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Ausência de normatização para fundamentar o 
dimensionamento de pavimentos utilizando 

análise mecanística.

Defeitos estruturais em pavimentos 
recentemente construídos (deflexões altas).

TCU e a implantação do MeDiNa
Fiscalização

QUALIDADE DE OBRAS
Fiscalização
PROJETOS

Acórdão 1994/2013-TCU-Plenário
• determinar ao DNIT que (...) elabore 

normatização definindo as situações em que cada  
método de dimensionamento de pavimentos 
deve ser empregado, bem como detalhando      
os parâmetros a serem utilizados para essas 
análises

Acórdão 328/2013-TCU-Plenário
• determinar ao DNIT que (...) apresente ao TCU estudo

que defina parâmetros mínimos de aceitabilidade de
obras rodoviárias (...), contemplando
obrigatoriamente os seguintes aspectos: (...)
exigência de ensaios deflectométricos e de
irregularidade longitudinal, sem prejuízo de outros
ensaios que forem considerados necessários;



Estudo de caso
Anteprojeto das obras de repavimentação da 

BR-319/AM (RDC – Contratação Integrada)



Anteprojeto
Dimensionamento mecanístico

MeDiNa

BackMedina

AEMCSoftware utilizado



Anteprojeto
Modelos de fadiga adotados na análise mecanística:

• Modelo de fadiga relacionado à deflexão do pavimento, proposto por Ernesto Preussler
e Salomão Pinto, em 1983;

• Modelo de fadiga relacionado à deformação de tração na fibra inferior no
revestimento de CBUQ, proposto pela Federal Highway Administration (FHWA, 1976);

• Modelo de fadiga relacionado à tensão de tração na fibra inferior das camadas de
solo-brita-cimento e BGTC, proposto por Nascimento (2017);

• Modelo de fadiga relacionado à tensão de tração na fibra inferior das camadas de
solo-cimento e solo-cal, proposto por Ceratti (1991);

• Modelo de fadiga relacionado à tensão vertical no topo da camada do subleito,
proposto por Yoder e Witczak; leva em consideração a deformação de compressão na
face superior do subleito, que pode levar ao afundamento em trilha de rodas; e

• Modelo de fadiga relacionado à deformação vertical no topo da camada do subleito,
proposto por Dormon & Metcalf, 1965.



Anteprojeto
Parâmetros admissíveis definidos a partir dos 

modelos de fadiga
NUSACE NAASHTO D

(0,01 mm)
εt rev
(m/m)

εt base
(MPa)

σt  subbase

(MPa)
σv subl
(MPa)

ε subl
(m/m)

5,68E+06 2,00E+06 75,5 3,22E-04 1,64E-04 0,48 1,05 4,43E-04

• D – Deflexão (0,01 mm)
• εt rev – Deformação Específica de Tração na fibra inferior do revestimento (m/m)
• εt base – Deformação Específica de Tração na fibra inferior da base (m/m)
• σt sub-base – Tensão de Tração na fibra inferior da sub-base (MPa)
• σv subl – Tensão Vertical no topo da camada de subleito (MPa)
• ε sub – Deformação Específica vertical no topo da camada do subleito (m/m)



Anteprojeto
Estruturas de pavimento analisadas no anteprojeto:

Camadas Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Revestimento CBUQ CBUQ CBUQ CBUQ
Camada antirreflexão

de trincas TSD TSD - -

Base Solo-brita-cimento Solo-cal Solo-brita Solo-emulsão

Sub-base Solo melhorado 
com cal

Solo melhorado 
com cal Solo-areia Solo melhorado 

com cal

Acabamento da 
terraplenagem

Solo melhorado 
com cal

Solo melhorado 
com cal Solo-areia Solo melhorado 

com cal

Subleito CBR=3%



Anteprojeto
Exemplo dos resultados da análise mecanística apresentados no anteprojeto:



Anteprojeto
Exemplo dos resultados da análise mecanística apresentados no anteprojeto:



Anteprojeto
Análise comparativa de custo das estruturas aprovadas 

na análise mecanística:
Alternativas R$/m²

SOLUÇÃO 1 (CBUQ = 6,0 cm, TSD, Solo-Brita-Cimento = 18 cm, Solo Melhorado com
Cal = 15 cm, Acabamento da Terraplenagem em Solo Melhorado com Cal = 60 cm)

307,00

SOLUÇÃO 2 (CBUQ = 15 cm, TSD, Solo-Cal = 30 cm, Solo Melhorado com Cal = 30 cm,
CFT Solo Melhorado com Cal = 60 cm)

414,00

SOLUÇÃO 3 (CBUQ = 14 cm, Solo-Brita = 25 cm, Solo-Areia = 20 cm, CFT Solo-Areia =
60 cm)

359,00

SOLUÇÃO 4 (CBUQ = 14 cm, Solo-Emulsão = 15 cm, Solo Melhorado com Cal = 15 
cm, CFT Solo Melhorado com Cal = 60 cm)

