 0,1
040ECE0070D - 5 / 0,1 - - - 3 / 0,1
040ECE0070E - - - 7 / 0,1 - 4 / 0,1
040ECE0090D - 10 / 0,3 - 4 / 0,1 2 / 0,1 3 / 0,1
040ECE0090E - - - - - - 
040ECE0110D - - - - - - 
040ECE0110E 2 / 0,1 5 / 0,2 - - - - 
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Tabela 4.12: Extensões (m) e percentuais sobre a extensão de remendos dos 
levantamentos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 (continuação) 

Trecho Extensão (m) / % de extensão de remendos 
LVC-2001 LVC-2002 LVC-2005 LVC-2006 LVC-2007 LVC-2008

040ECE0150 - - 6 / 0,1 - - 13 / 0,1
040ECE0170 316 / 3,2 1013 / 10,2 35 / 0,4 29 / 0,3 55 / 0,6 48 / 0,5
060ECE0010D 19 / 0,5 3 / 0,1 17 / 0,4 31 / 0,8 127 / 3,3 176 / 4,6
060ECE0010E 4 / 0,1 192 / 5,0 41 / 1,1 60 / 1,6 154 / 4,0 136 / 3,6
060ECE0030D 269 / 7,1 264 / 6,9 263 / 6,9 297 / 7,8 527 / 13,8 512 / 13,5
060ECE0030E 98 / 2,6 288 / 7,6 169 / 4,5 161 / 4,3 520 / 13,8 348 / 9,2
060ECE0050D 6 / 0,1 242 / 4,2 19 / 0,3 63 / 1,1 73 / 1,3 79 / 1,4
060ECE0050E 7 / 0,1 174 / 3,0 77 / 1,3 87 / 1,5 196 / 3,4 181 / 3,1
060ECE0070D - 6 / 0,1 - 51 / 0,8 87 / 1,4 63 / 1,0
060ECE0070E - 54 / 0,9 44 / 0,7 45 / 0,7 103 / 1,7 168 / 2,7
060ECE0090D - 10 / 0,5 24 / 1,2 16 / 0,8 30 / 1,5 20 / 1,0
060ECE0090E - 2 / 0,1 - 4 / 0,2 30 / 1,5 7 / 0,4
060ECE0110 74 / 1,4 203 / 3,9 445 / 8,4 549 / 10,4 737 / 14,0 644 / 12,2
060ECE0130 15 / 0,1 82 / 0,5 471 / 3,0 472 / 3,0 727 / 4,6 714 / 4,5
060ECE0150 57 / 0,8 148 / 2,1 332 / 4,8 459 / 6,6 641 / 9,3 743 / 10,7
065ECE0030D 10 / 0,3 50 / 1,4 129 / 3,6 122 / 3,4 454 / 12,7 465 / 13,0
065ECE0030E - 28 / 0,8 48 / 1,3 19 / 0,5 150 / 4,2 224 / 6,2
065ECE0050D 28 / 0,4 48 / 0,7 75 / 1,1 24 / 0,4 101 / 1,5 174 / 2,5
065ECE0050E 6 / 0,1 40 / 0,6 59 / 0,9 84 / 1,2 163 / 2,4 165 / 2,4
085ECE0030D 280 / 18,9 349 / 23,5 813 / 54,8 686 / 46,3 675 / 45,5 522 / 35,2
085ECE0030E 247 / 16,3 480 / 31,7 612 / 40,5 595 / 39,4 583 / 38,6 618 / 40,9
090ECE0010D 703 / 9,7 1096 / 15,1 1786 / 24,7 1777 / 24,5 2329 / 32,2 2235 / 30,9
090ECE0010E 381 / 5,3 833 / 11,6 1386 / 19,2 1014 / 14,1 1599 / 22,2 1675 / 23,2
341ECE0010 162 / 1,4 252 / 2,2 400 / 3,5 406 / 3,5 501 / 4,3 475 / 4,1
341ECE0030 - - - 3 / 0,1 - - 
341ECE0050 - 58 / 0,5 21 / 0,2 26 / 0,2 - 34 / 0,3

