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RESUMO 

FREITAS, Rubem Ribeiro de (2000). Seção transversal de rodovias vicinais, 

qualidade de viagens e comportamento de pavimentos. São Carlos, 61 p. 

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

Relatam-se e discutem-se resultados obtidos em ações de uma tentativa 

para mostrar que o formato da seção transversal de rodovias pode ser usado 

para explicar uma parcela do comportamento de pavimentos e qualidade de 

viagens em estradas vicinais. Incluiu-se o uso de medidas sobre variáveis 
( 

para explicação de estado de equipamentos para drenar água da1vias. O tipo 

de variável usada para explicar o comportamento de pavimentos e qualidade 

de viagens foi a distribuição de notas atribuídas a viagens por segmentos de 

rodovias por um grupo de avaliadores treinados. A técnica estatística usada 

para análise dos dados foi a regressão linear múltipla passo a passo.Relata

se resultados de aplicação a um estudo de caso sobre um conjunto de 

rodovias vicinais próximo à Araraquara, estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Rodovias, qualidade de viagem, avaliação de pavimentos. 
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ABSTRACT 

FREITAS, Rubem Ribeiro de (2000). Cross section, quality of trip and 

pavement petiormance in local highways. São Carlos, 61 p. Dissertação 

(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo. 

lt is related and discussed the results from actions in an attempt to show that 

the format of the cross .section of highways can be used to explain the 

behavior of the pavements and quality of trips in local highways. Measures 

on variables to explain the state of drainage equipments was taking into 

account. The variable used to explain the behavior of pavements and quality 

of trips was the distribution of scores attributed to the highway segments trips 

by a group of frained appraisers. The statistical technique used to analyze 

the data was the multiple linear step-by-step regressions. lt is told the 

application results to a case study on a set of local highway segments near 

the city of Araraquara, State of Sao Paulo. 

Keywords: highways, trip quality, pavement performance 
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1 Introdução 

Rodovia vicinal é a estrada de rodagem para tráfego de pequeno volume de 

veículos, e ligação entre origens e destinos pouco distantes entre si. 

As vias vicinais determinam grande parcela das relações sociais, 

econômicas e culturais de regiões porque são os primeiros meios de 

transporte para bens e pessoas de áreas agrícolas e de extração de 

recursos naturais. 

Seção é a figura proveniente da interseção de um sólido ou superfície por 

um plano. Formato é a forma, levando-se em conta as dimensões. Seção 

transversal de via é o formato da seção perpendicular à direção de 

movimento de veículos. Esse formato é representado por projeções de 

componentes de vias em plano perpendicular ao eixo da direção de 

movimento de veículos. A Figura 1 ilustra a representação genérica de uma 

seção transversal. 

Valeta de 
pé-de-aterro 

~~ 

Talude 
de 

aterro 

Largura da plataforma 

Faixa para veículos 

Faixas para tráfego 
I~ 

Eixo 

Talude 
de 

Lateral corte 

Valeta de 
pé-de-corte 

Figura 1 - Componentes de seção transversal de rodovias. 

Valeta de 
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As seções transversais podem ser compostas de: 

a) Acostamentos: faixas que margeiam as rodovias e se destinam à 

circulação ou parada de veículos em emergências. Ou contribuir para 

o confinamento lateral de pavimentos; 

b) Concordâncias: superfícies curvas para suavizar transição entre 

superfícies da plataforma de vias e taludes nas cristas de aterros; 

c) Declividades transversais: os desvios para baixo da horizontal de 

superfície que contenha componentes da seção transversal; 

d) Faixa de domínio: é o segmento reto contido entre os limites laterais 

que delimitam legalmente a rodovia; 

e) Faixas para tráfego: é um segmento que delimita a circulação de um 

veículo em dado sentido de tráfego; 

f) Laterais: segmentos, ao lado da via, para concordância, segurança ou 

drenagem de vias; 

g) Plataforma: segmentos que contêm as faixas para os veículos, a 

drenagem de pés-de-corte e as concordâncias; 

h) Taludes: projeções de superfícies inclinadas em relação à horizontal, 

que delimitam cortes ou aterros; 

i) Valetas de pés-de-aterro: canais para conduzir água e proteger pés

de-aterro; 

j) Valetas de crista-de-corte : canais para conduzir água e proteger a 

crista-de-corte; 

k) Valetas de pés-de-cotte: canais, na maioria das vezes paralelos ao 

eixo de via, usados para conduzir água e proteger o pé-de-corte; 

Nessa dissertação relatam-se e discutem-se resultados obtidos em ações de 

uma tentativa para mostrar que o formato da seção transversal de rodovias 

pode ser usado para explicar uma parcela do comportamento de pavimentos 

e qualidade de viagens em estradas vicinais. Incluiu-se nos estudos o uso de 

resultados de medidas sobre variáveis para explicação de estado de 

equipamentos para drenar água da vias. 
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O tipo de variável usada para explicar o comportamento de pavimentos e 

qualidade de viagens foi a distribuição de notas atribuídas a viagens por 

segmentos de rodovias por um grupo de avaliadores treinados. Essas 

informações foram obtidas conforme as propostas de CAREY & IRICK 

(1960) e critérios fixados no procedimento DNER PRO 07/78 (DNER, 1978). 

A técnica estatística usada para análise dos dados foi a regressão linear 

múltipla passo a passo. Para fixação de raciocínios e produtos relata-se 

também resultados de aplicação das propostas a um estudo de caso sobre 

um conjunto de rodovias vicinais próximo à Araraquara, estado de São 

Paulo. 

Além dessa introdução, o relato está assim organizado: 

a) No capítulo 2, expõem-se alguns tópicos sobre o formato de vias, 

componentes da seção transversal e equipamentos para drenar água 

de rodovias; 

b) No capítulo 3, expõem-se algumas notas sobre qualidade de viagens 

e pavimentos de rodovias; 

c) No capítulo 4, são relatadas notas sobre a análise de regressão; 

d) No capítulo 5, expõem-se a obtenção de dados e análise estatística 

do estudo de caso; 

e) No capítulo 6, conclusões e sugestões. 

1.1 Sobre rodovias vicinais 

Diz o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem [DNER (1977)] que 

rodovias vicinais destinam-se a "canalizar a produção para o sistema viário 

principal e centros de armazenagem, consumo, industrialização, 

comercialização ou exportação, a assegurar acessos rodoviários a grupos 

populacionais com baixa acessibilidade e a áreas inexploradas passíveis de 

ocupação econômica ou, ainda, a atender decisões de colonização e 

integração à comunidade nacional de áreas ou territórios isolados". 
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A construção, operação e manutenção da maioria das rodovias vicinais são 

atividades com apoio técnico de sofisticação e nível baixo, porque devem ser 

efetuadas a custos baixos, ou usar mão de obra intensiva e equipamentos 

de custo operacional o menor possível. 

Na maioria das vezes para as rodovias vicinais: 

a) A estrutura mais comum por onde se inicia a construção de vias 

vicinais é a de caminhos sem forma geométrica definida, implantada 

pelo hábito de uso dos habitantes de uma região; 

b) Há pouco investimento em equipamentos complementares, tais como 

drenagem, ou revestimentos; 

c) Há pouco investimento em obras para obter a geometria e operações 

para conservação e manutenção. 

Adotando o exposto por MARIOTONI (1987) podemos relatar que dentre as 

restrições às estradas vicinais brasileiras estão: 

a) A conservação, cujos resultados dificultam, ou mesmo impedem, o 

atendimento à necessidade de qualidade nos serviços ao movimento 

de veículos; 

b) Tornar-se intransitáveis nos períodos de chuva; 

c) Dificultar o transporte de bens e pessoas até vias de ligação a centros 

de produção, consumo e serviços ou dificuldades para o escoamento 

de safras para exportação. 

As Tabela 1 e Tabela 2 expõem um conjunto de definições necessárias ao 

entendimento dos textos que se seguem. 
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Vocábulos 

Conservação de rodovias 

Drenagem 

Estrada 

Estrada de rodagem 

Estrada em Terra 

Formato 

Geometria 

Geometria de rodovia 

Geometria elementar 

Manutenção de rodovia 

Tabela 1 - Definições preliminares, parte 1 

Definição 

Conjunto de ações necessárias para preservar as 

características técnicas e operacionais de uma rodovia 

Nome usado por engenheiros para designar o conjunto de 

processos ou dispositivos para conduzir e controlar o fluxo de 

água nas vias nas obras de terra. 

Caminho mais ou menos largo para o trânsito de homens e 

veículos via de tráfego 

Estrada para automóveis, caminhões, etc. 

Via cuja superfície para movimento de veículos não é revestida 

por materiais diferentes de que solos 

A forma, levando-se em conta as dimensões 

Parte da matemática que trata de propriedades e medidas da 

extensão nos seus três aspectos 

A forma dos componentes da superfície dessa via 

Parcela da matemática que estuda figuras planas que podem 

ser traçadas com régua e compasso, e os sólidos cujas seções 

são estas figuras. 

Conjunto de ações para garantir o funcionamento regular e 

permanente no tempo de rodovias. 
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Vocábulo 

Projeto 

Projeto geométrico de 

rodovias 

Rodovia vicinal 

Velocidade para projeto 

Via 

Tabela 2 - Definições preliminares, parte 2 

Definição 

Conjunto de estudos que pode incluir a representação gráfica 

de algo a se construir ou fabricar, definição qualitativa e 

quantitativa de atributos técnicos, econômicos e financeiros 

desses empreendimentos, com base em dados, elementos, 

informações, estudos, especificações, cálculos, desenhos, 

normas, projeções e disposições específicas de cada caso. 

Resultados de estudos sobre características a adotar para a 

geometria de rodovias em função de leis sobre o movimento de 

veículos, do comportamento e percepção de conforto e 

segurança nas viagens por motoristas e passageiros. 

Via para atender ao tráfego de pequeno volume de veículos, e 

ligar origens e destinos pouco distantes entre si. 

É a velocidade teórica com que, além das características de 

ambiente, a forma de componentes da geometria de rodovias é 

analisada do ponto de vista de solicitações físicas aos veículos 

e sensações de conforto e segurança a motoristas e 

passageiros que por ali irão circular. 

Caminho por onde se vai de um ponto a outro. 

Alguns comentários complementares às definições contidas nas Tabela 1 e 

Tabela 2 que podem ser utilizados na seção transversal das rodovias: 

a) As características do formato devem contribuir para a segurança, a 

economia, a confiança e conforto para dirigir veículos; 

b) A geometria é estudada através de representação em projeções em 

planos horizontal e vertical, e seções transversais; 
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2 Sobre o formato de vias 

Figura 2 - Ilustração do formato de um segmento de rodovia 

Dentre as funções do formato das vias para transporte (Figura 2) destacam

se: 

a) Fornecer a superfície para movimento de veículos; 

b) Contribuir para que o movimento de veículos seja governado pelos 

menores esforços decorrentes das leis da física aplicadas ao 

movimento; 

c) Contribuir para que o movimento de veículos seja confortável, seguro 

e econômico; 

d) Contribuir para que o movimento de veículos seja coerente com as 

expectativas e necessidades de motoristas e passageiros. 



