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INTRODUÇÃO: 

O dimensionamento de pavimentos é um tópico de grande importância na área de materiais, e 

planejamento de rodovias. “A busca de melhores materiais para a estabilização do leito 

carroçável levou à utilização de revestimentos de pedras, de misturas betuminosas ou de 

concreto de cimento” (HOLZ, p. 3, 2007). Desta forma os pavimentos são divididos em 

pavimentos flexíveis (revestimento asfáltico), pavimentos rígidos (concreto), e pavimentos 

semirrígidos. 

Conforme ilustrado na Figura 1, a estrutura de um pavimento flexível é basicamente composta 

por: a) subleito; b) leito; c) greide do leito; d) regularização; e) reforço do subleito; f) sub-base, 

g) base; h) revestimento. A característica deste pavimento é que todas as camadas sofrem 

deformações elásticas significativas quando submetida a esforços, e assim são 

equivalentemente distribuídas. O subleito é o terreno de fundação que recebe o pavimento, o 

leito é o produto oriundo do subleito quando submetido a terraplanagem, a regularização é o 

nivelamento transversal e longitudinal da via, o reforço de subleito é uma camada opcional 

que auxilia nos momentos em que a tração chegue até o subleito, é a camada complementar 

a base, a base é a camada responsável por resistir e distribuir entre as outras camadas os 

esforços, por fim o revestimento é a camada impermeável que recebe os esforços 

diretamente, (DNIT, 2006; LEVY, 2009; MARQUES, 2006). 
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Figura 1: Seção Transversal Pavimento Flexível. Fonte: BERNUCCI et al., 2008. 

Como ilustra a Figura 2, o pavimento rígido é composto por pavimento rígido: a) subleito; b) 

sub-base; c) base; d) placa de concreto. “aquele em que o revestimento tem uma elevada 

rigidez em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões 

provenientes do carregamento aplicado” (DNIT, p. 99, 2006). Desta forma a placa de concreto 

que está diretamente ligada ao tráfego e esforços exercidos, tende a absorver os esforços e 

solicitar com menor esforço as camadas inferiores.  

 

 

Figura 2: Seção Transverasl de Pavimento Rígido. Fonte: IBRACON, 2008. 

Por fim os pavimentos semirrígidos: “Situação intermediária entre os pavimentos rígidos e 

flexíveis. É o caso das misturas solo-cimento, solo-cal, solo-betume dentre outras, que 

apresentam razoável resistência à tração” (MARQUES, p.10, 2006). Sua estrutura é formada 

por: a) sub-base; b) base; c) revestimento. Uma característica da sub-base é a de ser 

cimentada, a base uma camada de solo-cimento, e o revestimento é uma camada asfáltica 

(DNIT, 2006). 

Apresentado os tipos de pavimentos, se justifica o estudo de esforços que serão solicitados e 

comumente o dimensionamento discorre por: 

“Faz-se o cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, conhecidos os 
parâmetros de deformabilidade, geralmente com a utilização de programas de 
computação. Verifica-se o número de aplicações de carga que leva o revestimento 
asfáltico ou a camada cimentada à ruptura por fadiga” (MEDINA; MOTTA, p. 2, 2015). 
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Para estes indicativos atualmente existem programas de computadores “softwares” que 

auxiliam no dimensionamento de pavimentos e são responsáveis por algumas modelagens. 

Este projeto busca avaliar a potencialidade do software MEDINA (Método de 

Dimensionamento Mecanístico – Empírico de Pavimentos Asfálticos), no dimensionamento de 

camada asfáltica de alto desempenho em pesquisa na rodovia Nova Dutra, no quilômetro 170 

até o 171 da rodovia sentido Rio de Janeiro, na altura da cidade de Jacareí, pois neste trecho 

foi empregado pela concessionária a mistura asfáltica de módulo elevado.   

