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Método MeDiNa: conceitos e 
ferramentas
• Introdução

• Conceito da Mecânica dos Pavimentos

• Convênio DNIT/COPPE

• Rede Temática de Asfalto: o papel da Petrobras 

• Os critérios de dimensionamento

• Ensaios fundamentais de seleção dos materiais

• Ferramentas desenvolvidas:
• AEMC
• BackMeDiNa
• MeDiNa



Introdução
• O método de dimensionamento de pavimentos novos do 

DNIT criado pelo Eng. Murillo Lopes de Souza foi muito 
importante e foi utilizado por décadas: CBR (ruptura)

• Os métodos de projeto de reforço divergem entre si, mas 
consideram a deformabilidade como critério ( ≠ CBR)

• O tráfego é muitíssimo diferente de 1966: volume, tipos de 
veículos, tipos de pneus, velocidade, pesos, etc.

• Os materiais asfálticos modificados hoje são amplamente 
disponíveis.

• O conhecimento da Mecânica dos Pavimentos e a 
implantação de ensaios de carga repetida no país também é 
de décadas.

• Assim, a implantação de um novo método M-E pode se 
concretizar



Conceitos da Mecânica dos Pavimentos: 
pavimento é um sistema em camadas



Convênio DNIT/COPPE

• TED início abril 2015 e final 2019

• Parceria antiga, como exemplo:

✓ Ensaio de carga repetida de solos implantados 
desde 1978 (Preussler, 1978)

✓ Ensaio de carga repetida de concreto asfáltico 
desde 1980 (Pinto e Preussler, 1980)

✓ Ensaio de fadiga desde 1985 (Pinto, 1991)



Rede Temática de Asfalto (RTA)

Rede Temática de Asfalto da Petrobras – 20  universidades 
(desde 2006) – trechos monitorados em vários estados

• Projeto Fundão (UFRJ) – base para a calibração

• Outros segmentos  (validação).

Disseminação do conhecimento com inúmeros cursos e palestras

Vários laboratórios equipados

Banco de dados organizado

Acompanhamento de trechos com mesmo procedimento



TED IPR/COPPE

Opções feitas no início:

• Utilizar os ensaios de carga repetida já estabelecidos e 
correntes (número de laboratórios que já realizam os ensaios)

• Adaptar um software nacional (SISPAV 2007)

• Continuar a utilizar o N do método do Murilo

• “Afundamento” do revestimento (deslocamento de massa): 
problema de dosagem da mistura asfáltica: definido criterio.

• Critério de fadiga fixo: 30% de área trincada ao final do 
período

• Uso de nível de confiabilidade (função N)



Critérios de ruptura (danos)

Afundamento de Trilha de RodaFadiga do revestimento



Ensaios indispensáveis para 
dimensionamento pavimentos novos

Critérios de seleção de materiais

• Entrada de dados obtidos por ensaios apropriados:

• Solos e britas: Módulo de Resiliência e Deformação 
permanente

• Misturas asfálticas e materiais cimentados: Módulo de 
resiliência e fadiga

• Classes de curvas de fadiga de misturas asfálticas



Critérios de seleção dos materiais

• Solos e britas
Com o ensaio triaxial de carga repetida definem-se: 

• Módulo de resiliência (parcela elástica)  
Banco de dados com cerca de 500 amostras 
foi analisado por Ferreira (2007) – Redes neurais

• Deformação permanente (parcela plástica)
modelo inicial (Svenson, 1980), Atual (Guimarães, 

2009)

Normas dos ensaios atualizadas e feitas as que ainda 
não tinham no DNIT
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Misturas asfálticas

Módulo de resiliência CD
Deformação permanente – FN 
(Nascimento, 2008)

Fadiga por Compressão diametral
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Principais Normas DNIT (dim.)  

• Mais de 40 normas novas ou atualizadas no âmbito do 
TED

• Destacam-se:
• DNIT 134/2018 – ME : MR de solos e britas
• DNIT 135/2018 – ME: MR de CA
• DNIT 136/2018 – ME: RT de CA
• DNIT 179/2018 – IE: DP de solos e britas
• DNIT 180/ 2018 – ME: DUI
• DNIT 181/2018 – ME: MR solos estabilizados
• DNIT 183/2018 – ME : Fadiga de CA
• DNIT 184/2018 – ME: FN de CA



Curvas de fadiga
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Misturas Asfálticas

Materiais Cimentados



MeDiNa

• Software de verificação e dimensionamento de pavimentos 
novos e reforço

• Composto de três Programas:

AEMC BackMeDiNa MeDiNa
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Anúncio do nome do método de dimensionamento 
Seminário 60 anos IPR (2017)


