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RESUMO 

Atualmente, recentes pesquisas nacionais e internacionais vêm sendo desenvolvidas, 

relacionando os sinais fornecidos pelos acelerômetros, instalados em smartphones, aos índices 

de irregularidade longitudinal do pavimento – IRI. Embora essas pesquisas demonstrem que os 

smartphones possam ser uma ferramenta viável para a avaliação da irregularidade longitudinal, 

ainda restam dúvidas sobre os procedimentos que vem sendo realizados para aferição da 

irregularidade, principalmente no que tange à obtenção dos modelos matemáticos de calibração 

dos veículos. Nesse estudo, foram selecionados dois trechos experimentais de pavimento 

rodoviário em que foram calculados os seus respectivos valores de IRI (International 

Roughness Index) pelo método de Nível e Mira e os dados dos sinais de aceleração vertical, 

posteriormente convertido em RMSVA (Root Mean Square Vertical Acceleration), por meio de 

um smartphone fixado no para-brisa dos veículos de passeio HB 20 e de porte médio SUV ix35 

com velocidades operacionais variando de 20 a 100 km/h. O primeiro trecho serviu para 

obtenção dos modelos matemáticos para calibração dos veículos e o segundo trecho utilizou-se 

para validação dos modelos. Relacionando-se os dados de RMSVA e de IRI obtidos para o 

primeiro trecho, constataram-se uma forte correlação entre essas variáveis para as velocidades 

operacionais de 40, 60 e 80 km/h para ambos os veículos utilizados. A partir da forte correlação 

entre essas variáveis, foram formulados e testados 24 modelos de regressão, simples e múltipla, 

para cada tipo de veículo. Dentre os critérios estabelecidos na análise, apenas um modelo foi 

selecionado para o SUV ix35 e dois modelos para o veículo HB 20, sendo, para ambos os 

veículos, modelos de regressão simples. Em seguida, compararam-se os IRI referenciais do 

segundo trecho levantando pelo método do Nível e Mira com os IRI estimados pelos modelos 

selecionados, considerando as respectivas faixas de limites inferior e superior de previsão para 

cada modelo, com 95% de confiança. Para o veículo SUV ix35, constatou-se que a relação entre 

a média dos valores de IRI estimados e a média dos IRI referenciais foi de 94%. Já para o 

veículo HB 20, essa relação atingiu, para ambos os modelos obtidos, uma relação média de 

97%. Ante o exposto, concluiu-se que os procedimentos descritos neste trabalho podem ser 

utilizados na calibração de sistemas que utilizam dados de aceleração vertical advindos de 

smartphones para previsão da irregularidade longitudinal do pavimento. 

 

Palavras-chave: Smartphone. IRI. RMSVA. Procedimentos.  



ABSTRACT 

 

Currently, recent national and international surveys have been developed relating the signals 

provided by the accelerometers, installed in smartphones, to the International Roughness Index 

- IRI. Although these researches demonstrate that smartphones can be a viable tool for the 

evaluation of longitudinal irregularity, there are still doubts about the procedures that have 

been carried out to verify the irregularity, mainly in regard to obtaining the mathematical 

models of calibration of the vehicles. In this study, two experimental sections of road pavement 

were selected in which their respective International Roughness Index values were calculated 

by the Level and Rod method and the vertical acceleration signals data, later converted to 

RMSVA (Root Mean Square Vertical Acceleration) by means of a smartphone attached to the 

HB 20 and SUV ix35 vehicles with operating speeds ranging from 20 to 100 km/h. The first 

section was used to obtain the mathematical models for vehicle calibration and the second 

section was used to validate the models. Relating the RMSVA and IRI data obtained for the 

first section, a strong correlation between these variables was verified for the operational 

speeds of 40, 60 and 80 km/h for both vehicles used. From the strong correlation between these 

variables, 24 simple and multiple regression models were formulated and tested for each type 

of vehicle. Among the criteria established in the analysis, only one model was selected for the 

ix35 SUV and two models for the HB 20 vehicle, with simple regression models for both 

vehicles. Next, the reference IRI of the second stretch was compared using the Level and Rod 

method with IRI estimated by the selected models, considering the respective lower and upper 

prediction limits for each model, with 95% confidence. For the SUV ix35 vehicle, it was found 

that the relationship between the mean of the estimated IRI values and the mean of the 

reference IRI was 94%. For the HB 20 vehicle, this ratio reached, for both models, an average 

ratio of 97%. Therefore, it was concluded that the procedures described in this work can be 

used in the calibration of systems that use vertical acceleration data coming from smartphones 

to predict the longitudinal unevenness of the pavement. 

 

Keywords: Smartphone. IRI. RMSVA. Procedures. 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1:   Perfil longitudinal e transversal de um pavimento ...............................................................19 
Figura 2:   Interação entre os defeitos na deterioração do pavimento ....................................................20 
Figura 3:   Diferentes rugosidade e textura do pavimento .....................................................................23 
Figura 4:    Esquema de um quarto de carro com  respectivo gráfico de resposta da suspensão a diferentes 

frequências ...........................................................................................................................24 
Figura 5:   Irregularidade longitudinal de diversos tipos de pavimentos em função da velocidade .......26 
Figura 6:   Sistema de coordenadas de um smartphone .........................................................................29 
Figura 7:   Vista aérea do trecho da rodovia CE-060 interditado para tráfego de veículos ....................37 
Figura 8:   Vista aérea do primeiro trecho da rodovia CE-060 com 360 m de extensão ........................38 
Figura 9:   Vista aérea do segundo trecho da rodovia CE-060 com 320 m de extensão ........................38 
Figura 10: Vista aérea dos dois trechos selecionados da rodovia CE-060 .............................................38 
Figura 11: Gabarito utilizado na marcação dos pontos ..........................................................................40 
Figura 12: Montagem do gabarito ..........................................................................................................40 
Figura 13: Primeiro e segundo trechos marcados ..................................................................................41 
Figura 14: Levantamento topográfico do primeiro trecho .....................................................................42 
Figura 15: Suporte veicular utilizado no levantamento em campo com smartphone ............................43 
Figura 16: Veículos Hyundai HB 20 e SUV ix35 utilizados .................................................................44 
Figura 17: Cone de marcação no fim do primeiro e segundo trechos ....................................................46 
Figura 18: Perfil longitudinal do primeiro trecho localizado na CE-060, sentido Norte-Sul .................50 
Figura 19: Perfil longitudinal do segundo trecho localizado na CE-060, sentido Sul-Norte .................50 
Figura 20: IRI médio do primeiro e segundo trechos .............................................................................51 
Figura 21: Correlação entre os valores médios de RMSVA e os valores médios das velocidades 

operacionais para o veículo SUV ix35 .................................................................................59 
Figura 22: Correlação entre os valores médios de RMSVA e os valores médios das velocidades 

operacionais para o veículo HB 20 ......................................................................................59 
Figura 23: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB 20, com velocidade 

operacional de 20 km/h ........................................................................................................60 
Figura 24: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com velocidade 

operacional de 40 km/h ........................................................................................................61 
Figura 25: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com velocidade 

operacional de 60 km/h ........................................................................................................61 
Figura 26: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com velocidade 

operacional de 80 km/h ........................................................................................................62 
Figura 27: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com velocidade 

operacional de 100 km/h ......................................................................................................62 
Figura 28: Resíduos dos valores em relação à variável resposta IRI obtidos pelo modelo 9, ajustado para 

o veículo SUV ix 35 com velocidade operacional de 80 km/h. ...........................................76 
Figura 29: Resíduos dos valores em relação em relação à variável resposta IRI obtidos pelo modelo 5, 

ajustado para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 60 km/h. ............................76 
Figura 30: Resíduos dos valores em relação em relação à variável resposta IRI obtidos pelo modelo 9, 

ajustado para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 80 km/h. ............................77 
Figura 31: Distribuição de probabilidade normal dos resíduos do modelo 9, ajustado para o veículo SUV 

ix35 com uma velocidade operacional de 80 km/h. .............................................................78 
Figura 32: Distribuição de probabilidade normal dos resíduos para o modelo 5, ajustado para veículo 

