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Resumo. Este trabalho teve por objetivo
demonstrar o funcionamento da ferramenta de
reforço de pavimentos do software
“MeDiNa”, fruto do Novo Método de
Dimensionamento Nacional de Pavimentos. O
software permite tanto analisar projetos
quanto realizar novos projetos de reforço de
pavimentos. A partir disto, utilizando um
projeto real, foi feita uma análise comparativa
da vida útil estimada pelo MeDiNa com o
respectivo período de projeto. Nos casos que
apresentaram vida útil menor do que o
período de projeto, foi feito um novo projeto
utilizando o próprio software. Para isto, foi
utilizado o projeto de restauração da RSC287, que foi elaborado seguindo as diretrizes
da Norma DNER PRO-11/79, para o
Programa
CREMA-RS
(Contrato
de
Restauração e Manutenção).
Palavras-chave: MeDiNa. Reforço de
pavimentos. DNER PRO-11/79.
1.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Confederação Nacional
dos Transportes, mais de 60% do transporte de
cargas e mais de 90% dos deslocamentos de
passageiros no Brasil são feitos por rodovias
(CNT, 2018). Portanto, manter as rodovias em
boas condições é essencial para a economia do

país e para o conforto e segurança dos
usuários. Contudo, 9,6% das rodovias federais
pavimentadas encontram-se em estado ruim e
2,8% em estado péssimo (CNT, 2018).
Enquanto as rodovias estaduais têm 24,8% da
malha classificada como ruim e 12,8% como
péssimo (CNT, 2018).
Percebe-se então, que os investimentos
feitos
nas
rodovias
atualmente
são
insuficientes e os métodos de manutenção,
conservação e restauração utilizados podem
não ser os mais eficientes. Por isso, através de
pesquisas feitas pela chamada “Rede Temática
de Asfaltos”, que reúne o Instituto de
Pesquisas
Rodoviárias
(IPR),
várias
universidades (entre elas, a Universidade
Federal de Santa Maria) e a Petrobras, foi
desenvolvido no Brasil um novo método de
dimensionamento de pavimentos de caráter
mais mecanicista, ante aos métodos vigentes
que são predominantemente empíricos.
Este novo método foi chamado de
“Método de Dimensionamento Nacional” e
possui soluções para projeto de novos
pavimentos e reforço de pavimentos
existentes. A partir do método, foi elaborado
um software chamado na sua última versão de
“MeDiNa”, em homenagem ao professor que
foi referência na área de pavimentação,
Jacques de Medina da COPPE/UFRJ. Em
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breve, o método será implementado pelo
DNIT (CNT, 2017).
Em vista disso, o presente artigo tem por
objetivo demonstrar o funcionamento da
ferramenta de reforço de pavimentos do
software “MeDiNa” e comparar os resultados
com os de um projeto real, elaborado de
acordo com a norma DNER PRO-11/79. Para
isto, utilizou-se o projeto de restauração da
rodovia RSC-287, que foi elaborado em 2016
para o Programa CREMA-RS (Contrato de
Restauração e Manutenção).
2.

METODOLOGIA

2.1 Localização do projeto analisado
O trecho da rodovia RSC-287 que está
contido no Programa CREMA-RS do DAER e
é objeto deste estudo possui 55,86 km de
extensão, indo do km 176,68 no município de
Paraíso do Sul até o km 232,54 no
entroncamento com ERS-509 em Santa Maria.
A rodovia é uma das principais ligações da
região Central com a capital do estado, Porto
Alegre. A figura 1 corresponde ao mapa de
situação da RSC-287. E a figura 2 mostra o
trecho a ser restaurado.
Figura 1. Mapa de situação da RSC-287.
Fonte: DAER, 2016.

Figura 2. Mapa do trecho da RSC-287 a ser
restaurado pelo Programa CREMA-RS.
Fonte: DAER, 2016.