Seção transversal de rodovias vicinais, qualidade de viagens e comportamento de pavimentos - página 8 

As vias têm no espaço o formato dos sólidos. Para representar esse sólido é 

usual desenhar suas projeções em três planos: um horizontal e um vertical, 

que se interceptam, e um conjunto de planos perpendiculares ao horizontal, 

os planos das seções transversais. Perspectivas, desenhos artísticos e 

outras imagens podem ser complementos usados para representar vias. 

Os planos que representam o formato de vias definem um sistema de 

coordenadas cartesianas (x, y, z), que poderia ser a referência para medidas 

sobre as dimensões de segmentos de arcos que compõem a via. 

Eixo de via é uma poligonal aberta, contida no plano horizontal, composta 

por curvas de expressões matematicamente definidas e concordes 

sucessivamente entre si (no entendimento matemático). O eixo é parte de 

um dos processos para referenciar os componentes de vias. 

As projeções de outros componentes da via no plano horizontal são 

referenciadas ao eixo. Também o são as projeções no plano vertical ou de 

seções transversais, que utilizam um único ponto do eixo e distâncias nas 

retas perpendiculares ao eixo como referendas. 

Segundo a AASHTO (1994 ), p. 468, e comentários repetidos em DNER 

(1977): 

a) As larguras de componentes da faixa de domínio devem, além de 

áreas para o movimento e a segurança de veículos, conter os 

elementos para drenagem, e áreas para o movimento de 

equipamentos para manutenção de rodovia; 

b) Se a faixa de domínio tiver dimensões que permitam a construção de 

taludes pouco inclinados, há melhor segurança, e a manutenção é 

mais fácil e econômica; 

c) Além disso, as faixas para tráfego devem possuir declividades 

transversais que facilitem o escoamento de água na transversal à via, 

contribuir para conforto e segurança de movimento de veículos e 

acréscimo de durabilidade de pavimentos; 
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O DNER (1977), recomenda que "todas as vias deverão possuir 

acostamentos, pavimentados ou não". E, os acostamentos devem: 

a) Ser bem delimitado e de largura constante; 

b) Ter largura e declividade transversais suficientes para drenar as 

águas sobre o pavimento, iguais à direita e à esquerda; 

c) As mudanças de largura, quando absolutamente necessárias, 

deverão ser suaves e sinalizadas adequadamente. 

Também, dizem o DNER (1977) e AUSTROADS (1991 ), p.34 que dentre as 

funções do acostamento estão: 

a) Fornecer suporte lateral para o pavimento; 

b) Conduzir água dos espaços da superfície plana do pavimento para os 

taludes e prevenir infiltrações nos pavimentos; 

c) Fornecer largura para o tráfego de partida ou parada, ou para uso de 

emergência e movimentos de passagens de veículos; 

d) Criar uma imagem de espaço livre que force os veículos para as 

faixas de tráfego a eles reservados. 

Segundo a AASHTO (1994), p. 337, as vantagens de uso de acostamentos 

bem projetados e mantidos são: 

a) Colocar disponíveis espaços e larguras livres para estacionamento de 

veículos com dificuldades mecânicas, ou outras emergências; 

b) Colocar disponíveis espaços para manobras que evitem acidentes; 

c) Melhorar a distância de visibilidade em cortes; 

d) Ampliar o valor estético e melhorar a capacidade da rodovia; 

e) Fornecer suporte estrutural ao pavimento; 

f) Fornecer espaço para pedestres, bicicletas, embarque, desembarque, 

carga ou descarga. 

Segundo o DNER (1977) as declividades transversais: 

a) Podem contribuir para acelerar a velocidade de escoamento de água; 

b) Pequenas declividades podem contribuir à estética e conforto para 

dirigir, ou menor desvio lateral de veículos durante as freadas; 

c) Contribuir para conforto, segurança e economia do tráfego, 

manutenção e vida útil das rodovias. 
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2.1 Sobre componentes de seção transversal de vias 

Segundo a AASHTO (1994), o formato dos componentes de seção 

transversal de uma rodovia tem grande influência sobre o conforto e 

segurança para os motoristas. A escolha do formato de componentes de 

seção transversal para as estradas de rodagem pode partir de padrões 

recomendados por órgãos rodoviários, ou entidades de pesquisa, 

combinando-se informações sobre: 

a) Características de formato de terrenos; 

b) Formato, larguras e declividades de elementos de seção transversal; 

c) Conforto e segurança para o movimento de veículos ou pedestres. 

Ainda a AASHTO (1994), diz que o formato da seção transversal: 

a) Interfere na segurança do tráfego; 

b) Deve contribuir para a segurança, o conforto, a estética e a drenagem 

nas vias; 

c) Interfere no tempo de vida do pavimento; 

d) Contribui para definir a capacidade da via. 

Conceitos, formato e declividade de componentes de seção transversal são 

publicados em referências específicas, [AASHTO (1994 ), DNER (1977), etc.] 

que contêm informações para: 

a) Garantir o formato adequado ao atendimento de necessidades de 

condutores de veículos para dirigi-los sobre a via; 

b) Contribuir com a segurança na frenagem dos veículos; 

c) Contribuir para a eficiência da drenagem de água; 

d) Garantir a coerência nas relações ao pavimento; 

e) Contribuir com o conforto aos usuários. 

Também, comenta a FHWA (1984), p.2, que: 

"Os pavimentos devem possuir declividade transversal razoável para 

favorecer a drenagem, e ao mesmo tempo, pequena para garantir conforto a 

motoristas" 
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Segundo a AASHTO (1994), p. 424, a largura de faixa de domínio pode: 

a) Acomodar construções nas margens de rodovias; 

b) Facilitar o escoamento de água; 

c) Contribuir com a segurança de veículos; 

d) Facilitar as atividades de manutenção de componentes da drenagem. 

A AASHTO (1994 ), p. 425, diz que a largura requerida da faixa de domínio é 

no mínimo a soma da largura de todos os componentes da seção 

transversal. Para o DNER (1977), a largura livre para a faixa de domínio tem 

influência sobre as características de operação, estéticas e de segurança 

das vias. 

Diz a AASHTO (1994), p. 334, que a capacidade de uma rodovia depende 

da largura de faixa para tráfego. Segundo a AUSTROADS (1993), faixa para 

tráfego se destina para o movimento normal do tráfego de veículos, e que a 

largura de faixa para tráfego das rodovias vicinais deve ser de 3,5m. 

Entretanto, largura de 3,0m pode ser usada em rodovias de baixo volume de 

tráfego. 

Acostamentos, AASTHO (1994 ), p.449, são uma parte contígua da faixa 

para tráfego de uma rodovia para acomodar veículos parados ou em 

emergências. A largura de acostamentos deve contribuir para conforto e 

segurança de motoristas, ciclistas, pedestres, e outros. Também contribuir 

para minimizar o volume de acidentes nas vias. 

Segundo a AASHTO (1994), p. 339, ou SCHOON (1993), p. 42, a largura 

mínima para acostamentos de estradas de rodagem deve ser de 0,6m. O 

mais usual é que as larguras para acostamentos estejam entre 1 ,8m e 2,4m. 

Diz, ZEGEER & COUNCIL (1995), que a combinação de larguras de faixa 

para tráfego e acostamentos compreende a largura da plataforma da via. A 

largura da plataforma é uma das variáveis que mais define a segurança de 

rodovias com duas faixas de tráfego. 

Para o DNER (1977), os acostamentos devem, sempre que possível, possuir 

declividade transversal oposta que a da faixa para tráfego, ou seja, não 

inferior aos valores mínimos estabelecidos, de forma a permitir a saída das 
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águas. Acostamentos pavimentados devem ter declividade transversal entre 

2% e 5% e, não pavimentados, entre 4% e 6% 

Os taludes são superfícies que delimitam cortes e aterros. Devem ser 

adaptados a declividade transversal do terreno e poderá ser variável ao 

longo do corte e aterro. Para o DNER (1977), os taludes com declividade 

adequada podem contribuir para: 

a) O conforto e a segurança do tráfego; 

b) Melhorar a visibilidade nas curvas em corte; 

c) A estabilidade dos componentes da via; 

d) Melhores condições para plantio de vegetação e paisagismo da faixa 

de domínio. 

2.2 Comentário sobre equipamentos para drenar água de rodovias 

Nas rodovias o formato de toda a seção transversal participa da drenagem 

de água. Mas, os elementos específicos para drenar contribuem para 

assegurar o controle do fluxo de águas nas superfícies do pavimento e 

outros componentes da via. 

Segundo o Departamento de Transportes da Califórnia (CDT, 1998), as 

operações para drenar água das faixas para tráfego, acostamentos e áreas 

laterais às rodovias envolvem a coleta, a condução, a remoção, e a 

deposição de água do corpo da via para fora da faixa de domínio. 

O DNER (1981 ), relata que os objetivos de uso de elementos específicos 

para drenagem podem: 

a) Disciplinar o escoamento longitudinal e transversal de águas; 

b) Facilitar a saída de água para fora do corpo da via. 

Os canais para drenagem nas rodovias, devem: 

a) Contribuir para qualidade do tráfego de veículos e de pedestres; 

b) Devem ser compatíveis com a construção e pavimento da via. 
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3 Comportamento de pavimentos e qualidade de 

viagem do ponto de vista do usuário. 

O pavimento, superfície para tráfego de veículos em rodovias, tem dentre 

suas finalidades: 

a) Contribuir para a segurança do fluxo de veículos; 

b) Contribuir para o conforto durante o tráfego de veículos - por 

exemplo, evitar poeira, buracos e facilitar a drenagem de vias; 

c) Suportar as cargas estáticas e dinâmicas atribuídas à presença de 

veículos; 

d) Transmitir as cargas recebidas dos veículos para a infra estrutura da 

rodovia. 

Motoristas e passageiros que usam as vias esperam que sejam atendidas 

suas necessidades e expectativas de conforto, segurança e economia, 

adicionados ao conforto ambiental no decorrer da viagem, mínimo de 

poluição sonora,etc. Segundo HAAS & HUDSON, (1996) para que os 

pavimentos cumpram sua finalidade deverão satisfazer a necessidade de 

viagens seguras, econômicas e confortáveis de clientes da via. 

Segundo MELO (1998), p.5, "há dois pontos principais para análise do nível 

para qualidade - a especificação técnica, e, satisfação do cliente. Ter alto 

nível de qualidade técnica, ou, alta qualidade são os jargões usados para 

tentar expressar que determinado produto ou serviço atende a dado conjunto 

de especificações. Ter alto nível de qualidade do ponto de vista de clientes, 

ou grande qualidade, podem ser jargões úteis para expressar o volume de 

atendimento às expectativas de clientes" 
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CAREY & IRICK (1960, p. 42), em tentativa para identificar uma variável 

para expressar o nível para a qualidade de superfície de pavimentos, 

divulgaram a definição do conceito "present serviceability", em português, 

"serventia": "o potencial de um segmento de pavimento servir ao tráfego de 

automóveis, caminhões e ônibus em alta velocidade" - definição válida para 

o instante presente, e não para o futuro ou passado. 

Segundo HAAS, R.; HUDSON, W.R.; ZANIEWSKI, J. (1994), p.77, "a 

avaliação de desempenho de pavimentos envolve um estudo do 

comportamento de uma seção ou comprimento do pavimento do ponto de 

vista de motoristas e passageiros. 