HB 20, com uma velocidade operacional de 60 km/h. .........................................................78 
Figura 33: Distribuição de probabilidade normal dos resíduos para o modelo 9, ajustado para o veículo 

HB 20, com uma velocidade operacional de 80 km/h. .........................................................79 



Figura 34: Comparação entre o IRI referencial e o IRI previsto pelo modelo 9 obtido para o veículo SUV 
ix35, com velocidade operacional de 80 km/h. ....................................................................81 

Figura 35: Correlação entre os valores de IRI referenciais e os valores de IRI previstos pelo modelo 9 
obtido para o veículo SUV ix35, com velocidade operacional de 80 km/h. ........................81 

Figura 36: Comparação entre o IRI referencial e o IRI previsto pelo modelo 5, obtido para o veículo HB 
20, com velocidade operacional de 60 km/h. .......................................................................82 

Figura 37: Correlação entre os valores de IRI referenciais e os valores de IRI previstos pelo modelo 5, 
obtido para o veículo HB 20, com velocidade operacional de 60 km/h. ..............................82 

Figura 38 Comparação entre o IRI referencial e o IRI previsto pelo modelo 9, obtido para o veículo HB 
20, com velocidade operacional de 80 km/h. .......................................................................83 

Figura 39 Correlação entre os valores de IRI referenciais e os valores de IRI previstos pelo modelo 9, 
obtido para o veículo HB 20, com velocidade operacional de 80 km/h. ..............................83 

Figura 40 Comparativo entre os IRI referencial do segundo trecho e os IRI resultantes da calibração do 
modelo 9 para o veículo SUV ix35 com velocidade operacional de 80 km/h. ....................87 

Figura 41: Comparativo entre os IRI referencial do segundo trecho e os IRI resultantes da calibração do 
modelo 5 para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 60 km/h. ..........................87 

Figura 42: Comparativo entre os IRI referencial do segundo trecho e os IRI resultantes da calibração do 
modelo 9 para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 80 km/h. ..........................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1:   Classificação das características geométricas da superfície dos pavimentos .......................22 
Tabela 2:   Faixas de classificação de irregularidade longitudinal com base no IRI. .............................27 
Tabela 3:   Distância das bordas em função da largura da faixa de tráfego ...........................................39 
Tabela 4:   Classificação das condições de trafegabilidade em função do IRI .......................................51 
Tabela 5:   Dados obtidos de distância e RMSVA para dois segmentos do primeiro trecho, utilizando o     

veículo SUV ix35. ................................................................................................................54 
Tabela 6:   Dados obtidos de distância e RMSVA para dois segmentos do primeiro trecho, utilizando o 

veículo HB20 .......................................................................................................................54 
Tabela 7:   Análise da repetitividade do índice de RMSVA, utilizando o veículo SUV ix35, para um 

total de 5 viagens no trecho de referência. ...........................................................................56 
Tabela 8:   Análise da repetitividade do índice de RMSVA, utilizando o veículo HB 20, para um total      

de 5 viagens no trecho de referência. ...................................................................................56 
Tabela 9:   Quadro resumo dos coeficientes de correlação de Pearson (R) entre as variáveis RMSVA e 

IRI ........................................................................................................................................63 
Tabela 10: Resultados do valor do Teste F para os modelos de regressão do veículo SUV ..................67 
Tabela 11: Resultados do valor do Teste F para os modelos de regressão do veículo HB20 ................68 
Tabela 12: Resultados do valor do Valor - P para os modelos de regressão do veículo SUV ...............69 
Tabela 13: Resultados do Valor - P para os modelos de regressão do veículo HB20 ............................69 
Tabela 14: Resultados do teste Stat-t para os modelos de regressão do veículo SUV ...........................70 
Tabela 15: Resultados do teste Stat-t para os modelos de regressão do veículo HB 20 ........................71 
Tabela 16: Resultados dos coeficientes R² e R² ajustado dos modelos de regressão para o veículo SUV

 ..............................................................................................................................................72 
Tabela 17: Resultados dos coeficientes R² e R² ajustado dos modelos de regressão para o veículo 

HB20 ....................................................................................................................................72 
Tabela 18: Correlação entres os dados das variáveis utilizadas no modelo para o veículo HB20 a uma 

velocidade de 80 km/h..........................................................................................................73 
Tabela 19: Relação entre os valores de IRI referencial obtidos no segundo trecho e os IRI estimados 

pelo modelo 9, ajustado para o veículo SUV ix35 com velocidade operacional de 80 km/h.
 ..............................................................................................................................................85 

Tabela 20: Relação entre os valores de IRI referencial obtidos no segundo trecho e os IRI estimados 
pelo modelo 5, ajustado para o HB 20 com velocidade operacional de 60 km/h .................85 

Tabela 21: Relação entre os valores de IRI referencial obtidos no segundo trecho e os IRI estimados 
pelo modelo 9, ajustado para o HB 20 com velocidade operacional de 80 km/h .................86 

Tabela 22: Variação existente entre os dados usados na calibração dos modelos e os dados utilizados 
na comparação ......................................................................................................................90 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 ................................................................................ 18 

3    MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................... 36 



4    RESULTADOS E ANÁLISES ................................................................................ 49 

Primeiro Teste: Teste F .............................................................................................. 67 

Segundo Teste: Valor-P .............................................................................................. 69 

Terceiro Teste: Stat t .................................................................................................. 70 

5   CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ................... 93 

  REFERÊNCIAS  .................................................................................................... 100 

 



13 
 
1   INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo introdutório, são apresentadas a contextualização, justificativa e os 

problemas que motivaram esta pesquisa. Além desses, também constam as questões, os 

objetivos e a organização da estrutura da dissertação. 

 

 Contextualização 
 

Um pavimento é construído para, dentre outros, proporcionar suavidade, conforto 

e segurança no rolamento dos veículos. O conforto ao rolamento está diretamente ligado ao 

perfil longitudinal da superfície do pavimento, pois são as irregularidades nesse que irão 

transmitir desconforto ao usuário em forma de vibrações no veículo. 

