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RESUMO 
 
 

Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a 
superfície final de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos esforços 
oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas condições 
de rolamento, com conforto, economia e segurança.O pavimento rodoviário classifica-se 
tradicionalmente em dois tipos básicos: rígidos e flexíveis. Neste contexto, o objetivo do 
trabalho foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a recuperação de pavimento asfaltico 
flexível. Observou-se que o revestimento do mesmo é composto por uma mistura constituída 
basicamente de agregados e ligantes asfálticos. É formado por quatro camadas principais: 
revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito.O revestimento asfáltico é a 
camada superior destinada a resistir diretamente às ações do tráfego e transmiti-las de forma 
atenuada às camadas inferiores, impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições 
de rolamento. Para a manutenção de um pavimento é de grande importância a execução das 
atividades de manutenção e reabilitação. Não bastam à escolha da melhor estratégia de 
intervenção e o estabelecimento da melhor lista de prioridades, é necessário também que os 
serviços sejam executados. O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma 
das camadas, da rigidez destas e do subleito, bem como da interação entre as diferentes 
camadas do pavimento. A engenharia rodoviária subdivide as estruturas de pavimentos 
segundo a rigidez do conjunto. Todos os materiais utilizados em pavimentação apresentam 
alguma forma de deterioração, resultado das solicitações do trafego e das condições climáticas 
(temperatura e teor de umidade) a que são submetidos. Os pavimentos deterioram-se mais 
lentamente nos anos iniciais, mas na medida em que se aproximam do final de sua vida em 
serviço, a taxa de deterioração aumenta. Atrasos nas atividades de manutenção e reabilitação 
quase sempre resultam em gastos adicionais, pois as estruturas dos pavimentos deterioram-se 
aceleradamente à medida que ocorrem os adiamentos das intervenções. A gerência de 
pavimentos visa minimizar esse problema, integrando a avaliação dos pavimentos com a 
definição das atividades de manutenção e reabilitação.Para a definição de alternativas de 
restauração é necessário o estudo da condição do pavimento existente. Este estudo é 
precedido por uma avaliação funcional e uma avaliação estrutural. Essas avaliações fornecem 
dados para análise da condição da superfície do pavimento e de sua estrutura e também para 
a definição das alternativas de restauração apropriadas. Na avaliação funcional é verificada a 
condição da superfície do pavimento, por meio do levantamento e análise de defeitos 
superficiais, e da condição de irregularidade longitudinal.Na avaliação estrutural é verificada a 
condição da estrutura do pavimento de suportar cargas, por meio de levantamentos não-
destrutivos pela determinação da deflexão superficial resultante da aplicação de uma carga 
conhecida. O principal parâmetro considerado na avaliação estrutural é a deflexão na 
superfície e a bacia de deformação. A deflexão é normalmente utilizada para delimitar 
segmentos considerados como homogêneos quanto à condição estrutural. A análise dos dados 
das avaliações através de procedimentos específicos fornece as soluções de restaurações 
apropriadas em cada caso, que podem ser de cunho funcional ou estrutural. Caso a 
restauração deva ser de cunho estrutural é necessário utilizar um método de projeto que leve 
em conta as características de deformabilidade das camadas e do novo revestimento, levando 
em conta os módulos de resiliência medidos ou obtidos por retroanálise para se calcular as 
espessuras necessárias. Para indicação de espessuras, quando pertinente, serão obtidas em 
função da estrutura do pavimento existente e do tráfego esperado no futuro em cada caso, 
entre outros aspectos. Conclui-se que a recuperação de pavimentos asfálticos danificados seja 
executada não só para propiciar aos usuários melhores condições de rolamento como também 
segurança e conforto. 


