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RESUMO 

 
PAIXÃO, M. J. S. Determinação da irregularidade superficial do pavimento por 
meio dos dados de sensores de aceleração vertical obtidos por medição 
descentralizada. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Departamento de 
Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2021. 
 
Observado que uma maior vibração no veículo e consequente desconforto ao dirigir 
percebido pelo motorista ocorre por consequência de uma pior qualidade superficial 
do pavimento. Este estudo de pesquisa tem como objetivo investigar a possibilidade 
de utilizar os dados coletados por sensores de aceleração para estimar a medida de 
irregularidade superficial (IRI) do pavimento. Pelo desenvolvimento de um método 
simples e de pronto uso de tratamento dos dados dos sensores, o estudo visa a validar 
a correlação entre as duas variáveis. Para o estudo, foram determinadas medidas de 
IRI de alguns segmentos de um circuito estabelecido no campus da USP, sujeito ao 
tráfego de veículos com sensores embarcados. Para medir a reação mais direta da 
vibração do pavimento no conjunto da roda e suspensão, os sensores são instalados 
na bandeja inferior da suspensão dos carros. Conectados via smartphones, os 
dispositivos desenvolvidos para a pesquisa coletam e armazenam os dados 
georreferenciados das voltas dadas em nuvem para posterior tratamento. O algoritmo 
desenvolvido para o tratamento dos dados baseia-se na estruturação de um banco de 
dados, na separação e formação de pacotes menores que coincidam com os trechos 
de IRI conhecidos e estejam munidos de informações relevantes coletadas. Dadas as 
variáveis estudadas e os dados devidamente tratados, os estudos estatísticos, 
cálculos e análise dos resultados evidenciam que os fenômenos observados são 
verdadeiros e que há uma forte correlação e proporcionalidade entre as medidas de 
aceleração e IRI. Portanto, abre-se a possibilidade do uso deste tipo de tecnologia 
para medição, em nível de rede, da qualidade superficial do pavimento de forma 
prática, ágil e abrangente em razão do baixo custo e sua alta escalabilidade. 
 
Palavras-chave: Gestão urbana. Pavimentos flexíveis. Irregularidade superficial. 
Sensores de aceleração.  

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 
PAIXÃO, M. J. S. Determination of the pavement irregularity through vertical 
acceleration data obtained by decentralized measurement. 2021. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
Observed that a greater vibration in the vehicle and consequent discomfort when 
driving perceived by the driver, occurs as a result of a worst surface quality of the 
pavement. This research study aims to investigate the possibility of using data 
collected by acceleration sensors to estimate the measure of the surface’s irregularity 
of the pavement index (IRI). By developing a simple and ready-to-use method for 
processing sensor data, the study aims to validate the correlation between the two 
variables. For the study, IRI measurements were determined for some segments of a 
circuit established on the USP campus, subject to vehicle traffic with embedded 
sensors. To measure the most direct reaction of pavement vibration to the wheel and 
suspension assembly, sensors are installed in the lower suspension tray of the cars. 
Connected via smartphones, the devices developed for the research collect and store 
the georeferenced data of the laps given in the cloud for further treatment. The 
algorithm developed for the treatment of the data is based on the structuring of a 
database, on the separation and formation of smaller packages that coincide with the 
known IRI stretches and are provided with relevant information collected. The 
algorithm developed for the treatment of the data it is based on the structuring of a 
database, on the separation and formation of smaller packages that coincide with the 
known IRI stretches and are provided with relevant information collected. Given the 
variables studied and the data properly treated, the statistical studies, calculations and 
analysis of the results show that the observed phenomena are true and that there is a 
strong correlation and proportionality between the acceleration and IRI measures. 
Therefore, it opens up the possibility of using this type of technology to measure, at 
the network level, the surface quality of the pavement in a practical, agile and 
comprehensive way due to the low cost and its high scalability. 
 
Keywords: Urban management. Asphalt pavements. Superficial irregularity. 
Acceleration sensors.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os sistemas de infraestrutura urbana, ativos públicos, são uma área vasta para 

absorver tecnologia e inovação em diversos níveis. Em razão do grande volume de 

esforços necessários para operação e manutenção dos mesmos e visto que são os 

principais destinatários do orçamento das prefeituras, juntamente com saúde e 

educação. Por isso são tidos como um importante campo de estudos.  

Além do destino de recursos, os sistemas de infraestrutura possuem papel 

chave no funcionamento das cidades como um ambiente que proporcione ao cidadão 

mobilidade urbana, drenagem, transportes assim como serviços públicos básicos 

como saneamento e iluminação. Portanto faz-se necessária, cada vez mais, a gestão 

dos ativos e domínio da sua integridade, funcionalidade e disposição de recursos, 

visto que os orçamentos municipais são escassos e finitos. 

Em congruência com a necessidade citada, a atual disponibilidade, 

popularização e aplicabilidade de tecnologia para a área vêm permitindo a evolução e 

o desenvolvimento de conceitos e sistemas voltados ao gerenciamento de ativos. A 

Introdução da Internet das Coisas (IoT’s), visa a instrumentar dispositivos usuais, tais 

como: lâmpadas, galerias de drenagem ou até vagas de estacionamento, tornando-

os comunicáveis ou aproveitar dos próprios sensores embarcados em veículos, 

câmeras de segurança ou celulares, criando uma rede de comunicação destas 

informações. 

Atrelada a esta iniciativa, em razão do grande volume de dados que estão 

sendo gerados, surge a necessidade de organizar a coleta e processamento destes 

dados de modo massivo (big data), de forma que as informações coletadas sejam 

úteis a algum propósito. As possibilidades são vastas aos mais diversos tipos de 

aplicações e a gestão de infraestrutura urbana são a base das iniciativas conceituadas 

como cidades inteligentes. 

Um dos mais importantes braços das cidades inteligentes é a gestão da 

qualidade do pavimento asfáltico que, por natureza, possui um grande fator de 

impacto social e mobilização de recursos públicos. Na cidade de São Paulo, por 

exemplo, há mais de 17 mil quilômetros de vias de pavimento asfáltico cadastradas, 
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numa cidade que possui mais de 8 milhões de veículos, de acordo com os dados da 

pesquisa de cidades brasileiras do IBGE (2021). 

Na gestão desta malha viária urbana e também rodoviária, embora haja 

diferenças e particularidades entre os órgãos que realizam sua gestão, todos 

convergem ao senso comum de que a avaliação da qualidade do pavimento por meio 

da medida de sua irregularidade superficial é fundamental para gerenciar suas vias. 

Esta irregularidade pode ser mensurada de forma qualitativa, porém o mais comum é 

definir valores indicativos objetivos aos trechos de ruas e estradas, de acordo com 

algum método desenvolvido para este fim. 

Entre os métodos mais difundidos para esta avaliação, está o índice conhecido 

como Levantamento de Irregularidades Longitudinais (IRI, do inglês, International 

Roughness Index). Desenvolvido em estudo científico patrocinado pelo Banco 

Mundial em 1984, o IRI é um indicador numérico que associa a via sumbmetida ao 

tráfego com um índice de conforto e segurança entre ótimo e péssimo a depender 

do valor calculado pelo movimento vertical de uma superfície em relação a um plano 

de referência (PATERSON, 1987). Outros métodos já foram estudados e 

desenvolvidos, discriminados em diferentes classes, conforme sua metodologia de 

aplicação (Figura 1). 
 

Figura 1 - Relação de conveniência e precisão entre métodos de avaliação da 
qualidade do pavimento 

 

Fonte:Tomiyama (2012). 
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A Figura 2 ilustra, esquematicamente, como a evolução da tecnologia pode 

fomentar técnicas cada vez mais precisas e convenientes para avaliação do 

pavimento. Algo em comum para todos os métodos, entretanto é que seu 

desenvolvimento, justificado até mesmo pela contemporaneidade relativa às 

tecnologias disponíveis, baseia-se em investigações pontuais e centralizadas, com 

uma alta carga de esforço para obtenção de medidas precisas e baixa 

escalabilidade.  

 
Figura 2 - Ilustração do conceito geral de um sistema de gerenciamento de pavimento 

 

Fonte: Autor. 

 
Algumas iniciativas vêm sendo tomadas para a coleta automática de dados, 

como os exemplos dos trabalhos de Forslöf e Jones, (2015) e também de Souza 

(2018), que preparam um ambiente informativo, exibindo os resultados das coletas de 

dados em tela (Figuras 3 e 4), ambos plotando em mapas as condições das vias por 

um IRI estimado, com dados coletados exclusivamente de celulares, o que 

compromete a qualidade e efetividade das coletas.  

Outros problemas são latentes ainda, como a falta de fundamentação 

probabilística dos resultados, a não existência de uma recorrência dos dados 

coletados e baixa correlação com métodos que já determinam o IRI tradicionalmente. 

Entretanto a abordagem sensorial é muito promissora e tem grande potencial. 
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Figura 3 - Visão do mapa de IRI estimado por coleta de dados do sistema Roadroid 

 

Fonte: Forslöf e Jones (2015). 

 
 

Figura 4 - Visão do mapa de IRI estimado por coleta de dados, processado com o 
sistema Asfault 

 

Fonte: Souza, Giusti e Batista ( 2018). 
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Desta forma. o advento e popularização de sensores IoT capazes de realizar 

o monitoramento e medição descentralizada de fenômenos urbanos torna a 

premissa de embarcar sensores em veículos e automatizar a coleta de informações 

de seu meio muito plausível. Atrelado a esta premissa, surgem desafios nas mais 

diversas áreas, porém uma das mais importantes lacunas existentes para viabilidade 

de qualquer sistema descentralizado é dar propósito às informações coletadas e que 

estas façam sentido e, realmente, expliquem os fenômenos que se predispõem a 

mensurar. 

Esta pesquisa busca, portanto, colaborar com o desenvolvimento de um 

projeto do Sistema de Gestão de Pavimentos, cuja proposta é coletar dados, via 

medição descentralizada com sensores de aceleração instalados em veículos, e 

que, com estes dados coletados e tratados, sejam classificadas as vias percorridas 

de acordo com sua qualidade superficial. O principal ensejo consiste em consolidar 

uma métrica de tratamento dos dados coletados, de modo que estes tenham 

significado e seus resultados expliquem de maneira satisfatória os fenômenos 

observados. Serão itens e questões abordadas: a velocidade de tráfego, os 

diferentes modelos de veículos, local de instalação do sensor e quantidade de dados 

necessários para que as premissas sejam verdadeiras. 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo desta pesquisa é estabelecer um método de tratamento dos dados 

de aceleração vertical coletada de veículos equipados com sensores inerciais na 

suspensão, a fim de obter correlação dos dados com os valores da irregularidade 

superficial do pavimento flexível previamente aferida, desta forma, possibilitando a 

estimativa da grandeza da irregularidade do pavimento por meio da coleta de dados 

de sensores, independentemente do tipo de veículo e ponderada pela velocidade 

média de tráfego. 

1.2 Objetivos específicos 

Para cumprimento dos objetivos desta pesquisa, pretende-se: 

 Propor um circuito de teste com características heterogêneas da 

qualidade do pavimento, para efetuar medidas da irregularidade 
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superficial do pavimento (IRI), de alguns trechos deste circuito, com 

grande variedade de valores, de modo georreferenciado; 

 Estabelecer uma métrica entre o IRI conhecido dos trechos do circuito 

com os dados coletados, devidamente tratados, correspondendo aos 

trechos;  

 Avaliar as variáveis que influenciam no tratamento dos dados e sua 

influência na investigação da correlação entre as medidas tomadas; e 

 Verificar por meio de estudo de caso a adequabilidade da métrica da 

avaliação estabelecida e, em consequência, sua serventia ao propósito 

da avaliação em nível de rede da qualidade do pavimento. 

1.3 Metodologia 

A metodologia proposta para este estudo foi dividida em três partes, a primeira 

etapa de pesquisa bibliográfica, situando o estado da arte dos sistemas 

descentralizados de coleta de dados; a segunda etapa delimitando o espaço amostral 

e as referências para as análises, com a devida coleta dos dados dos sensores no 

circuito estabelecido e seu tratamento computacional e estatístico dos dados 

coletados, estudando seu comportamento, suas variáveis e correlações e, por fim, a 

terceira etapa na qual realizaram-se os estudos de caso, colocando em prática a 

técnica desenvolvida, avaliando seus resultados em campo. 

O principal objeto de análise de toda a pesquisa é o pavimento a ser estudado, 

portanto, existe todo um cuidado com a tomada das medidas que servem como 

valores de referência para prosseguimento dos estudos. Desta forma, realizou-se o 

um estudo das características necessárias para definição do traçado do circuito de 

pavimento avaliado e qual a medida de referência que estabelecida. Visto que na 

literatura de avaliação de pavimentos existe uma série grande de métodos e 

indicadores de avaliação do pavimento consolidados para este fim, foi parte desta 

pesquisa a definição do ideal para este estudo. 

Na segunda etapa, realizaram-se duas campanhas de coleta de dados, 

trafegando no circuito de teste, com uma frota de veículos menor na primeira 

campanha e maior na segunda. Os carros devidamente instrumentados com sensores 

em rede, a fim de coletar dados georreferenciados de velocidade e aceleração vertical 

em reação ao pavimento trafegado. 
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A primeira campanha realizou-se com uma menor quantidade de veículos e 

dados em menor escala para análise comparativa inicial entre os dados coletados e a 

referência ora estabelecida. Também foi feito um estudo da influência do volume de 

dados coletados para as análises. 

A segunda campanha foi promovida no intuito de obter um volume de dados 

significativamente maior para avaliação comparativa com a referência estabelecida. 

Foram incrementados o volume de dados coletados, na ordem de 20 vezes mais, 

assim como aumentada a frota de veículos, variando as suas características de peso 

e volume, motoristas diferentes, trafegando no circuito em velocidades médias 

variáveis. Com tais informações coletadas abriu-se a possibilidade de explorar as 

condições de contorno estabelecidas e mensurar sua influência nos resultados obtidos 

por meio de tratamento estatístico.  

As campanhas de coleta de dados não possuem diferenças entre si no que se 

refere à forma como levantaram-se os dados, apenas são incrementados os volumes 

de informação coletada, para avaliação do comportamento da avaliação de dados em 

massa. Os dados da Figura 7 esquematizam a metodologia das duas campanhas de 

coleta de dados. 

Figura 5 - Esquema da metodologia de coleta de dados no circuito 

 

Fonte: Autor. 
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Após realizadas cada uma das campanhas de coleta, deu-se o início da etapa 

seguinte da pesquisa, na qual foram escritos algoritmos para tratamento 

computacional dos dados coletados. Os algoritmos servem para ler os dados brutos 

armazenados e separá-los de modo a coincidirem com os trechos de referência 

conhecidos. Computar os valores coletados de aceleração vertical, tomando sua 

magnitude, de acordo com as condições de contorno estabelecidas. Ainda o algoritmo 

desenvolveu-se capaz de realizar operações matemáticas e estatísticas que serviram 

para entendimento dos resultados obtidos. 

Por fim, realizou-se um estudo de caso de avaliação do pavimento em ruas 

externas ao ambiente analisado, foram coletados os dados de vias de tráfego comum 

e realizadas as mesmas etapas de tratamento computacional, determinando o valor 

estimado de qualidade superficial do pavimento. As vias escolhidas para o estudo de 

caso serão avaliadas visualmente, sendo escolhidas uma via recém-recapeada e 

outra com alta degradação e presença notável de defeitos para comparação com os 

resultados obtidos pelo método computacional. Esta etapa, portanto, serve para 

comprovação da efetividade do método proposto e possibilidade de utilização em nível 

de rede. 

1.4 Contexto da pesquisa 

Esta pesquisa, por fazer parte de um Projeto em realização pela Fundação para 

o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) em parceria com a USP e a 

Prefeitura Municipal de São Paulo, utilizará os dados dos dispositivos desenvolvidos 

para este fim, instalados em uma frota de carros designada para a pesquisa. 

O dispositivo desenvolvido pelo projeto, ilustrado na Figura 5, consiste em um 

hardware munido com sensores de aceleração tri axial, compasso e giroscópio, 

alimentado na bateria do veículo. Dotado de conexões de bluetooth e wi-fi para 

comunicação, registra os dados em um smartphone emparelhado que contribui com 

dados de GPS e, posteriormente, sobe os dados coletados para um servidor em 

nuvem. 
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Figura 6 - Dispositivos desmontados e em linha para instalação 

 

Fonte: Autor. 