A irregularidade é um fenômeno que pode decorrer de imperfeições no processo 

construtivo da via, assim como pode ser resultado de sua degradação, em função da ação do 

tráfego, do clima e de outros fatores. Não se deve entender a irregularidade como mais um 

defeito de superfície, mas sim como um parâmetro que representa os efeitos que o conjunto de 

defeitos de um pavimento provoca na condição de rolamento dos veículos (DNIT 2006). 

Assim, ela influi na interação da superfície da via com os veículos que a utilizam, 

gerando efeitos sobre os próprios veículos, sobre os passageiros e sobre as cargas transportadas. 

A importância do conhecimento da irregularidade de uma via reside, portanto, na sua correlação 

com a qualidade de rolamento e com vários componentes dos custos operacionais dos veículos. 

Além de afetar a segurança e conforto dos usuários da rodovia, a irregularidade 

pode impactar nas características funcionais da rodovia, comprometendo a vida útil do 

pavimento, uma vez que o efeito dinâmico imposto pelos veículos que trafegam sobre a via, 

principalmente os pesados, como ônibus e caminhões, cresce nos arredores das irregularidades, 

acelerando a deterioração da estrutura (FERNANDES JR. e BARBOSA, 2000), podendo ainda 

prejudicar a drenagem superficial, aumentando os impactos negativos aos usuários 

(PATERSON, 1987). 

Somado a isso, uma rodovia com uma qualidade de pavimento inadequada pode 

elevar o custo operacional do transporte rodoviário de cargas em até 91,5%, pois compromete 

a durabilidade dos componentes veiculares, eleva o consumo de combustível e, ainda, aumenta 

o tempo dos deslocamentos (CNT, 2017). 

Segundo relatório sobre acidentes rodoviários desenvolvido pelo CNT em 2018, 

que avaliou, dentre outros, a influência das características da superfície do pavimento na 
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frequência e gravidade dos acidentes ocorridos em rodovias federais fiscalizadas, restou 

demonstrado que a gravidade dos acidentes é maior em trechos onde as condições de superfície 

do pavimento foram avaliadas como ruins (11,3 óbitos por 100 acidentes), comparados àqueles 

cuja superfície foram avaliadas em condições ótimas ou boas (10,5 óbitos por 100 acidentes). 

Ainda, segundo a conclusão do relatório, caso todos os trechos onde ocorreram os 

acidentes estivessem classificados como ótimo no estado geral da superfície do pavimento, 

estima-se que seria possível reduzir em até 24,3% o número de óbitos nessas rodovias federais, 

o que equivaleria, em termos percentuais, no período de 2007 a 2017, a uma redução de 20.272 

mortes. 

Por esses motivos, o conhecimento do índice de irregularidade pode ser considerado 

como o indicador de desempenho mais importante dos pavimentos e de segurança para os 

usuários da rodovia (PATERSON, 1987), sendo o principal fator de influência na opinião 

pública sobre a qualidade da via. 

Nesse sentido, a obtenção de dados de irregularidade longitudinal em rodovias é de 

fundamental importância para órgãos públicos, concessionárias e agentes estatais que 

administram rodovias, pois, por meio desse índice, torna-se possível adotar decisões de forma 

mais precisa sobre estratégias de manutenção e reabilitação com intuito de se manter uma 

irregularidade longitudinal em níveis aceitáveis, de acordo com a classe a qual pertence a via. 

 

 Justificativa  
 

Os pavimentos rodoviários representam um valioso patrimônio, cuja conservação e 

restauração oportunas são essenciais para a sua preservação. Qualquer interrupção ou redução 

na intensidade ou na frequência dos serviços necessários à manutenção desse patrimônio 

implica em aumentos substanciais nos custos de operação dos veículos e na necessidade de 

investimentos cada vez mais vultosos para sua recuperação (DNIT, 2006). 

Tendo em vista a escassez de recursos disponíveis a serem alocados no setor 

rodoviário, somado às crescentes necessidades de intervenção decorrentes da deterioração 

progressiva da malha, a coleta de dados constitui tarefa de fundamental importância para 

garantir uma manutenção oportuna e adequada da rede rodoviária, por ser fonte de 

embasamento de análises e de decisões sobre a destinação de recursos que se fizerem 

necessários. 

Todavia, em razão da falta de recursos para investimentos e monitoramento das 

rodovias públicas, a manutenção das estradas vem sendo comprometida, pois os gestores 
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públicos, além de não realizarem medições periódicas, ainda trabalham com dados 

desatualizados, que não refletem a realidade das condições da superfície do pavimento para 

orientar as suas tomadas de decisão sobre qual trecho do pavimento deverá ser priorizado para 

receber as intervenções de manutenção e reabilitação. 

Atualmente, um dos dispositivos mais recomendados para medição do perfil são os 

perfilômetros a laser, sendo um dos mais utilizados como ferramenta para avaliação e gerência 

de manutenção de pavimentos.  

Entretanto, por ser uma ferramenta sofisticada, possui um custo de aquisição que 

pode chegar a quase R$ 400.000,00 (RAMOS, 2017). Além do seu preço, a coleta e análise de 

dados e a necessidade de mão de obra qualificada tornam a realização de uma coleta frequente 

de dados onerosa, o que impossibilita o uso desse equipamento por diversos entes municipais e 

órgãos fiscalizadores onde os recursos disponíveis são sempre escassos. 

Em função disso, torna-se premente o desenvolvimento de instrumentos e/ou 

tecnologias que permitam o monitoramento constante das condições da infraestrutura existente 

no país, possibilitando a aquisição dos dados no campo, de forma mais célere, com menores 

custos de levantamentos, processando os dados obtidos com melhor desempenho e produzindo 

informações precisas e confiáveis das condições avaliadas. 

Na busca de alternativas técnicas mais econômicas e mais acessíveis para o 

levantamento de dados sobre as irregularidades das superfícies nos pavimentos, recentes 

pesquisas nacionais e internacionais vêm sendo desenvolvidas, relacionando os dados de sinais 

fornecidos pelos acelerômetros, instalados em smartphones, ao Índice de Irregularidade 

Longitudinal do pavimento - IRI. 

Embora essas pesquisas demonstrem que os smartphones possam ser uma 

ferramenta viável para a avaliação da irregularidade longitudinal dos pavimentos, ainda restam 

dúvidas sobre os procedimentos que vêm sendo realizados para aferição da irregularidade, 

principalmente no que tange à obtenção dos modelos matemáticos de calibração dos veículos.   

Nesse sentido, esta pesquisa visa apresentar procedimentos a serem utilizados para 

calibração de veículos quando se deseja estimar os índices de irregularidade longitudinal do 

pavimento por meio de smartphones. 

 

 Questões de Pesquisa 
 

a) Que equipamentos podem ser utilizados na obtenção dos dados de irregularidade 

longitudinal do pavimento? 
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b)  Como obter dados de aceleração vertical de um veículo por meio de um 

smartphone?  

c)  Que variáveis integrarão o modelo para previsão da irregularidade longitudinal 

dos pavimentos?  

d) Serão necessários testes e análises estatísticas para escolha de modelos de 

calibração dos veículos? 

e) Quais faixas de velocidade resultam na previsão de índices de irregularidade 

mais precisos? 

f) Que procedimentos devem ser usados na validação de modelos calibração?  