Totais 3214 / 1,4 6471 / 2,9 7890 / 3,5 7641 / 3,4 11672 / 5,2 11230 / 5,0

 

Observando as duas tabelas anteriores, percebe-se que a evolução das 

quantidades de defeitos não segue uma tendência lógica ao longo do tempo. Tendo sido 

feitos gráficos de evolução para todos os trechos analisados, foram escolhidos cinco 

deles para servirem de exemplos, assim como as quantidades totais. Esses exemplos são 

mostrados nos gráficos das Figuras de 4.29 a 4.34. 
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Figura 4.29: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e remendos 
(b) do trecho 025ECE0030 ao longo dos anos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

   

Figura 4.30: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e remendos 
(b) do trecho 040ECE0170 ao longo dos anos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

   

Figura 4.31: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e remendos 
(b) do trecho 060ECE0130 ao longo dos anos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

(a) trincas de fadiga (b) remendos 

(a) trincas de fadiga (b) remendos 

(a) trincas de fadiga (b) remendos 
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Figura 4.32: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e remendos 
(b) do trecho 085ECE0030D ao longo dos anos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

   

Figura 4.33: Gráficos de evolução das quantidades de trincas de fadiga (a) e remendos 
(b) do trecho 090ECE0010D ao longo dos anos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

   

Figura 4.34: Gráficos de evolução das quantidades totais de trincas de fadiga (a) e 
remendos (b) dos trechos analisados ao longo dos anos de 2001, 2002 e 2005 a 2008 

 

 

(a) trincas de fadiga (b) remendos 

(a) trincas de fadiga (b) remendos 

(a) trincas de fadiga (b) remendos 
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No último exemplo, relativo aos totais acumulados de extensões de defeitos, é 

apresentada uma situação em que as quantidades de trincas e de remendos evoluem com 

uma tendência muito semelhante, diferenciando-se entre os anos de 2005 e 2006. As 

semelhanças não se repetem com frequência nos outros exemplos e nos outros trechos 

analisados. 

Foram, então, feitos gráficos que mostram a evolução dos defeitos trinca de 

fadiga e remendo entre 2006 e 2008 (anos que possuem resultados do IRI com uso do 

perfilômetro inercial), mostrados nas Figuras 4.35 e 4.36. Os gráficos mostram dados 

pouco dispersos e com um bom coeficiente de determinação (R2). 

 

 
Figura 4.35: Gráfico de evolução da Trinca de Fadiga (TF) entre os levantamentos de 
2006 e de 2008 
 

 

 
Figura 4.36: Gráfico de evolução do Remendo (RE) entre os levantamentos de 2006 e 
de 2008 
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 Analisando os resultados apresentados por Benevides (2006), observa-se que o 

R2 obtido foi semelhante (R2=0,7689, para TF, e R2=0,8424, para RE), mas a evolução 

foi analisada para um período de um ano. Sendo assim, para ter mais referências para 

comparações, foram feitos gráficos de evolução dos defeitos trinca de fadiga e remendo, 

analisando a evolução anualmente, a partir de 2005. Os gráficos são apresentados nas 

Figuras de 4.37 a 4.40. 

 
Figura 4.37: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e Remendo (RE) 
entre os levantamentos de 2005 e de 2006 
 

 
Figura 4.38: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e Remendo (RE) 
entre os levantamentos de 2006 e de 2007 
 

 
Figura 4.39: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e Remendo (RE) 
entre os levantamentos de 2007 e de 2008 
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Figura 4.40: Gráficos de evolução dos defeitos Trinca de Fadiga (TF) e Remendo (RE) 
entre os levantamentos de 2001 e de 2008 
 

 Observando as figuras anteriores, percebe-se que os dados referentes à trinca de 

fadiga são mais dispersos que os referentes ao remendo, o que já era esperado. O maior 

R2 relativo à trinca de fadiga foi de 0,7452, entre os anos de 2005 e 2006, um pouco 

menor que o obtido por Benevides (2006). No caso do remendo, o maior valor do R2 foi 

de 0,9852, observado também no período entre 2005 e 2006 e consideravelmente maior 

que o valor obtido por Benevides (2006). 