 

A alternativa escolhida pelo projeto foi utilizar este dispositivo dedicado à sua 

função; desta forma, fica o dispositivo encarregado do sensoriamento do efeito da 

irregularidade do pavimento diretamente sobre a roda do veículo. A opção de fixar o 

sensor de aceleração no eixo dianteiro do veículo, na bandeja inferior da suspensão 

do lado do motorista, ou seja, antes do sistema de amortecimento (Figura 7), foi 

definida para obter a reação mais direta possível aos golpes sofridos na suspensão; 

desta forma, os dados coletados são mais precisos em relação ao pavimento e 

produzem menor variabilidade entre os modelos de carros instalados.  

Esta solução baseou-se no proposto por outros pesquisadores, que realizaram 

estudos similares, como Bisconsini (2016), ou Kyriakou (2017), onde os seus sistemas 

embora também fazendo a correlação da aceleração vertical e vibração com a 

irregularidade do pavimento, utilizaram sensores de aceleração de smartphones 

fixados na cabine do veículo. 
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Figura 7 - Dispositivo instalado na bandeja inferior de suspensão do veículo 

 

Fonte: Autor. 

 

O autor tem contribuído com aplicação prática das técnicas abordadas nesta 

pesquisa ao longo dos últimos 3 anos, com foco principal na avaliação do pavimento 

e mapeamento de infraestrutura na cidade de São Paulo. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Tendo em vista a extensão da pesquisa e a dissertação proposta para ajudar 

na compreensão dos objetivos traçados, este item demonstra a estruturação do 

estudo, trazendo um breve resumo de cada capítulo. 

No capítulo 1 apresentado acima foi delineado um cenário no qual se insere a 

contextualização desta pesquisa, dadas as condições apresentadas na busca de 

trabalhar na otimização e informatização das métricas de sistemas de gerenciamento 

de pavimentos, justificando-se a elaboração da pesquisa. Dada a complexidade 

existente nos assuntos que se deseja estudar, são traçados os objetivos gerais e 

específicos da finalidade da dissertação. 

No capítulo 2, são fundamentados os conceitos necessários para 

prosseguimento dos estudos, abordando-se temas como avaliação de pavimentos, 

normativas existentes e métodos consolidados. Além do entendimento necessário 

sobre coleta e armazenamento de dados e tratamento estatístico em busca da 

observância das lacunas existentes na tecnologia atual. 
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O capítulo 3 traz as estratégias e definições necessárias para realização das 

campanhas de coleta de dados, instrumentação dos veículos da pesquisa, 

aprofundando o conhecimento sobre o objeto de estudo. Também são traçadas as 

estratégias de trabalho com os dados para criação de um ambiente computacional em 

que sejam realizadas as operações necessárias. Ainda no terceiro capítulo, são 

definidos os contextos que se fazem necessários aos estudos de caso para aplicação 

prática da metodologia trabalhada. 

O capítulo 4 traz os resultados e observações de cada uma das etapas 

realizadas no programa experimental, aprofundando-se na exploração dos dados e 

influência da alteração das variáveis e seus impactos resultantes. Também fazem 

parte do quarto capítulo as conclusões relativas aos estudos de caso e no decorrer do 

capítulo são apresentadas as conclusões obtidas em cada uma das campanhas 

experimentais realizadas. 

No capítulo 5, são dissertadas as conclusões sobre a pesquisa e os resultados 

obtidos, sendo discutidas as particularidades de cada uma das etapas e observações 

para as métricas de avaliação do pavimento propostas na pesquisa, além de feitas 

sugestões da necessidade de aprofundamento maior em detalhes percebidos ao 

longo do processo de pesquisa e elaboração de trabalhos futuros. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as referências utilizadas ao embasamento da 

pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Neste capítulo, reportam-se conceitos, procedimentos, obras e estudos prévios 

que serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa. Abordaram-se alguns 

métodos consolidados de avaliação de pavimentos e estudos realizados na área de 

tecnologia para inovação destes métodos, bem como estudos e técnicas de 

modelagem estatística para análise. 

2.1 Conceito de avaliação de pavimentos 

Ao longo do desenvolvimento das tecnologias de pavimentação, diversas 

pesquisas foram realizadas a fim de prover uma avaliação padronizada que possibilite 

a avaliação qualitativa e quantitativa do pavimento. A principal componente de 

percepção da qualidade do pavimento pelo usuário, é sua aparência superficial, como 

a presença de trincas, remendos e buracos na via, padronizada no Brasil pela DNIT 

009/2003-PRO (DNIT, 2003). Mas, o sentido de percepção de conforto ao trafegar em 

uma via pode ser associado à vibração provocada pela Irregularidade superficial do 

pavimento, que, por sua vez, pode ser quantificada pela aceleração vertical do veículo, 

é o principal parâmetro a ser avaliado, e também implica na provocação de desgaste 

incremental no tempo e perda de segurança ao tráfego do pavimento flexível 

(BERNUCCI et al., 2010). 

De acordo com a norma ASTM E 1926 (1998), com a definição do manual de 

Gerenciamento de pavimentos do DNIT (DNIT, 2011), a irregularidade superficial do 

pavimento, que é definida pelos desvios verticais de uma superfície em relação a um 

plano de referência, define não somente  sua condição de desgaste superficial, mas 

também serve como o parâmetro mais representativo de um segmento de via, 

carregando consigo fatores que representem uma série de atributos de desgaste e 

defeitos desde o subleito. 

2.2 Avaliação da irregularidade superficial de pavimentos flexíveis 

Dado o impacto da irregularidade superficial do pavimento na avaliação de sua 

condição, tendo em vista a grande quantidade de métodos elaborados para criar uma 

quantificação de seu valor, surge a necessidade de criar-se um índice padrão para 
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este parâmetro. Diversos modelos e sistemas para previsão de desempenho do 

pavimento utilizado por projetistas em cálculos de construção e recuperação de 

rodovias foram desenvolvidos usando-se do perfil longitudinal como parâmetro. 

Conforme os automóveis evoluíram para modelos mais próximos dos que 

conhecemos hoje, sua mecânica mais robusta veio a proporcionar viagens em 

velocidades cada vez mais altas, e a evolução das estradas tornou-se necessária para 

um rolamento mais suave, confortável e seguro para o usuário (BARELLA, 1997). 

Em estudo realizado por Carey e Irick (1960) na AASHO Road Test, California, 

introduziu-se o conceito de determinar-se a qualidade de um pavimento, 

quantificando-o por meio de seu índice de serventia (Present Serviceability Index - 

PSI), cujo conceito recaía sobre a suavidade e segurança do rolamento. O índice foi 

determinado em cálculos em função de (i) área trincada/remendada, (ii) afundamento 

em trilha de rodas e (iii) irregularidade longitudinal. Neste mesmo estudo, os autores 

propõem uma formulação para o PSI (Equação 01), onde a irregularidade longitudinal 

sozinha corresponde a 95% do valor do PSI, independente de outras variáveis. 

 

PSI =  5 −  1,91 log(1 + SV)  −  1,38 RD² −  0,01 𝑐 + 𝑝 

......(01) 

Onde: 

SV = variância da irregularidade longitudinal do perfil do pavimento 

RD = profundidade dos afundamentos nas trilhas de roda 

C = proporção 1/1.000  de áreas contendo trincas couro de jacaré 

P = proporção 1/1.000 de áreas contendo remendos  

 

Entretanto, como muitas iniciativas foram realizadas por diferentes equipes e 

pesquisas, diferentes equipamentos e métodos foram criados para determinação da 

irregularidade longitudinal do pavimento. Como o Perfilógrafo Califórnia, desenvolvido 

pela Agência de Transporte do Estado da California (Figura 8) que traça com precisão 

milimétrica o perfil longitudinal do pavimento estudado ou equipamentos do tipo 
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resposta, como o Perfilógrafo BPR (Figura 9), que registra em um dispositivo 

“integrador” classificado como do tipo resposta, a medida de deslocamento vertical de 

um eixo ortogonal ao deslocamento do dispositivo rebocado, colocado em função da 

distância percorrida (em mm/m). 

 
Figura 8 - Perfilógrafo Califórnia 

 

Fonte: State of California (2012). 

 
Figura 9 – Perfilógrafo BPR 

 

Fonte: Gillespie apud Barella (1997). 

 

Dentre este histórico de desenvolvimento de equipamentos e métodos focados 

na obtenção da medida de irregularidade do pavimento, outras iniciativas importantes 

foram tomadas em busca de uma relação entre as diferentes alternativas de medidas 

produzidas pelos métodos. Um dos principais e mais reconhecidos até hoje foi o 
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estudo realizado por Queiroz (1986), na Universidade de Brasília, que tinha por 

objetivo a criação do IRI (International Roughness Index). Seus resultados obtiveram 

uma medida que buscou universalizar a medida de maior abrangência dos 

equipamentos e métodos realizados até então (PATERSON, 1986). O estudo da 

relação entre os índices permitiu que se estabelecessem parâmetros de referência 

indicativos da irregularidade longitudinal do pavimento, obtido pelos mais diversos 

índices utilizados até então (Tabela 1). 

Tabela 1 - Relação entre métodos de avaliação de qualidade do pavimento 

 

Fonte: Paterson (1987).  

Std. Error C. V.% Bias Slope Units

IRI = QI / 13 0,9190        15,4000  0,9890     m/km

IRI = (Qir + 10)/14 0,4420        7,3000   0,9750     m/km

IRI = 0,0032 BI 0̂,09 0,7640        12,7000  1,0080     m/km

IRI = CP2,5/16 0,6540        12,4000  0,9930     m/km

IRI = 5,5 loge (5,0/PSI) -             -         -          m/km

IRI = 0,80 RARS50 0,4780        7,9000   1,0020     m/km

IRI = 0,78 Wsw^0,69 0,6930        11,5000  0,9940     m/km

Qim = CAPL25/(2,2 + 0,8A) 1,0500        17,4000  1,0300     m/km

Qim = 13 IRI 12,0           15,3000  0,9930     counts/km

Qim = 9,5 + 0,90 QI r 14,5           18,7000  0,9850     counts/km

Qim = BI/(55 + 18 E) 11,7           15,0000  1,0020     counts/km

Qim = 0,81 CP2,5 11,7           17,2000  0,9860     counts/km

Qim = 72 loge (5,0/PSI) -             -         -          counts/km

Qim = 7,9 Wsw 0̂,70 8,78           11,2000  0,9960     counts/km

Qim = 6,2 CAPL 25 18,23          23,3000  1,1300     counts/km

Qir = - 10 +14 IRI 6,32           8,3000   1,0240     counts/km

BI = 630 IRI 1̂,12 694            14,7000  0,9980     mm/km

BI = 36 Qim 1̂,12 1.100          22,8000  0,9850     mm/km

BI = (55 +18 E) Qim 673            14,2000  0,9760     mm/km

BI = 62 QI r 850            18,1000  0,9710     mm/km

CP2,5 = 16 IRI 10,5           12,4000  0,9940     0,01 mm

CP2,5 = 11 + 1,12 Qir 14,8           17,6000  0,9950     0,01 mm

CP2,5 = 1,23 Qim 14,4           17,2000  0,9860     0,01 mm

CP2,5 = 11,7 Wsw ^0,68 8,87           10,5000  1,0180     0,01 mm

Mom = IRI / 1,5 0,25           0,9000   1,0400     m/km

Moi = 42 IRI 16,0           0,9000   1,0400     in/mile

Onde: 

BI =  TRRL Bump integrator trailer a 32 km/h
CP2,5 = APL Profilometer coefficient of uneveness (0,01 mm)

IRI = International Roughness Index
QIm = Roadmeter-estimate of QI roughness (counts/km)
Qir = Profile RMSVA-function of QI roughness (counts/km)

RARS50 = ARS response of reference roughness simulation at 50 km/h
Wsw = Short wavelenght (1-3,3m) energy index of APL72 

Mom,i = Maysmeter output function of RMSVA (m/km; inch/mile)

Conversion Relationship



29 
 

 

Portanto, pode-se concluir que embora não exista um único método 

considerado correto para a medida da condição superficial do pavimento, o IRI é 

aquele que possui melhor relação entre os demais, inclusive, com menor erro-padrão. 

Desde então, o indicador mais amplamente aceito para a medida, de irregularidade 

de pavimentos, o IRI se tornou a principal referência para os equipamentos, aparelhos 

e métodos desenvolvidos para levantamento da irregularidade longitudinal do 

pavimento. 

Desta forma, a condição do pavimento pode ser expressada, de acordo com 

seu uso comum, em relação ao IRI observado, onde cada um dos trechos corresponde 

aos limites indicativos apresentados na Figura 10. 

 

Figura 10 - Faixas de qualidade de IRI de acordo com utilização e velocidade de uso 

 

Fonte:DNIT (2011). 

2.3 Avaliação de pavimentos no Brasil 

No Brasil, a maior concentração de normas, especificações e procedimentos 

referentes ao tema de pavimentação concentra-se no Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias – IPR, sob coordenação do DNIT – Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes, porém com grande herança ainda do extinto DNER – 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Tais normas foram elaboradas em 
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função das melhores práticas, materiais e técnicas para o aprimoramento da 

tecnologia rodoviária (IPR, 2007). 

Atualmente, os procedimentos vigentes relacionados abaixo (Tabela 2) são 

aqueles que fazem referência à avaliação funcional e estrutural do pavimento, com 

ênfase principal na irregularidade e serventia. 

 

Tabela 2 - Levantamento de Normas e Procedimentos DNIT 
  

Código Título Ano 

DNER-PRO 010/79 Avaliação estrutural dos pavimentos flexíveis – Procedimento “A” 1979 

DNER-PRO 011/79 Avaliação estrutural dos pavimentos flexíveis – Procedimento “B” 1979 

DNER-PRO 164/94 
Calibração e controle de sistemas de medidores de irregularidade 
de superfície de pavimento (Sistemas Integradores IPR/USP e 
Maysmeter) 

1994 

DNER-PRO 182/94 
Medição da irregularidade de superfície de pavimento com 
sistemas integradores IPR/USP e Maysmeter 

1994 

DNER-PRO 229/94 
Manutenção de sistemas medidores de irregularidade de 
superfície de pavimento – Integrador IPR/USP e Maysmeter 

1994 

DNER-PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 1997 

DNIT 006/2003-PRO 
Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-
rígidos 

2003 

DNIT 007/2003-PRO 
Levantamento para avaliação da condição de superfície de 
subtrecho homogêneo de rodovias de pavimentos flexíveis e 
semi-rígidos para gerência de pavimentos e estudos e projetos 

2003 

DNIT 008/2003-PRO 
Levantamento visual contínuo para avaliação da superfície de 
pavimentos flexíveis e semi-rígidos 

2003 

DNIT 009/2003-PRO 
Avaliação subjetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-
rígidos 

2003 

Fonte: DNIT (2021). 
 

Especificamente em se tratando da avaliação objetiva da superfície do 

pavimento, sugere-se uma primeira etapa de investigação visual, especificada em 

seus pormenores na DNIT 008/2003 – PRO que define indicadores para avaliação 

visual de um segmento de estrada, conforme o observado por um avaliador a bordo 

de um veículo trafegando na via a 40 km/h. 

Em uma investigação padronizada em que se deseje ir a um além da avaliação 

visual, estabelecer um inventário de ocorrências, suas prováveis causas e a gravidade 
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para incitar possíveis estudos mais profundos da estrutura do pavimento. Conforme 

define a Norma DNIT 006/2003 PRO de rodagem, são itens objetos de investigação, 

entre outros: (i) Trincas e Fissuras em diversos níveis de gravidade; (ii) outros defeitos 

pontuais como Panelas, Remendos superficiais e profundos; (iii) escorregamentos, 

ondulações e afundamentos de trilho de roda. Ainda neste Procedimento, para a 

definição do IGG – Índice de Gravidade Global, são atribuídos pesos a cada um dos 

itens mencionados, os quais são mensurados, calculando-se a frequência das 

ocorrências e as flechas de afundamento com treliça (Figura 11). 

 

Figura 11 - Treliça padronizada para medição de flechas de Trilha de Roda 

 

Fonte: IPR - Instituto de Pesquisas Rodoviárias (2003). 

 

Apesar de estabelecidas estas diretrizes em seus procedimentos, a inspeção 

visual acaba por não obter um valor realmente representativo que determine a 

condição funcional do pavimento e o cálculo do IGG gera uma baixa capacidade de 

operabilidade e tempo, ao passo que requer a segregação do trecho da via a ser 

aferido.  
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2.4 Equipamento Merlin – critérios observados 

O dispositivo Merlin, escolhido para o desenvolvimento deste estudo, destaca-

se entre os demais instrumentos difundidos para obtenção da irregularidade do 

pavimento em razão de sua versatilidade, facilidade de operação e baixo custo. Os 

ensaios realizados com o instrumento possuem a precisão adequada para sua 

finalidade, dispensando a necessidade de cálculos mais elaborados, entregando 

imediatamente ao operador a leitura gráfica correspondente à qualidade da via 

(BELZOWSKI; EKSTROM, 2015). 