Durante o levantamento de dados para avaliações de pavimentos, as notas 

atribuídas por cada avaliador, "individual present serviceability rating" foi 

definida como "uma nota independente por um único indivíduo em segmento 

de rodovia, marcando um valor específico numa escala específica" (CAREY 

& IRICK, 1960, p. 42). 

A estrutura teórica que resultou de estudos sobre o comportamento de 

pavimentos da Pista Experimental da AASHO, exposto por CAREY & IRICK 

(1960) e AASHO (1962), introduziu na tecnologia a estimativa de índices 

para medir a serventia de pavimentos: 

a) De um lado, observadores treinados atribuíam notas à viagem pela 

superfície de pavimento; 

b) De outro identificavam-se relações entre características de 

componentes da geometria da superfície de pavimento e as 

distribuições de defeitos em pavimentos; 

c) A análise sobre o conjunto de dados, usando métodos estatísticos, 

passou a ser um instrumento para estudo de relações entre 

características de pavimentos e notas que avaliadores de pavimento 

atribuiriam ao conforto de viagem para explicar o comportamento de 

pavimentos. 
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Estudos e análises sobre variáveis que definam as relações entre notas 

atribuídas por clientes (motoristas e passageiros) de rodovias ao nível para 

qualidade de viagens durante o tráfego de veículos podem contribuir para 

identificar informações sobre as características de superfície de pavimentos 

e suas relações com a ocorrência de defeitos em pavimentos . 

O processamento, a coleta de informações e o manuseio de dados para 

avaliar segmentos de vias podem ser tarefas difíceis. Para identificar quais 

as distribuições de medidas sobre características físicas do pavimento 

seriam as variáveis que explicam as relações entre o comportamento da 

superfície de pavimento e suas condições físicas, os estudiosos sobre as 

notas atribuídas por grupos de observadores ao nível de serviço prestado 

pela superfície de pavimento da pista experimental da AASHO analisaram, 

através de análise de regressão, a dependência das distribuições de 

respostas a avaliações por grupos de pessoas com as medidas de 

características físicas de pavimentos (HRB, 1961, pp.295 -306). 

CAREY & IRICK (1960), outros autores usaram notas atribuídas por grupos 

de observadores à avaliação de superfície de pavimentos. Por exemplo, 

NAIR & HUDSON (1986), GARG et ai. (1988), FWA & GAN (1989), GUALDA 

et ai. (1992), AL-OMARI & DARTER (1994) e GULEN et ai. (1994) usaram 

notas para estimar índices que expressassem o nível para qualidade de 

tráfego de veículos sobre superfície de pavimentos. 
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4 Sobre análise de regressão 

Os conceitos expostos a seguir provêm basicamente de livros clássicos da 

estatística como CHASE & BOWN (1992), HOFFMANN & VIEIRA (1997) e 

DRAPER & SMITH (1981). 

Dentre as questões básicas de uso da estatística está investigar relações 

entre medidas, ou contagens sobre variáveis distintas: 

a) Há relações entre as medidas, ou contagens, simultâneas sobre 

conjuntos de variáveis? 

b} Se existir, qual é a expressão de estimativa para essa relação? 

Define-se regressão: as relações entre médias de medidas sobre uma 

variável aleatória e valores correspondentes de medidas simultâneas sobre 

uma ou mais variáveis independentes. 

As respostas às questões sobre relações entre medidas simultâneas sobre 

variáveis distintas são fornecidas através do uso de: 

a) Análise de correlação - o estudo da existência e do grau de 

relacionamento entre as medidas, ou contagens observadas; 

b) Análise de regressão - o estudo de expressão numérica de 

relações entre medidas e contagens. 

Expressões numéricas para exprimir relações entre médias de variáveis 

podem assumir diferentes formatos matemáticos. O mais simples dentre eles 

é o linear reto (dito: reta no plano cartesiano) para explicar relações entre 

medidas de duas variáveis, uma dependente, outra independente. 

A maioria das tentativas de identificação de relações entre médias assume 

modelos lineares. Por isso, é tradicional iniciar exposições teóricas sobre a 

análise de regressão a partir de estudos sobre os modelos lineares de 
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relações entre medidas de variáveis, particularmente os modelos para duas 

variáveis. Essa seqüência visa facilitar o entendimento de conceitos 

estatísticos que governem as estimativas de valores para variáveis. 

4.1 A regressão linear simples entre duas variáveis 

Se: 

a) (xi>y;) é um par de medidas ou contagens simultâneas, 

respectivamente sobre os conjuntos X e Y. A variável X é dita 

independente, e Y, variável dependente; 

1\ 

b) y; é o valor estimado para Y;, a partir de x;; 

c) O erro de estimativa de y, é [y,- .Y,J 

d) A distância entre Y; e y; em um sistema de eixos cartesianos 

que possua x; em abscissa, e J'; em ordenadas, 

conhecida como resíduo de estimativa, ou residuo no par (x,, .Y i J 

Em n observações, SQ = t,(y, -YiJ' é conhecido como a soma dos 

quadrados dos erros durante a estimativa. 

Reta de regressão linear, ou, por abuso de linguagem, regressão linear, é a 

representação cartesiana da melhor expressão de relações numéricas entre 

medidas simultâneas sobre duas variáveis distintas, X e Y cuja melhor 

expressão é uma função linear. A Figura 3 ilustra a representação cartesiana 

de expressão de relações numéricas entre medidas simultâneas sobre duas 

variáveis distintas, X = {x;, i = l, .. .. n} e Y = {yi> i = l, .. .. n}, em um sistema 

de eixos cartesianos que possua x; em abcissas, e Y; em ordenadas; uma 
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reta que aproxime a expressão numérica linear das relações entre os pares 

( x, y,) e os resíduos, [J', -.Y,]. 

y 
rar (x,y) 

(x,y) 

(I 

(x,y) 

' Par (x,y), 
na estimativa 

X 

Figura 3- Reta y = a.x + b, resíduos c pares (x;.Y;) 
O critério adotado para a escolha da melhor reta de regressão linear sobre 

os pares (x, ,y,) e (x,.YiJ é obter a mínima soma dos quadrados dos 

11 ( "J2 desvios, SQ = ~ Y; - y i 

E, a expressão da melhor reta de regressão linear sobre os pares ( x;, J';) é 

-

E, x é a média de x; ; y é a média de J';. 

Sobre a existência da relação linear entre x; e Y; há as hipóteses: 

a) Existir a relação linear entre os pares (x;.Y; ) , expressa por uma 

função de regressão linear, 
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b) Existir uma relação não linear entre os pares (x;, Y;), que talvez 

possa ser expressa por uma função não linear; 

c) Não existir a relação entre os pares de medidas ou contagens 

simultâneas (x;,J';) . 

A Figura 4 ilustra representações das hipóteses acima. 

y 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
••• 

Relação não linear 

y 

X 

• • • • • • • • 
• • • • • • 

• • • • 
• • • • •• • • • • • • • • • 

• •• • 

Não há relação 

y 

X 

• 
• ••• • • • • • • • • • •••• • ••• •• • . .. : 

Relação linear 

Figura 4 -Sobre a existência da relação linear entre os pares (X;, Y;) 

X 

Uma das respostas à questão "existe ou não relação linear sobre os pares 

(x;,J';) "pode ser obtida por análise sobre valores numéricos de coeficientes 

de correlação linear, r , uma das medidas do grau de relação entre os pares 

Dentre as propriedades do coeficiente de correlação linear, r, destacamos: 

a) O valor de r, está sempre entre 1 e - 1. ( -1 ~r~ 1); 

b) Se r= 1 , todos os pares (x;,J';) são representados por uma reta de 

inclinação positiva; 

c) Se r= -1 , todos os pares (x;>y;) são representados por uma reta 

de inclinação negativa; 

d) Quando não há relações lineares entre o coeficiente de correlação 

é r = O , e a reta que representa a regressão é horizontal. 
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Diz-se que é sempre possível obter uma função linear de regressão para um 

conjunto de pares (x;, Y; ). Mas, essa estimativa será confiável para as 

estimativas J', se existir um certo grau de relação linear entre estes pares. 

O coeficiente de correlação linear, r, é uma medida desse "grau de 

relacionamento". 

Para julgar o grau de relacionamento linear entre pares (x;,J'; ) são dois os 

principais caminhos: 

a) Escolher valores mínimos para o coeficiente de correlação linear, r ; 

b) Ou, analisar o coeficiente de determinação, r 2 
, a porcentagem da 

variação de valores Y; que é explicada pela função representada pela 

reta de regressão. 

O erro ou desvio de estimativa de y,, em relação a média y, (y,-.Y) , 

pode ser estimado pela soma de: 

Onde: 

(.Y, - ji) pode ser a parcela de erro de estimativa que é explicada 

pela função linear de regressão - chamado desvio ou 

variação explicada na estimativa de Y; 

(y,- .Y) , pode ser associado à parcela de erro de estimativa que 

~ não é explicada pela função linear de regressão - chamado 

desvio ou variação não explicada na estimativa de Y; . 

A soma de quadrados de desvios é útil para análise dos erros associados à 

estimativa por regressão sobre 11 pares de medidas: 
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11 ( J
2 

11 ( 1\ J2 11 ( 1\ J2 t: Y;- y = t: Y;- Y; + t: Y;- y I 

t.(y,- _ji J' , é denominada soma total dos quadrados dos erros SQ; 

t.(y,-Y,J' , é a soma dos quadrados dos resíduos, SQRs; 

t.(Y,- y r 'é a soma dos quadrados para a regressão, SQR . 

A Figura 5 ilustra a distribuição de desvios na estimativa de Y;. 

y Desvios não explicados 

""' 
" y 

" (y- y) 
"\Reta de regressão 

y 

" y 

y 

" -/.(Y·Y) 

Desvios explicados "D . eSVIOS 

X 

Figura 5 - Desvios na regressão linear 

O coeficiente de determinação, r 2 
, é definido como a parcela de variação 

nos valores de y que é explicada pela regressão linear simples sobre x . A 

expressão de r 2 é· r 2 = SQR 
. SQ 
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E, quanto mais próximo de "1" for o coeficiente de determinação r 2 
, mais 

forte é a relação linear entre os pares (x; ,J';) . 

Outra forma de estudar a existência de relações lineares entre medidas 

simultâneas é formular a hipótese de que, na população estudada, o 

coeficiente de correlação linear da população, designado por p é diferente 

de zero. E: 

a) Se p = O , não há relação linear entre os elementos da população; 

b) Se p :t:- O , há relação linear entre os elementos da população. 

Isso leva ao teste de hipótese: 

f!
0

: p = O 

a) O nível de significância adotado é a = 0,01 011 a = 0,05 ; 

b) A estatística usada é o próprio coeficiente de correlação ,. , com 

valores de controle, c , conforme CHASE & BOWN (1992), 

apêndice B, página A- 22; 

c) Efetua-se o teste estatístico de dupla cauda, conforme ilustrado na 

Figura 6, a seguir. A região crítica do teste são os valores 

r 2:: c 011 r :.:::; -c ; 

d) Rejeita-se H
0 

: p =O , se r 2:: c 011 r:.:::; -c; 

e) Rejeita-se a hipótese H
0 

: p = O em favor da hipótese H 1 : p :f:. O; 

f) Aí conclui-se que há relações lineares entre os pares 

(x., )' ·) (x., )'-). I • I I • I 
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Rejeita-se H0 Falha-se em rejeitar H0 Rejeita-se H0 
~r-----------------~---------------~~ 

I 
1 

I 
-1 -c O c 1 

Figura 6 - Teste de hipótese para o coeficiente de correlação linear 

Ao analisar uma regressão sobre 11 pares (x;,J';), as somas de quadrados 

são associadas aos graus de liberdade conforme resumido na Tabela 3. A 

média para as somas de quadrados (quadrados médios) é obtida dividindo

se o valor da soma de quadrados pelo número de graus de liberdade 

correspondente ao seu tipo. A Tabela 3 contém também a notação usada 

para a média de somas de quadrados (da regressão, de resíduos e total) -

adota-se também o nome quadrados médios para esse parâmetro. 