4.1.9. Análise da evolução do IRI dos trechos integrantes da pesquisa 

Foi feito um gráfico que ilustra os resultados dos dois levantamentos de IRI 

executados com o mesmo equipamento (perfilômetro inercial a laser), em 2006 e em 

2008, para analisar como evoluíram os dados contemplados nesta pesquisa, mostrado na 

Figura 4.41. O gráfico mostra uma boa evolução dos resultados, aumentando ao longo 

do tempo e com um bom coeficiente de determinação (R2). 

 
Figura 4.41: Gráfico de evolução do IRI entre os levantamentos de 2006 e de 2008 
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 Para reforçar a verificação da confiabilidade dos dados coletados pelo 

perfilômetro inercial, foi feito um gráfico com os resultados dos dois sensores que 

medem as irregularidades sobre as trilhas de roda do ano de 2008 (Figura 4.42). Em 

seguida, é mostrado o gráfico de Benevides (2006), no qual é feita a mesma comparação 

em sua pesquisa (Figura 4.43). 

 
Figura 4.42: IRI do levantamento de 2008 - trilha interna (tint) versus trilha externa (text) 

 
Figura 4.43: Gráfico e equação do modelo IRIint x IRIext (Benevides, 2006) 

 

 Observando as Figuras 4.42 e 4.43, verifica-se um coeficiente de determinação 

alto nos dois casos. Os valores de R2 obtidos são bastante próximos, o que reforça, além 

da confiabilidade na evolução, a coerência entre os valores obtidos pelos dois sensores.  
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4.1.10. Análise da correlação entre as quantidades dos defeitos trinca de fadiga e 

remendo e os valores do IRI 

 

Para avaliar a correlação entre a irregularidade longitudinal e as quantidades de 

defeitos, foram feitos gráficos que representam os percentuais dos defeitos trinca de 

fadiga e remendo versus os respectivos valores do IRI, dos anos de 2006 e 2008. Os 

gráficos são apresentados nas Figuras 4.44 e 4.45. 

  
Figura 4.44: Gráficos de correlação entre a trinca de fadiga e o IRI (2006) 

  
Figura 4.45: Gráficos de correlação entre a trinca de fadiga e o IRI (2008) 

 

 Os gráficos indicam uma correlação fraca entre os defeitos trinca de fadiga e 

remendo e o IRI. O remendo apresentou uma correlação um pouco melhor que a trinca 

de fadiga, sendo o melhor valor observado em 2008. Mais uma vez, são reforçadas as 

constatações feitas na pesquisa de Benevides (2006), quando também foram 

encontrados valores baixos de R2 (0,4672, para TF, e 0,3388, para RE), como se 

observa nas Figuras 4.46 e 4.47. 
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Figura 4.46: Gráfico, equação e R2 do modelo IRI x TF (Benevides, 2006) 

 

 
Figura 4.47: Gráfico, equação e R2 do modelo IRI x REM (Benevides, 2006) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Como, na pesquisa realizada para a presente dissertação de mestrado, os 

levantamentos considerados foram estudados de forma separada para depois serem 

feitas as análises e comparações pertinentes, as conclusões também serão apresentadas 

em relação a cada levantamento e, em seguida, será comentada a relação entre eles. 

5.1. LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO 

 O presente estudo comparou dados de levantamentos de defeitos de superfície, 

utilizando uma metodologia adotada pelo DER/CE, consolidada ao longo de dez anos 

de avaliações dos pavimentos das rodovias estaduais. O sistema de gestão rodoviária 

utilizado no órgão (SIGMA) agrega os dados dos ditos levantamentos e os processa, de 

maneira que sejam gerados os insumos necessários às tomadas de decisão pelos 

gestores, tendo, até o levantamento do ano de 2010, apresentado resultados coerentes, 

com relação à priorização dos trechos na programação de manutenção e à quantificação 

dos serviços necessários. Ou seja, relatórios gerados pelo sistema têm correspondido à 

situação observada em campo. 