Mais prático que os procedimentos padronizados pelo DNIT, devidamente 

padronizado internacionalmente, e reunindo as virtudes dos dois procedimentos ora 

apresentados, além de viável financeiramente, o método escolhido para 

aprofundamento na pesquisa foi o MERLIN. Além dos critérios acima observados, a 

facilidade de calibração do equipamento, resolução dos ensaios realizados unidos à 

possibilidade de execução destes com apenas um operador foram determinantes para 

lograr a escolha do Merlin, como método ideal para pesquisa. 

O equipamento, fabricado em perfis metálicos, conforme descrito na figura 

abaixo, possui uma roda de aproximadamente 2m de perímetro, fixada em uma 

extremidade de uma longarina horizontal, na outra extremidade, há um pé de apoio 

que faz contato com o pavimento e as empunhaduras, que servem para o manejo do 

operador, conforme esquematizado nos dados da Figura 12. 

Figura 12 - Representação esquemática do equipamento MERLIN 

 

Fonte: Cundill (1991). 
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No centro do equipamento, está seu braço móvel que, em uma extremidade 

possui uma sapata de medição calibrável, em contato com o pavimento gera uma 

reação no ponteiro que irá prover a medida de irregularidade. Na outra extremidade 

do braço móvel, o ponteiro do equipamento desloca-se sobre um formulário 

milimetrado, que servirá para registrar as leituras ao longo do ensaio. A Figura 13 

trazem uma montagem fotográfica do equipamento Merlin adquirido para a pesquisa. 

Figura 13 - Equipamento MERLIN adquirido para a pesquisa 

 

Fonte: Autor. 

 

O princípio de operação do equipamento é fundamentalmente simples, 

baseando-se em levá-lo até o trecho onde se deseja determinar a irregularidade, 

marcar o local com GPS, a latitude e longitude do início e fim do trecho, então efetuar 

o procedimento de ensaio ao qual ele foi desenvolvido. 

A metodologia consiste em registrar no formulário acoplado ao equipamento o 

valor medido pelo ponteiro em intervalos regulares ao longo do bordo da via, onde se 

situa a trilha de roda dos veículos. O equipamento deve ter em seu pneu, uma 

marcação que indique ao operador a regularidade dos intervalos de medida, que 

correspondem a uma revolução completa da roda.  
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A medida observada pelo ponteiro é obtida em resposta ao contato do 

pavimento com a sapata de medição que fica na ponta do braço móvel do 

equipamento. Cada uma das leituras efetuadas segue o princípio da mid-chord 

deviation (CUNDILL, 1991) - desvio à meia-corda em tradução livre, conforme 

esquematizado nos dados da Figura 14. 

 

Figura 14 - Exemplo esquemático de medidas do ensaio de MERLIN 

 

Fonte: Cundill (1991). 

 

A construção do equipamento firma uma relação de proporção entre o a leitura 

da sapata e ponteiro de 1:10, ou seja, cada desvio de 1 mm medido no pavimento 

resultará em um desvio de 10 mm na escala de registro. E quanto maior for o desvio 

entre a sapata de medição e o plano ideal, maior será a distância do ponteiro do zero 

calibrado no Merlin. 

O procedimento do ensaio prevê uma amostra mínima de 200 pontos de 

leituras registradas. O valor de cada uma das leituras é anotado na escala que acaba 

por gerar um histograma em uma espécie de distribuição normal das medidas. Quanto 
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menor a irregularidade do pavimento, as medidas estarão mais próximas do valor 

central, o que gera, por consequência, uma relação linear entre a dispersão do gráfico 

e o valor do IRI medido, como pode ser visto no formulário padrão da Figura 15.  

Figura 15 - Planilha padronizada de representação das medidas do ensaio de MERLIN 

 

Fonte: Autor. 

 

No gráfico, o valor da dispersão é obtido após expurgarem-se os 10 registros 

superiores e os 10 inferiores, marcando-se a medida D nos extremos do gráfico, 

representado em milímetros. O IRI do pavimento é, enfim, determinado pela equação 

02: 

IRI = 0,593 + 0,0471 x D                                          (02) 

Fonte: Cundill (1991). 

2.5 Avaliação superficial do pavimento por sensores de vibração 

Com o advento da popularização dos sensores embarcados em aparelhos de 

uso comum, sobretudo de smartphones, muitos estudos foram capitaneados ao redor 
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do mundo para utilização destes dados para medição de diversos parâmetros e 

comportamentos (YI; CHUANG; NIAN, 2015). Um exemplo de uso de dados em 

massa são os populares aplicativos de transporte que, por algoritmos, determinam a 

velocidade média de tráfego das vias, de acordo com os dados de GPS recebidos em 

tempo real por sua rede de usuários.  

De maneira análoga, pode-se inferir que a magnitude percebida pelos sensores 

de aceleração nativos dos celulares, cruzada com os dados de GPS seja capaz de 

determinar o conforto do usuário e a qualidade da via trafegada. Para a coleta destas 

informações, é necessário, portanto, a organização da informação em fluxos que 

permitam coleta e leitura dos mesmos (LIMA et al., 2016). 

Sensores de aceleração, também conhecidos por acelerômetros, são 

largamente difundidos podendo fazer parte de um aparelho celular, um sistema de 

estabilidade e tração veicular ou até mesmo um medidor de vibração de maquinário 

industrial. Existem diversos tipos e aplicações de acelerômetros, com diferenças 

fundamentais entre si, para este caso, restringindo-nos aos acelerômetros capacitivos. 

Este tipo é baseado em um sistema massa-mola com um ou mais pares de eletrodos 

fixos e móveis, dentro de um microchip, os quais capazes de perceber a variação da 

força da aceleração aplicada ao objeto onde foram fixados (BEEBY, et al., 2013). 

Diversos estudos já foram realizados em busca de guiar os dados coletados 

por sensores de smartphones em veículos para uma correlação com a irregularidade 

do pavimento, pois os mesmos já possuem uma estrutura embarcada de computação 

e de sensores apropriada para este tipo de aplicação. Com aplicativos para celulares 

Android, coletando em paralelo, em apenas um veículo (Vittorio et al., 2014). Com 

sensores embarcados em um veículo, em ambos os eixos, estudando a sua variação 

(Du et al., 2014). Através da disponibilização de um aplicativo para coleta 

descentralizada “crowdsourcing”, com thresholds fixos de qualidades em cinco níveis 

(Lima et al., 2016). Através da detecção de picos de aceleração no eixo vertical de um 

celular em local não informado dentro do veículo (Harikrishnan; Gopi, 2017). 

Modelando um sistema de detecção em nuvem utilizando smartphones para detecção 

de defeitos pontuais e qualidade das vias, porém sofrendo grandes alterações entre 

os tipos de celulares diferentes (Li e Goldberg, 2018). A figura 16 ilustra uma tentativa 

de coletar dados com celulares Android dedicados. 
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Figura 16 – Smartphones dedicados para coleta de dados e os eixos de acelerômetros 
nativo 

Fonte: (Vittorio et al., 2014). 

 

Muito embora muitos estudos tenham sido desenvolvidos para coleta de dados 

de seu ambiente, alguns desafios já foram expostos nesta iniciativa por alguns autores 

Yi (2015), por exemplo, explorou a dinâmica de diferentes modelos de suporte e sua 

relação com os dados coletados com o uso de inteligência artificial. Bisconsini (2016), 

por sua vez, para validar seu método de coleta de dados padronizou a posição do 

smartphone montado no veículo em duas posições e utilizou três modelos de 

aparelhos diferentes para comparação, adicionalmente, podemos ver nos dados da 

Tabela 3, que faz a consideração sobre a posição do smartphone de diversos autores. 
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Tabela 3 - Consideração observada sobre a posição do smartphone ao coletar 
informações 

 
Fonte: Sattar (2018) – traduzido. 

 

Entretanto, partindo do princípio de que a coleta de dados está diretamente 

ligada ao uso de veículos para seu funcionamento, é necessário levar em conta a 

influência de fatores ligados a este sistema. Fabricados em uma série variada de 

marcas e modelos, todos os veículos são, por natureza, um grande filtro mecânico de 

vibração externa até a cabina do condutor. Pressão e dimensão dos pneus, 

configuração dos conjuntos de molas e amortecimento, massa do veículo e até 

mesmo os bancos do carro formam um complexo sistema de filtragem das vibrações, 

o que dificulta de modo significativo a calibração e comparação dos dados coletados 

pelos sensores, sobretudo no que indica comparação com diferentes velocidades 

(ALESSANDRONI et al., 2017). 

Um arquivo formatado para a leitura e computação em banco de dados consiste 

em uma matriz de colunas e linhas (VELTMAN, 2021). As colunas do arquivo contêm, 

essencialmente, o conjunto de informações desejadas registradas pelo sistema, este 

conjunto é definido e fixado, porém escalável, ao ponto em que se deseje acrescentar 

novas informações, estas serão incluídas em novas colunas à direita do arquivo. Por 

Proposed Method Consideração 

Yagi (2008) Painel

Mednis et al. (2010) Painel

Perttunen et al. (2011) Suporte de pára-brisa

Jain et al. (2011) Painel, console, bolso  e tampão traseiro

Bhoraskar et al. (2012) Não definido

Douangphachanh and Oneyama (2012) Painel, console e bolso do motorista

Sinharay et al. (2013) Painel

Douangphachanh and Oneyama (2013) Painel, console e bolso do motorista

Vittorio et al. (2014) Painel

Seraj et al. (2014) Suporte de pára-brisa

Sebestyen et al. (2014) Painel

Wang et al. (2015) Não definido

Nomura and Shiraishi (2015) Painel

Yi et al. (2015) Painel e Suporte de pára-brisa

Mohamed et al. (2017) Não definido

Harikrishnan and Gopi (2017) Não definido

Singh et al. (2017) Não definido
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outro lado, as linhas do arquivo têm propriedade de crescimento infinito, representam 

o registro instantâneo do conjunto de colunas definido, crescendo no tempo em uma 

frequência preestabelecida, enquanto são realizadas as coletas de dados. 

Organizados desta forma, os dados estão preparados para serem explorados, 

tratados computacionalmente e conectados a outros algoritmos capazes de executar 

as leituras dos dados tratados e exibi-los em plataformas de mapas interativos e 

dashboards informativos.  

Apesar das dificuldades apontadas, a convergência dos estudos aponta para 

obtenção de resultados que provem a viabilidade do uso de smartphones, para 

levantamento em nível de rede da irregularidade do pavimento com os sensores. 

Ainda Bisconsini (2016) afirma que, ao criar um sistema de gerenciamento que colete 

estes dados, o planejamento de decisões, programações de atividades e emprego de 

recursos são altamente impactados pela alta produtividade em captar informações do 

ambiente gerenciado. 

2.6 Exploração estatística de dados 

Para compreender a estrutura dos dados obtidos são necessários alguns 

entendimentos intrínsecos de suas características e como deverão ser conduzidas as 

etapas de exploração, computação e tratamento dos dados. Apesar de consolidado 

como ciência atrelada à matemática voltada justamente para coleta, tratamento, 

apresentação e descrição dos fenômenos observados (MORETTIN; BUSSAB, 2010), 

são necessárias observações específicas às condições na quais esta pesquisa será 

conduzida. 

Os dados coletados são gerados por sensores responsivos a intervenções 

mecânicas, comportando-se de acordo com a definição de Oppenheim (1975), como 

sinais discretos randômicos, de informação determinística, não cabendo conversões 

de cunho periódico, como conversões de Fourier por não haver periodicidade 

embutida nas coletas. Não sendo recomendada, portanto, a saída de digitalização dos 

sinais e conversões dos mesmos em séries de vibração, como o som ou faixas de 

luminosidade, por exemplo, para tratamento dos mesmos. 

Deste modo, Oppenheim (1975) sugere que os resultados conformados neste 

tipo de predefinição devam passar por tratamento estatístico, de modo análogo a 
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processos de coleta de informações individuais, sendo mais relevantes as 

informações de seu conjunto de dados: (i) Média; (ii) Variância/Desvio-padrão do 

conjunto. 

Conforme Montgomery (2014), mesmo que duas distribuições diferentes de 

dados discretos possam ter as mesmas médias e variâncias, estas métricas simples 

são excelentes definições da distribuição probabilística de uma variável discreta. Uma 

vez definido que o conjunto de dados corresponde a uma distribuição normal, pode-

se inferir que sua média e variância forjem as informações de dispersão desta 

distribuição. 

Ainda que mais utilizado para cálculos de valor eficaz de circuitos ou equações 

de comportamento sinusoidal, onde o termo central da distribuição tende a zero, 

cálculo de valor eficaz, conhecido como média quadrática, ou Root Mean Square 

(RMS), pode ser calculado para dados randômicos discretos. Dado um valor central 

representativo para o conjunto de dados, como sua média, pode-se computar seu 

valor de magnitude, representativo para o conjunto de dados (YEGANEH et al., 2019). 

A fórmula para obtenção do RMS em dados discretos em valores que variam 

em torno de zero, conforme disposto na equação (03), trata-se da raiz quadrada da 

soma dos “n” termos quadráticos de uma série de dados, divididos pela quantidade 

de valores “n”. 

𝑅𝑀𝑆 =
1

𝑛
 𝑥  =  

𝑥 + 𝑥 +. . . + 𝑥   

𝑛
 

.......................(03) 

No caso de uma distribuição normal como a de dados coletados nos sensores 

do projeto, pode-se substituir a série de “n” valores por outra de valores em que cada 

termo consiste, sua diferença em um valor central da distribuição (média). Desta forma 

a fórmula do RMS passa a ser, matematicamente, a mesma da raiz da variância de 

um conjunto de termos. Por sua vez, correspondendo ao desvio padrão populacional 

de um conjunto, conforme exibido na equação (04), (KENNEY, 1962).  
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𝑅𝑀𝑆 = 𝑆𝑑. 𝑝𝑜𝑝(𝑥) =
(𝑥 − �̅�)

𝑛
 

................................(04) 

Onde:  

RMS = Root Mean Square 

Sd.pop = Desvio-Padrão Populacional 

xi = Valor individual de EAZ (Valor da aceleração no eixo Z - vertical) 
x̅ = Média dos valores de EAZ para cada um dos conjuntos 

n = quantidade de pontos  

 

Esta forma de tratamento dos dados permite que se obtenha um valor 

característico para conjuntos de dados reunidos e compilados, onde um valor escalar 

será extraído do conjunto, possibilitando a comparação com outros valores escalares. 

Assim, os conjuntos de dados reunidos, providos de caracterização estatística, podem 

ser ordenados em pares com os coeficientes a serem definidos, ambos buscando 

mensurar o mesmo fenômeno de irregularidade. 

Para ordenação em pares e busca de uma correlação entre eles, é necessário 

definir as variáveis entre dependente e independente. Também conhecida como 

variável de resposta, a variável dependente é posicionada no eixo das ordenadas do 

plano cartesiano, como o nome sugere espera-se que esta variável assuma um valor 

em função da variável independente. Supondo-se que seja verdadeira uma relação 

entre as duas variáveis, uma linha reta definida por uma função de primeiro grau é a 

forma mais simples de obter uma correlação entre ambas (DEVORE, 2014). 

Uma relação de duas variáveis pode ser definida como determinística quando 

existe uma variação direta entre seus pares como, por exemplo, a pressão de um gás 

conhecido em um recipiente hermético em função de sua temperatura. Entretanto, na 

engenharia, a maioria dos casos onde se estudam relações entre variáveis estas 

funções são consideradas não determinísticas. 

Mesmo que, em muitas situações, a relação entre duas variáveis não seja 

determinística, ou seja, onde haja um par em que a variável independente não seja 



42 
 

 

diretamente responsável pelo valor assumido por sua variável de resposta, ainda é 

possível que existam nestas relações correlações verdadeiras. Por exemplo, o 

consumo de energia elétrica de uma casa em função de sua área construída, onde 

mesmo que duas casas de mesmo tamanho possam ter consumos de energia 

completamente diferentes, em uma amostra estatística razoável, existem ferramentas 

de exploração e análise dos dados que permitam cruzar estas informações e medir o 

quanto que estão associadas (MONTGOMERY, 2014). 

É necessário, portanto, tomar a medida do grau da associação entre os termos 

da função formada pelos pares de variáveis premissadas a explanar o conjunto de 

dados. O coeficiente de correlação linear entre duas variáveis é uma medida da 

proximidade dos dados a sua reta de correlação traçada, definida pela média da soma 

dos produtos das coordenadas, com um valor compreendido entre 0,00 e 1,00. Este 

valor é também conhecido como R², definido pela equação (05) (MORETTIN; 

BUSSAB, 2010). 