Para o projeto de restauração, a rodovia foi
divida em 66 segmentos homogêneos. De
acordo com os dados presentes no projeto, a
maioria dos segmentos homogêneos da
rodovia apresentam estado de conservação
regular e ruim.
2.2 Método de Dimensionamento Nacional
O Método de Dimensionamento
Nacional tem sua origem na tese de doutorado
de Franco (2007), em que foi desenvolvido um
método
mecanístico-empírico
de
dimensionamento de pavimentos flexíveis,
que tinha como princípios a utilização de
análise elástico-linear e elástico não-linear, de
forma que os danos fossem estimados por
modelos de previsão de fadiga, deformação
permanente e deformação máxima admissível
no topo do subleito.
O método desenvolvido por Franco
(2007) deu origem a um software chamado
SisPav.
Em
2013,
este
programa
computacional sofreu atualizações e passou a
se chamar SisPavBR. Na atualização de 2017,
o software passou a se chamar “MeDiNa”, em
homenagem ao professor Jacques de Medina
da COPPE/UFRJ, que foi referência nas
pesquisas de pavimentação do Brasil.
Atualmente, o programa está na versão de
testes 1.1.2.0, de abril de 2019. No entanto,
para este trabalho, foi utilizada a versão
1.1.1.0 de novembro de 2018. Desde a versão
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1.0.2.1, de agosto de 2018, o software conta
com a função de dimensionamento de reforço
de pavimentos. A figura 3 mostra a interface
principal do programa na versão 1.1.1.0, já
configurado para projeto de reforço.
Figura 3. Interface principal do software
MeDiNa, configurado para reforço de
pavimentos.

De acordo com Franco (2018), o
programa computacional MeDiNa realiza a
verificação e o dimensionamento da estrutura
do pavimento através da rotina de “Análise
Elástica de Múltiplas Camadas” (AEMC).
Nesta rotina são calculadas as tensões e
deformações em estruturas de pavimentos sob
o carregamento do eixo padrão rodoviário
(eixo simples de rodas duplas, com
carregamento de 8,2 tf e pressão de inflação
dos pneus de 0,56 MPa) e as espessuras das
camadas são ajustadas de acordo com modelos
de fadiga e deformação permanente.
De acordo com Souza Jr. (2018), o modo
reforço do MeDiNa exige do projetista a
entrada de valores de retroanálise de bacias de
campo obtidas com equipamento do tipo
FWD. O usuário deve ainda informar qual o
número N e o período de projeto. Além disso,
o usuário pode inserir dados como percentual
de área trincada, índice de irregularidade
longitudinal (IRI) e a idade do pavimento
existente, entretanto, estes dados servem
apenas como informações e não são levados