Tabela 3 -Quadrados médios e graus de liberdade. 

Tipo de soma de quadrados 

Regressão 

Resíduos 

Total 

Graus de liberdade 

(1) 

(11 - 2) 

( Jl - 1) 

Notação da média para a soma de 

quadrados (quadrados médios) 

Qlv!R = (L(x;Y;)) 
L X;2 

O quadrado médio dos resíduos, QV!Rs , é uma estimativa não tendenciosa 

da variância do erro associado à regressão. Isso que permitiu [HOFFMAN & 

VIEIRA (1977), páginas 46 a 60] propor um teste de hipótese para verificar a 

significância do coeficiente de regressão b1 , da função linear de regressão 

[); = b" + b, . x] sobre os pares ( x, y,) - a análise da variância sobre a 

regressão. 
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Para isso, se f3 é o coeficiente de regressão da população de onde provêm 

os pares (x;,Y;), [Y ~ Po + p.x] , o teste de hipótese é formulado: 

E, 

H 0 : fJ =O 

a) A estatística usada é FeJiimado = g::s , que tem distribuição F 

com 1 e (n- 2) graus de liberdade, relativo ao nível de 

significância adotado; 

b) EfetuaMse o teste estatístico efetuando o teste F, ou 

verificando se ~Jtimado ~ F[1,(n - 2)] 

c) RejeitaMse H
0 

: f3 = O em favor da hipótese alternativa 

H 1 : f3 :~;O, ao nível de significância adotado. 

d) Se, t é o t de Student, intervalo de confiança {1- a) dos 

coeficientes de regressão linear [ ), ~ b o + b, . x] pode se r 

estimado: 

1\ 

Para estudos sobre a variação de y adotaMse o conceito de inte!Valo de 

previsão, ou de estimativa - o intervalo de confiança aplicado a uma variável 

aleatória. 
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1\ 

Se t é o t de Student, o inteiValo de previsão para y o , correspondente às 

estimativas de Y; a partir de x; = xo I ao nível de confiança (1 - a) I e pode 

ser obtido estimando-se: 

1\ 

A Figura 7 ilustra as relações entre a estimativa de Y; I y; e as medidas 

sobre população que estão sendo estimadas. 