𝑅² =  (𝑦 − 𝑦)  

...............................(05) 

Onde:  

R² = Coeficiente de determinação  

𝑦  = valor observado 

𝑦 = valor previsto, de acordo com a função de correlação definida para o 

conjunto de dados 

 

Realizado o cálculo do R², que também pode ser expresso em percentual, onde 

seu resultado significa que o modelo linear adotado possa obter até 100% de 

aderência com os valores que o formaram. Todavia, modelos que resultem em 

coeficientes com valores menores do que R² = 50% indicam que o modelo de predição 

de valores não está bem ajustado para os dados. Nos modelos aplicados à engenharia 

civil, considera-se que R² superior a 80% como satisfatórios e maiores que 90% como 

bem adequados para explicação dos fenômenos. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental estabelecido para o desenvolvimento dos objetivos 

definidos para este estudo, divide-se nas seguintes etapas: (i) etapa da definição do 

objeto de estudo, no caso um circuito de testes no campus da USP com características 

favoráveis às análises realizadas; (ii) obtenção de medidas de IRI com o Merlin deste 

circuito que serviram como a referência principal do trabalho; (iii) duas campanhas 

distintas para coleta de dados com veículos instrumentados com acelerômetros na 

suspensão, devidamente conectados com um banco de dados em nuvem para 

armazenamento das informações; (iv) computação e estudo dos dados coletados por 

meio de algoritmo de processamento de dados realizando as operações necessárias 

que embasam as análises estatísticas; (v) etapa de estudo de caso para validação da 

pesquisa. 

3.1 Definição do circuito de testes 

Para a definição do circuito de testes, inicialmente foram levantadas as 

características e fatores que o circuito deve possuir, que se julgam como essenciais 

para realização das análises. Levando em consideração que o planejamento do 

trabalho tem como proposta principal o estudo da relação entre a avaliação do 

pavimento por meio de sensores instalados em veículos e a referência a ser tomada 

de sua irregularidade superficial, são levantadas algumas premissas que formam as 

características do objeto a ser definido. 

 Heterogeneidade – deve possuir segmentos com variedade de valores 

de IRI, do ótimo ao péssimo, para permitir a análise qualitativa suficiente; 

 Extensão – o circuito deve ser longo o suficiente para que haja 

quantidade mínima de segmentos com diferentes valores de IRI; 

 Segurança e proximidade – o local escolhido deve prover a possibilidade 

da realização de ensaios e investigação de IRI dos segmentos 

escolhidos, com a devida segurança aos profissionais da pesquisa; 

 Acesso e condições de trânsito – em razão da necessidade de trafegar 

com diferentes veículos, a escolha do local deve permitir trânsito livre 
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aos veículos da pesquisa, porém com o mínimo de interferências de 

trânsito o quanto possível; 

 Traçado - circuito com retas longas e curvas permitido ao tráfego em 

velocidades diferentes, com início e fim no mesmo ponto, a fim de 

marcar o início e fim de cada volta registrada; 

 Ambiente aberto – em razão da necessidade de geolocalização, o 

ambiente deve ser aberto, favorecendo a estabilidade de conexão com 

satélites GPS. 

Com as premissas devidamente apontadas e levadas em consideração, 

definiu-se que o circuito seja no campus da USP de São Paulo, que possui acesso de 

veículos, porém com baixo fluxo de tráfego, possibilitando a investigação da qualidade 

das vias. Traçado próximo à Escola Politécnica, onde está centralizada a pesquisa, o 

circuito em mapa (Figura 17), portanto, com 8,1 km de extensão, início e fim no mesmo 

ponto, em localidade aberta, traçado com retas variando entre 650 m e 1.500 m, 

permitindo tráfego em diferentes níveis de velocidade. 

 

Figura 17 - Mapa do circuito de testes proposto 

 

Fonte: Autor. 
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Em busca das características de qualidade com a heterogeneidade proposta, 

foi feita uma divisão do circuito em segmentos (Figura 18) e realizada então, uma 

investigação visual preliminar, definindo e tabelando as características visuais de cada 

um dos segmentos (Tabela 4). 

 

Figura 18 - Segmentos do circuito Volta USP 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 4 - Consideração e extensão aproximada dos segmentos divididos no circuito 
Volta USP 

 

Segmento Característica Visual Extensão aproximada 

1 
Pavimento asfáltico com aparência boa/regular, presença de 
poucas trincas e defeitos pontuais 

1.850 m 

2 
Pavimento asfáltico com aparência boa/regular, presença de 
poucas trincas e defeitos pontuais 

1.250 m 

3 
Pavimento asfáltico com aparência ruim, presença de trincas 
e remendos e defeitos pontuais 

700 m 

4 
Pavimento asfáltico com aparência ruim/péssima, com alta 
incidência de remendos e defeitos pontuais 

1.450 m 

5 
Trecho heterogêneo, com parte da extensão em pavimento 
rígido e blocos intertravados, sensação razoável de conforto 
ao trafegar 

700 m 

6 
Pavimento asfáltico com aparência boa/ótima, com sensação 
de conforto ao tráfego, com presença de lombadas suaves 

1.300 m 

7 
Trecho do bolsão de estacionamento da Politécnica, 
pavimento de blocos hexagonais desalinhados, alta sensação 
de desconforto  

850 m 

Fonte: Autor. 

 

Para aumentar a quantidade de pontos analisados, consequentemente é 

preciso buscar maior consistência para os resultados do estudo, alguns destes sete 

segmentos previamente definidos, foram subdivididos, aumentando para um total de 

12. A partir deste ponto, serão denominados de Trechos entre T1 e T12, com seus 

indicadores de irregularidade a serem investigados. Para o prosseguimento do 

projeto, serão demarcados os polígonos entre T1 e T12 (Figura 19) com as 

coordenadas de cada trecho a ser investigado. 
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Figura 19 - Circuito USP com a subdivisão em 12 trechos demarcados 

 
Fonte: Autor. 

 

Os polígonos possuem comprimento aproximado de 200 m, o que corresponde 

à extensão da medida realizada pelo ensaio de IRI e larguras entre 16 m e 23 m, que 

são demarcadas para corresponder, tanto às localizações dos ensaios, como para 

formar a área onde estão contidos os pontos que virão a ser integrados por 

contribuição dos veículos da pesquisa. 

3.2 Caracterização dos Trechos T1 a T12 

Para que seja possível verificar a existência de uma correlação adequada, é 

necessário obter a referência principal do objeto de estudo, que são as leituras de 

irregularidade do pavimento em diferentes níveis. Como o indicador escolhido foi o IRI 

do pavimento, fica, portanto, a cargo dos ensaios de Merlin caracterizar as amostras 

de cada um dos trechos da Volta USP determinando seus valores escalares. O espaço 

amostral foi definido em função da metodologia de utilização do equipamento, que 
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caracteriza, com um ensaio uma extensão de 200m, representativo para cada um dos 

12 trechos separados.  

Os ensaios foram realizados nos trechos entre T1 e T12, a tomada das medidas 

foi realizada na lateral esquerda da via, a fim de coincidir com o local de instalação 

dos sensores nos veículos. Uma vez determinados, os valores de IRI foram 

compilados e gravados em planilha constando a data da coleta, o nome do trecho, a 

condição apresentada e o IRI calculado em mm/m a partir do método de ensaio.  

Os dados das Figuras 20 e 21 demonstram exemplos das coletas de dados 

realizadas, com seus respectivos formulários de equipamento e resultados. Os demais 

ensaios são apresentados no Apêndice A. 

 
Figura 20 - Exemplo de registro do Ensaio Merlin no trecho T1 do circuito 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 21 - Exemplo de registro do Ensaio Merlin no trecho T3 do circuito 

 

Fonte: Autor. 

 

Com cada um dos trechos, entre T1 e T12 devidamente ensaiados, e com os 

seus IRI’s coletados, o objeto de estudo encontra-se apto para atuar, como principal 

referência da pesquisa. 

3.3 Primeira campanha de coleta de dados dos sensores de vibração 

A primeira campanha de coleta de dados com veículos, para além da coleta 

das informações referentes ao pavimento, também foi fundamental para consolidação 

do modelo de formação do banco de dados, validando a capacidade definida para 

coleta e armazenamento das informações e posterior tratamento. Para o tratamento 

dos dados, foi desenvolvido um código computacional, o qual consta como o Apêndice 

B apresentado no final do texto na linguagem de algoritmos Python, que centraliza as 

bibliotecas e ferramentas necessárias para realizar as operações e cálculos para o 
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cumprimento das etapas do trabalho, a partir deste ponto este código será 

denominado simplesmente de algoritmo. 

Para abastecer o algoritmo com as informações necessárias, os arquivos são 

filtrados e formados por colunas fixas organizadas, crescendo verticalmente em 

linhas, por: (i) ID – número único identificador do veículo; (ii) DataTimeStamp – cadeia 

de caracteres sequenciais que significam a marca temporal do registro de cada linha, 

e pode ser convertido em data e hora com precisão de milésimo de segundo; (iii) 

GPSLat e GPSLong – coordenadas GPS de latitude e longitude para cada linha; (iv) 

Vel – velocidade instantânea em Km/h do registro de cada linha; (v)ExternalAcelZ – 

aceleração vertical instantânea, eixo Z, em m/s² coletada pelo sensor externo 

instalado no veículo, daqui em diante será chamada por EAZ. Os dados da Tabela 5 

ilustram um exemplo, com as primeiras 15 linhas, de um arquivo que será lido e 

interpretado pelo algoritmo. 

 

Tabela 5 - Amostra dos dados dos arquivos coletados, já filtrados pelo algoritmo 
 

ID DataTimeStamp GPSLong GPSLat 
Vel  

(Km/h) 
ExternalAcelZ-EAZ 

(m/s²) 

60648151 1558883858134 -46,73233387 -23,55812155 10 9,0172 

60648151 1558883858146 -46,73233387 -23,55812155 10 9,0172 

60648151 1558883858490 -46,73233387 -23,55812155 10 8,8161 

60648151 1558883858496 -46,73233387 -23,55812155 12 8,8161 

60648151 1558883858627 -46,73233387 -23,55812155 12 8,9143 

60648151 1558883858635 -46,73233387 -23,55812155 14 8,9143 

60648151 1558883858905 -46,73233387 -23,55812155 14 8,737 

60648151 1558883858912 -46,73233387 -23,55812155 18 8,737 

60648151 1558883859183 -46,73233387 -23,55812155 20 8,7682 

60648151 1558883859191 -46,73233387 -23,55812155 20 8,7682 

60648151 1558883859427 -46,73233387 -23,55812155 20 9,0532 

60648151 1558883859433 -46,73233387 -23,55812155 20 9,0532 

60648151 1558883859705 -46,73233387 -23,55812155 22 8,7275 

60648151 1558883859714 -46,73233387 -23,55812155 28 8,7275 

60648151 1558883859833 -46,73233387 -23,55812155 28 8,9885 

Fonte: Autor. 
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Esta primeira etapa do estudo foi realizada com dois diferentes tipos de 

veículos, devidamente instrumentados com sensores e com dois motoristas 

diferentes, registrando um total de 11 voltas no circuito de testes. As voltas foram 

realizadas em dias e horários diferentes, sempre respeitando a demarcação de 

contato da faixa de rodagem com o sensor, preferencialmente na margem esquerda 

da via e sem predefinições de velocidade ou tempo total de volta. 

Ao término desta etapa foi gerado um banco de dados com pequeno volume 

de informações, consistindo nos itens dispostos nos dados da Tabela 6, que mostram 

os Identificadores, modelos de veículos, a quantidade de arquivos de cada um e o 

peso, em linhas, de cada um no banco de dados que foi denominado de “small data”.  

 

Tabela 6 - Formação do banco de dados Small Data 
 

Tipo veículo/Modelo  Quant arquivos Peso (linhas) 

Hatch compacto/HB20;Etios 4 38.545 

City/Sedan 7 37.710 

Total 11 76.255 

Fonte: Autor. 

 

O banco de dados formado pelas 11 voltas completadas no circuito, destinado 

a um diretório local, permite ao algoritmo a leitura de cada uma das voltas, realizando 

em seus dados tantas operações quanto forem necessárias para o estudo. A primeira 

operação a ser realizada é a leitura e plotagem em mapa (Figura 22) de cada uma 

das voltas, permitindo a identificação do circuito traçado e validando a serventia dos 

arquivos para o estudo. 
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Figura 22 - Plotagem em mapa do conjunto de arquivos de dados coletados com o 
sensor no circuito USP na primeira campanha 

 

Fonte: Autor. 

 

As informações de latitude e longitude disponíveis nas linhas dos arquivos e 

delimitadas as poligonais fechadas dos 12 polígonos criados, referentes aos trechos 

entre T1 e T12, permitem ao algoritmo o cruzamento e filtragem das linhas dos 

arquivos de acordo com uma função de geolocalização. Baseada em uma função 

matemática simples de formação de conjuntos, cujos limites são definidos pelos 

intervalos correspondentes às coordenadas dos quatro vértices do polígono. Em razão 

de erro acumulado nos valores de localização quando o veículo está em baixa 

velocidade e, para não incorrer em erros na análise por volume de dados com baixa 

confiança, todas as linhas com velocidade registrada menor que 10 km/h foram 

eliminadas da análise. 

Os conjuntos definidos pelos polígonos dos trechos entre T1 e T12 formam, 

portanto, uma nova disposição dos dados do banco, concatenando as contribuições 

das 11 voltas para cada um dos trechos. Em outras palavras, as informações que 

antes se encontravam separadas em arquivos referentes a cada volta dada por um 

dos veículos, agora estão organizadas em conjuntos por trecho e, por sua vez, contêm 

em cada um a contribuição das 11 voltas completadas no circuito. A organização em 

conjuntos é apresentada nos dados da Tabela 7, com o peso de cada conjunto em 

linhas, como a extensão somada dos trechos é menor do que a extensão total do 

circuito, nota-se que a quantidade de linhas total é reduzida. 
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Tabela 7 - Formação dos conjuntos por trechos 
 

Trecho Peso (linhas) 

T1 2.503 

T2 1.696 

T3 2.632 

T4 2.268 

T5 1.564 

T6 1.878 

T7 2.264 

T8 2.142 

T9 2.171 

T10 3.854 

T11 1.734 

T12 1.773 

Total 26.479 

Fonte: Autor. 

 

Plotado para ilustrar a disposição destes dados, os dados do Gráfico 1 são um 

corte de 500 linhas do conjunto T1, exibindo os valores discretos de EAZ em forma de 

pontos, com duas linhas representam os valores estatísticos dos dados. A linha em 

azul Mean(EAZ) representa a média dos valores e as linhas Mean ± Sd, em laranja, 

os limites de mais ou menos uma vez o desvio padrão populacional dos valores das 

500 linhas.  
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Gráfico 1 - Ilustração do corte de 500 linhas do conjunto T1 

 

Fonte: Autor. 

 

Nos dados do Gráfico 2, foi feito o mesmo corte de 500 linhas, mas, agora no 

conjunto T3, que possui um valor de IRI bem superior, é notória a diferença entre os 

conjuntos, sobretudo no que se refere à dispersão dos dados e aumento da área da 

região compreendida entre a média e os limites de mais e menos a média do desvio- 

padrão populacional. 
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Gráfico 2 - Ilustração do corte de 500 linhas do conjunto T3 

 
Fonte: Autor. 

 

Dada a premissa estabelecida de utilizar os dados de aceleração dos sensores 

instalados nos veículos para estudar seu comportamento em relação à irregularidade 

de cada um dos trechos de pavimento, por sua vez definidos por índice de 

irregularidade (IRI), dois aspectos são importantes que se ressaltem para a 

formulação notada em curso: (i) O IRI é um indicador escalar, notado em mm/m que 

em seu numerador busca medir os deslocamentos verticais da superfície do 

pavimento em relação a uma linha ideal imaginária, e em seu denominador a distância 

horizontal percorrida para a tomada da medida; (ii) Ao passo em que se trafega em 

uma via com IRI de maior valor, a trepidação da suspensão aumenta, provocando 

reação na EAZ do dispositivo. 