em conta no cálculo da área trincada no final
do período de projeto e da espessura do
pavimento.
O software calcula apenas a espessura da
camada de reforço e não leva em conta a
reflexão de trincas (Franco, 2018). Por isso, o
projetista deve prever correções no pavimento
existente, como remendos para eliminar
trincas e panelas, antes de executar a camada
de reforço.
Para calcular a espessura do reforço, o
programa realiza diversas análises, atendendo
primeiramente o critério da fadiga. Dessa
forma, o software calcula a melhor espessura
para atender o critério de máxima área
trincada ao final do período de projeto, que é
de 30%. Caso este critério não seja atendido, o
software calcula uma espessura maior, até que
o critério seja atendido ou que a espessura
calculada seja maior do que 15 cm. Caso a
espessura calculada seja maior, o projetista
deverá prever outra solução, como a
reconstrução do pavimento, por exemplo
(Franco, 2018).
2.3 Analise e projeto de reforço de
pavimentos através do software MeDiNa
Para realizar a análise, foram escolhidos 6
segmentos homogêneos do projeto de
restauração da RSC-287. Incialmente, as
espessuras de concreto asfáltico (CA) adotadas
para cada segmento homogêneo do projeto
foram inseridas no MeDiNa e o software
calculou a porcentagem de área trincada no
final do período de projeto. Os segmentos
homogêneos que atingiram área trincada do
revestimento superior a 30% no final da vida
útil foram levados para uma segunda etapa do
trabalho, na qual o software calculou as
espessuras de CA necessárias para o reforço,
de acordo com o novo método.
O projeto de execução da RSC-287 não
especifica as características do concreto
asfáltico a ser empregado na rodovia. Apenas
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especifica que o reforço deverá ser feito
empregando asfalto modificado por polímero.
Sendo assim, os 6 segmentos foram analisados
utilizando as 4 classes de concreto asfáltico
pré-estabelecidas no programa, pois estas
classes abrangem uma ampla faixa de
parâmetros de fadiga, variando o módulo de
resiliência de 5764 MPa na classe 1 até 10492
MPa na classe 4. As especificações de fadiga
das 4 classes de CA estão na Tabela 1.
Tabela 1. Especificações de fadiga das classes
de concreto asfáltico pré-estabelecidas no
software MeDiNa.
Módulo de
Fator de Fadiga
Classe
Resiliência (MPa)
(100µ a 250µ)
1
5764
0,84
2
6743
0,86
3
8000
0,90
4
10492
1,00
Os 6 segmentos homogêneos analisados
foram selecionados levando em conta o tipo
de intervenção, a localização e o número N
(número de solicitações equivalentes às do
eixo padrão de 8,2 tf). Os segmentos
selecionados estão na tabela 2.
Tabela 2. Segmentos homogêneos
selecionados para a análise.
Segmento
Tipo de intervenção Número N
homogêneo
1
CAp5
4,39x106
3
Fres5 + CAp5
4,39x106
18
Fres5 + CAp5
4,07x106
21
CAp5
4,07x106
52
Fres5 + CAp5
4,71x106
53
CAp5
4,71x106
Os tipos de intervenção mostrados na
tabela 2 significam:
- CAp5: Reforço de 5 cm em concreto
asfáltico com adição de polímero;

- Fres5 + CAp5: Fresagem contínua de 5cm e
recomposição de mesma espessura em
concreto asfáltico com adição de polímero.
A composição e os módulos do
pavimento antigo foi obtida através da
retroanálise feita por Maboni (2018). Sendo
então os segmentos 1 e 3 compostos por:
- Revestimento de concreto asfáltico com
espessura de 16 cm e módulo de resiliência de
3506 MPa;
- Base de brita graduada marrom com
espessura de 26 cm e módulo de resiliência de
248 MPa;
- Subleito de argila arenosa marrom e
vermelha com módulo de resiliência de 168
MPa.
Nos segmentos homogêneos 18 e 21, o
pavimento antigo é composto por:
- Revestimento de concreto asfáltico com
espessura de 10 cm e módulo de resiliência de
3537 MPa;
- Base de brita graduada marrom com
espessura de 15 cm e módulo de resiliência de
182 MPa;
- Sub-base de macadame seco com presença
de água retida, espessura de 30 cm e módulo
de resiliência de 236 MPa;
- Subleito de argila arenosa com pedregulho,
com módulo de resiliência de 210 MPa.
E nos segmentos 52 e 53, a composição
do pavimento antigo é a seguinte:
- Revestimento de concreto asfáltico com
espessura de 20 cm e módulo de resiliência de
700 MPa;
- Base de brita graduada marrom com
espessura de 20 cm e módulo de resiliência de
17 MPa;
- Subleito de areia argilosa rosa com módulo
de resiliência de 125 MPa.
O programa permite ainda selecionar o
sistema viário, que está vinculado ao nível de
confiabilidade do projeto. Para este trabalho
foi selecionado o “sistema arterial primário”, o
qual tem um nível de confiabilidade de projeto
de 85%. Todos os sistemas viários e níveis de
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confiabilidade disponíveis no software estão
mostrados na tabela 3.
Tabela 3. Tipos de via e níveis de
confiabilidade para os projetos no MeDiNa.
Nível de
Sistema Viário
confiabilidade
(%)
Arterial Principal
95
Arterial Primário
85
Arterial Secundário
75
Coletor Primário
85
Coletor Secundário
75
Local
65