X o 

1\ 

Distribuição de erros 
/ 

Reta de regressão 
da população 

,.... ___ y =11
0 

+ 11
1 

. x 

(desconhecida) 

~~~ Reta de regressão 
~sobre a amostra 

h 
y = b1 + b

0
. x 

(conhecida) 

-----..(conhecido) 

Figura 7- y 
0 

é estimado por um valor individual de y (y J c pela média de todos os y 

Para 11 pares (x;, Y;) I o inte!Valo de estimativa ao nível de confiança (1 - a) 

é: 
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1\ a t.(y-y J' 
+ ((-) - 2 · (11 - 2) Yo 

1 
1 + 

11 

(x,-X)' 
+ 

( 

11 ) (t-\:; 
2 

"" • 2 ~i~:_:_l --~X; -
i~l 11 

O intervalo de confiança (1- a), em relação à média de todos os valores Y; 

da população, fly correspondente a x; = X
0

, pode ser estimado: 

1 
(x,-X)' 1\ a t.(y-y J' 

+ t(-) - 2 · (11 - 2) Yo + 

( 

11 2 

LX· 
(Ix/)- ;~1 ' 

i~l 11 

11 

A Figura 8 ilustra e compara os intervalos de previsão e de confiança em 

relação à média para uma função linear de regressão[Y ~ b, + b, .x] sobre 

pares de medidas ou contagens (x;,J';) . 

y 

--

Reta de regressão 
sobre a amostra 

~---

confiança em Intervalo de 

} 

Intervalo de 

relação à média previsão 

X . 

Figura 8 -Intervalos de previsão e conft:mça em relação à média 



,, 

Seção transversal de rodovias vicinais, qualidade de viagens e comportamento de pavimentos - página 27 

4.2 A regressão linear múltipla. 

Adotando o exposto por HOFFMANN & VIEIRA (1977), páginas 107 a 132, 

teremos que para n observações, se, J = {I,2, .... k}, i = {I,2, .... n}, os valores 

observados em medidas sobre uma variável dependente Y = {y1,y2, ... ,yn} 

podem ser anotados sobre a forma matricial: 

Y = 

Se, as k variáveis independentes são expressas pelas matrizes 

X;=[ x1; x2i ... x.n]• o modelo estatístico para uma regressão linear é 

uma função para estimar a variável dependente Y = {y1,y2, ... ,yk}: 

Onde: 

a é uma constante, conhecida por intercepto; 

p/;: é outra constante, conhecida como coeficiente de regressão; 

u; é conhecida como reslduo de estimativa da medida Y;. 

Se definirmos: 

I ·'l t X21 xkt 

I xt2 x22 X~;:z 

a) A matriz das observações: X = 



.\ 
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a 

b) A matriz dos coeficientes: B = 

c) A matriz dos resíduos: u = 

A função Yj pode ser escrita com a notação matricial: Y =X.B+u 

Se, x r é a matriz transposta da matriz X , a matriz de coeficientes de 

regressão B podeserobtida: B=[(xr.xt].[xr.r] 

E, se Br, x r, e yr são, respectivamente as matrizes transpostas de 

B, X, e r , a obtenção das somas de quadrados é resumida na Tabela 4. 

Tabela 4 - Análise de variância na regressão linear múltipla 

Fonte de variação 

Regressão 

Reslduos 

Total 

Graus de liberdade 

k 

(n - k -1) 

(n - 1) 

Soma de quadrados 

( 

n )2 LY· 
SQR = BT.XT .Y- /:I I 

n 

Quadrados médios 

SQR 
QMR=-

2 

QMRs = SQRs 
(n- 3) 

SQ 
QT =

n-1 

O quadrado médio dos resíduos, QMRs , é uma estimativa não tendenciosa 

da variãncia dos resíduos. 
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Com a hipótese de que os erros têm distribuição normal, pode-se montar um 

teste de hipótese para os coeficientes de regressão. Se a, f3 t> /32 . .. f3~c são 

os coeficientes da regressão: 

QMR 
E, F.stimoJo = QMRs , com k e (n - k-I) graus de liberdade. Verificando se 

o F..~tímado ;;:::F[k,(n -k-I)], rejeita-se Ho:a=/31 =/32 . .. = f3~c= O , em favor da 

hipótese alternativa H1 :a -:t o ou /31 -:~ o ou /32 -:~O .. . ou f3~c -:~ o, ao nfvel de 

significância adotado. 

• 2 SQR . 
O coeficiente de determinação múltipla é definido . R = SQ . E, expnme 

a parcela da soma total de quadrados dos erros que é "explicada" pela 

função de regressão linear múltipla. 

A estimativas de variâncias dos coeficientes a e f3j, J = {o, I, .. . ,k} , s2 (a) e 

s 2 (!3j), estão contidas na diagonal principal da matriz (xr.xr . Para obter 

os desvios padrão basta extrair a raiz quadrada das variâncias. 

Se a e f3j são os coeficientes da regressão sobre toda a população de onde 

provêm os pares (XI>y,), e, f, o t de Student, os intervalos de confiança 

(I - a) dos coeficientes f3j podem ser estimados: f3j ±f ( ~)) s ( f3j ) 

4.3 A análise de regressão linear múltipla "passo a passo" 

Para facilitar a escolha das medidas de variáveis cujas relações lineares 

com as medidas da variável dependente são significantes para estimativas 

da variável dependente existem processos denominados genericamente 

"regressão passo a passo". Dentre estes métodos se destaca a denominada 

"regressão passo a passo por acréscimo de variáveis": 
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a) Inserir nas funções parc1a1s para estimativa as medidas sobre 

variáveis, na ordem decrescente dos coeficientes de correlação 

parciais entre as variáveis independentes e a variável dependente; 

b) Testar a qualidade dessas funções em cada etapa. 

A definição para a estatrstica de controle F pode ser escrita F~ [ [ !fj-] ] , 
1-R2 

n - k'- 1 

para cada função das medidas de k' < k variáveis, onde k é o total de 

variáveis independentes, e R2 é o coeficiente de correlação linear múltiplo. 

Para obtenção da função para regressão por acréscimo de variáveis, se 

chamarmos r;, i = {1, 2, ... k} ao coeficiente de correlação entre a variável 

independente de ordem i e a variável dependente, a estatlstica F parcial 

. . [f.] 
pode ser escnta. Fp = [ 

1
_ R2 ] . 

n - k'-1 

O processo para a regressão por acréscimo de variáveis passo a passo 

pode ser resumido do exposto por DRAPER & SMITH, páginas 294 a 313: 

a) Estimar e ordenar os coeficientes de correlação parciais entre as 

variáveis dependentes e a variável independente; 

b) Testar as funções para estimativa da variável dependente obtidas 

acrescentando-se, uma a uma, os conjuntos de resultados de 

medidas sobre as variáveis independentes na ordem crescente dos 

coeficientes de correlação parciais; 

c) O critério para que o processo continue é o crescimento do 

coeficiente de correlação múltipla em relação à tentativa anterior; 

d) O critério para que as medidas sobre uma variável continuem na 

função para estimativa é que Fp1 para a variável independente sob 

discussão seja maior que a estatística F obtida para a regressão, ou 

seja, que no conjunto de relações estudado exista a significância da 

participação das medidas da variável independente analisada. 
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5 Estudo de caso 

Para o estudo de caso adotou-se um conjunto de dados levantados em 

observações sobre segmentos de rodovias vicinais próximo à Araraquara, 

estado de São Paulo, esquematicamente representados na Figura 9. 

São José do Rio Preto 

Nova Europa --· Araraquara 

Nova Paulicéia 

Gavião Peixoto 
25kn1 

Figura 9- Esquema dos segmentos de vias observados 

Ou seja, o experimento analisou dados obtidos em aproximadamente 

setenta quilômetros de rodovias. Ali foram demarcados à tinta 37 segmentos 

de aproximadamente 600 metros, escolhidos por sorteio dentre os 58 

segmentos em que se pode dividir o conjunto de vias vistoriado. A 

demarcação usou o odômetro de uma perua FORO Versailes, calibrado em 

um segmento de um quilômetro previamente demarcado por processos de 

topografia, cuja pressão de pneus foi controlada. A Figura 9 resume a 

demarcação dos segmentos. 
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Araraquara (origem) - Gavião Peixoto 
Início em relação à origem(km) lO 11,4 12,0 13,1 13,7 14,0 14,6 
Segmentos I I 11 I I 12 I I 13 J 

Gavião Peixoto- Nova Paulicéia 
Início em relação à origem(km)) 131,1 131,4 132,0 132,1 132,7 133,7 134,3 
Segmentos I I 29 I I 30 I I 31 I 

Nova Paulicéia- Nova Europa 
Início em relação à origem(km) 134,7 135,3 135,9 136,1 136,7 137,8 138,4 I 
Segmentos I 32 I 33 I I 34 I I 35 I I 

Nova Europa- Trevo Rodovia Araraquara a lbilinga 

Início em relação à origem(km) 142,0 143,0 143,6 145,0 145,6 I I 
Segmentos I I 38 I I L L I 

Trevo Rodovia Araraquara a lbitinga ·Trevo lbitinga 

Inicio em relação à origem(km) 45,6 46,2 49,0 49,6 54,4 55,0 57,8 
Segmentos 39 40 41 42 

início em relação à origem(km) 58,4 58,7 
Segmentos 

Trevo Rodovia Araraauara a lbitinqa- Gavião Peixoto 
Início em relação à origem(km) 158,7 160,7 161 ,3 163,7 164,3 165,0 165,6 
Segmentos I I 43 I I 44 I I 45 I 

Figura 1 O- Esquema dos segmentos observados 

Para avaliação de pavimentos adotaram-se notas fornecidas por 

observadores treinados, processos e critérios similares ao que se expôs no 

procedimento PRO 07/78 (DNER, 1978). Isso porque o processo de atribuir 

nota à qualidade de viagem por observadores treinados para avaliar 

qualidade de pavimentos é similar à classificação de qualquer equipamento 

que verifique a qualidade de sensações de observadores sobre a via. 
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Para ilustrar a aparência e fatos sobre equipamentos para drenar nos 

segmentos observados: 

a) A Figura 11 ilustra uma ocorrência sobre a erosão de borda de 

pavimentos, que foi conseqüência de mau funcionamento da canaleta 

para drenagem ao lado de um dos segmentos estudados. 

Figura 11 -Erosão de borda de pavimento provocada por falha em elemento para drenagem 

b) A Figura 12 ilustra uma valeta lateral onde o transporte provocou o 

acúmulo de cana no elemento para drenagem. 

Figura 12 - Cana depositada em valeta para drenagem em lateral de via vicinal 
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5.1 Obtenção de dados sobre formato da seção transversal. 

Nas medidas sobre o formato de componentes da seção transversal usou-se 

equipamentos e processos simples e baratos porque medidas sobre largura 

e declividades demarcadas a olho nú são dados que não exigem maiores 

sofisticações para serem obtidos. 

Em cada segmento foram observadas as características ou medidas físicas 

de 3 a 5 seções transversais. Um resumo de alguns dos procedimentos 

usados é: 

a) Medidas sobre larguras de faixas para tráfego, acostamentos e área 

lateral 

A Figura 13 ilustra uma medida sobre a largura de faixa para tráfego, na 

seção transversal no segmento 27. O equipamento usando foi a trena. 

~.,. 
::.""" ... 

. - ··:- . 

Figura 13 - Medida de largura de faixa de tráfego. 

b) Declividade transversal 

Declividade é o desvio de uma supetfície em relação ao plano 

horizontal. Clinômetro é um instrumento usado para medir 

declividades. O tipo de clinômetro usado foi desenvolvido no 

Departamento de Transportes da Escola de Engenharia de São 

Carlos, ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 - O clinômetro desenvolvido na Escola de Engenharia de São Carlos 

A Figura 15 ilustra medida sobre a declividade transversal da faixa de 

rolamento no segmento 16. 

-~--
lilâl 
;..- .. 
' 

-e, 

Figura 15 - O clinômetro e a medida de declividade transversal 

' • .1 
• • • I 

As Tabela 5 e Tabela 6 resumem os resultados de observação obtidos para 

declividades e larguras de elementos da seção transversal das rodovias 

analisadas. 



Seção transversal de rodovias vicinais, qualidade de viagens e comportamento de pavimentos - pâgina 36 

Tabela 5- Médias de declividades nos segmentos observados 
(convenção: sinal positivo, elemento para cima do plano horizontal) 

Lateral Acostamento Faixa para Faixa para Acostamento Lateral 

Segmento esquerda esquerdo tráfego tráfego direito direita 
esquerda direita 

11 12,144 -1,736 -1,700 -1,233 -4,792 9,465 
,, 

12 10,555 -2,144 -3,230 1,829 3,234 6,849 

13 -13,681 -5,000 1,875 -2,967 34,690 

14 -2,185 0,613 -1,217 -1,000 4,276 9,634 

15 17,658 -0,792 -0,967 -0,531 9,001 

16 38,724 3,000 -4,316 -3,500 21,578 

17 17,463 -4,525 -2,308 -2,000 36,000 

18 27,424 -9,650 -5,332 4,750 -5,602 19,812 

19 28,406 -6,500 3,946 -4,185 -4,095 6,770 

20 16,000 -5,695 -0,733 -0,700 -4,916 35,270 

21 27,050 -4,000 -2,058 1,208 -8,865 11,856 

22 6,865 -3,500 0,067 -3,433 -7,000 18,198 

23 17,674 2,774 -0,425 -0,500 2,027 16,131 

24 27,424 -9,650 -5,332 4,750 -5,602 19,812 

25 6,410 -1,100 2,808 -4,617 -2,611 18,332 

26 6,565 2,658 -1 ,338 0,707 -4,472 6,480 

27 5,102 3,082 1,169 -2,407 -0,697 22,407 

28 -2,617 

29 7,351 -4,529 3,095 -3,933 -4,242 27,725 

30 1,200 -0,212 -1,455 -0,614 -5,679 42,000 

31 4,701 -3,500 -2,142 1,825 -2,880 -4,410 

32 -3,283 -3,828 0,758 -2,242 -3,259 