 

 Objetivo Geral 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral a apresentação de procedimentos para 

previsão do índice de irregularidade longitudinal do pavimento, por meio de veículos 

calibrados, utilizando-se dados de aceleração vertical obtidos pelo smartphone.  

  

 Objetivos Específicos 
 

Para o atingir o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

i. identificar a classe e o equipamento a ser usado como referência na obtenção dos 

dados de irregularidade longitudinal do pavimento 

ii. obter dados de acelerações verticais dos veículos estudados, por meio de 

sensores presentes no smartphone; 

iii. identificar as variáveis explicativas que devem integrar os modelos de regressão 

para calibração dos veículos;  

iv. submeter os modelos obtidos a testes de hipóteses e análise de resíduos para 

identificar os melhores modelos de regressão que prevêem a irregularidade longitudinal; 

v. determinar as faixas de velocidades que resultem na obtenção de dados mais 

precisos para cada classe de veículo; 

vi. validar os modelos obtidos, comparando-se os dados de irregularidade 

longitudinal previstos pelos modelos com os valores de irregularidade longitudinal de um trecho 

de referência.  
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 Organização do Trabalho 
 

Para o atingimento dos objetivos propostos, esse trabalho está dividido em quatro 

capítulos, sendo que o capítulo 1 apresenta a introdução, a contextualização do tema, a 

justificativa da pesquisa, os objetivos gerais e específicos, bem como a organização do trabalho. 

O capítulo 2 e 3 apresentam um amplo levantamento e estudos bibliográficos 

existentes relacionados aos conceitos e parâmetros envolvendo irregularidade longitudinal 

(IRI); classes e equipamentos utilizados para sua mensuração; e a utilização de smartphones na 

avaliação funcional dos pavimentos. 

O capítulo 4 descreve a metodologia e equipamentos utilizados para o atingimento 

dos objetivos deste trabalho, como os procedimentos utilizados na definição dos trechos 

selecionados, no levantamento da irregularidade longitudinal do pavimento, na obtenção de 

dados de aceleração vertical coletados por um smartphone e na escolha e validação dos modelos 

de regressão obtidos para calibração dos veículos estudados. 

O capítulo 5 trata das análises e interpretação dos resultados dos índices de 

irregularidade longitudinal obtidos pelo método do Nível e Mira; dos valores de aceleração 

vertical, convertidos em RMSVA, obtidos pelo smartphone; do cálculo do desvio padrão e do 

coeficiente de variação dos valores de RMSVA; da correlação existente entre os dados de 

RMSVA e velocidade operacional e da correlação entre as variáveis RMSVA e IRI de referência 

obtidos pelo método de Nível e Mira; dos testes de hipóteses e de resíduos para escolha dos 

modelos regressão; e da validação dos modelos selecionados.  

O capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas no trabalho, bem como proposições 

para trabalhos futuros de pesquisas relacionados à obtenção da irregularidade longitudinal do 

pavimento por meio da utilização de smartphone.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Nesse capítulo, serão apresentados os principais conceitos relacionados à 

irregularidade longitudinal de pavimentos, bem como a importância de seu conhecimento para 

a avaliação e manutenção dos pavimentos. Em seguida, serão apresentados outros tipos de 

textura que estão presentes na superfície do pavimento, como a macro, micro e a megatextura. 

Posteriormente, serão trazidos os conceitos do Índice Internacional de Irregularidade 

(International Roughness Index – IRI) e apresentados os equipamentos que fazem a sua 

medição, trazendo a classificação, vantagens e desvantagens desses equipamentos. Por fim, 

serão abordados conceitos e pesquisas relacionadas ao uso do smartphone como alternativa para 

avaliar a irregularidade longitudinal. 

  

 Irregularidade longitudinal dos pavimentos  

 Definição 
 

Haas e Hudson (1994) definiram a irregularidade longitudinal do pavimento como 

“distorção da qualidade do rolamento”. A norma ASTM E1926-98 define a irregularidade do 

pavimento como “os desvios de uma superfície, em relação a uma superfície plana de 

referência, com características dimensionais que afetam a dinâmica dos veículos, a qualidade 

de rolamento, as cargas dinâmicas e a drenagem”. 

Já a norma brasileira DNER-PRO 164/94 utiliza a seguinte definição: “o desvio da 

superfície da rodovia, em relação a um plano de referência, que afeta a dinâmica dos veículos, 

a qualidade de rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via”.  

Segundo Domingues (2004), “é o conjunto dos desvios de sua superfície, ao longo 

das trilhas de roda, em relação à superfície ideal projetada, com características tais que afeta o 

movimento dos veículos, a qualidade do rolamento, as cargas dinâmicas que atuam sobre a via 

e a drenagem da superfície” 

Considerando as inúmeras definições existentes, e visando uma definição mais 

simples e mais completa que as anteriores, Barella (2008) propôs o seguinte conceito: “a 

irregularidade longitudinal de um pavimento representa o conjunto dos desvios indesejáveis de 

sua superfície, que atrapalha o rolamento rápido e suave dos veículos, gera insegurança e onera 

seus usuários, além de acelerar a degradação do pavimento”. 

O autor ainda explica que a irregularidade deve ser medida no sentido em que os 

veículos trafegam, isto é, paralelamente ao eixo longitudinal de uma via e sobre as trilhas de 
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rodas, pois, embora incomum, é possível realizar a avaliação da irregularidade transversal de 

um pavimento. 

Os perfis bidimensionais de um pavimento, longitudinal e transversal, são 

representados como tendo ponto de partida uma linha imaginária. Na Figura 1, é possível 

identificar os respectivos perfis. 

 

Figura 1: Perfil longitudinal e transversal de um pavimento 

 
Fonte: Almeida (2018), adaptado de Douangphachanh (2014). 

 Importância do conhecimento da irregularidade do pavimento  

 

Os pavimentos rodoviários representam um valioso patrimônio, cuja conservação e 

restauração oportunas são essenciais para a sua preservação. Qualquer interrupção ou redução 

na intensidade ou na frequência dos serviços necessários à manutenção desse patrimônio 

implica em aumentos substanciais nos custos de operação dos veículos e na necessidade de 

investimentos cada vez mais vultosos para sua recuperação (DNIT, 2006). 

De acordo com Gillespie et al. (1986), à medida que as redes rodoviárias são 

concluídas, a manutenção de uma qualidade mínima aceitável começa a ganhar importância em 

termos de custos. Assim, a coleta de informações sobre a irregularidade é fator importante para 

os sistemas de gerência de pavimentos rodoviários, pois influencia na tomada de decisão sobre 

os investimentos para manutenções e reabilitações.  

Os métodos de avaliação e gerência de manutenção de pavimentos estão baseados 

em avaliações funcionais e estruturais que identificam o estado atual e a vida útil do pavimento. 