356,00



Anteprojeto
Estrutura adotada: SOLUÇÃO 1

Subleito CBR=3%



Procedimentos de auditoria
Conferência de cálculo dos parâmetros admissíveis (equações de fadiga)

Conferência de cálculo comparativo de economicidade das soluções

Conferência dos valores obtidos na análise mecanística apresentada no 
anteprojeto

Avaliação da possibilidade de emprego de outras soluções de 
melhor custo-benefício para a obra



AEMC



Falha no estabelecimento de premissas de garantia de 
qualidade do pavimento

• RDCi – contratado pode alterar a solução de anteprojeto
• Premissas do edital:

Achado de auditoria

• número N não pode ser inferior ao do anteprojeto

• solução deve ter igual ou melhor desempenho

• deve-se adotar a vida útil indicada no anteprojeto (OU SEJA, 10 ANOS)

• no dimensionamento deve-se utilizar o método do DNIT e a análise
mecanicista, e a solução mais segura em termos de espessuras e de
desempenho mecanístico deverá ser adotada



Falha no estabelecimento de premissas de garantia de 
qualidade do pavimento

• Risco de o contratado propor solução que atenderia o dimensionamento
mecanístico requerido para o tráfego, mas que não considerasse outros
requisitos de qualidade da solução do anteprojeto – ex: tratamento dos
materiais ante a presença de solos expansivos com susceptibilidade à
água

Achado de auditoria



Análise AEMC
HIPÓTESE: pavimento sem tratamento do subleito (camada final 
de terraplenagem sem cal)



Análise AEMC
HIPÓTESE: pavimento sem tratamento do subleito (camada final 
de terraplenagem sem cal)

Parâmetros D 
(0,01 mm) 

ε rev
(m/m)

εt base 
(m/m) 

σt sub-base 
(MPa)

ε subl
(m/m)

Parâmetros admissíveis do 
dimensionamento 75,5 3,22E-04 1,64E-04 0,48 4,43E-04

Solução Anteprojeto
(CFT solo+cal 60cm, SUBLEITO ISC=3%) 57 - 1,12E-04 0,0372 7,80E-05

Solução Hipotética (equipe auditoria)
(SUBLEITO ISC=3%, CFT sem cal) 62,1 - 1,25E-04 0,046 1,28E-04



Análise AEMC
HIPÓTESE: subleito com ISC=4% e camada de acabamento de 

terraplenagem de solo melhorado com cal com 20 cm



Análise AEMC

Parâmetros D 
(0,01 mm) 

εt rev
(m/m)

εt base 
(m/m) 

σt sub-base 
(MPa)

ε subl
(m/m)

Parâmetros admissíveis do 
dimensionamento

75,5 3,22E-04 1,64E-04 0,48 4,43E-04

Solução Anteprojeto
(CFT solo+cal 60cm, SUBLEITO ISC=3%)

57 - 1,12E-04 0,0372 7,80E-05

Solução Hipotética (equipe auditoria)
(CFT solo+cal 20cm, SUBLEITO ISC=4%)

51,4 - 1,18E-04 0,042 1,05E-04

HIPÓTESE: subleito com ISC=4% e camada de acabamento de 
terraplenagem de solo melhorado com cal com 20 cm



Benefícios da auditoria
• Estabelecimento de premissas de garantia de qualidade para o

projeto a ser apresentado pelo contratado:
– Alteração do parâmetro de deflexão adotado para fins de recebimento das

obras: antes era 75,5x10-2 mm (dadm) e passou a 57x10-2 mm (valor obtido
no dimensionamento) – incluída no edital

– Exigência expressa de uso da cal na sub-base e no reforço de subleito
(CFT) – incluída no edital

– Observância da espessura mínima de 60 cm para o tratamento da CFT com 
cal (proposta para deliberação do TCU)

– Observância aos parâmetros obtidos na análise mecanística da         
solução do anteprojeto (proposta para deliberação do TCU)



Considerações finais
• Ausência de normativo técnico no âmbito do DNIT orientando

como se realizar a verificação mecanicista nos projetos de
pavimentação acarreta subjetividade e fragilidade no
controle.

• Balizar a análise em normativos técnicos aceitos pela 
administração pública – ex: IP-DE-P00/001 do DER/SP. 



Considerações finais
• Atenção ao critério de aderência das camadas:

No AEMC, para simular a aderência entre camadas, o projetista deve entrar com
um valor entre 0 (camadas não aderidas) e 1 (camadas aderidas).

No anteprojeto da BR-319/AM adotou-se o conceito de camada de revestimento
ADERIDA e demais camadas NÃO ADERIDAS.



Considerações finais
• Atenção ao critério de aderência das camadas:

SOMENTE A CAMADA DE REVESTIMENTO “ADERIDA”



Considerações finais
• Atenção ao critério de aderência das camadas:

TODAS AS CAMADAS “ADERIDAS”



Obrigado!
Lucio Cardial Jacomini

Auditor Federal de Controle Externo - TCU
luciocj@tcu.gov.br
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