O asfalto de alto desempenho ou mistura asfáltica de módulo elevado, é um revestimento 

asfáltico que se encontra sobre camadas de base e sub-base de pavimentos. Este tipo de 

mistura possibilita o menor uso de CAP (cimento asfáltico de petróleo), fornece maior 

resistência a esforços, e também pode ser usado para a manutenção do pavimento (VILLELA; 

BERNUCCI, 2011). 

Os dados deste relatório então serão submetidos ao MEDINA, um software desenvolvido pelo 

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que busca uma modelagem 

empírica e mecanística do pavimento, considerando as singularidades de cada solo de 

existente nas diferentes regiões do Brasil, trazendo uma abordagem que une os indicativos 

mecanísticos, e leva em consideração também a trilha de roda, local que o eixo dos veículos 

exerce os esforços (DNIT, 2020). 

METODOLOGIA: 

Foram levantadas informações necessárias seguindo o estudo de parâmetro utilizado como 

referência1, desta forma foi selecionado no software um projeto de reforço do pavimento.  

Tabela 1: Camadas de Entrada para Análise 

CAMADA  DESCRIÇÃO DO MATERIAL TIPO 

1 Concreto Asfáltico Modificado EME 

2 Camada Asfáltica Camada Asfáltica Superficial 

3 Camada Existente Camada Granular 

SL Subleito Subleito 

Fonte: Autor, 2022. 

 E então, os ensaios e análises foram realizados seguindo os parâmetros dispostos na 

Figura 3. 

                                                           
1
 Pesquisadores: Assis Rodrigues Abbud Villela; Liedi Légi Bariani Bernucci. Proposição de Um Método de Dimensionamento 

de Camadas de Pavimento de Alto Módulo a Partir de Estudos de Misturas Asfálticas de Alto Desempenho, 2011. 
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Figura 3: Pavimentos Tipo com Camadas de Revestimentos e EME como Restauração. Fonte: VILLELA; 

BERNUCCI, 2011. 

Desta forma todas as variações de Módulo de Resistência (  ), e Espessura da camada ( ), 

foram testadas, ou seja, um montante de 648 variações foram submetidas a testes, e os 

relatórios gerados foram previamente analisados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados obtidos de espessuras das camadas são semelhantes quando comparados os 

2 softwares e são expressos na Tabela 2, quando aumentado também o horizonte de projeto 

para 15 e 20 anos, proposição proposta nesta pesquisa, os resultados seguem o mesmo 

padrão sofrendo alterações apenas na espessura de camada superficial asfáltica alterando de 

uma espessura de 3,0 cm para 6,0 cm para o horizonte de 15 anos, e mudança de módulo de 

resistência da mistura asfáltica de módulo elevado de 14.000 MPa para 18.000 MPa quando 

avaliado para 20 anos. 

Tabela 2: Parâmetros Mínimos de Dimensionamento. 

CAMADA DESCRIÇÃO DO 
MATERIAL 

TIPO ESPESSURA 
(cm) 

MÓDULO 
(MPa) 

COEFICIENTE 
DE POISSON 

1 Concreto Asfáltico 
Modificado 

EME 14,7 14000 0,30 

2 Camada Asfáltica Camada Asfáltica 
Superficial 

3,0 2500 0,35 

3 Camada Existente Camada Granular 75,0 250 0,30 

SL Subleito Subleito Argiloso 0,0 150 0,45 

Fonte: Autor, 2022. 

Todos os resultados obtidos respeitaram os indicadores de área trincada de até 30% para o 

tempo de projeto, com um desvio padrão de 0,2%, o que indica uma alta confiabilidade no 

dimensionamento. 
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CONCLUSÕES: 

Conclui-se então que os resultados obtidos com o novo software (MEDINA) e a partir da 

modelagem realizada, estes estão com um alto grau de similaridade com o software (ELSYM-

5) já amplamente difundido para estudos de dimensionamento de pavimentos, denotam um 

grau de confiabilidade, logrando êxito para o objetivo principal proposto por este projeto de 

pesquisa. 
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