Conhecer a condições atuais do pavimento possibilita ao gestor prover de recursos necessários 

e tempestivos para intervir no pavimento quando necessário. 
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Segundo Carey e Irick (1960), a irregularidade longitudinal do pavimento é o fator 

mais importante quando se trata da qualidade do conforto ao rolamento, pois os defeitos 

existentes nesse irão transmitir desconforto ao usuário em forma de vibrações no veículo. Além 

de afetar o conforto dos motoristas, a irregularidade longitudinal pode impactar negativamente 

em várias características funcionais e operacionais da rodovia, uma vez que o efeito dinâmico 

imposto pelos veículos que trafegam sobre a via, cresce nos arredores das irregularidades, 

acelerando a deterioração da estrutura do pavimento (FERNANDES JR. e BARBOSA, 2000).  

Essa deterioração acarreta em maiores custos para os usuários da via, pois resulta 

em maiores gastos de manutenção dos veículos, maior tempo de percurso e, consequentemente, 

maior consumo de combustível, visto que a irregularidade amplia a resistência ao rolamento 

devido as perdas de energia na suspensão e as perdas devido ao impacto do pneu com a 

superfície irregular da via. 

Além de impactar nos custos operacionais dos usuários da via, esse processo 

também se reflete em custos para as concessionárias e órgãos públicos que administram as 

rodovias, devido aos serviços de manutenção e reabilitação que precisam ser aplicados aos 

pavimentos, de modo a manter a irregularidade longitudinal em níveis aceitáveis, de acordo 

com a classe da via (SAYERS e KARAMIHAS, 1998).  

Conforme Gillespie e Sayers (1980), a irregularidade longitudinal do pavimento 

inclui desde buracos aos desvios aleatórios em uma superfície de estrada, portanto é um 

resultado da interação entre a superfície da estrada e o veículo em movimento. Assim, a 

irregularidade retrata o somatório de todos os defeitos encontrados na superfície do pavimento 

como trincas, panelas, afundamentos plásticos e efeitos ambientais, conforme se observa na 

figura 2. 

Figura 2: Interação entre os defeitos na deterioração do pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Campos 2004. 

Início das trincas Progressão das 
trincas 

Trilhas de roda Deformação 
estrutural 

Panelas Irregularidade 

Início do desgaste Progressão do desgaste Efeitos ambientais 
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Desse modo, a irregularidade dos pavimentos não deve ser entendida apenas como 

mais um defeito de superfície, mas sim como um parâmetro que retrata as consequências 

geradas às condições de rolamento dos veículos por um conjunto de defeitos do pavimento 

(DNIT, 2011).  

Destaca-se que a irregularidade do pavimento afeta também o nível de serventia 

que uma estrada pode fornecer. Carey e Irick (1960) conceituaram serventia como “a habilidade 

de um pavimento em servir ao usuário da rodovia”. Segundo os autores, com base nos 

experimentos realizados com dados do AASHO Road Test, aproximadamente 95% do valor do 

índice de servicibilidade de um pavimento (PSI) poderia ser explicado somente com o valor da 

medição da irregularidade longitudinal, sendo que todos os outros parâmetros do modelo de 

correlação (área trincada, área remendada e afundamento plástico médio nas trilhas de roda) 

representariam, em geral, apenas 5% do valor do PSI.  

De fato, a irregularidade compromete a finalidade para a qual o pavimento é 

construído que é a de proporcionar suavidade, conforto e segurança no rolamento. Dessa forma, 

a irregularidade é a grandeza física que melhor se correlaciona com a qualidade de rolamento 

(HASS et al., 1994). 

A irregularidade longitudinal afeta também a dinâmica do movimento dos veículos, 

interferindo nas condições de segurança e conforto a que o veículo está submetido. Quando 

dirigindo, a capacidade de controle e fricção entre o pneu do veículo e a superfície da estrada 

tendem a ser diminuídas com o aumento da irregularidade do pavimento. Yshiba (2003) destaca 

a influência da irregularidade dos pavimentos na segurança viária, por meio da constatação de 

que são as ondulações e depressões na superfície do pavimento que propiciam a formação da 

lâmina de água sobre o mesmo, afetando a estabilidade dos veículos devido à diminuição de 

aderência pneu-pavimento, aumentado a dificuldade de frenagem e a possibilidade de acidentes. 

Segundo Pinto e Preussler (2010), se forem considerados os critérios internacionais 

estabelecidos em função da evolução funcional, estima-se que, quando o estado do pavimento 

passa do conceito bom para o mau, o consumo de combustível aumenta em até 58%, o custo de 

operação dos veículos em 38%, o tempo de percurso aumenta em 100% e o índice de acidentes 

aumenta em 50%. 

 Tipos de texturas da superficie do pavimento 

 

Torna-se oportuno distinguir a irregularidade de outras medidas de textura 

presentes na superfície do pavimento, tais como a macrotextura, microtextura e megatextura. 



22 
 

De acordo com Bezerra Filho (2006), a macrotextura é caracterizada pelo tamanho 

do agregado usado na mistura, pela faixa granulométrica que prevalece no agregado e pela 

quantidade de vazios existentes na estrutura do pavimento, sendo o principal responsável pela 

drenagem superficial da água da chuva. Já a microtextura é caracterizada pelo grau de 

rugosidade ou aspereza individual da superfície das partículas do agregado que compõem a 

mistura asfáltica, sendo que ela não é visível a olho nu, mas pode ser percebida através do tato.  

Frise-se que a influência nos fenômenos de interação entre pneu e pavimento 

verificadas na macro/microtextura é diferente da presenciada na irregularidade longitudinal. 

Enquanto que aquelas estão associadas à resistência à derrapagem e drenagem superficial, essa 

está associada à resistência ao rolamento, à dinâmica do veículo, à qualidade ao rolamento e ao 

custo operacional dos veículos. 

Já a megatextura tem comprimento de onda da mesma ordem de grandeza que a 

interface pneu-pavimento. Todavia, a irregularidade refere-se aos desvios de dimensão maiores 

que a da megatextura. 

São reconhecidas quatro escalas de textura superficial que dependem do 

comprimento de onda ou distância entre dois picos ou depressões na superfície do pavimento, 

e amplitude vertical, conforme classificação proposta por Kraemer e Rocci (2004) na tabela 1:  

 

Tabela 1: Classificação das características geométricas da superfície dos pavimentos 

Tipo   Comprimento de onda 

(horizontal) 

    Amplitude (vertical) 

Microtextura 0 – 0,5mm 0 – 0,2mm 

Macrotextura 0,5 – 50mm 0,2 – 10mm 

Megatextura 50 – 500mm 1 – 50mm 

Irregularidade 

superficial 

Ondas curtas 0,5 – 5m 1 – 20mm 

Ondas médias 5 – 15m 5 – 50mm 

Ondas longas 15 – 50m 100 – 200mm 

Fonte: adaptado de Kraemer e Rocci (2004). 

 

Frequentemente,  a rugosidade e a textura se correlacionam em estradas 

pavimentadas,  dando a ideia de que, se o IRI aumentar, a textura vai piorar. Todavia, Forslof 

et al. (2014) compararam a textura com a irregularidade do pavimento, demonstrando que 
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mesmo uma superfície de estrada com textura muito irregular pode apresentar uma 

irregularidade baixa, conforme se observa na figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Diferentes rugosidade e textura do pavimento 

 

Fonte: adaptado de Forslof (2014). 