 Baseado na confiabilidade dos resultados oriundos dos levantamentos 

processados no SIGMA, conclui-se que a metodologia atende às necessidades relativas 

à gerência de pavimentos em nível de rede, que é corrente no DER/CE. Acontece que, 

após a análise dos dados feita nesta pesquisa, observou-se que existem deficiências no 

procedimento, que apresenta dependência de alguns detalhes inerentes ao meio 

ambiente, ao tipo de pavimento e à equipe que executa o serviço. 

O primeiro aspecto que influencia no resultado do levantamento é a posição do 

sol em relação à visão do avaliador no momento da execução do levantamento. Sendo 

assim, se o serviço for realizado com o veículo de frente para o sol, o resultado pode ser 

diferente de um levantamento realizado com o sol perpendicular ao veículo ou atrás do 
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mesmo. Uma trinca, um afundamento ou um desgaste pode ser cadastrado com uma 

severidade equivocada ou até mesmo deixar de ser cadastrado. 

O tipo de revestimento asfáltico da rodovia avaliada também influencia no 

cadastramento dos defeitos. Conforme a textura apresentada pelo revestimento, os 

defeitos podem ser ocultados ou distorcidos no momento da observação e do 

cadastramento. O pavimento que geralmente mais dificulta o cadastramento dos defeitos 

é o TSD, devido às saliências da brita na superfície. 

O cadastramento dos defeitos pode variar ainda de acordo com a equipe que 

executa o levantamento, mesmo com a uniformização dos critérios envolvidos. Em 

momentos diferentes, o serviço pode ser executado por uma mesma equipe ou não, 

fazendo com que a subjetividade envolvida no procedimento, sobretudo em relação às 

trincas, gere diferenças entre levantamentos. Por exemplo, uma trinca pode ser 

cadastrada com tipos ou severidades diferentes, podendo ser registrada como trinca de 

fadiga ou de bloco, ou de severidade 1, 2 ou 3, dependendo da pessoa que a está 

registrando. 

A variabilidade no cadastramento dos defeitos se apresenta nitidamente nos 

resultados do levantamento executado no trecho da CE-453, onde houve variação 

somente nas quantidades de trincas, apesar de pequena. Ao avaliar repetidas vezes o 

mesmo trecho, houve uma tendência a repetir o cadastramento dos mesmos defeitos, 

induzindo o avaliador (o autor da dissertação) a procurar apenas quantidades, e não 

mais diferenciar os tipos de defeitos. 

Ao analisar os dados dos levantamentos realizados na CE-422, nota-se que, além 

do comportamento observado nos resultados da CE-453, outro fator comentado 

anteriormente é evidenciado: a execução do levantamento por diferentes avaliadores 

leva a distorções causadas pela subjetividade envolvida no cadastramento de alguns 

defeitos, principalmente das trincas. 
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Devido aos fatores expostos, observaram-se variações nos resultados analisados, 

tanto no que concerne aos tipos de defeitos como às severidades dos mesmos. Há 

momentos em que se apresentam mudanças incoerentes entre levantamentos, como 

diminuição das quantidades de defeitos ou substituição de defeitos por outros. Estas 

observações levam à conclusão de que existe algum fator preponderante, que afeta, 

além da repetibilidade, também a evolução das extensões dos defeitos cadastrados. A 

única condição que pode se configurar como sendo este fator é a presença de grandes 

extensões de remendos (a partir de 160 m), consideradas pelo DER como pequenos 

segmentos recapeados e, por isso, não cadastrados como defeitos. 

A existência de segmentos recapeados nos trechos analisados mostrou que há 

uma deficiência no procedimento, que, por muitas vezes, faz com que, ao analisar 

somente as quantidades de defeitos, constate-se a existência de equívocos. Na verdade, 

não são equívocos, mas mudanças nas quantidades, causadas, principalmente, pela 

existência dos segmentos recapeados e, em menor predominância, pelos outros fatores 

mencionados. 

Foram gerados e testados modelos para avaliar a evolução dos totais anuais para 

os defeitos trinca de fadiga e remendo. Os modelos foram analisados e comparados com 

a pesquisa de Benevides (2006), mostrando tendências semelhantes em todos os casos, 

com bons valores de coeficiente de determinação (R2). 