33 -3,975 -3,550 1,117 -3,983 

34 -12,140 -2,842 -3,442 0,425 -4,316 -5,500 

35 5,000 -4,523 -0,217 -0,658 -4,500 -9,224 

36 14,570 -4,081 -1,483 1,483 -4,232 -11,367 

37 16,000 -5,747 -1 ,925 0,767 -6,691 -11,547 

38 -24,679 -5,758 -0,692 -1 ,525 -6,978 -9,534 

39 20,075 -5,71 1 -2,167 -1,850 -7,500 -4,490 

40 4,811 -5,567 -1,750 -1,500 -4,708 19,858 

41 44,327 -5,632 -1 ,700 -1,683 -5,905 19,000 

42 -26,005 -6,650 -2,025 -1 ,550 -6,263 18,022 

43 3,522 -5,033 -1 ,550 -1,183 -7,333 4,735 

44 22,361 -6,033 -1 ,450 -2,617 -5,427 8,204 

45 -12,850 -4,778 1,150 -2,600 -5,072 -9,043 

46 7,387 -4,457 -2,875 1,500 -5,394 -1 ,333 

47 -12,272 -4,951 -2,833 0,933 -6,293 -7,735 
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Tabela 6- Médias de larguras nos segmentos observados 

Lateral Acostamento Faixa para Faixa para Acostamento Lateral 

Segmento esquerda esquerdo tráfego tráfego direito direita 
esquerda direita 

11 3,627 1,342 3,000 3,000 1,762 2,982 

12 8,423 0,965 3,000 3,000 1,953 5,377 

13 4,170 0,567 3,000 3,000 0,000 5,235 

14 3,340 1,860 3,500 3,500 1,263 4,100 

15 5,172 0,000 3,500 3,500 1,965 4,750 

16 3,683 0,000 3,000 3,000 0,433 4,300 

17 4,000 2,000 3,000 3,000 0,000 1,167 

18 3,650 1,260 3,000 3,000 0,772 2,275 

19 2,873 0,450 3,000 3,000 1,705 2,615 

20 0,967 1,967 3,000 3,000 1,533 2,967 

21 2,663 0,510 3,000 3,000 1,272 3,585 

22 2,467 0,600 3,000 3,000 0,600 3,227 

23 4,187 1,973 3,000 3,000 1,912 3,395 

24 3,627 0,960 3,500 3,500 0,880 3,380 

25 3,268 1,667 3,500 3,500 1,410 4,298 

26 0,460 1,600 3,500 3,500 1,817 0,625 

27 1,758 1,260 3,117 3,117 1,560 3,037 

28 0,000 0,000 3,500 3,500 0,000 0,000 

29 4,717 1,900 3,500 3,500 1,918 4,148 

30 3,983 1,957 3,000 3,000 2,067 1,950 

31 2,242 1,830 3,000 3,000 1,962 2,925 

32 1,697 1,397 3,500 3,500 1,627 0,000 

33 0,000 1,870 3,500 3,500 2,000 0,000 

34 2,150 1,817 3,500 3,500 1,858 0,850 

35 1,150 1,545 3,500 3,500 0,690 4,058 

36 3,590 1,730 3,500 3,500 1,903 3,500 

37 4,381 1,910 3,500 3,500 2,110 1,810 

38 8,833 2,000 3,400 3,400 1,972 19,333 

39 3,317 1,965 3,400 3,400 1,967 18,633 

40 3,842 2,000 3,400 3,400 2,000 17,267 

41 7,533 1,913 3,400 3,400 1,903 9,767 

42 3,142 1,938 3,400 3,400 1,867 9,033 

43 4,467 2,000 3,500 3,500 2,000 5,167 

44 3,748 2,000 3,500 3,500 2,000 3,192 

45 5,857 1,957 3,500 3,500 1,903 4,600 

46 9,250 1,958 3,500 3,500 1,883 9,500 

47 10,800 1,907 3,500 3,500 1,913 5,400 
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5.2 A classificação do estado de equipamentos para drenar em vias 

Dentre as consequências do funcionamento de equipamentos para drenar 

mais comuns nas rodovias vicinais destacamos: 

a) Provocar a erosão e fazer diminuir o confinamento lateral de 

pavimentos; 

b) Tornar-se depósitos de materiais carregados pela água; 

c) Ou, tornar-se depósito de materiais que o transporte de produtos 

agrícolas deixa cair na plataforma das vias. 

O estado de elemento para drenar é aqui definido como a capacidade desse 

componente da via provocar defeitos ao pavimento. Isso torna necessário a 

identificação e obtenção de critérios para classificar elementos para 

drenagem de seção transversal de rodovia. WALKER & SCHERER (1987) 

sugerem notas comparativas para o risco que a passagem de água pelo 

elemento da seção transversal represente para a deterioração de 

pavimentos. A distribuição dessas notas pode ser útil para tentativas de 

explicação estatística de relações entre notas fornecidas por avaliadores à 

viagem pelos segmentos de via observados. 

Segundo WALKER & SCHERER (1987), é indispensável a avaliação 

constante e contínua do estado de equipamentos para drenar em rodovias. 

A Tabela 7 resume a classificação proposta pelos autores. 

Classificação 

Bom 

Regular 

Ruim 

Tabela 7- Classificação do estado de elementos para drenar 
(WALKER & SCHERER, 1972) 

Fatores de avaliação 

Drenagem adequada com os componentes de seção transversal. Não evidencia 

alagamentos, erosão, ou formação de poças e funcionamento sem restrição. 

Não há acúmulo de sedimentos nos componentes de drenagem. Requer-se 

apenas manutenção periódica. 

A capacidade dos elementos está abaixo do recomendado, e se requer 

manutenção. 

Evidencia inundação, presença de erosão na superfície do pavimento, com 

formação de poças de água nas laterais da rodovia. Também há efeitos na 

estrutura dos dispositivos de drenagem condições ruins de funcionamento, 

presença de vegetação e requer-se manutenção. 
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A avaliação foi conduzida usando processo e roteiro expostos em FELEX 

(1983): 

a) Identificar variáveis através consultas a grupo de indivíduos em painéis 

para discussão do comportamento do processo de qualidade de viagens 

onde se usou a técnica do oráculo de Delfos - em consultas individuais 

solicita-se aos participantes a sua proposta de lista de variáveis, que 

depois de agrupadas as ocorrências em todo o grupo no painel são 

reapresentadas aos participantes para verificação da manutenção ou não 

das suas opiniões anteriores; 

b) Operar sobre tais variáveis para obter suas distribuições de ocorrência de 

medidas sobre as variáveis selecionadas. O processo de obtenção das 

distribuições de ocorrências foi atribuir notas às variáveis obtidas através 

da reaplicação da técnica de Delfos ou observações em campo para 

contagem sobre ocorrência de características a classificar ou observar. 

A Tabela 8 resume as variáveis selecionadas para caracterizar o estado de 

equipamentos para drenagem nos segmentos observados. 

Tabela 8- Variáveis selecionadas para estudos sobre o estado de equipamentos para drenagem 

Variável de caracterização do estado 
de equipamento para drenar 

Existem? 

Estado de conservação dos canais 

Estado e tipo do revestimento 

Limpeza dos canais 

Capacidade dos canais 

Acúmulo de água na via 

Existência de obstáculos nos canais 

Existência de erosão 

Compatibilidade das saídas de água 

Presença de vegetação nos canais 

Breve descrição 

A existência de canais revestidos e delimitados na 
seção transversal da via 
A existência e qualidade de operações de 
manutenção nos canais para drenagem e 
componentes da seção transversal conduzam água 
Existência, tipo e estado de revestimento em canais 
para drenagem diferente de solo natural. 
Ausência de obstáculos tais como sujeira, solo 
depositado, e similares 
A aparente capacidade de canais em conduzir o 
volume de água que os solicite. Observada 
visualmente. 
Existência de poças de água na via após chuva nos 
segmentos observados. 
Barragens físicas presentes nos canais para drenar. 
A presença de erosão nos canais ou elementos da 
seção transversal que conduziam água. 
A qualidade da saída para água da seção transversal. 
A existência de vegetação crescendo no fundo de 
canais para drenar. 

Compatibilidade da declividade de canais A a~~rente coer~nci~ ~ntre o tipo de canais e suas 
declividades longitudmms. 
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A Tabela 9 contém um resumo sobre os critérios para atribuição de notas a 

equipamentos para drenar. 

Tabela 9- Critérios para atr ibuição de notas a estado de equipamentos para drenar 

Conceito 
Variável 3 2 

Existem equipamentos para drenar? Sim Médio Não 

Estado de conservação de canais Bom Médio Ruim 

Revestimento de canais Bom Médio Ruim 

Limpeza de canais Boa Média Ruim 

Capacidade de canais Adequada Com restrição Pequena 

Acúmulo de água Não Pouco Muito 

Obstáculos Nenhum Poucos Muitos 

Presença de erosão Nenhuma Pouca Muita 

Saídas Boas Com restrição Ruins 

Presença de vegetação Nenhuma Pouca Muita 

Declividades Adequadas Com restri~ão Ruins 

Nos segmentos, os equipamentos para drenar vias, foram observados em 

campo por cinco técnicos, que não discutiram entre si os resultados. 

Adotaram-se como classificação do estado dos equipamentos para 

drenagem o conceito que mais ocorreu entre as informações fornecidas. 

As Tabela 10 a Tabela 13 resumem as características de equipamentos para 

drenagem obtidas. 
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Tabela 10- Classificação de características de equipamentos para drenagem (parte 1) 

Segmento 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

·' Existem 
equipamentos Não Não Médio Sim Não Sim Não Não Não 
para drenar? 

Estado de Ruim Ruim Ruim Médio Ruim Ruim Bom Ruim Ruim conservação 

Revestimento Ruim Ruim Ruim Bom Ruim Ruim Ruim Ruim Ruim 

Limpeza de Ruim Ruim Ruim Ruim Ruim Ruim Boa Ruim Ruim 
equipamentos 

Capacidade Pequena Com Boa Boa Com Boa Boa Pequena Pequena resilição resilição 

Acúmulo de Não Não Não Não Muito Muito Não Muito Muito água 

Obstáculos Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Muitos Nenhum Muitos Muitos 

Presença de Pouca Nenhuma Pouca Nenhuma Muita Muita Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
erosão 

Saldas 
Com Ruins Com Boas Com Boas Boas Ruins Ruins 

restrição restrição restrição 

Presença de Muita Nenhuma Pouca Nenhuma Muita Muita Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
vegetação 

Declividades Ruins Com Com Com Com Adequadas Adequadas Adequadas Adequadas restrição restrição resilição restrição 

Tabela 11 -Classificação de características de equipamentos para drenagem (parte 2) 

Segmento 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Existem 
equipamentos Não Sim Não Não Sim Não Não Sim Não 
para drenar? 

Estado de 
Ruim Bom Ruim Bom Médio Bom Médio Médio Médio 

conservação 

Revestimento Ruim Bom Ruim Ruim Bom Ruim Ruim Bom Ruim 

Limpeza de Ruim Ruim Ruim Boa Boa Boa Boa Boa Boa 
equipamentos 

Capacidade Pequena Boa Pequena Pequena Boa Com Boa Boa Boa restrição 

Acúmulo de Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
água 

Obstáculos Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum 

Presença de Muita Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 
erosão 

Saldas Com Boas Com 
Ruins Boas Boas Boas Boas Boas restrição resilição 

Presença de 
Muita Nenhuma Muita Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Pouca vegetação 

Declividades 
Com 

Boas Boas Boas Boas Boas Boas Boas Boas restrição 
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Tabela 12- Classificação de características de equipamentos para drenagem (parte 3) 

Segmento 

Existem 
equipamentos 
para drenar? 

Estado de 
conservação 

Revestimento 

limpeza de 
equipamentos 

Capacidade 

Acúmulo de 
água 

Obstáculos 

Presença de 
erosão 

Saídas 

Presença de 
vegetação 

Declividades 

29 

Não 

Ruim 

Ruim 

Boa 

Pequena 

Não 

Nenhum 

Pouca 

Boas 

Pouca 

Boas 

30 

Não 

Ruim 

Médio 

Boa 

Boa 

Não 

Nenhum 

Pouca 

Boas 

Pouca 

Boas 

31 32 

Não Não 

Bom Ruim 

Ruim Ruim 

Boa Boa 

Boa Pequena 

Não Não 

Nenhum Nenhum 

Nenhuma Pouca 

Boas Ruins 

Pouca Nenhuma 

Boas Ruins 

33 

Não 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Pequena 

Não 

Nenhum 

Nenhuma 

Boas 

Muita 

Boas 

34 

Não 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Pequena 

Muito 

Nenhum 

Nenhuma 

Boas 

Muita 

Com 
restrição 

35 

Não 

Médio 

Ruim 

Média 

Pequena 

Muito 

Nenhum 

Muita 

Ruins 

Muita 

Com 
restrição 

36 

Não 

Médio 

Médio 

Boa 

Boa 

Não 

Nenhum 

Nenhuma 

Boas 

Nenhuma 

Boas 

37 

Não 

Médio 

Ruim 

Média 

Com 
restrição 

Pouco 

Poucos 

Pouca 

Ruins 

Nenhuma 

Com 
restrição 

Tabela 13 - Classificação de características de equipamentos para drenagem (parte 4) 

Segmento 

Existem 
equipamentos 
para drenar? 

Estado de 
conservação 

Revestimento 

limpeza de 
equipamentos 

Capacidade 

Acúmulo de 
água 

Obstáculos 

Presença de 
erosão 

Saídas 

Presença de 
vegetação 

Declividades 

38 39 40 

Não Sim Não 

Ruim Bom Bom 

Ruim Bom Ruim 

Ruim Média Média 

Boa Boa Boa 

Não Não Não 

Nenhum Nenhum Nenhum 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Boas Boas Boas 

Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Boas Boas Boas 

41 

Não 

Médio 

Ruim 

Boa 

Boa 

Não 

Nenhum 

Muita 

Boas 

Muita 

Com 
restrição 

42 

Não 

Bom 

Ruim 

Boa 

Boa 

Não 

Nenhum 

Muita 

Boas 

43 

Não 

Bom 

Ruim 

Boa 

Boa 

Muito 

Nenhum 

Muita 

Com 
restrição 

Nenhuma Nenhuma 

Com 