No exemplo acima, o autor cita que embora uma estrada possa ser classificada como 

boa de acordo com o IRI, é possível que, para o usuário, ele cause uma experiência 

desconfortável (caso 2). Por outro lado, uma estrada pode ser classificada como razoavelmente 

boa em baixa velocidade, mas ainda tem um IRI ruim (caso 4). 

Desse modo, os defeitos de irregularidade do pavimento têm uma condição 

indesejável, enquanto que a microtextura e macro textura mais utilizadas são uma condição 

necessária. Portanto, as medidas de macrotextura e microtextura não têm influência direta sobre 

o resultado do IRI porque eles têm diferentes comprimentos onda. Do mesmo modo é a 

megatextura, pois, em que pese apresentar comprimento de onda de mesma ordem de grandeza 

que a da irregularidade longitudinal, aquela se refere aos desvios de dimensão menores do que 

dessa. 

 Índice de Irregularidade Longitudinal - IRI 

 Definição 

 

Em 1982, o Banco Mundial iniciou um experimento no Brasil com intuito de 

estabelecer um padrão de calibração para os equipamentos medidores de irregularidade. 
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Verificou-se que os resultados obtidos dos equipamento de medição de irregularidade da 

superfície eram correlacionáveis. Assim, procurou-se encontrar um índice de referência que 

refletisse os defeitos existentes no perfil longitudinal de um pavimento.  

O estudo, após analisar vários possíveis índices, escolheu o International 

Roughness Index - IRI que simula a resposta dinâmica de um veículo de referência quando 

trafegando sobre o perfil longitudinal medido (SAYERS e KARAMIHAS, 1998). 

O cálculo do índice Internacional de irregularidade é baseado em um modelo 

matemático chamado de modelo de quarto de carro.   

O quarto de carro era movido ao longo do perfil longitudinal de um pavimento, 

simulando a passagem de um quarto de um carro contendo basicamente mola, amortecedor, 

massa e pneu a uma velocidade de 80 km/h. O modelo matemático calcula a deflexão da 

suspensão do quarto-de-carro, utilizando os deslocamentos do perfil medido e parâmetros da 

estrutura do carro. A suspensão de movimento simulado é acumulada e, em seguida, dividida 

pela distância percorrida para se obter um índice com a unidade de inclinação (m/km), que é 

chamado de IRI. 

A figura 4 apresenta os principais componentes do modelo de quarto de carro, assim 

como demonstra sua resposta em relação às frequências de oscilação. 

Figura 4: Esquema de um quarto de carro, com o respectivo gráfico de resposta da suspensão 

a diferentes frequências 

 

Fonte: Barella (2008), adaptado de Sayers e Karamihas (1998). 
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Conforme Sayers e Karamihas (1998), o IRI é considerado uma propriedade 

geométrica da estrada, sendo considerado um índice estável no tempo, que gera os mesmos 

valores quando aplicados à mesma estrada. 

Escolheu-se o IRI como índice de irregularidade padrão, dentre outros parâmetros, 

por ter sido o que mais se aproximou do conceito dos sistemas medidores do tipo resposta 

(muito utilizados naquela época, principalmente por seu baixo custo e alto rendimento), por 

alcançar maior acurácia para os sistemas medidores do tipo resposta e por apresentar maior 

compatibilidade com os métodos perfilométricos, quando comparado com qualquer outro 

índice (GILLESPIE ET AL. 1986).  

Ademais, como o IRI pode ser calculado com os dados coletados por diversos 

equipamentos, como indicado pelo Banco Mundial, torna-se o índice mais apropriado quando 

uma medida de irregularidade tem a intenção de obter o custo operacional dos veículos em 

geral, a qualidade de rolamento global, a carga dinâmica das rodas (ou seja, danos aos 

pavimentos causados pela passagem de veículos), os limites de segurança para automóveis 

durante as curvas e frenagens e o estado geral de superfície (SAYERS e KARAMIHAS, 1998).  

 Escala e características do IRI 

O IRI tem sido utilizado como ferramenta de controle de obras e aceitação de 

serviços em alguns países, inclusive no Brasil, pois trata-se de um índice de desempenho que 

traduz tanto as condições de conforto ao rolamento quanto às condições de segurança ao 

usuário. 

Com o advento das concessões rodoviárias, o IRI ganha mais importância, pois um 

dos critérios da avaliação das condições da superfície do pavimento pelos órgãos de fiscalização 

está relacionado com a irregularidade do pavimento. O modelo das concessões baseia-se no fato 

dos usuários pagarem pela utilização da rodovia, tornando-se consumidores dos serviços 

oferecidos pelas concessionárias. Desse modo, os usuários anseiam por pavimentos 

confortáveis que diminuam os gastos com manutenção dos veículos e tornem a viagem mais 

agradável, rápida e segura (CAMPOS, 2004). 

De acordo com Archondo-Callao (1999), a escala de irregularidade longitudinal de 

pavimentos considera o IRI igual a zero para uma superfície perfeitamente plana; IRI igual a 2 

(m/km) para rodovias pavimentadas em boas condições; IRI igual a 6 (m/km) para rodovias 

pavimentadas com razoável irregularidade; IRI igual a 12 (m/km) para rodovias pavimentadas 
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extremamente irregulares; e IRI em torno de 20 (m/km) para vias não pavimentadas 

extremamente irregulares (CAMPOS, 2004). 

Já Medina e Motta (2015) afirmam que a escala do IRI pode variar de 0 a 10 (m/km) 

para pavimentos de concreto asfáltico ou de tratamento superficial e uma escala de 0 a 24 

(m/km) para estradas não pavimentadas.  

Esses autores ainda afirmam que rodovias de concreto asfáltico que apresentam IRI 

entre 1,4 e 2,3 m/km e as de tratamento superficial de 2,0 a 3,0 m/km, indicam tipicamente um 

pavimento de alta qualidade. 

Ressalta-se que para uma superfície plana com declive constante e sem 

deformações (plano perfeito inclinado), o IRI é igual a zero, desse modo a inclinação do 

pavimento não influencia no IRI. A figura 5 mostra as faixas de variação do IRI em diversas 

situações. 

Figura 5: Irregularidade longitudinal de diversos tipos de pavimentos em função da velocidade   

 
Fonte: Almeida (2018), adaptado de Sayers e Karamihas (1998). 
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Na tabela 2 são apresentadas as faixas de classificação dos pavimentos quanto à 

irregularidade longitudinal, em IRI, para diversos países. 

 

Tabela 2: Faixas de classificação de irregularidade longitudinal com base no IRI. 

Brasil Chile Uruguai EUA Espanha 

Excelente 1,0-1,9  Muito 

Bom 

0-3,2 Muito 

Bom 

0-0,95 Excelente 0-1,5 

Bom 1,9-2,7 Bom 0-3,0 Bom 3,2-3,9 Bom 0,95-1,5 Aceitável 1,5-2,5 

Regular 2,7-3,5 Regular 3,0-4,0 Regular 4,0-4,6 Regular 1,5-2,7 Regular 2,5-4,0 

Ruim 3,5-4,6 Ruim > 4,0 Ruim > 4,6 Ruim > 2,7 Não 

desejável 

> 4,0 

Péssimo > 4,6 

Fonte: Pinto e 

Preussler (2010) 

Fonte: Patifio e Anguas (1998) Fonte: AASHTO 

(1999) 

Fonte: Rio (1977) 

Fonte: Adaptado de Campos (2004).  