A principal conclusão do estudo, em relação à análise da metodologia de 

execução do LVC, foi a constatação de que o fato de não ser considerada a existência 

dos segmentos recapeados no procedimento foi a maior causa das grandes distorções 

encontradas nos dados analisados provenientes dos levantamentos do DER. 

5.2. LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

O levantamento de irregularidade longitudinal apresentou resultados 

satisfatórios em relação ao que se esperava da presente pesquisa. Os dados mostraram 

que há diferença quando o serviço é executado utilizando o bump integrator e o 
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perfilômetro inercial a laser. A observação dos gráficos provenientes dos dados 

adquiridos mostrou uma evolução coerente ao longo dos anos em todas as situações 

avaliadas. Os trechos foram analisados por rodovia e por tipo de revestimento e, nos 

dois casos a evolução dos dados mostrou a mesma tendência. 

Os resultados mostraram uma tendência de superestimação dos valores do IRI 

medidos pelo bump integrator quando os resultados adquiridos pelo perfilômetro 

inercial a laser, em 2006 e 2008, são de, no máximo, 4,0 m/km. Ou seja, quando os 

valores de IRI estão dentro deste intervalo nos dois últimos anos, os resultados do 

primeiro são superiores, apesar do pavimento ser bem mais jovem e não ter sofrido a 

ação das intempéries e do tráfego ao longo do intervalo de tempo considerado. 

O levantamento executado na CE-453 também mostrou boa repetibilidade dos 

dados adquiridos pelo perfilômetro, mantendo o valor do IRI em torno de 2,8 m/km, 

com uma variação menor que 1% entre o menor e o maior valor, reforçando a 

comprovação da eficiência do equipamento. 

Pelo exposto, é possível concluir que a evolução dos dados adquiridos com o 

uso do perfilômetro inercial a laser é boa, mostrando compatibilidade com a condição 

da superfície do pavimento dos trechos, avaliada pelo levantamento de defeitos, com os 

diferentes tipos de revestimento e com o intervalo de tempo entre os dois 

levantamentos. 

Foram gerados e testados modelos para avaliar a evolução dos valores do IRI 

entre os levantamentos de 2006 e de 2008, a coerência entre os valores obtidos pelos 

sensores das trilhas interna e externa e a correlação entre os valores do IRI de 2006 e de 

2008 com os percentuais dos defeitos trinca de fadiga e remendo. Assim como no caso 

do LVC, os modelos foram analisados e comparados com a pesquisa de Benevides 

(2006), também mostrando tendências semelhantes. O único caso que apresentou 

discordância foi a correlação entre o IRI e os defeitos, observando-se pequenos 

coeficientes de determinação. 
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Observou-se, por fim, que, considerando as quantidades totais de defeitos 

cadastrados e os valores médios de IRI, o remendo e a trinca de fadiga evoluíram, em 

quase todos os casos, da mesma forma que os valores do IRI ao longo do tempo, ou 

seja, de forma ascendente. Já os outros defeitos não acompanharam essa evolução, não 

mantendo uma constância na forma de variar os resultados, ora aumentando e ora 

diminuindo. Quando foram considerados os resultados por rodovia e por trecho, o 

comportamento observado não se confirma, não mantendo uniformidade na evolução 

dos valores em relação a nenhum dos defeitos. Conclui-se, então, que os resultados 

analisados não mostraram compatibilidade entre a evolução das quantidades de defeitos 

e os valores do IRI, não mantendo comportamento condizente sequer com as 

quantidades de remendos, que são os defeitos que mais influenciam no conforto ao 

rolamento. 

5.3. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

5.3.1. Recomendações relativas ao LVC 

Baseado nas conclusões obtidas na presente pesquisa, recomenda-se que, na 

realização de futuros estudos relativos ao tema, seja considerada a existência de 

segmentos de pistas recapeados, com vistas à análise do efeito dos mesmos sobre a 

evolução dos defeitos de superfície. Os segmentos recapeados podem ser também 

quantificados, para que seja analisada a interferência desses segmentos na evolução das 

quantidades de defeitos, visto que sua presença é devida à correção parcial ou total de 

defeitos preexistentes. 