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Análise dos segmentos homogêneos
através do MeDiNa
Na primeira etapa do trabalho, foi
analisado o projeto original de restauração da
RSC-287 pelo Programa CREMA-RS do
DAER, que adota como procedimento de
projeto a norma DNER PRO-11/79. Para isso,
foram inseridos no programa MeDiNa os
dados necessários das camadas existentes do
pavimento, obtidos através de retroanálise,
bem como as espessuras de fresagem e de
reforço previstas no projeto. Todos os
segmentos foram analisados com as 4 classes
de concreto asfáltico disponíveis no programa.
Sendo assim, para cada classe de CA foi
obtido o percentual de área trincada de cada
segmento homogêneo no final do período de
projeto, que é de 6 anos. Os segmentos que
apresentaram área trincada maior do que 30%
necessitam de um novo projeto. Todas as áreas
trincadas calculadas pelo software estão nas
tabelas 4, 5, 6 e 7. Cada tabela corresponde,
respectivamente, às análises feitas com as
classes de concreto asfáltico 1, 2, 3 e 4.

Tabela 4. Áreas trincadas de cada segmento
homogêneo, utilizando o concreto asfáltico
Classe 1.
Classe 1 – MR de 5764 MPa
Área
Necessita
Seg.
Tipo de
Trincada
novo
Hom.
Intervenção
(%)
projeto?
1
CAp5
5,50
Não
3
Fres5+CAp5
11,60
Não
18
Fres5+CAp5
40,80
Sim
21
CAp5
13,60
Não
52
Fres5+CAp5
72,50
Sim
53
CAp5
21,50
Não
Tabela 5. Áreas trincadas de cada segmento
homogêneo, utilizando o concreto asfáltico
Classe 2.
Classe 2 – MR de 6743 MPa
Área
Necessita
Seg.
Tipo de
Trincada
novo
Hom.
Intervenção
(%)
projeto?
1
CAp5
8,60
Não
3
Fres5+CAp5
13,30
Não
18
Fres5+CAp5
38,80
Sim
21
CAp5
15,10
Não
52
Fres5+CAp5
65,60
Sim
53
CAp5
22,90
Não
Tabela 6. Áreas trincadas de cada segmento
homogêneo, utilizando o concreto asfáltico
Classe 3.
Classe 3 – MR de 8000 MPa
Área
Necessita
Seg.
Tipo de
Trincada
novo
Hom.
Intervenção
(%)
projeto?
1
CAp5
4,60
Não
3
Fres5+CAp5
10,10
Não
18
Fres5+CAp5
29,50
Não
21
CAp5
11,60
Não
52
Fres5+CAp5
53,40
Sim
53
CAp5
17,60
Não
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Tabela 7. Áreas trincadas de cada segmento
homogêneo, utilizando o concreto asfáltico
Classe 4.
Classe 4 – MR de 10492 MPa
Área
Necessita
Seg.
Tipo de
Trincada
novo
Hom.
Intervenção
(%)
projeto?
1
CAp5
5,20
Não
3
Fres5+CAp5
8,80
Não
18
Fres5+CAp5
13,00
Não
21
CAp5
9,00
Não
52
Fres5+CAp5
18,50
Não
53
CAp5
11,80
Não
Com o concreto asfáltico Classe 1, os
segmentos 18 e 52 apresentaram área trincada
superior a 30%. Ambos os segmentos têm
como solução de projeto fresagem de 5 cm e
recomposição com 5 cm de concreto asfáltico
com polímero.
Para o CA Classe 2, os mesmos
segmentos apresentaram área trincada superior
a 30%. Já com o CA Classe 3, apenas o
segmento 52 apresentou área trincada maior
do que 30%. Por fim, com o CA Classe 4,
todos os segmentos apresentaram área trincada
inferior a 30%.
O segmento 18 tem uma camada antiga de
revestimento asfáltico de apenas 10 cm, com
módulo de resiliência (MR) de 3537 MPa.
Com a fresagem de 5 cm, sobram apenas 5 cm
de revestimento asfáltico para suportar a
camada de reforço. Por isso, o segmento 21,
que possui a mesma estrutura, tem com a
adição do reforço, área trincada inferior a 30%
em todas as classes de CA, já que a solução de
projeto é adicionar 5 cm de concreto asfáltico,
sem efetuar fresagem.
O segmento 52 tem como principal
problema os módulos de resiliência das
camadas antigas. O CA existente, apesar de ter
20 cm de espessura, tem MR de apenas 700
MPa e a camada de base tem MR de 17 MPa.
Isto explica o fato de o reforço projetado não