 

 Equipamentos utilizados na medição do IRI 
 

Os equipamentos que podem ser utilizados para mensurar a irregularidade 

longitudinal dos pavimentos têm sido classificados como de avaliação direta, quando são 

capazes de medir perfis longitudinais com ou sem contato com o pavimento, e de avaliação 

indireta, quando fornecem índices de irregularidade a partir da reação de um dispositivo (ou 

suspensão do veículo) quando trafegando sobre o pavimento (SAYERS et. al., 1986; SAYERS 

e KARAMIHAS,1998; BOTTURA, 1998). 

Esses medidores apresentam características diversas, diferindo uns dos outros em 

termos de porte, acuracidade do levantamento e produtividade do equipamento. 

Conforme Bottura (1998), os aparelhos que apresentam maior acurácia nas 

medições, mas com baixa produtividade, são os equipamentos de determinação do perfil do 

pavimento de maneira direta, tais como o levantamento por Nível e Mira, a viga TRRL e o 

Dipstick.  

Já os equipamentos com acurácia um pouco menor, mas com maior produtividade 

e custos bem mais altos, são os perfilômetros e outros equipamentos “sem contato”.  

Com produtividade variável, acurácia menor e custos mais baixos, surgem os 

equipamentos que requerem calibração constante, denominados de medidores do tipo resposta, 

tais como Maysmeter e Bump Integrator. 
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 Por fim, com a menor precisão para se estimar a irregularidade longitudinal dos 

pavimentos, tem-se a utilização da avaliação subjetiva de prática comum em países em 

desenvolvimento. 

De acordo com Gillespie et al. (1986), os medidores de irregularidade longitudinal 

dos pavimentos são classificados em quatro classes, com base em quanto diretamente 

conseguem medir esse defeito e no intervalo de amostragem utilizado. Dessa forma, um 

equipamento pode ser enquadrado em mais de uma, dentre as seguintes classes:  

Classe 1 – Equipamentos de alta precisão que medem diretamente o perfil dos 

pavimentos (Nível e Mira, Dipstick, z-250, perfilômetro do TRL, perfilômetro Walking Profiler 

da ARRB - Australian Road Research Board etc.);  

Classe 2 - Outros métodos perfilométricos (perfilógrafos, equipamentos com 

sensores a laser, infravermelho ou ultrassom, APL francês - Longitudinal Profile Analyser). 

São métodos menos precisos quando comparados aos métodos de classe 1. 

Classe 3 - Sistemas medidores do tipo resposta (integrador de irregularidade 

longitudinal IPR/USP, Maysmeter, MERLIN, Riley, TRL Bump integrator). As estimativas do 

IRI são obtidas a partir de equações de correlação que fornecem equivalência de outros 

dispositivos regionais de medição de irregularidade que necessitam de dispositivos de classe 1 

e 2 para calibração (PATERSON, 1987). 

Classe 4 – São menos precisos, baseando-se em avaliações subjetivas e medidas 

não calibradas.  

Em que pese a variedade de técnicas disponíveis para avaliação da irregularidade 

longitudinal dos pavimentos, verifica-se que ainda não existe uma maneira de medir esse índice 

com, simultaneamente, precisão e exatidão, alto rendimento e baixo custo (BISCONSINI, 

2016).  

Segundo Divinsky (2000), as características da irregularidade longitudinal são 

variáveis, e o método de obtenção das medições, bem como as especificações dos 

equipamentos, exerce efeito significativo sobre o tratamento e interpretação dos resultados.  

Os mais modernos dispositivos de medição de irregularidade são os sistemas de 

medição de perfil sem contato (BUTTLAR E ISLAM, 2014). Eles medem desvios no perfil 

longitudinal do pavimento usando sondas acústicas ou de luz. Um dos dispositivos mais 

recomendados para medição do perfil é o perfilômetro a laser, sendo um dos mais utilizados 

como ferramenta para avaliação e gerência de manutenção de pavimentos. Todavia por ser uma 

ferramenta sofisticada, possui alto custo de aquisição e demandam habilidade de seus 

operadores. 
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Também são utilizados equipamentos estáticos de precisão, mas que não são 

práticos para levantamentos em nível de rede devido à sua baixa produtividade. Há ainda a 

possibilidade da aplicação de avaliações subjetivas, de prática comum em países em 

desenvolvimento. No entanto, é uma tarefa trabalhosa e demorada.  

Quanto aos equipamentos do tipo resposta, denominados RTRRMS (Response-

Type Road Roughness Measuring System), eles medem a resposta dinâmica dos veículos para 

o perfil longitudinal da estrada mecanicamente ou usando acelerômetros. Como desvantagem, 

requerem calibração, pois cada veículo possui seu próprio sistema de suspensão, sendo que os 

equipamentos do tipo resposta dependem das características do veículo (HIRPAHUANCA 

2016). Desse modo, a escolha da técnica mais adequada para medir a irregularidade depende 

da finalidade para a qual os resultados serão gerados, do tempo disponível e dos recursos 

financeiros da agência responsável pela administração da rodovia.  

 

 Smartphones como alternativa para avaliar a condição dos pavimentos 

 Conceitos e pesquisas relacionadas 
 

Os avanços na telefonia móvel transformaram os telefones celulares comuns em 

poderosas ferramentas com capacidade de informação e processamento.  

Os  smartphones são celulares com tecnologias avançadas que vêm equipados com 

muitos sensores úteis, como giroscópios, magnetômetros, sistemas de posicionamento global 

(GPS), microfones, câmeras de vídeo e acelerômetros triaxiais. Um acelerômetro 3D ou de 3 

eixos é um dos sensores mais importantes de um smartphone. Um acelerômetro pode medir a 

aceleração em m/s2 ao longo de cada eixo (x, y e z), conforme mostra a figura 6. 

Figura 6: Sistema de coordenadas de um smartphone 

 
Fonte: Bisconsini (2016). 
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Além disso, os dispositivos móveis permitem o desenvolvimento de aplicativos que 

podem adquirir dados de tais sensores. Assim, é possível acessar os dados do sensor em tempo 

real, armazená-los na memória, manipulá-los e transmiti-los para servidores remotos usando os 

recursos de conectividade do dispositivo. 

Várias pesquisas estão sendo realizadas utilizando os dados advindos desses 

instrumentos para monitorar as condições e a qualidade da superfície rodoviária (STRAZDINS 

ET AL. 2011; DOUANGPHACHANH E ONEYAMA, 2013; FORSLOF, 2013; JIMÉNEZ E 

MATOUT, 2014; HANSON ET AL., 2014; ISLAM ET AL., 2014; ALMEIDA, 2018). 