Os dados contidos em cada um dos conjuntos de linhas, já filtrados pelo 

algoritmo, que exprimem a reação da força vertical na suspensão do veículo, são 

expressos em m/s² e estão na coluna EAZ. Para cada um dos conjuntos, entre T1 e 

T12, utilizando-se dos valores de EAZ, foi definido seu valor RMS que, 

numericamente, corresponde ao desvio-padrão populacional do conjunto, dado pela 

equação 04, customizada para o caso estudado. 
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𝑅𝑀𝑆 = 𝑆𝑑. 𝑝𝑜𝑝(𝐸𝐴𝑍) =
(𝑥 − �̅�)

𝑛
 

................................(04) 

Onde:  

RMS = Root Mean Square 

Sd.pop = Desvio Padrão Populacional 

xi = Valor individual de EAZ 

x̅ = Média dos valores de EAZ para cada um dos conjuntos 

n = quantidade de pontos  

 

O valor de Sd.pop, permite a definição de um valor escalar que melhor definirá 

a magnitude das forças de reação presentes em cada um dos conjuntos. Disposto que 

o fenômeno físico percebido é que, com a pior qualidade do pavimento há um sensível 

aumento da reação do veículo, em forma de vibração e desconforto ao trafegar. 

Visto que se trata da comparação de um conjunto de dados de aceleração, 

correspondentes à trepidação do sensor na suspensão com um indicador de valor 

escalar, faz-se necessário, portanto, o tratamento dos dados. Desta forma, a próxima 

etapa do algoritmo é realizar as operações nos conjuntos destes dados, entre T1 e 

T12, encontrando o valor que melhor defina cada um, na expectativa de obter uma 

correlação com o IRI que permita a explicação e formulação do fenômeno observado. 

Desta forma, obtendo para cada um dos trechos o resultado dos cálculos do 

desvio-padrão populacional, é possível comparar e obter uma métrica deste 

crescimento observado em relação aos valores de IRI coletados no pavimento. 

3.4 Segunda campanha de coleta de dados dos sensores de vibração 

A segunda campanha de coleta de dados dos sensores teve por objetivo avaliar 

a mesma métrica ora realizada na primeira campanha, porém com um volume muito 

maior de informações, permitindo a realização da exploração de alguns fatores, como 

espaço amostral diferentes veículos e impacto da velocidade média nos resultados. 
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Para obter o espaço amostral incrementado, será utilizada uma frota de veículos muito 

maior e heterogênea, com uma maior repetição de voltas no circuito, intencionalmente 

realizado em velocidades distintas 

Os dados da Tabela 8 demonstram a formação do banco de dados da segunda 

campanha, que será chamado de Big Data, é notório o crescimento do peso dos 

dados, que de cerca de 76 mil linhas passaram para mais de um milhão. Assim como 

na primeira campanha, os veículos foram dirigidos por dois motoristas diferentes, 

porém sempre respeitando a faixa esquerda de rodagem na via, onde o IRI foi coletado 

e o lado da suspensão do veículo que o sensor está localizado. 

 

Tabela 8 – Formação do banco de dados Big Data 

ID Modelo veículo Categoria Quant arquivos Peso (linhas) 

67296286 Hyundai HB20_2 Hatch médio 10 205.909 

56847215 Hyundai Creta SUV 9 122.015 

98236785 Renault Kwid Compacto 5 168.739 

219959612 Toyota Etios Compacto 12 306.482 

60648151 Hyundai HB20_1 Hatch médio 4 8.979 

122097375 Honda City Sedan 7 37.710 

117078294 Fiat Argo Hatch 14 463.080 

Total 7  4 61 1.312.914 

Fonte: Autor. 

 

Embora esteja mantido o mesmo circuito no campus da USP, nesta campanha 

de coleta de dados pretende-se obter dados trafegando nas voltas com velocidades 

diferentes, de até 70 Km/h, para análise de seu impacto. Por motivos de não ser 

possível imprimir tais velocidades com segurança no bolsão de estacionamento da 

politécnica, referente ao trecho T2, esta parcela do circuito foi suprimida das análises, 

ficando o circuito definido conforme ilustrado nos dados da Figura 23. Nesta etapa, 

também foram excluídas as linhas com valores de velocidade menores que 10 Km/h. 
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Figura 23 – Configuração do circuito USP para a segunda campanha de coleta de 
dados, onde foi suprimido o trecho T2 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir deste ponto, as 61 voltas completadas no circuito serão tratadas pelo 

algoritmo, do mesmo modo que na primeira campanha, cortando-se cada um dos 

conjuntos de linhas contidos nos polígonos traçados, formando os conjuntos de dados 

referentes a cada um dos trechos. Em cada um dos conjuntos, entre T1 e T12 pairam 

as contribuições dos sete diferentes carros em cada uma das 61 voltas completadas 

no circuito, sendo possível afirmar, portanto, que os dados são representativos para o 

universo da análise.  
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Os dados da Tabela 9 exibem a organização em conjunto dos Trechos entre 

T1 a T12, excluído o T2, com o peso de cada conjunto em linhas e também com os 

valores que representam as médias das velocidades nos trechos. Como a extensão 

somada dos trechos é menor que a extensão total do circuito, nota-se que a 

quantidade de linhas total é reduzida. 

 

Tabela 9 – Formação dos conjuntos por trechos dos dados do “Big data” 
 

Trecho Peso (linhas) Vm (Km/h) Vel mín (Km/h) Vel máx (Km/h) 

T1 45.098 37,39 12,35 68,44 

T3 62.802 33,95 10,94 65,39 

T4 52.184 34,56 11,38 66,69 

T5 40.089 37,06 11,03 68,03 

T6 51.502 36,54 12,40 73,48 

T7 53.955 34,30 10,94 67,05 

T8 52.605 32,15 12,81 66,36 

T9 51.896 35,60 12,48 65,91 

T10 104.708 33,35 12,94 65,39 

T11 51.286 39,43 12,73 72,83 

T12 59.486 33,79 11,41 67,37 

Total 625.611     

Fonte: Autor. 

 

Com um volume de dados deste vulto, incrementado em mais de 2.300%, em 

relação aos dados da primeira campanha, é necessária a verificação de alguns 

parâmetros de comportamento, a fim de verificar se os dados seguem 

correspondendo às expectativas das quais foram coletados. Para tal, nos dados dos 

gráficos 3 e 4 são exibidos cortes de 5.000 linhas do conjunto entre T1 e T3 do Big 

Data, respectivamente. Para corresponder ao incremento na variedade dos veículos, 

os valores foram tomados de modo aleatório dentro de seus respectivos conjuntos. 

O fenômeno físico do aumento da vibração no veículo em velocidades maiores, 

percebido ao trafegar será abordado no capítulo seguinte. Mas, conforme pode ser 

observado nos dados da Tabela 9, os valores de Vm apresentaram-se muito próximos 

entre si, não motivando qualquer indicação de alteração dos resultados no aumento 
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da dispersão em função da velocidade dentro do espaço amostral analisado. Vale 

ressaltar que esta premissa ainda será abordada neste estudo. 

Plotado nos dados dos Gráficos 3 e 4, os valores discretos de EAZ em forma 

de pontos para cada um dos trechos, entre T1 e T3, exibindo ainda, uma linha em azul 

Mean (EAZ) que representa a média dos valores de EAZ, e as linhas Mean ± Sd, em 

laranja, sendo estes, os limites de mais ou menos um desvio padrão populacional dos 

valores das 5.000 linhas.  

Como o objeto de referência das análises, tanto da primeira campanha, como 

da segunda permaneceu o mesmo, pois trata-se do pavimento do circuito dividido em 

trechos, definidos pelo indicador de irregularidade IRI. Ao passo que o IRI do 

pavimento do trecho T3 é maior que o do T1, é esperado que, assim como na primeira 

campanha, haja uma semelhança no comportamento dos dados plotados nos dados 

dos Gráficos 1 e 2 da campanha anterior.  

 

Gráfico 3 - Plotagem do valor de aceleração vertical EAZ, em corte de 5.000 linhas do 
conjunto T1 Big Data  

 

Fonte: Autor.  
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Gráfico 4 - Plotagem do valor de aceleração vertical EAZ, em corte de 5.000 linhas do 
conjunto T3 Big Data  

 

Fonte: Autor. 

 

Como pode ser observado no comparativo entre os gráficos que representam 

os dados dos conjuntos entre T1 e T3, a diferença de dispersão persiste em função 

do aumento de IRI, assim como na primeira campanha de coleta de dados. Fato este, 

que leva à consideração de que estes valores, mesmo sendo aleatórios dentro de um 

conjunto de sete veículos diferentes, seguem correspondendo à reação vertical do 

pavimento na suspensão do veículo. 

Sendo assim, seguiram-se as etapas formuladas no algoritmo desenvolvido, 

neste passo, sendo calculado o desvio-padrão populacional (Sd.pop), dos valores de 

EAZ, para cada um dos conjuntos de trechos. Tendo em vista que se espera que os 

valores encontrados de Sd.pop variem em função da irregularidade do pavimento, 

organizaram-se os valores de Sd.pop em pares com os valores de IRI nos trechos, 

nos eixos das abscissas e ordenadas, respectivamente, exibidos em forma de 

exemplo nos dados do Gráfico 5. 

  

-5

0

5

10

15

20

25

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

(m
/s

²)

Linhas

Aceleração Vertical (EAZ) - T3 BIG DATA

ExternalAcelZ - EAZ Mean (EAZ) Mean + Sd Mean - Sd



62 
 

 

Gráfico 5 - Exemplo da formação da função de correlação dos pares de valores de 
Sd.pop e IRI  

 

Fonte: Autor. 

 

Com estes resultados espera-se confirmar a observação dos fenômenos 

formulada por meio da primeira campanha e obter, com o estudo da correlação, uma 

métrica que permita estimar a grandeza da irregularidade de uma via com os dados 

coletados. 

3.5 Estudo de caso – validação em campo 

A etapa de estudo de caso para validação em campo dos resultados obtidos 

dentro do circuito, que podemos considerar como um ambiente controlado, será 

realizada com dados obtidos fora deste ambiente. Neste estudo, a premissa adotada 

foi a de refazer as etapas computacionais realizadas nas campanhas de coleta, 

entretanto, com condições não controladas de tráfego, em um universo de veículos 

muito maior e em vias de IRI desconhecido.  

Nesta etapa do estudo, os dados utilizados foram gentilmente cedidos pelo 

projeto Geovista que possui parceria com uma frota de motoristas de aplicativo e 

taxistas, somando mais de 100 veículos. Todos os veículos da frota do projeto foram 
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instrumentados com o mesmo dispositivo seguindo os mesmos protocolos de coleta 

e armazenamento de informações prementes nas etapas anteriores deste estudo. 

Para que se tenha a garantia de que todas as condições ora estabelecidas de 

coleta das informações foram seguidas, foram selecionados os arquivos do banco de 

dados bruto do sistema, que seguem rigidamente as mesmas características adotadas 

até aqui na pesquisa. Foram utilizados os algoritmos e métricas computacionais 

desenvolvidos para esta pesquisa, seguindo as mesmas etapas ora formuladas. 

Com estas observações feitas, o planejamento do estudo de caso é separado 

em três etapas, a saber: (i) Definição das vias onde serão feitas as observações e 

levantamento de dados em campo; (ii) coleta das informações do banco de dados, 

computação e tratamento dos mesmos; (iii) realização das operações necessárias 

para classificar estas vias e comparação com as expectativas levantadas do estudo 

de campo;  

A validação em campo se deu em três vias com caracterização do pavimento e 

condição de rodagem distintas, de acordo com os seguintes parâmetros e condições:  

 Os três endereços localizados no Município de São Paulo, com trânsito 

aberto ao tráfego dos veículos que fornecerão os dados do estudo de 

caso; 

 Uma das vias com pavimento em excelente estado, com recapeamento 

recente, escolhida para representar a irregularidade estimada em baixo 

valor; 

 Outra via em péssimo estado e, notadamente desgastada e com alta 

presença de defeitos e singularidades evidentes para representar a 

irregularidade estimada em alto valor; e 

 Uma via com calçamento de paralelepípedo, para exemplificar e exprimir 

os resultados de uma via com pavimento diferente do asfáltico, com 

sensível diferença de conforto ao trafegar. 

Por premissa da formação do sistema com os veículos da frota do projeto, a 

formação do banco de dados é aleatória no que diz respeito quais dos mais de 100 

motoristas trafegaram em cada uma das vias. Mesmo havendo a informação de 

identificação única dos veículos na coluna “id”, por motivos de confidencialidade não 

há possibilidade da identificação de quais dos motoristas foram os fornecedores dos 
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dados, entretanto, com a mesma informação é sabida a quantidade de veículos 

diferentes que trafegaram por uma das vias. Também, em virtude de a coleta de dados 

ser descentralizada, sem acompanhamento e realizada em segundo plano, não há 

informação que diz respeito a qual faixa da via foi passada em cada uma das coletas, 

por este motivo a avaliação visual deverá estabelecer uma condição média aos 

endereços estudados. 

As etapas realizadas nas campanhas anteriores como, formar o banco de 

dados, traçar os polígonos para seleção e filtragem das linhas, assim a computação e 

formulação matemática serão rigorosamente seguidas, repetindo as duas 

campanhas. Desta forma, permitindo que o objeto de estudo que, neste caso, é a 

métrica estabelecida, seja realmente aferida. 

Os endereços selecionados, correspondentes às premissas estabelecidas, 

foram: (i) Avenida Europa, na região dos Jardins, com estado excelente de 

conservação do pavimento; (ii) Avenida Presidente Wilson, na região do Ipiranga no 

trecho compreendido entre o Ribeirão dos Meninos e o Canal do Tamanduateí, que 

representará o trecho com pavimento de paralelepípedo; (iii) Avenida Presidente 

Wilson, no trecho compreendido entre o Viaduto São Paulo, até o cruzamento com a 

Rua Pres. Pinto Lima, que representará o trecho de pavimento em péssimo estado, 

notadamente, desgastado com grande presença de defeitos superficiais e alta 

sensação de desconforto ao trafegar. No capítulo de resultados, serão apresentados 

os levantamentos visuais realizados nos três endereços. 

Definidos os trechos, foram traçados seus polígonos, que delimitam as regiões 

para corte dos arquivos no banco de dados para cada um dos três endereços e a partir 

dos cortes realizados poder realizar as etapas formuladas no algoritmo das 

campanhas anteriores. Estão ilustrados na Figura 24, desenhos em cinza que 

demonstram a formação dos polígonos do estudo de caso, sob o traçado das vias em 

verde. 
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Figura 24 - Configuração dos polígonos do estudo de caso 

 
Fonte: Autor. 

 

Os dados da Tabela 10 demonstram a formação do banco de dados do estudo 

de caso, com os dados referentes à soma dos três endereços completos. Conforme 

já relatado anteriormente, para a formação deste banco não se tem os modelos nem 

as categorias dos veículos, apenas a distinção por identificador único (coluna id), cada 

id correspondente a um motorista diferente. Para a formação da tabela, foram 

somadas as contribuições no estudo em quantidades de arquivos e o peso em 

quantidade de linhas de cada id do estudo. 
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Tabela 10 - Formação do banco de dados do estudo de caso 

 
Fonte: Autor. 

 

Tais arquivos possuem as mesmas configurações das etapas anteriores, 

possuindo dados discriminados em colunas que permitem a filtragem das linhas que 

Id Arquivos Peso (linhas)
443.184                   3 2782

1.560.390                1 4216
1.871.677                2 168
8.357.538                5 5885

23.073.837              3 3100
32.592.354              1 1813
37.227.939              1 2720
39.357.619              1 20
46.013.262              1 2102
51.185.135              1 415
62.319.996              3 5149
68.660.220              2 2579
69.208.547              1 996
70.583.976              3 4612
88.207.402              4 11749
91.909.829              1 1649
99.019.799              1 496

104.011.668           13 46036
112.740.302           4 2670
116.793.327           1 3584
120.139.462           1 836
125.545.509           1 4125
127.182.967           2 4256
132.115.149           3 12437
153.995.638           3 16202
156.614.728           1 4632
161.161.230           7 16470
162.873.797           2 4398
164.475.449           3 10382
165.850.545           3 12888
183.447.848           1 2702
190.916.919           3 18611
191.818.824           3 9596
195.031.623           5 16151
196.280.992           17 37167
207.886.197           5 12733
219.313.844           3 3480
239.111.473           1 2035
241.767.904           1 1455
254.266.486           1 918
259.700.715           1 2228
265.341.719           3 4807
267.965.383           2 1819

43 124 303069
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pertencem a cada um dos polígonos por meio de geolocalização e permitem a leitura 

e computação dos valores de velocidade e aceleração externa do eixo vertical (EAZ). 

As linhas do conjunto de dados foram cortadas em todos os casos onde a velocidade 

instantânea foi menor que 10 km/h. 

Sendo assim, para a realização do estudo de caso, a equação da reta de 

correlação ajustada entre o IRI e o desvio-padrão populacional de EAZ, obtida nas 

campanhas anteriores, terá suas ordenadas e abscissas invertidas. Mas nas primeiras 

campanhas o Sd.pop encontrava-se no papel da variável dependente, ou seja, 

assumia um valor em função do IRI do pavimento, no estudo de caso, serão 

calculados o Sd.pop de cada uma das vias, com os dados obtidos do banco do projeto, 

que deverá resultar em uma grandeza estimada de irregularidade da via, chamada na 

equação 06 de IRI . 