ter sido suficiente com as Classes 1, 2 e 3 de
concreto asfáltico.
Já o segmento 53, apesar de ter a mesma
estrutura do 52, obteve uma área trincada
aceitável com todas as classes de CA. Uma
das causas é que a camada existente não
precisou ser fresada e, portanto, a espessura
final do pavimento é 5 cm maior, oferecendo,
consequentemente, uma capacidade de suporte
maior do no segmento 52.
O CA Classe 4 apresenta um módulo de
resiliência consideravelmente alto. Por isso,
todos os segmentos homogêneos obtiveram
percentual de área trincada menor do que 30%
utilizando este concreto asfáltico.
O software não considera a reflexão de
trincas. Dessa forma, os segmentos não
fresados acabam tendo área trincada menor do
que os segmentos fresados de mesma
estrutura, já que há uma adição de 5 cm na
espessura final do pavimento.
3.2 Projeto de reforço através do MeDiNa
Na segunda etapa do trabalho, os
segmentos homogêneos que obtiveram área
trincada maior do que 30% ao final do período
de projeto tiveram suas espessuras de reforço
recalculadas pelo software MeDiNa. Portanto,
foram recalculados os seguintes segmentos
homogêneos:
- Segmento 18, CA Classe 1;
- Segmento 18, CA Classe 2;
- Segmento 52, CA Classe 1;
- Segmento 52, CA Classe 2;
- Segmento 52, CA Classe 3.
As espessuras das camadas de reforço dos
segmentos homogêneos citados, calculadas
através do MeDiNa, estão relacionadas na
tabela 8.
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Tabela 8. Espessuras das camadas de reforço
calculadas pelo MeDiNa.
Segmento
Espessura
Classe CA
homogêneo
(cm)
18
1
7,9
18
2
7,5
52
1
11,0
52
2
10,2
52
3
8,5
O segmento 18 calculado pelo MeDiNa
apresentou um aumento de 58% na espessura
da camada de reforço com CA Classe 1, em
relação ao previsto no projeto do Programa
CREMA-RS. Com CA Classe 2, o aumento
foi de 50%.
Já no segmento 52, a espessura calculada
pelo MeDiNa foi 120% maior com CA Classe
1, 104% maior com CA Classe 2 e 70% maior
com CA Classe 3.
Percebe-se então, que o reforço projetado
para os segmentos 18 e 52 pelo Programa
CREMA-RS seguindo a norma DNER PRO11/79 foi subdimensionado, de acordo com o
novo Método de Dimensionamento Nacional.
Foi possível notar que a estrutura do
pavimento existente nestes dois segmentos
homogêneos é bem mais frágil em relação à
estrutura nos demais segmentos analisados.
Logo, ao realizar um novo projeto através do
MeDiNa, deveria-se considerar também a
hipótese de reconstrução do pavimento nos
segmentos 18 e 52. A partir daí, deveria ser
feita uma comparação entre a reconstrução e o
reforço para definir qual é a solução mais
econômica.
4. CONCLUSÕES
A partir da análise realizada foi possível
concluir que o reforço projetado pelo novo
Método de Dimensionamento Nacional é bem
sensível ao módulo de resiliência das camadas
existentes do pavimento. Isto se deve, entre

outros fatores, ao fato deste método ser
predominantemente mecanicista.
Já o método de dimensionamento da
norma
DNER
PRO-11/79
é
predominantemente empírico e não leva em
conta os módulos das camadas existentes. O
reforço é calculado basicamente em relação à
deflexão do pavimento. Por isso, a espessura
das camadas de reforço podem resultar
menores em relação ao MeDiNa, já que é
possível um pavimento ter um valor razoável
de deflexão e apresentar um módulo de
resiliência baixo em determinadas camadas.
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