restrição 

Com 
restrição 

44 

Não 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Pequena 

Muito 

Muitos 

Muita 

Ruins 

Muita 

Ruins 

45 46 47 

Não Não Não 

Bom Bom Bom 

Ruim Ruim Ruim 

Boa Boa Média 

Boa Boa Boa 

Não Não Não 

Nenhum Nenhum Nenhum 

Nenhuma Nenhuma Pouca 

Boas Boas Boas 

Nenhuma Nenhuma Pouca 

Boas Boas Boas 
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5.3 Dados para avaliação de viagens e pavimentos 

Os dados sobre avaliação de viagens e pavimentos foram obtidos por um 

conjunto de pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, para serem processados em diversos trabalhos, 

por exemplo, PADULA (1999). O experimento foi efetuado durante os meses 

de agosto a outubro de 1999, quando avaliadores treinados viajaram pelos 

segmentos e atribuíram notas e conceitos aos trechos de via observados. 

Os critérios adotados estão expressos em DNER (1978b). Para emitir juízos 

sobre a qualidade de viagem pelos pavimentos observados foram treinados 

trinta e dois avaliadores, um boliviano e dois peruanos; sete provenientes 

dos estados do Norte do País; cinco provenientes dos estados do Nordeste 

do Brasil; quatro provenientes dos estados do Centro-Oeste do Brasil; treze 

provenientes dos estados do Sudeste do Brasil. 

21 (vinte e um) dentre os avaliadores não possuíam experiência anterior em 

avaliação de pavimentos, e 11 (onze) poderiam ser considerados 

especialistas em trabalhos sobre pavimentos. 

O treinamento dos avaliadores constituiu-se de seminários para expor 

critérios e processos para avaliar, e onde se incluíram as informações sobre 

a viagem para avaliar e a orientação sobre os critérios de avaliação. 

Também, foram conduzidas avaliações para treinamento em dez trechos 

conforme previsto em DNER (1978b). 

O número de avaliadores adotados, trinta e dois, forneceu uma distribuição 

de notas que poderia ser considerada dentre as "distribuições de 

probabilidade normais em cada segmento do conjunto observado". 

As viagens para atribuir notas foram efetuadas em um automóvel de passeio 

marca Ford, modelo Royalle, fabricado no ano de 1992. Durante o 

experimento, a velocidade do veículo foi mantida próxima de 60km/h, 

velocidade de projeto declarada para as rodovias vicinais estudadas. 

Os segmentos foram percorridos nos sentidos Araraquara para Nova 

Europa, passando por Gavião Peixoto e Nova Paulicéia, e depois de Nova 

Europa sentido Araraquara até o trevo que levou a Gavião Peixoto. 
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Para anotar os juízos emitidos por cada avaliador, em cada segmento, foram 

usadas fichas conforme ilustrado na Figura 16. 

Se você viajasse durante 8 horas em rodovia igual ao segmento 

que percorremos, que nota você daria a sua viagem? 

Sua opinião 
Péssima Ruim Regular Bom Ótimo 

sobre a viagem 

Nota 1 2 3 4 5 

Você viajaria sem reclamar por uma rodovia igual ao segmento 

que percorremos? 

Sim Não Não sei 

Número: Data: Segmento: 

Figura 16- Ficha para anotação de notas e conceitos atribuídos aos segmentos observados 

Em cada segmento, a amostra conteve 32 juízos emitidos pelos avaliadores; 

e, obteve um total de 1184 juízos que representariam o universo de 

segmentos observados. Esse trabalho usará somente as informações 

referentes às notas atribuídas pelos avaliadores. 

A Tabela 14 resume uma síntese de médias e desvios padrão das notas 

obtidas. 
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Tabela 14 - Médias c desvios padrão das notas aos pavimentos dos segmentos observados 

Notas Notas 

Segmentos Média Desvio padrão Segmentos Média Desvio padrão 

11 2,38 0,55 30 2,06 0,67 
12 1,97 0,65 31 2,81 1,06 

13 1,91 0,73 32 2,88 0,91 

14 1,72 0,77 33 3,22 0,87 

15 2,00 0,88 34 3,50 0,72 

16 1,28 0,52 35 3,59 0,91 

17 2,75 0,72 36 3,63 0,75 

18 2,84 0,68 37 3,75 0,80 

19 3,22 0,75 38 3,28 0,89 

20 2,78 0,87 39 4,03 0,74 

21 2,59 0,80 40 4,09 0,73 

22 2,59 0,76 41 3,56 0,84 

23 3,41 0,87 42 4,09 0,69 

24 1,41 0,56 43 4.31 0.74 

25 2,72 0,73 44 4.06 0.80 

26 2,25 0,76 45 3.97 0.74 

27 2,13 0,71 46 3.91 0.89 

28 2,16 0,81 47 3.91 0.59 

29 3,00 0,80 

As Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17 resumem as notas atribuídas por cada 

um dos trinta e dois avaliadores à viagem pelos segmentos. 
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T abela 15- Notas at ribuídas por avaliadores à qualidade de viagem 
nos segmentos observados úlarte 1) 

Avaliadores 
Segmentos 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

11 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

13 14 

2 2 

2 1 

3 3 

2 

2 2 

3 3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

15 16 

3 2 

1 

3 2 

3 2 

2 

3 3 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

17 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

18 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

19 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

2 

3 

20 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

21 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

2 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

22 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

3 



v 

Seção transversal de rodovias vicinais, qualidade de viagens e comportamento de pavimentos- página 47 

Tabela 16- Notas atribuídas por avaliadores à qualidade de viagem 
nos segmentos observados (parte 2) 

Avaliadores 
Segmentos 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

23 24 25 26 27 28 29 

2 2 3 3 2 2 3 

1 3 2 1 2 3 

2 1 1 2 

3 3 3 3 1 2 

4 4 3 3 3 4 

4 2 2 2 2 3 

4 1 3 2 2 2 2 

3 2 3 3 2 3 4 

4 2 3 2 2 2 3 

4 3 3 3 4 

4 3 2 2 2 2 

4 3 2 1 3 

3 2 2 2 1 3 

4 2 3 3 2 2 4 

3 1 3 2 2 2 3 

4 2 3 4 3 3 4 

4 3 3 3 4 4 

3 3 2 1 2 3 

3 3 3 3 2 3 

2 3 3 3 4 

4 2 3 3 3 3 4 

4 2 3 2 2 3 4 

4 3 2 2 3 3 

4 2 4 3 3 3 3 

5 

3 

2 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

30 31 

2 3 

2 2 

2 

2 

2 3 

3 

2 3 

3 3 

2 2 

2 

2 

3 2 

2 4 

2 3 

3 4 

3 4 

2 5 

3 

2 3 

2 4 

3 4 

3 4 

3 4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

32 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

33 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

5 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

34 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

5 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 
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Tabela 17- Notas atribuídas por avaliadores à qualidade de viagem 
nos segmentos observados (parte 3) 

Avaliadores 
Segmentos 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

35 36 37 38 39 

3 3 4 3 4 

3 3 3 3 4 

2 2 2 2 3 

3 3 3 4 4 

4 4 4 4 3 

3 3 3 4 4 

4 4 5 4 4 

4 3 4 5 4 

4 

4 

3 

2 

4 

5 

4 

5 

4 

3 

4 

3 

4 

5 

3 

5 

1 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 4 

4 3 

3 4 

3 4 

4 4 

5 5 

4 5 

5 5 

4 4 

3 3 

3 3 

3 3 

4 4 

5 4 

4 4 

5 5 

3 2 

4 4 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 5 

3 5 

3 4 

4 4 

3 4 

3 5 

5 5 

3 4 

3 4 

4 2 

3 3 

2 3 

3 4 

2 5 

3 5 

4 4 

3 4 

2 4 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

5 

4 

5 

4 

40 41 42 43 44 45 46 47 

4 4 

4 4 

3 2 

4 3 

4 3 

3 4 

4 4 

4 4 

4 4 4 4 4 4 
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5.4 Análise estatística 

A Tabela 18 é uma lista das variáveis características de medidas sobre 

equipamentos para drenar e declividades da seção transversal de rodovia 

que participaram dos estudos sobre a existência de relações entre essas 

declividades e a qualidade de pavimentos do ponto de vista de usuários dos 

segmentos de rodovia estudados usando a técnica da análise de regressão 

Tabela 18- Variáveis características de medidas sobre equipamentos para drenar 
e propriedades da seção transversal de rodovia na análise de regressão 

Tipo de variável Variável 

Existência de equipamentos especificas 
Estado de conservação 
Estado do revestimento 
Limpeza de equipamento 
Capacidade 

Propriedades dos equipamentos para drenar Existência de acúmulo de água 
Obstáculos 

Declividades na seção transversal 

Larguras na seção transversal 

Erosão 
Sai das 
Presença de vegetação 
Declividades 

Lateral esquerda 

Acostamento esquerdo 

Faixa de tráfego esquerda 

Faixa de tráfego direita 

Acostamento direito 

Lateral direita 

Lateral esquerda 
Acostamento esquerdo 
Faixa de tráfego esquerda 
Faixa de tráfego direita 
Acostamento direito 
Lateral direita 

A etapa de preparação dos dados obtidos (Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7, e 

Tabela 14) para os estudos estatísticos sobre as relações entre o conjunto 

de médias das notas fornecidas pelos avaliadores à viagem pelos 

segmentos observados constou da obtenção e ordenação dos coeficientes 

de correlação entre as variáveis que caracterizariam as propriedades dos 
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equipamentos para drenar, as declividades e larguras dos elementos da 

seção transversal. 

Os dados foram processados usando-se o programa para computador 

STATISTICA (MATHSOFT, 1999). A Tabela 19 resume os coeficientes de 

correlação obtidos. 

Tabela 19 - Coeficientes de correlação entre as notas atribuídas por avaliadores c 
características da seção transversal e drenagem dos segmentos de rodovia observados 

Tipo de variável Variável 
Coeficientes de 

correlação 

Existência de equipamentos específicos -0.454 

Estado de conservação 0.435 

Estado do revestimento -0,287 

Limpeza de equipamento 0,203 

Capacidade -0,083 

Propriedades dos equipamentos para drenar Existência de acúmulo de água -0,116 

Obstáculos 0,008 

Erosão -0,030 

Saídas -0,044 

Presença de vegetação 0,127 

Declividades -0,071 

lateral esquerda -0,206 

acostamento esquerdo -0,426 

Declividades na seção transversal 
faixa de tráfego esquerda -0,145 

faixa de tráfego direita -0,018 

acostamento direito -0,490 

lateral direita -0,459 

lateral esquerda 0,238 

acostamento esquerdo 0,640 

Larguras na seção transversal 
faixa de tráfego esquerda 0,408 

faixa de tráfego direita 0,408 

acostamento direito 0,508 

lateral direita 0,385 

A Tabela 20 fornece a ordem de classificação da grandeza dos coeficientes 

de correlação da Tabela 19. 
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Tabela 20- Classificação dos módulos dos coeficientes de correlação 
pam orientar análise de regressão 

Ordem Variável 
Coeficientes de 

correla2ão 
Largura acostamento esquerdo 0,640 

2 Largura acostamento direito 0,508 
3 Declividade acostamento direito 0,490 
4 Declividade lateral direita 0,459 
5 Existência de equipamentos específicos 0,454 
6 Estado de conservação 0,435 
7 Declividade acostamento esquerdo 0,426 
8 Largura faixa de tráfego esquerda 0,408 

9 Largura faixa de tráfego direita 0,408 
10 Largura lateral direita 0,385 
11 Estado do revestimento 0,287 
12 Largura lateral esquerda 0,238 
13 Declividade lateral esquerda 0,206 
14 Limpeza de equipamento 0,203 
15 Declividade faixa de tráfego esquerda 0,145 
16 Presença de vegetação 0,127 
17 Existência de acúmulo de água 0,116 
18 Capacidade 0,083 
19 Declividades 0,071 
20 Saídas 0,044 
21 Erosão 0,030 
22 Declividade faixa de tráfego direita 0,018 
23 Obstáculos 0,008 

O processo usado para processar os dados e obter as características de 

funções para estimativa dos conceitos emitidos pelos avaliadores foi a 

"regressão passo a passo". O programa utilizado foi o STATISTICA 

(MATHSOFT, 1999). 

A Tabela 21 resume os principais dados para controle da função de 

regressão linear múltipla obtida para estimativa das notas atribuídas pelos 

avaliadores aos segmentos observados. 
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Tabela 21 -Dados para controle da função de regressão linear múltipla para estimativa das 
notas atribuídas pelos avaliadores aos segmentos observados 

Estatísticas Interpretação 

R(37)= 0,415 [CHASE & BOWN, página A-22] 
R= 0,9423 

R2= 0,8879 

Wa;ustaoo= 0,8319 

Logo, R2a;ustaoo= 0,8319 > R(37)= 0,415, e, há dependência entre as médias 

das notas fornecidas pelos avaliadores e o conjunto de variáveis usados 

para análise de regressão. 

F(12,24)= 1,98 [DRAPER & SMITH, página 533]. 

F(12,24)esfmaoo= 15,852 