Indica-se também, como uma possível contribuição futura, uma análise por 

segmentos de trechos que não tenham sofrido nenhuma intervenção. Esses segmentos 

devem ser previamente monitorados, de maneira que as intervenções executadas os 

credenciem ou não como boas amostras para estudo, o que não foi feito na presente 

pesquisa. 
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Outra recomendação importante é que os dados considerados sejam adquiridos 

considerando a época. Sendo assim, os levantamentos a serem comparados devem ser 

executados na mesma hora do dia, aproximadamente, e na mesma estação do ano. 

 Como última recomendação, que sejam executadas repetidas sequências de 

levantamentos de defeitos em segmentos amostrais de diferentes tipos de revestimento e 

condições de superfície, por mais de um avaliador, com vistas à realização de uma 

análise mais profunda do impacto da subjetividade no cadastramento dos defeitos no 

resultado final do levantamento, considerando, ainda o tipo de revestimento das 

rodovias. 

5.3.2. Recomendações relativas ao IRI 

Não foi possível comparar levantamentos executados com o bump integrator em 

períodos diferentes, por isso, a análise contemplou apenas a comparação dos dados 

deste equipamento em relação ao perfilômetro inercial a laser. Recomenda-se que, em 

estudos futuros, sejam também considerados dados adquiridos em épocas diferentes 

pelo mesmo, com vistas à realização da análise, além da relação entre dados gerados por 

diferentes equipamentos, da repetibilidade dos dados adquiridos através de seu uso. 

Por fim, a pesquisa contemplou vários trechos (32) com revestimento em 

CBUQ, com apenas 5 em AAUQ e 4 em TSD (levantamentos do DER). Isso faz com 

que as conclusões resultantes da análise sejam mais direcionadas aos pavimentos em 

CBUQ, apesar de também terem sido feitas análises envolvendo os outros tipos de 

revestimento. Recomenda-se que, nos trabalhos futuros, haja uma preocupação com a 

uniformização nas quantidades das diferentes amostras, para que se reduzam os fatores 

que possam causar distorções nos resultados. 
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 A seguir são apresentados os gráficos de evolução dos defeitos cadastrados no 

LVC dos anos de 2001, 2006 e 2008. Primeiramente, os resultados são mostrados por 

rodovia (Figuras de A.1 a A.12) e, depois, por tipo de revestimento (Figuras de A.13 a 

A.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-040 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

Figura A.2: Participação de cada defeito dos trechos da CE-040 integrantes da pesquisa 
em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.3: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-060 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.4: Participação de cada defeito dos trechos da CE-060 integrantes da pesquisa 
em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.5: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-065 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.6: Participação de cada defeito dos trechos da CE-065 integrantes da pesquisa 
em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.7: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-085 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.8: Participação de cada defeito dos trechos da CE-085 integrantes da pesquisa 
em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.9: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-090 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.10: Participação de cada defeito dos trechos da CE-090 integrantes da 
pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.11: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos da CE-341 integrantes da 
pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) remendo ou 
buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.12: Participação de cada defeito dos trechos da CE-341 integrantes da 
pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.13: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos com revestimento em 
CBUQ integrantes da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de 
bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.14: Participação de cada defeito dos trechos com revestimento em CBUQ 
integrantes da pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.15: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos com revestimento em 
AAUQ integrantes da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de 
bloco; (c) remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.16: Participação de cada defeito dos trechos com revestimento em AAUQ 
integrantes da pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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Figura A.17: Gráfico de extensões dos defeitos dos trechos com revestimento em TSD 
integrantes da pesquisa (2001, 2006 e 2008): (a) trinca de fadiga; (b) trinca de bloco; (c) 
remendo ou buraco; (d) afundamento; (e) desgaste 

 

 

 

Figura A.18: Participação de cada defeito dos trechos com revestimento em TSD 
integrantes da pesquisa em relação ao total: (a) 2001; (b) 2006; (c) 2008 
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