 

Sd.pop = â (IRI) + 𝑏 

∴ 

IRI  =   
(Sd. pop − 𝑏) 

â
   

...............(06) 

Onde:  

Sd.pop = desvio padrão populacional do conjunto de dados 

 â 𝑒 𝑏 = coeficientes de formação da equação da reta de correlação 

IRIest = Indicador de irregularidade superficial do pavimento 

Desta forma, as métricas definidas e o método estabelecido nesta pesquisa 

poderão ser aferidos dentro da proposta para o qual foram desenvolvidos, pois, de 

acordo com a avaliação visual prévia de cada uma das vias, haverá uma expectativa 

da faixa de valores de irregularidade estimada, de acordo com as classificações de 

referência DNIT (2003). Portanto, tais sejam os valores de IRI.est para cada uma das 

três vias estudadas, podem-se verificar se estão contidos dentro de tais limites 

estimados pelos levantamentos de campo. 
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4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo, foram explorados os resultados obtidos no programa 

experimental desta pesquisa, buscando as considerações necessárias para 

entendimento dos valores e conclusões sobre os experimentos e estudos de caso 

realizados. Apresentam-se os resultados seguindo a mesma ordem do capítulo do 

programa experimental, representados os resultados dos ensaios, das duas 

campanhas de coleta de dados realizadas e, por fim, o estudo de caso. 

4.1 Resultados dos ensaios de irregularidade superficial com Merlin 

Os ensaios de irregularidade realizados com o equipamento MERLIN, mostram 

que foram determinados os valores de IRI do pavimento, e, desta forma, adquiridas 

as informações básicas necessárias da condição de cada um dos trechos entre de T1 

e T12, para a conformação da análise do objeto de estudo. As informações da 

condição do pavimento são consequências dos valores de IRI, seguindo indicação do 

manual de gestão do pavimento (DNIT, 2011), as informações compiladas referem-se 

aos resultados apresentados nos dados da Tabela 11.  

 
Tabela 11 – Resultados dos ensaios de Merlin tabulados 

 
Data Medida IRI (mm/m) Condição 

23/03/2019 T01 5,77 Regular 

23/03/2019 T02 10,48 Péssima 

07/04/2019 T03 14,72 Péssima 

07/04/2019 T04 13,31 Péssima 

07/04/2019 T05 10,95 Péssima 

28/04/2019 T06 8,13 Ruim 

28/04/2019 T07 4,83 Regular 

28/04/2019 T08 3,89 Boa 

28/04/2019 T09 4,80 Regular 

26/05/2019 T10 6,24 Ruim 

26/05/2019 T11 6,72 Ruim 

26/05/2019 T12 9,04 Péssima 

Fonte: Autor. 
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Conforme requisito previsto para a referência do objeto de estudo, e a 

qualidade das análises realizadas, os valores obtidos de IRI (Gráfico 6), possuem uma 

variação de boa até péssima, com valores entre 3,89 e 14,72, respectivamente, o que 

permitirá a condução das análises de correlação entre os métodos que serão 

estudados. 

 

Gráfico 6 - Valor de IRI por trecho 

 

Fonte: Autor 

 

Estes resultados evidenciam como ficam bem definidos os valores dos trechos, 

seguindo, portanto, para as etapas seguintes onde será realizada a coleta de dados 

para o devido cruzamento com os valores de IRI. 
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4.2 Resultados obtidos na primeira campanha exploratória - Small Data 

Os estudos efetuados na primeira campanha culminaram em resultados que se 

apresentam com uma boa aderência ao que foi premissado para esta etapa, 

confirmando-se que a configuração de coleta, armazenamento e computação dos 

dados pode representar o fenômeno observado no objeto de estudo e comparar-se 

numericamente ao valor de IRI. 

Para esta etapa, onde foram computados os dados dos 12 trechos do estudo e 

avaliada sua dispersão em torno da média, por meio do cálculo realizado do desvio 

padrão populacional (Sd.pop). Os dados da Tabela 12 representam, portanto, o 

resultado da operação de cálculo do Sd.pop, via algoritmo, para cada um dos 

conjuntos, entre T1 e T12, colocados lado a lado com o IRI correspondente àquele 

trecho, juntamente a seu peso em linhas. 

 

Tabela 12 - Valores correspondentes de IRI e Sd.pop calculados para os conjuntos 
entre T1 e T12 

 
Trecho IRI Sd.pop Peso (linhas) 

T1 5,77 2,2685 2.503 

T2 10,48 4,8381 1.696 

T3 14,72 6,0328 2.632 

T4 13,31 6,0794 2.268 

T5 10,95 5,7450 1.564 

T6 8,13 3,1197 1.878 

T7 4,83 2,5249 2.264 

T8 3,89 2,4366 2.142 

T9 4,80 2,9884 2.171 

T10 6,24 3,4128 3.854 

T11 6,72 2,2729 1.734 

T12 11,42 9,4694 1.773 

Fonte: Autor. 
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Por fim, foi traçado, o gráfico de dispersão onde foram posicionadas as 

variáveis IRI, como referência, nos eixos x e Sd.pop, como variável dependente, no 

eixo y. Ainda nos dados do Gráfico 7, é traçada a reta correspondente à regressão 

linear feita para as duas variáveis, por tratar-se de um fenômeno físico, onde não haja 

desvios-verticais em relação à reta imaginária de IRI, a dispersão dos valores de 

vibração em torno da média (Sd.pop) também seja igual a zero, portanto, a equação 

da reta traçada é forçada à origem (0,0). 

 

Gráfico 7 – Correlação linear do IRI versus desvio-padrão populacional, para os 
conjuntos T1 a T12 

 

 
Fonte: Autor. 

 

Com a reta de correlação linear ajustada e definida pela equação y = 0,5029x, 

e com seu coeficiente de determinação (R²) no valor de 0,9281, pode-se inferir que o 

modelo estudado representa bem o fenômeno estudado e que a equação ajustada é 

muito fiel aos valores observados do Sd.pop em função do crescimento de IRI no 

estudo. 

Com estes resultados obtidos na primeira campanha de coleta de dados, a 

pesquisa seguiu sendo conduzida de modo a estudar a influência de outros fatores, 

como acréscimo no volume e na variedade dos dados, com coletas em mais modelos 

de veículos, com dimensões e pesos distintos e também o parâmetro da amostra de 

dados e influência da velocidade de tráfego na análise. 
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4.3 Resultados obtidos na segunda campanha exploratória Big Data 

Para a segunda campanha de coleta de dados, foi mantido o mesmo objeto de 

estudo, porém incrementando de modo massivo a quantidade de dados que virão 

contribuir com sua computação. Desta forma, espera-se entender a influência do 

volume de dados na análise e também na consistência do método, que foi validado 

pela primeira campanha.  

A metodologia de coleta, tratamento, computação e cálculos foi rigorosamente 

a mesma da primeira campanha, excluindo-se apenas o tráfego em um dos 12 

trechos, o que não prejudica em nenhuma forma, a conformação dos estudos. Os 

trechos continuam com os mesmos nomes, apenas excluindo-se o “T2”. 

Conforme observado, o comportamento dos dados em grande volume segue 

sendo de incremento da dispersão em torno da média, portanto continuando o valor 

de Sd.pop aquele mais representativo para o conjunto. Nos dados da Tabela 13, são 

exibidos os resultados dos cálculos de Sd.pop, tabulados junto ao IRI de cada um dos 

trechos, e o peso em linhas de cada trecho. 

 
Tabela 13 – Formação dos conjuntos por trechos dos dados do banco “Big data” 
 

Trecho IRI Sd.pop Peso (linhas) Vm 

T1 5,7740 2,8004 19.226 37,39 

T3 10,4840 6,8444 65.766 33,95 

T4 13,3110 6,1323 37.824 34,56 

T5 10,9550 5,5167 5.795 37,06 

T6 8,1290 3,2654 35.458 36,54 

T7 4,8320 2,6662 42.069 34,30 

T8 3,8900 2,5415 38.539 32,15 

T9 4,8020 3,3969 36.060 35,60 

T10 6,2450 4,3151 174.210 33,35 

T11 6,7160 2,9171 35.200 39,43 

T12 11,4260 8,3434 56.692 33,79 

Fonte: Autor. 

 

Nesta segunda campanha, foram acrescentadas as informações de velocidade 

da velocidade (Vm) que representa a média dos valores de velocidade instantânea 
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nos conjuntos entre T1 e T12. O fenômeno físico do aumento da vibração no veículo 

em velocidades maiores, percebido ao trafegar, será abordado no capítulo seguinte.  

Mesmo premente a preocupação com a influência da velocidade na análise, 

conforme pode ser observado nos dados da Tabela 12, os valores de Vm 

apresentaram-se muito próximos entre si, não motivando qualquer indicação de 

alteração dos resultados do aumento da dispersão em função da velocidade dentro 

do espaço amostral analisado. Vale ressaltar que esta premissa ainda será tema deste 

estudo. 

Com os resultados obtidos e expostos nos dados da Tabela 12, pôde ser 

realizada a etapa de estudo da relação entre os valores de Sd.pop e do IRI referentes 

ao pavimento, nos trechos T1 a T12. Para tal foi plotado o Gráfico 8  

 
Gráfico 8 - Correlação linear do IRI versus Sd.pop, para os conjuntos T1 a T12 do Big 
Data  

 
Fonte: Autor. 

 

Assim como na primeira campanha, o modelo representou de modo satisfatório 

o fenômeno estudado. Com a reta de correlação linear também foi forçada a origem, 

ajustada e definida pela equação y = 0,5246x, e com seu coeficiente de determinação 

(R²) no valor de 0,9670. 

Comparando, portanto, os resultados obtidos na primeira e na segunda 

campanha de coleta de dados, até mesmo as equações das retas de correlação têm 

parâmetros muito parecidos, ficando evidente que a confiança no modelo preparado 
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para coleta e tratamento de dados, e que este entrega a capacidade de estimar, com 

grande chance de acerto, o coeficiente de irregularidade do trecho de uma 

determinada via que se deseje. 

 

4.4  Estudo do impacto da velocidade nos resultados da segunda 

campanha exploratória 

Por meio da observação prática ao longo do processo de coleta de dados, e 

com a possibilidade de visualização dos dados em tempo real ao longo da coleta, foi 

evidenciada a velocidade de tráfego na coleta dos dados. Deste modo, ao longo da 

segunda campanha de coleta de dados, foi buscado, intencionalmente, variar a 

velocidade no circuito, realizando voltas com velocidades médias diferentes para 

posterior exploração deste fator. 

Como os dados gravados possuem em suas linhas a informação da velocidade 

instantânea, portanto, é possível filtrar estes dados em faixas para visualização das 

diferenças de dispersão nas diferentes faixas. Para este estudo, portanto, 

inicialmente,  foram formados quatro conjuntos exibidos nos dados da Tabela 14. Os 

dados, que já haviam previamente sido filtrados das velocidades menores que 10 

km/h, são dos trechos entre T1 e T3, que possuem valores de IRI menor e maior valor, 

e foram cortados em duas faixas de velocidade, (i) menor que 40 Km/h; (ii) maior que 

40 Km/h. 

Tabela 14 - Formação dos conjuntos de trechos por faixas de velocidade, com dados 
do “Big data” 
 

Trecho IRI Faixa Vel. (Km/h) Peso (linhas) Vm (Km/h) 

T1.1 5,7740 10<Vel<40 26.294 28,30 

T1.2 5,7740 Vel>40 18.764 50,13 

T3.1 10,4840 10<Vel<40 46.737 28,16 

T3.2 10,4840 Vel>40 16.065 50,81 

Fonte: Autor. 

 

Para a primeira observação, foram plotados nos Gráficos 09 e 10, os dados dos 

trechos T1.1 e T1.2, respectivamente, para visualização das diferenças entre os dados 

de 5.000 linhas aleatórias no conjunto. 
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Gráfico 9 - Plotagem do valor de aceleração vertical EAZ, em corte de 500 linhas do 
conjunto T1.1 Big Data  

 

Fonte: Autor. 

 
 
Gráfico 10 - Plotagem do valor de aceleração vertical EAZ, em corte de 500 linhas do 
conjunto T1.2 Big Data  

 

Fonte: Autor. 
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Para a segunda observação foram plotados os Gráficos 11 e 12, com dados 

dos trechos T3.1 e T3.2, respectivamente, também em 5.000 linhas aleatórias nos 

conjuntos. 

 
Gráfico 11 - Plotagem do valor de aceleração vertical EAZ, em corte de 500 linhas do 
conjunto T3.1 Big Data  

 
Fonte: Autor. 

 
Gráfico 12 - Plotagem do valor de aceleração vertical EAZ, em corte de 500 linhas do 
conjunto T3.2 Big Data  

 
Fonte: Autor. 
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Conforme pode ser observado nos gráficos plotados, é evidente o incremento 

na dispersão em conformidade ao acréscimo da velocidade. Ainda é importante 

observar que o fenômeno é mais acentuado, quando se trata de vias de pavimento de 

pior qualidade, como é o caso do T3.  

Tendo em vista estas diferenças observadas, propõe-se um estudo voltado a 

todo o banco de dados Big Data, a fim de compreender a relação das diferentes faixas 

de velocidade na correlação obtida. Para isto, foi feito um trabalho de redistribuir e 

separar todos os trechos em subgrupos de faixas de velocidade, iniciando-se na faixa 

entre 10 e 20 Km/h e crescendo em intervalos com acréscimo de 5 em 5 Km/h. 

Como em todo o estudo, a referência IRI permaneceu inalterada, sendo nesta 

etapa calculado o Sd.pop de cada subconjunto dos trechos, conforme pode ser 

observado nos dados da Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Cálculo do Sd.pop dos conjuntos de trechos por faixas de velocidade, com 
dados do “Big data” 
 
  T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

IRI 5,77 14,72 13,31 10,95 8,13 4,83 3,89 4,80 6,24 6,71 11,42 

Sd.pop_1020 1,547 1,951 3,568 - 1,475 1,975 1,401 1,298 1,565 1,533 4,066 

Sd.pop_2025 1,610 4,121 3,148 3,855 2,108 1,458 1,608 1,797 2,458 1,561 5,514 

Sd.pop_2530 1,912 4,925 4,415 3,896 2,704 2,342 2,163 2,089 2,934 2,059 7,328 

Sd.pop_3035 2,310 5,119 6,037 5,193 3,532 2,797 2,810 2,887 4,562 2,523 8,153 

Sd.pop_3540 2,640 8,018 5,828 4,698 4,686 2,884 3,122 2,908 5,683 2,487 8,564 

Sd.pop_4045 3,734 6,566 8,459 5,627 2,992 3,374 3,053 3,406 5,459 2,874 7,437 

Sd.pop_4550 3,442 8,916 8,332 7,290 3,495 3,195 3,410 5,721 5,331 3,357 12,520 

Sd.pop_5055 3,446 10,403 9,477 9,021 2,457 3,256 3,426 3,558 5,137 3,983 11,894 

Sd.pop_5560 4,131 12,105 8,114 7,834 2,582 3,336 4,138 6,399 7,595 2,731 13,834 

Sd.pop_6065 3,098 12,174 5,648 9,008 3,715 3,802 2,335 5,090 6,137 4,744 13,477 

Sd.pop_6570 3,266 13,154 5,004 7,738 3,485 1,826 - 3,765 - 5,027 12,245 

Sd.pop_Big 2,800 6,844 6,132 5,517 3,265 2,666 2,542 3,397 4,315 2,917 8,343 

Fonte: Autor. 

 

Com estes dados, é possível, portanto, retraçar para cada um dos conjuntos 

uma nova reta de correlação e, com isto, avaliar seu comportamento em relação ao 

IRI em todas as faixas propostas. As retas foram traçadas nos dados do Gráfico 13 

para cada um dos conjuntos de dados em relação ao IRI, da mesma forma como foi 

realizada nas campanhas anteriores. 
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Gráfico 13 - Correlação linear entre IRI e as faixas de velocidade Big Data 

 
Fonte: Autor
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Para melhor visualização, os valores de coeficientes angulares das retas (â) e 

R² foram tabulados e estão nos dados da Tabela 16, juntamente com a velocidade 

média obtida no conjunto e seu peso em linhas. 