Logo, F(12,24)est<naoo= 15,852 > F(12,24)= 1,98, e existem relações lineares 

entre as médias das notas fornecidas pelos avaliadores e o conjunto de 

variáveis cujas medidas forneceram os coeficientes para a função de 

estimativa obtida por análise de regressão "passo a passo". 

A Tabela 22 é um resumo dos nomes das variáveis cujas medidas 

participam das estimativas, dos coeficientes obtidos por análise de 

regressão e das estatísticas para controle de qualidade dos coeficientes da 

função para estimativa das notas atribuídas pelos avaliadores. 

Tabela 22- Variáveis cujas medidas participam das estimativas, dos coeficientes obtidos 
por análise de regressão e das estatísticas para controle de qualidade dos coeficientes 

da função para estimativa das notas atribuídas pelos avaliadores. 

Qualidade do 
Estatística coeficiente 

Variável Coeficiente de t(24)estimado [t(24)=2,064, 

controle segundo DRAPER & 
SMITH, página 532] 

Intercepto 2,170 6,030 Significante 

Largura do acostamento esquerdo 0,375 0,291 2,891 Significante 

Declividade da lateral direita -0,013 -0,223 -2,778 Significante 

Declividade do acostamento direito -0,037 -0,134 -1,486 Não significante 

Tipo revestimento da drenagem 0,105 0,088 0,591 Não significante 

Qualidade conservação da drenagem 0,395 0,412 4,385 Significante 

Existência de acúmulo de água -0,188 -0,187 -2,227 Significante 

Declividade da faixa de tráfego direita -0,086 -0,230 -2,71 6 Significante 

Declividade acostamento esquerdo -0,063 -0,230 -2,246 Significante 

Existência equipamento para drenar -0,336 -0,302 -1,921 Não significante 

Largura do acostamento direito 0,136 0,104 0,988 Não significante 

Capacidade equipamentos para drenar -0,156 -0,172 -1,726 Não significante 

Largura da lateral direita 0,024 0,137 1,443 Não significante 
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Se adotarmos a notação exposta na Tabela 23, a função de estimativa das 

notas atribuídas pelos avaliadores poderá ser escrita conforme se segue: 

Tabela 23 - Notação de variáveis para a função de estimativa 
de notas para viagem pelos segmentos 

Variável Notação 

Notas atribuídas pelos avaliadores Yt ou Y2 
Intercepto b 

Largura do acostamento esquerdo x, 
Declividade da lateral direita X2 
Declividade do acostamento direito XJ 

Tipo revestimento da drenagem X4 
Qualidade conservação da drenagem Xs 
Existência de acúmulo de água X6 
Declividade da faixa de tráfego direita X1 
Declividade acostamento esquerdo X a 

Existência equipamento para drenar X9 
Largura do acostamento direito X to 
Capacidade equipamentos para drenar x, 
Largura da lateral direita Xt2 

~ = 2,17 + 0,375 X 1 -0,013 X2 - 0,037 X3 +0,105 X 4 +0,395 X 5 -0,188 X 6 

- o, 086 X
7

- o, 063 X 8 - 0,336 X 9 +o, 136 X10 -0,156 X 11 + o,024 X12 

Ou, se adotarmos apenas as variáveis cujos coeficientes são significantes: 

~ = 2,17 + 0,375 X 1 - 0,013 X 2 + 0,395 X 5 - o, 188 X 6 - 0,086 X 7 - o, 063 

Assim, se admitirmos que as relações entre as variáveis características da 

seção transversal e de qualidade dos equipamentos para drenar têm 

medidas que podem ser usadas para estimativa das notas atribuídas por 

avaliadores à viagem ou pavimento de segmentos observados: 

a) As estimativas através de Yt fornecem notas estimadas que contêm a 

participação de um maior número de variáveis, mas incluem algumas 

cujos coeficientes de participação podem ser discutíveis - isso sem 

comentar que o volume de dados a obter é maior; 
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b) As estimativas através de Y2 contêm a participação de menor número 

de variáveis e exigem o levantamento de menor volume de dados -

mas resta sempre a questão: isso é estatisticamente correto e 

significante? 

Ou seja, o uso da análise de regressão "passo a passo" para estudo de 

relações numéricas lineares entre notas atribuídas por avaliadores à 

qualidade de viagem pelos segmentos observados permitiu: 

a) Verificar que há dependência linear entre as medidas desse conjunto 

de variáveis porque o coeficiente de correlação linear é significativo 

estatisticamente (ver Tabela 21 ); 

b) Existem relações lineares (regressão) entre as médias das notas 

fornecidas pelos avaliadores e medidas sobre variáveis que 

caracterizem a seção transversal (larguras e declividades) e 

qualidade dos equipamentos para drenar de vias; 

c) Das vinte e três variáveis observadas, · doze (ver Tabela 22) 

participariam das estimativas de explicações das notas fornecidas 

pelos avaliadores porque foram aceitas na função de estimativa; 

d) Mas, cinco delas (ver Tabela 22) teriam (com os segmentos e dados 

levantados) coeficientes significativos na explicação da estimativa 

numérica das notas fornecidas à viagem ou qualidade dos pavimentos 

do ponto de vista dos que usam as rodovias observadas. 

De outro lado, uma busca mais acurada de explicações para as relações 

entre as notas e as características de drenagem e seções transversais leva 

às conclusões que: 

a) O "intercepto" igual a 2,170 , significante, indica que uma constante 

separa do zero os valores estimados para as notas atribuídas para as 

viagens pelos segmentos observados. Isso apenas indica que a 

escala usada conforme a sugestão de CAREY & IRICK (1960) 

provoca um processo de medida deslocado da origem "zero", fato que 

não provoca maiores questões sobre o processo de classificação; 
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b) As variáveis e a ordem numérica de módulos de coeficientes que 

mais participam da função de estimativa das notas (ver Tabela 22) 

pode ser útil para indicar a ordem de prioridade das ações sobre 

características de seções transversais e drenagem para controle da 

aceitação das viagens pelos que usam rodovias (e eventuais relações 

com os pavimentos e sua qualidade). A Tabela 24 ilustra a ordem 

numérica dos tipo de coeficiente, e resume algumas das indicações 

que podem ser obtidas discutindo as variáveis estudadas e suas 

relações. 

Tabela 24 -Ordem numérica de coeficientes associados às variáveis que mais participam da 
função de estimativa das notas c indicações sobre explicações sobre qualidade de viagem 

Variável 
Módulo do Tipo de 
coeficiente coeficiente 

Qualidade conservação da drenagem 0,395 

Largura do acostamento esquerdo 0,375 

Existência de acúmulo de água 

Declividade da faixa de tráfego direita 

0,188 

0,086 

Declividade acostamento esquerdo 0,063 

Declividade da lateral direita 0,013 

Existência equipamento para drenar 

Capacidade equipamentos para drenar 

Largura do acostamento direito 

Tipo revestimento da drenagem 

0,336 

0,156 

0,136 

0,105 

Declividade do acostamento direito 0,037 

Largura da lateral direita 0,024 

Significantes 

Não 

significantes 

-
Comentário 

Os equipamentos para drenar são 
imagens que se destacam e alteram 
sensações de conforto e segurança 

Interferem diretamente na sensação 
de segurança da viagem 

Canaletas e outros equipamentos 
para drenar alteram as sensações de 

confinamento de motoristas e 
passageiros na rodovia 

Interferem diretamente na sensação 
de segurança da viagem 
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6 Conclusões e sugestões 

6.1 Conclusões 

A análise estatística de dados sobre o formato da seção transversal e 

resultados de medidas sobre variáveis que caracterizam o estado de 

equipamentos para drenar água de rodovias contribui para explicar uma 

parcela do comportamento de pavimentos e qualidade de viagens em 

estradas vicinais, quando associados à distribuição de notas atribuídas por 

um grupo de avaliadores treinados a viagens por segmentos de rodovias. 

Resultados obtidos em um estudo de caso e observações sobre um conjunto 

de rodovias vicinais próximo à Araraquara, estado de São Paulo indicam que 

a análise de regressão linear múltipla passo a passo é uma técnica útil para 

estudo das relações entre variáveis que caracterizem componentes de 

seções transversais de rodovias (larguras e declividades), ou o estado de 

equipamentos para drenar água (existência, capacidade, tipo de 

revestimento, qualidade de conservação, acúmulo de água, etc.), com notas 

atribuídas às viagens por segmentos de rodovias, ou seja, a expressão da 

distribuição de qualidade de viagem pela rodovia do ponto de vista dos que a 

usam. 

A estrutura teórica que resultou de estudos sobre o comportamento de 

pavimentos da Pista Experimental da American Association of State Highway 

Officials, exposto por CAREY & IRICK (1960) e AASHO (1962), introduziu na 

tecnologia a estimativa de índices para medir a serventia de pavimentos. 

Mas os processos adotados são úteis para estudos sobre qualidade de 

viagem em rodovias, o que se pode fazer em associação a notas atribuídas 

por avaliadores treinados. 
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Nas rodovias, o formato da seção transversal e os elementos específicos 

para drenar participam não só da condução e controle do fluxo de água: são 

percebidos e fornecem elementos para as sensações de conforto e 

segurança dos que usam as vias porque motoristas e passageiros esperam 

que sejam atendidas suas necessidades e expectativas. A análise estatística 

sobre distribuições de medidas sobre características desses componentes 

da via é um instrumento para explicar relações entre características de 

pavimentos e notas que avaliadores de pavimento atribuiriam ao conforto e 

segurança de viagem para explicar o comportamento de pavimentos porque 

fornece respostas a questões básicas como a existência das próprias 

relações e funções para estimar medidas sobre a qualidade de viagens ou 

pavimentos. 

Identificar variáveis através de consultas a grupo de indivíduos em painéis 

para discussão do comportamento do processo de qualidade de viagens 

usando a técnica do oráculo de Delfos, e operar sobre as distribuições de 

tais variáveis mostrou-se um conjunto de processos prático para estimar 

parâmetros das distribuições de ocorrência de medidas sobre as variáveis 

que caracterizem o estado de equipamentos para drenar rodovias. 

O uso da análise de regressão "passo a passo" para estudo de relações 

numéricas lineares entre notas atribuídas por avaliadores à qualidade de 

viagem pelos segmentos observados permitiu : 

a) Verificar que há dependência linear entre as medidas desse conjunto 

de variáveis; 

b) Identificar funções de regressão para estimativas de notas atribuídas 

à qualidade de viagem em rodovias; 

c) Explicações mais acuradas para as relações entre as notas e as 

características de drenagem. 
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6.2 Sugestões 

O detalhamento e ampliação da discussão de aplicações da análise 

estatística de dados sobre o formato da seção transversal e medidas sobre 

variáveis que caracterizam o estado de equipamentos para drenar água de 

rodovias para explicar uma parcela do comportamento de pavimentos e 

qualidade de viagens em estradas vicinais para ampliar a base de 

conhecimentos sobre as relações com a distribuição de notas atribuídas por 

um grupo de avaliadores treinados a viagens por segmentos de rodovias são 

uma sugestão que sempre vai constar de todo e qualquer trabalho que 

discuta esse assunto e seus correlatos. 

Mas, em particular, sugere-se: 

a) Ampliar a coleta de dados, ou seja, o número e tipo de segmentos 

observados para obter mais informações que ampliem uma base 

teórica de aplicações da estatística aos estudos sobre pavimentos e 

qualidade de viagens; 

b) Discutir e analisar a eficiência de métodos e critérios para adoção das 

informações fornecidas por clientes das vias às especificações, 

métodos e critérios para a construção, manutenção e operação dos 

entes físicos que compõem a seção transversal e os equipamentos 

para drenar água de rodovias; 

c) Investir para desenvolver métodos e processos que facilitem o uso de 

escalas de medidas para auxiliar a especificação de serviços com 

critérios de avaliação sobre o comportamento das estruturas dos 

meios para transportes. Inclusive para orientar remuneração e 

procedimentos para garantir a durabilidade de características de 

qualidade de vias. 
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