 
Tabela 16 - Valores de coeficiente angular e R² para cada faixa de velocidade do Big 
Data  
 
  R² â Peso (linhas) 

Sd.pop_1020 0,8965 0,2166 76.481 

Sd.pop_2025 0,9690 0,2885 312.729 

Sd.pop_2530 0,9793 0,3543 295.187 

Sd.pop_3035 0,9509 0,4458 231.617 

Sd.pop_3540 0,9481 0,5173 240.814 

Sd.pop_4045 0,9458 0,5464 166.422 

Sd.pop_4550 0,9567 0,6355 116.102 

Sd.pop_5055 0,9620 0,6890 82.891 

Sd.pop_5560 0,9083 0,7188 66.965 

Sd.pop_6065 0,9235 0,6894 38.574 

Sd.pop_6570 0,8994 0,6425 13.497 

Sd.pop_Big 0,9670 0,5246 1.312.914 

Fonte: Autor. 

 

Como pôde ser observado nos Gráficos e Tabelas anteriores, com os dados 

dos conjuntos de velocidade plotados e descritos, existe uma relação visível entre o 

crescimento do coeficiente angular das retas de correlação e as correspondentes 

faixas de velocidade maiores. Também é evidente que, os maiores R² do conjunto 

referem-se aos que se encontram mais próximos da velocidade média obtida no 

conjunto completo e utilizados como referência aos demais. 

Com estes resultados obtidos, duas opções são possíveis para futuras 

ponderações de conjuntos de dados, de acordo com a velocidade: (i) Testar se o 

conjunto possui velocidades próximas aos valores médios de construção da 

correlação obtida neste estudo, ou seja, valores de velocidade média que girem em 

torno de um intervalo entre 25 e 45 Km/h; (ii) Ou, para valores fora desta faixa prevista, 

estabelecer uma relação indexada entre as equações obtidas. 
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Para elaboração da indexação prevista, foram calculados, conforme a equação 

07, os coeficientes proporcionais de cada um dos trechos em relação ao coeficiente 

angular do volume de dados completo. 

 
â

â _
............................................(07) 

Para cada um dos conjuntos em faixas de velocidade, foi calculado um â  , 

o que permitirá a correção das faixas de irregularidade estimada, quando os valores 

forem distantes do valor do intervalo atribuído. Os valores estão exibidos nos dados 

da Tabela 17. 

 
Tabela 17 – Valores de coeficiente angular e R² para cada faixa de velocidade do Big 
Data  
 
  R² â Vm â.index 

Sd.pop_1020 0,8965 0,2166 17,88 0,443 

Sd.pop_2025 0,9690 0,2885 22,65 0,590 

Sd.pop_2530 0,9793 0,3543 27,46 0,725 

Sd.pop_3035 0,9509 0,4458 32,42 0,912 

Sd.pop_3540 0,9481 0,5173 37,67 1,058 

Sd.pop_4045 0,9458 0,5464 42,24 1,117 

Sd.pop_4550 0,9567 0,6355 47,28 1,300 

Sd.pop_5055 0,9620 0,6890 52,43 1,409 

Sd.pop_5560 0,9083 0,7188 57,38 1,470 

Sd.pop_6065 0,9235 0,6894 62,09 1,410 

Sd.pop_6570 0,8994 0,6425 66,68 1,314 

Sd.pop_Big 0,9670 0,5246 35,15 1,000 

Fonte: Autor 

 

Para melhor visualização dos valores de â ,foi plotado nos dados do Gráfico 

14. 
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Gráfico 14 - Exibição do â.index para cada uma das faixas de velocidade do Big Data  

 

Fonte: Autor 

 

Pode ser observado que os valores de â  mais se aproximam e distanciam-

se do valor médio, porém, para velocidades maiores existe uma tendência de 

diminuição dos valores, o que não pôde ser avaliado nesta pesquisa por falta de dados 

com velocidades maiores no circuito. 

A formulação obtida, portanto, para a métrica estabelecida pela equação 

definida na segunda campanha passa a ser escrita, conforme a equação 08. 

 

Sd.pop =  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 x 0,5246 (IRI)  ...........................(08) 

 

Em aplicações práticas, portanto, deve-se sempre testar a velocidade média do 

trecho estudado, validando se está contida no intervalo da opção 1. Caso contrário, 

poderá ser feita a compensação da reta de correlação com a equação 08, 

normalizando seus dados e resultados com os índices estabelecidos e, como o 

volume de dados é tão grande, permite que sempre se opte fazer cortes nos arquivos 

com velocidades muito distantes da média disposta. 
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4.5 Estudo da quantidade de pontos x R² na primeira campanha  

Ao passarmos da primeira para a segunda campanha, no que se trata do 

volume de dados, o crescimento foi exorbitante, aumentando em volume bruto, em 

uma escala de mais de 2.300%. Com os comparativos realizados, puderam ser 

observados resultados positivos no que diz respeito à aderência dos coeficientes 

previstos, mesmo com um volume enorme de dados à disposição. 

Em todas as análises realizadas, tomando como referência o objeto do estudo 

principal, sendo o IRI do pavimento, entretanto, faz-se necessária a abordagem de 

qual poderia ser o volume mínimo de dados necessários para que a análise continue 

verdadeira. Portanto, cabe analisar esta premissa de exploração dos dados em uma 

ordem inversa, checando o crescimento paulatino dos mesmos e os resultados 

obtidos, em vias de obter as referências de valores mínimos e ótimos de correlação 

com a suficiente quantidade. 

Com este objetivo premente, foram retrabalhados os dados da primeira 

campanha de coleta em observância à trabalhabilidade do banco de dados em menor 

volume e maior conhecimento dos registros realizados. Por meio do mesmo método 

utilizado anteriormente de localização geográfica registrada nas linhas dos arquivos, 

foram formados os conjuntos entre T1 e T12. 

Adicionalmente, tomando como medida dos dados os arquivos gerados para 

os estudos, foram subdivididos os conjuntos formadores dos trechos em subconjuntos 

internos, resultantes da contribuição de cada arquivo separado. Os dados do Gráfico 

15 correspondem ao trecho T1 da análise, plotado com os pontos identificados, de 

acordo com seu arquivo original gerador.  
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Gráfico 15 - Separação do conjunto de dados T1 Small Data em arquivos 

 
Fonte: Autor 

 

Tendo em vista que o banco Small data é formado por um total de 11 arquivos 

que contribuem somando linhas para cada um dos trechos separados 

geograficamente, foi tomada a medida do arquivo para crescimento gradual do banco 

desta análise. A estratégia deste experimento, consiste em agregar um arquivo por 

vez para cada um dos conjuntos, entre T1 e T12, crescendo a quantidade de pontos 

de cada um dos mesmos até o total obtido na primeira campanha de análise. 

Nos dados do Gráfico 16, estão plotados os dados de Sd.pop, em relação ao 

IRI, de cada um dos trechos entre T1 e T12, nos 11 subconjuntos, começando por 

apenas um arquivo até atingir o total dos 11 arquivos originais do estudo.  
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Gráfico 16 - Correlação linear entre Sd.pop e IRI para cada um dos subconjuntos, crescendo por arquivo adicionado 
 

 
Fonte: Autor. 
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A principal métrica de correlação é o mesmo IRI do pavimento, que é o objeto 

de estudo principal e referência de toda pesquisa, portanto, espera-se observar o 

comportamento do coeficiente de correlação (R²) em função de cada um dos 

acréscimos de linhas realizados aos conjuntos. Para melhor visualização, os valores 

de R², foram tabulados e estão nos dados da Tabela 18, juntamente com seu peso 

em linhas para cada uma das funções plotadas que foram agregando pontos 

sucessivamente. 

 
Tabela 18 - Valores de coeficiente angular e R² para cada faixa de velocidade do Big 
Data  
 

Conjunto R² Peso médio (linhas) Peso total (linhas) 

Sd.pop Arq. 01 0,711362 323 4.142 

Sd.pop Arqs 01 e 02 0,745577 813 10.414 

Sd.pop Arqs 01 a 03 0,755315 925 11.854 

Sd.pop Arqs 01 a 04 0,798142 1.096 14.045 

Sd.pop Arqs 01 a 05 0,809893 1.229 15.765 

Sd.pop Arqs 01 a 06 0,828079 1.414 17.929 

Sd.pop Arqs 01 a 07 0,849249 1.628 20.429 

Sd.pop Arqs 01 a 08 0,864607 1.802 22.424 

Sd.pop Arqs 01 a 09 0,865304 1.906 23.633 

Sd.pop Arqs 01 a 10 0,870022 2.057 25.235 

Sd.pop Arqs 01 a 11 0,871758 2.178 26.634 

Fonte: Autor. 

 

Como pode ser observado nos Gráficos e Tabelas anteriores, com o 

crescimento da quantidade de dados nos subconjuntos formadores de cada um dos 

trechos, o coeficiente de correlação tende a subir, estabilizando-se em um valor 

próximo de 85%, que, por sua vez, é o melhor valor de correlação obtido. 

Para melhor observar este fenômeno de crescimento do R² em função da 

quantidade de pontos, foram plotados os dados do Gráfico 17, onde pode ser visto 

seu crescimento com maior inclinação nas primeiras leituras, aproximando-se de uma 

assíntota próxima ao valor máximo com um mínimo de 1.700 pontos, média para cada 

um dos trechos, entre T1 e T12. 
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Gráfico 17 - Plotagem do coeficiente de correlação (R²) das equações de correlação 
do Sd.pop com o IRI em função do crescimento do número de pontos médio por trecho 

 
Fonte: Autor 

 

Como foi observado na segunda campanha de coleta de dados, onde o total de 

pontos líquidos, ou seja, aqueles efetivamente utilizados que compuseram os 

conjuntos entre T1 e T12 subiu cerca de 26.000 linhas para mais de 1,3 milhões, por 

sua vez o coeficiente obtido na segunda campanha foi R² = 0,967. Este valor, em 

suma, representa a melhor condição de correlação entre o fenômeno observado com 

os dados coletados.  

Este estudo realizado demonstra que a variação dos dados e dos resultados 

em função da quantidade de linhas, e como se pode observar, a influência mais crítica 

para a melhor correlação dos resultados com o objeto de estudo está em obter uma 

amostra suficiente de dados. Podendo-se, desta forma, assumir que o incremento 

superlativo da quantidade de linhas não é tão impactante quanto a obtenção de um 

número mínimo de linhas que componham a leitura de uma determinada via. 
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4.6 Resultados do estudo de caso 

Os endereços escolhidos para o estudo de caso passaram por avaliação visual, 

determinando as suas características evidenciadas por relatório fotográfico da ida a 

campo. Com as definição das características marcantes, para cada um dos trechos 

foi estimada uma faixa de valores esperados de irregularidade, de acordo com a 

normativa do manual de pavimentos do DNIT (2011).  

Em contrapartida, com os dados ora levantados para cada um dos trechos, 

foram calculados os indicadores estipulados nesta campanha nas etapas anteriores. 

Por fim, foram cruzadas as informações e obtidos os resultados aqui apresentados. 

Cabe ressalva de que, apesar de realizadas inspeções visuais nos locais dos 

estudos, foram escolhidos endereços notadamente conhecidos em função de suas 

características principais. Conforme estabelecido nos objetivos da pesquisa, não há 

intenção de, com os resultados aqui obtidos, determinar com exatidão os indicadores 

de irregularidade das vias estudadas. É objetivo do estudo a estimativa da qualidade 

global das vias onde se trafega uma frota de carros instrumentados, com isso realizar 

um levantamento contínuo e em nível de rede do pavimento urbano. 

  



88 
 

 
 

4.6.1 Avenida Europa 

O trecho escolhido na Avenida Europa, região dos Jardins de São Paulo possui 

pavimento com características marcantes de conforto ao trafegar da via, como pode 

ser observado, o resultado obtido está dentro do intervalo de IRI estimado, o que 

denota que os intervalos de predição e a métrica estabelecida têm validade e podem, 

dentro da sua proposta estabelecida prever a condição do pavimento de modo 

satisfatório. 

Visualmente avaliada sem a presença de defeitos superficiais, como trincas, 

remendos e deformações. Como pode ser notado nos dados da Figura 25, o 

pavimento, no período da análise, apesar da conservação, não denota traços de 

recapeamento recente, indicando uma faixa de IRI estimada entre 2,5 e 4,5, o que 

define uma qualidade entre ótima e boa. 

 
Figura 25 – Avaliação visual realizada na Avenida Europa 

 
Fonte: Autor 

 

Os dados para computação da Avenida Europa foram coletados no sistema 

com uma janela de tempo de 30 dias e estão resumidos na Tabela 19, onde são 

apresentados os resultados obtidos na análise e suas respectivas características de 

(i) Quantidade de “Ids” (Motoristas) diferentes; (ii) Peso em linhas dos dados, 
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atendendo ao mínimo necessário para a correlação obtida ter validade; (iii) Velocidade 

média, para que, conforme observado anteriormente, caso sejam muito altas, possam 

ser corrigidas 

 
Tabela 19 - Resultados obtidos por computação dos dados do estudo de caso da Av. 
Europa 
 

 
Fonte: Autor 

 
O valor de Sd.pop resultante do estudo, conforme estipulado, está 

correlacionado diretamente com o valor de IRI.est pela equação obtida como resultado 

da segunda campanha de observação. Como podem ser vistos, os parâmetros de 

quantidade de linhas e velocidade média estão checados em relação aos estudos 

específicos destes parâmetros, portanto, a comparação e a análise são verdadeiras e 

a correlação pode seguir a discorrer. 

Traçando o par Sd.pop e IRI.est com a equação de correlação estimada 

definida por IRI. est =  (0,5246) x Sd. pop, são obtidos os resultados explícitos nos 

dados da Figura 26, já posicionados graficamente dentro do intervalo de IRI premente 

pela análise visual. 

 
Figura 26 – Resultado obtido no estudo de caso da Avenida Europa 

 
Fonte: Autor. 

Como pode ser observado, o resultado obtido está dentro do intervalo de IRI 

estimado para uma via de boa qualidade, dentro destes intervalos denota a predição 

estabelecida. A métrica traçada, portanto, tem validade e pode, dentro de sua 

proposta estabelecida prever a condição do pavimento de modo satisfatório. 

Endereço Quant. Ids Peso (linhas) Velocidade média (Km/h) Sd.pop

Avenida Europa 33 209.775                  35,21 1,9723
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4.6.2 Avenida Presidente Wilson - Asfalto 

O trecho escolhido na Avenida Presidente Wilson, região do Ipiranga, na cidade 

de São Paulo possui pavimento com características evidentes de deterioração por 

intempéries e tráfego na região. Os muitos buracos abertos na via evidenciam que o 

método construtivo foi fazer apenas uma camada de capa asfáltica sobre o pavimento 

de paralelepípedo já existente, porém sem manutenção há anos. 

São visíveis os muitos defeitos da via como trincas, desplacamento, buracos 

abertos e deformações provenientes de remendos realizados e carga superficial. 

Conforme indicação do manual DNIT deve ser classificada como via de “pavimento 

deteriorado”, com alto desgaste, com isso sua faixa de irregularidade estimada deverá 

estar compreendida entre 8,0 e 14,5 mm/m, o que define uma qualidade péssima para 

o pavimento. Nos dados da Figura 27 fica exemplificado o levantamento visual 

realizado. 

 
Figura 27 - Avaliação visual realizada na Avenida Presidente Wilson em sua porção 
pavimentada em asfalto 

 
Fonte: Autor. 

 

Os dados coletados para computação da Avenida Presidente Wilson, em sua 

porção pavimentada em asfalto, estão resumidos na Tabela 20, onde são 
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apresentados os resultados obtidos na análise e suas respectivas características de 

(i) Quantidade de Id’s (Motoristas) diferentes; (ii) Peso em linhas dos dados, 

conferindo-lhes garantia de o mínimo necessário para a correlação obtida ter validade; 

(iii) Velocidade média, para que, conforme observado anteriormente, caso sejam 

muito altas possam ser corrigidas. 

 
Tabela 20 – Resultados obtidos por computação dos dados do estudo de caso da Av. 
Presidente Wilson em trecho pavimentado em asfalto 
 

 
Fonte: Autor. 

 

O valor de Sd.pop resultante do estudo, conforme estipulado, está 

correlacionado diretamente com o valor de IRI.est pela equação obtida como resultado 

da segunda campanha de observação. Como podem ser vistos, os parâmetros de 

quantidade de linhas e velocidade média estão checados em relação aos estudos 

específicos destes parâmetros, portanto, a comparação e a análise são verdadeiras e 

a correlação pode seguir a discorrer. 

Traçando o par Sd.pop e IRI.est com a equação de correlação estimada, 

definida por IRI. est =  (0,5246) x Sd. pop, obtêm-se os resultados explícitos na 

Figura 28, já posicionados graficamente dentro do intervalo de IRI premente pela 

análise visual. 

  

Endereço Quant. Ids Peso (linhas) Velocidade média (Km/h) Sd.pop

Avenida Presidente 
Wilson Pavimentada

9                      28.619 28,53 7,7753
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Figura 28 - Resultado obtido no estudo de caso da Avenida Presidente Wilson em 
trecho pavimentado 

 

Fonte: Autor. 

 

Embora não esteja dentro do intervalo previsto, o valor obtido de IRI estimado, 

de acordo com o método estabelecido, está muito próximo do limite do valor, em uma 

diferença apenas de 2,21% do valor máximo. Este resultado indica, que apesar da 

proximidade do valor obtido, dentro de um erro muito pequeno, ainda pode existir um 

refinamento dos coeficientes, sobretudo quando houver valores de IRI muito altos nas 

vias. 

Entretanto, vale ressaltar que a depender do modelo de classificação definida, 

como sugere o próprio DNIT (2003) qualquer valor maior que 5,5 mm/m pode ser 

considerado um IRI péssimo, o que validaria a análise realizada.  
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4.6.3 Avenida Presidente Wilson - Paralelepípedo 

O último trecho escolhido também se encontra na Avenida Presidente Wilson, 

região do Ipiranga, na cidade de São Paulo, porém em outro trecho com numeração 

de rua maior. Este trecho escolhido possui pavimento com características marcantes 

de calçamento antigo com paralelepípedo e algumas pequenas áreas de uma fina 

capa de pavimento asfáltico já muito deteriorada. 

Em razão destas características, são esperados grandes valores de dispersão 

nos dados e é notório um desconforto muito alto ao trafegar. Conforme indicação do 

manual DNIT deve ser classificada como via de “pavimento deteriorado”, com alto 

desgaste, com isso sua faixa de irregularidade estimada deverá estar compreendida 

entre 10,0 e 18,5 mm/m o que pode ser definido como qualidade péssima para o 

pavimento. Nos dados da Figura 29, o levantamento visual realizado fica 

exemplificado. 

 
Figura 29 - Configuração dos polígonos do estudo de caso 

 
Fonte: Autor 

 

Os dados coletados para computação da Avenida Presidente Wilson, em sua 

porção pavimentada, estão resumidos na Tabela 21, onde são apresentados os 
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resultados obtidos na análise e suas respectivas características de (i) Quantidade de 

Id’s (Motoristas) diferentes; (ii) Peso em linhas dos dados, conferindo-lhes garantia de 

o mínimo necessário para a correlação obtida ter validade; (iii) Velocidade média, para 

que, conforme observado anteriormente, caso sejam muito altas, possam ser 

corrigidas 

 
Tabela 21 - Resultados obtidos por computação dos dados do estudo de caso da Av. 
Presidente Wilson no trecho predominante de paralelepípedo 
 

 
Fonte: Autor. 

 

O valor de Sd.pop resultante do estudo, conforme estipulado, está 

correlacionado diretamente com o valor de IRI.est pela equação obtida como resultado 

da segunda campanha de observação. Como podem ser vistos, os parâmetros de 

quantidade de linhas e velocidade média estão checados em relação aos estudos 

específicos destes parâmetros, portanto, a comparação e a análise são verdadeiras e 

a correlação pode seguir a discorrer. 

Traçando o par Sd.pop e IRI.est com a equação de correlação estimada, 

definida por IRI. est =  (0,5246) x Sd. pop, os resultados explícitos são obtidos na 

Figura 30, já posicionados graficamente dentro do intervalo de IRI premente pela 

análise visual. 

 
  

Endereço Quant. Ids Peso (linhas) Velocidade média (Km/h) Sd.pop

Avenida Presidente 
Wilson Paralelepípedo

6                      19.591 32,80 8,8302
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Figura 30 - Resultado obtido no estudo de caso da Avenida Presidente Wilson em 
trecho de paralelepípedo 

 
Fonte: Autor. 

 

Como pode ser observado, o resultado obtido está dentro do intervalo de IRI 

estimado, para uma via de péssima qualidade, o que denota dentro destes intervalos 

a predição estabelecidas. A métrica traçada, portanto, tem validade e pode, dentro de 

sua proposta estabelecida prever a condição do pavimento de modo satisfatório. 
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5 CONCLUSÕES, OBSERVAÇÕES  

PARA TRABALHOS FUTUROS E  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, são observadas as etapas da pesquisa, e a partir de sua 

concepção, aprofundamento no tema e elaboração do programa experimental, são 

tecidas as conclusões e considerações finais sobre os resultados obtidos. Para trazer 

de forma mais clara as reflexões inerentes a cada passo da pesquisa, este capítulo 

foi ordenado em partes subsequentes, de acordo com o desenvolvimento da pesquisa. 

Também foram dispostas as observações referentes às lacunas e sugestões que 

poderão sustentar e embasar pesquisas futuras sobre o tema. 

5.1 Conclusões sobre os resultados da pesquisa 

As prerrogativas deste trabalho de pesquisa buscaram encontrar um meio de 

estabelecer uma forma de consolidar os dados coletados de aceleração em uma 

resposta à irregularidade do pavimento trafegado. Visto que são análises próprias de 

um conjunto de dados especificamente coletados para este fim, os objetivos desta 

pesquisa estão atrelados aos objetivos do projeto aos quais as análises foram 

adereçadas.  

Toda a pesquisa foi fundamentada em um contexto de obtenção consolidada 

dos dados, ou seja, realizando as coletas, instalações de dispositivos e todo programa 

experimental com a rigidez necessária para tornar possível a realização das metas e 

objetivos estabelecidos. Também os critérios para elaboração do programa 

experimental e desenvolvimento dos trabalhos e estudo de caso dependeram de um 

envolvimento e sinergia muito grande das informações, para que não houvesse 

desvios e erros referentes ao modelo de coleta de dados, visto que o objetivo foi que 

houvesse meios de expansão e escalabilidade do método proposto. 

A pesquisa baseou-se em etapas, primeiramente envidando esforços para 

estabelecer uma referência adequada do pavimento com características variadas, 

permitindo uma análise completa de suas condições. Baseada tecnicamente em um 
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método consolidado para quantificar as irregularidades dos trechos do pavimento 

escolhido, foram definidos os indicadores necessários para as análises. Definindo-se 

o objeto de estudo, puderam ser definidos também os espaços amostrais, com isso 

coletados os dados, modulados, conforme o necessário para a criação dos modelos 

de correlação entre as informações. 

As etapas subsequentes consistiram em exploração, tratamento e computação 

dos dados, separando-os em conjuntos e formando efetivamente os modelos para 

correlação com os indicadores do objeto de análise. Com a evolução da pesquisa, os 

resultados obtidos foram muito consistentes, tanto da sensibilidade na visualização 

das informações, como na capacidade relativa dos modelos criados ao descreverem 

os fenômenos observados. 

Constituem fatores determinantes para o sucesso dos resultados, como já 

disposto, a qualidade das informações coletadas, quando há sensores instalados o 

mais próximo da origem do efeito a que eles mensuram a reação. Também contribuem 

fatores como a quantidade de dados, visto que a coleta destes sensores é contínua e 

padronizada, permitindo o pleno acesso aos dados em etapas posteriores da análise. 

A tais etapas posteriores de análise de dados creditam-se também em grande 

parte na sustentação e consistência dos resultados obtidos. Ao passo que os dados 

crescem em volume e variedade, tarefas simples como visualização gráfica de pontos, 

plotagem de gráficos e mapas tornam-se árduas de realizar, caso não sejam feitas 

com recursos computacionais apropriados. Para tanto, foram criados programas 

específicos às tarefas premissadas nesta pesquisa, atendendo aos requisitos 

necessários e provendo, assim, condições para a realização do trabalho. 

Portanto, antes de falar especificamente dos resultados obtidos, pode-se 

afirmar com tranquilidade que a computação dos dados e cruzamento dos mesmos 

com a referência do objeto de estudo são, sob as configurações criadas, 

fundamentalmente confiáveis e capazes de trazer à luz informações e conclusões que 

se desejem à pesquisa. Ademais, com as programações realizadas, mais uma vez o 

tema de escalabilidade e possibilidade de utilizar as métricas criadas neste estudo 

podem ser tratados como factíveis, desde que observado o rigor da coleta e seu 

tratamento. 
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Em se tratando dos resultados específicos de cada uma das etapas realizadas, 

cada uma das campanhas de coleta de dados foram fundamentais para atingir os 

objetivos. A primeira campanha, em um formato reduzido, obteve celeridade na 

configuração e tratamento das informações. Ainda na primeira campanha foi possível 

entender o comportamento dos sensores, sua comparação empírica com a 

sensibilidade do pesquisador ao coletar os dados e, o mais importante, uma adequada 

formulação matemática e estatística para tratamento e estudo das informações, que 

evidenciou uma boa correlação dos fatores com o fenômeno observado.  

Com os resultados da primeira campanha, pôde-se planejar uma segunda 

campanha que, por sua vez, foi mais estruturada, com maior variabilidade nos dados 

e, sobretudo massificação dos mesmos, na taxa de mais de 2.600% de crescimento, 

além de uma frota diferente das categorias de veículos de passeio. Este crescimento 

permitiu buscar a confirmação da resposta dos fenômenos, quando foram tratados 

dados em massa, além de criar um ambiente favorável para estudo de outras variáveis 

e fatores influenciadores dos resultados. Sendo assim, os dados da segunda 

campanha, mesmo quando divididos em outros subconjuntos, além dos trechos em 

acordo com o circuito de referência, ainda possuem volume suficiente para estudo das 

correlações. 

Abordando a correlação dos resultados obtidos da computação dos dados da 

segunda campanha com o objeto de análise, assim como na primeira campanha, os 

resultados seguiram muito positivos, até mesmo entre as equações das retas de 

correlação linear. Os coeficientes de correlação também com valores bem altos, 

indicando uma correta abordagem e explicação dos fenômenos observados.  

Em seguida, para estudar o impacto da velocidade do tráfego de veículos nos 

dados coletados, o banco foi dividido em subconjuntos de faixas de velocidade para 

cada um dos trechos. Esta divisão permitiu a criação de uma série de equações, cada 

uma traçada de forma similar à equação do banco completo, porém, correspondendo 

a seu conjunto de faixa de valores particular. Em razão às restrições de velocidade e 

segurança no campus da USP, onde foi determinado o circuito, também pelo foco da 

pesquisa no ambiente urbano, as velocidades da análise focaram-se em valores 

intermediários, entre 10 e 75 Km/h. 

A percepção subjetiva do motorista que implica uma vibração e desconforto 

maiores ao dirigir em trechos mais irregulares com velocidades maiores foi confirmada 
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pelas observações feitas. Os resultados encontrados neste tópico mostraram que, 

além de serem mais acentuadas as diferenças de percepção da irregularidade, 

conforme a velocidade de tráfego se distancia da velocidade média, também os dados 

possuem maior ou menor dispersão de acordo com o par de informações de 

velocidade e irregularidade do trecho. 

Desta forma, concluídos os estudos do programa experimental da pesquisa, 

foram realizados estudos de caso em busca de validação das métricas obtidas. ao 

passo que o programa experimental seguiu em busca de uma equação de correlação 

de aceleração dos sensores com a irregularidade do pavimento, a recíproca tenderia 

a se provar verdadeira. Desta forma, aplicando a mesma métrica de correlação obtida, 

o estudo de caso propôs-se a estimar diretamente a irregularidade do pavimento 

trafegado, validando os indicadores com a avaliação visual prévia dos trechos 

escolhidos. 

A escolha das vias para o estudo de caso ocorreu sobretudo em razão de suas 

características bem destacadas, próximas aos extremos da métrica de análise, uma 

de boa qualidade, outra classificada como péssima e uma última pavimentada com 

paralelepípedos, possibilitando o entendimento do comportamento destas classes na 

metodologia elaborada. Por sua vez, a obtenção dos dados do estudo de caso, mais 

uma vez mostrou-se frutífera com a parceria do projeto incentivador desta pesquisa 

que, de modo orgânico, seguiu a rigidez e controle de coleta dos dados premissados 

nas etapas aqui descritas e forneceu um volume de dados significativo, para que 

fossem realizados os estudos de caso.  

Por fim, com os dados computados utilizando-se das mesmas métricas ora 

estabelecidas na pesquisa, foram determinados os valores de coeficientes de 

irregularidade estimados às vias escolhidas. Nota-se que os resultados obtidos na 

formação dos intervalos de classificação das vias e da inferência de estimativas dos 

valores acertaram ou ficaram muito próximos aos valores esperados e, em 

decorrência disto, pôde-se defender a confiabilidade do sistema elaborado. 

5.2 Observações e sugestões para trabalhos futuros 

Ainda que os objetivos deste estudo tenham sido atingidos, como o 

desenvolvimento ao tema passa por uma premissa muito forte de escalabilidade e 

massificação das informações, entende-se que o campo para estudos em frentes e 
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segmentos próximos aos aqui abordados devam ser explorados. Neste item, serão 

citadas algumas sugestões e observações para trabalhos correlatos que possam ser 

desenvolvidos no futuro. 

 Análise do impacto do aumento da variabilidade dos dados, incluindo outros 

tipos de veículos, além de carros de passeio utilizados na pesquisa como 

motocicletas, caminhões, ônibus e vans, para que possam agregar um 

número ainda maior de veículos na frota e, sobretudo, tenham um volume 

grande de informações coletadas por dia; 

 Explorar os dados de rodovias, especialmente com velocidades mais altas, 

visto que nesta pesquisa não foram realizados estudos de vibração neste 

nível; 

 Incorporar às análises estudos das respostas dos sensores aos defeitos e 

singularidades pronunciados das vias, como buracos, remendos, valetas, 

lombadas, sonorizadores, etc. mensurando seus impactos nas predições 

de irregularidade estimada;  

 Estudar a relação entre a frequência de coleta de dados dos sensores com 

os resultados no domínio do tempo, extrapolando as análises realizadas de 

forma discreta; 

 Incorporar outros métodos de cálculo às análises, como séries temporais, 

espectros de vibração, decomposições de séries de Fourier, entre outros 

métodos; 

 Associar processamento por inteligência artificial às análises, podendo 

incluir modelagem, custos associados, segurança, tempo de vida útil do 

pavimento e demais informações interessantes ao gestor; e 

 Associar ao sistema registro de imagens com classificação automática dos 

defeitos, singularidades e inventários das vias, além da classificação de 

qual tipo de pavimento está sendo avaliado, melhorando as métricas de 

avaliação. 

5.3 Considerações finais 

Durante o período de desenvolvimento desta pesquisa, muito se realizou no 

cenário de utilização de sensores para avaliação do pavimento, equipou-se uma frota 
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de veículos com sensores e foi formada uma grande rede de coleta e processamento 

de dados vinculada ao gerenciamento do pavimento. Acredita-se que os resultados 

aqui obtidos venham corroborar com este desenvolvimento, uma vez que os 

conceitos, métricas e processos reunidos e trabalhados neste período obtiveram 

grande sucesso. 

Todos os esforços aqui envidados concentram-se em promover a otimização 

da avaliação do pavimento asfáltico, trazendo respostas mais diretas e com 

atualização mais dinâmica, permitindo um conhecimento mais palpável da malha 

viária avaliada.  

Uma das principais tendências da geração de valor dos tempos atuais é a 

dinâmica e interatividade do homem com o meio, tendo no trabalho com os dados seu 

maior desafio. Intrínseco aos objetivos da pesquisa, manipular os dados, 

transformando-os em informação útil e relevante à sociedade, é o desafio que mais 

move a evolução esperada com as inovações desenvolvidas na pesquisa. Espera-se, 

portanto, que o atingimento pleno dos objetivos desta pesquisa tenha sido o início de 

uma jornada de desenvolvimento e aprimoramento em sua área, agregando 

verdadeira inovação tecnológica à Engenharia Civil. 
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE A - COLETA DE DADOS IRI 

Figura A.1 - Resultado de IRI do Trecho T01 
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Figura A.2 - Resultado de IRI do Trecho T02 
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Figura A.3 - Resultado de IRI do Trecho T03 
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Figura A.4 - Resultado de IRI do Trecho T04 
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Figura A.5 - Resultado de IRI do Trecho T05 
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Figura A.6 - Resultado de IRI do Trecho T06 
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Figura A.7 - Resultado de IRI do Trecho T07 
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Figura A.8 - Resultado de IRI do Trecho T08 
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Figura A.9 - Resultado de IRI do Trecho T09 

 



114 
 

 
 

Figura A.10 - Resultado de IRI do Trecho T10 
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Figura A.11 - Resultado de IRI do Trecho T11 
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Figura A.12 - Resultado de IRI do Trecho T12 
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APÊNDICE B - CÓDIGO PYTHON  
















































