A maioria desses estudos concentram-se principalmente na identificação e 

localização de anomalias na estrada, como solavancos e buracos com intuito de aumentar a 

capacidade de autoridades rodoviárias em coletar dados numa freqüência apropriada, necessária 

para planejamento da manutenção do pavimento. 

Um primeiro trabalho nesse sentido foi proposto por Eriksson et al. (2008) que 

construíram um sistema denominado Potohle Patrol que utiliza acelorômetros e um GPS para 

o monitoramento da superfície da estrada. Ele não só identifica buracos, como também os 

diferencia de outras anomalidas na rodovia. Eles usaram dispositivos de acelerômetros e de 

GPS implantados em computadores embarcados em carros.  

Na Índia, um grupo de pesquisadores usa vários sensores de um smartphone, como 

acelerômetros, microfone, Sistema Global para Comunicações Móveis Rádio (GSM) e Global 

Positioning System (GPS). Desenvolvido por Mohan et al. (2008), o Nericell é um sistema de 

monitoramento das condições do tráfego e da estrada, sendo utilizado  para detectar buracos, 

solavancos e outros eventos relacionados ao tráfego, como frenagens e buzinas. 

Em 2011, Strazdins et al. (2011) realizaram um estudo utilizando três smartphones 

para detectar buracos e solavancos que existem em superfícies de estrada. Já Fouad et al. (2015) 

utilizaram os sensores de giroscópio e do acelerômetro de um smartphone para monitoramento 

das condições da estrada e classificação das anomalias. Alessandroni et al. 2015 desenvolveram 

um aplicativo para estimar a qualidade de rolamento de pavimentos. Para isso, estudaram a 

relação entre aceleração vertical e a velocidade de um veículo, utilizando dados adquiridos de 

um acelerômetro triaxial e do sistema de GPS de um smartphone para obter a velocidade do 

veículo. 
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 Uso dos smartphones para a avaliação da irregularidade longitudinal do pavimento   
 

No trabalho desenvolvido por González et al. (2008), propôs-se a coleta de dados 

de acelerômetros fixados em um veículo específico para avaliar a condição de irregularidade 

da estrada. O método utilizado analisou a densidade espectral de potência (PSD - Power 

Spectral Density) da superífice da estrada e os dados de acelerações do veículos para detectar a 

irregularidade do pavimento usando transformada de Fourier. O índice de irregularidade 

longitudinal foi calculado com base no PSD. 

Embora o trabalho desenvolvido por González et al. (2008) não tenha se baseado 

em dados de acelerômetros presente nos smartphones, Douangphachanh e Oneyama (2013) 

afirmam que esse trabalho se configurou como um dos mais relevantes na realização de seus 

estudos para estimar o IRI por meio de medições acelerométricas advindas do smartphones. 

Na mesma linha de González, o sistema proposto por Chen et. al. (2011), 

denominado de RCM-TAGPS, coleta os dados de sensores usando acelerômetro de três eixos 

e GPS embutido no veículo para monitorar as condições estrada. Analisando a densidade 

espectral de potência (PSD) da irregularidade do pavimento, foi possível estimar o IRI e 

classificar o nível de irregularidade do pavimento em quatro níveis (excelente, bom, qualificado 

e não qualificado), de acordo com um padrão da indústria chinesa. Resultados experimentais 

mostram que o RCM-TAGPS pode avaliar corretamente o nível de irregularidade do 

pavimento, mesmo sob alguma interferência como buracos e bueiros, sendo que o custo total 

do RCM-TAGPS, em cada veículo, não é superior a 50 dólares. 

Já em 2013, Douangphachanh e Oneyama (2013) realizaram um estudo para 

estimar o IRI por meio de medições acelerométricas de smartphones. Eles usaram dois 

smartphones montados no painel do veículo de teste. O IRI foi medido usando o sistema 

Intelligent Monitoring System (VIMS) para cada 100 m. Os pesquisadores concluíram que a 

irregularidade do pavimento podia ser estimada a partir dos dados de aceleração obtidos do 

sensor, sendo que a condição de irregularidade do pavimento está ligada a uma função linear 

de magnitude de aceleração e velocidade média. 

Jiménez e Matout (2014) usaram acelerômetros embutidos num tablet para avaliar 

as condições de irregularidade do pavimento. Eles descobriram que, dependendo da velocidade 

de condução, é possível obter uma boa indicação da condição de irregularidade do pavimento. 

Além disso, verificaram que diferentes veículos fornecem leituras diferentes quando dirigidos 

na mesma via e que quanto mais rápido o veículo a percorrê-la, pior será a correlação com os 

dados do IRI da via. 
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No mesmo ano, Islam et al. (2014) realizaram um estudo para determinar o IRI 

usando acelerômetro integrado ao smartphone. Foram selecionados três locais de teste, cada 

um com 3,22 km de extensão, com condições de irregularidade variadas. Usando um método 

de dupla integração sobre os dados obtidos da aceleração vertical pelo smartphones, um perfil 

percebido da estrada foi formado. O perfil percebido foi convertido em IRI usando o software 

ProVAL. Descobriram que os valores calculados do IRI eram consistentes com os valores de 

IRI medidos usando um perfil de referência inercial padrão.  

Outro estudo similar foi feito por Hanson, Cameron e Hildebrand (2014) para 

avaliar a possibilidade de se utilizar smartphones na medição da irregularidade longitudinal de 

uma estrada. Foram realizados onze cenários de teste, com 1 km  extensão, numa estrada 

secundária em New Brunswick, Canadá. Três marcas de smartphones foram utilizadas: iPhone 

5, Galaxy SIII e Blackberry Z10. Os equipamentos, contendo acelerômetros triaxiais, foram 

fixados no pára-brisa de um carro compacto, de um veículo utilitário esportivo (SUV) e de um 

caminhão Ford F250. Os resultados deste estudo mostram que os valores de IRI medidos pelo 

perfilômetro inercial foram ligeiramente superiores em comparação com os dos smartphones. 

Em 2013, Forslof (2013) desenvolveu o Roadroid que é um aplicativo de 

smartphone desenvolvido pela empresa Roadroid. Ele mede a irregularidade da estrada usando 

o acelerômetro e o GPS presente nos smartphones. Nos ensaios de campo e processo de 

calibração do aplicação, mais de 10 milhões de dados de amostra foram coletados. Basicamente, 

o aplicativo Roadroid analisa dados de vibração e estima um valor do (eIRI)  em m/km, 

considerando a velocidade operacional, tipo de veículo e modelo de smartphone usado. 

Belzowski e Ekstrom (2015) verificaram que os smartphones tem maior utilidade 

se aplicados na previsão das categorias de classificação da irregularidade dos pavimentos, em 

vez de estimar valores exatos de IRI, pois existem diferenças entre os modelos de smartphones 

e veículos. No entanto, diferente de Forslof (2013), que classificou a condição das estradas em 

quatro categorias, os autores sugerem o uso de três ou cinco categorias. Esta última abordagem 

é mais adequada, pois permite a definição de um nível de classificação intermediário 

(BISCONSINI, 2016). 

 Utilização dos dados de RMSVA  
 

Segundo Bisconsini (2016), após a realização da coleta dos sinais de aceleração, os 

dados podem ser correlacionados com a irregularidade longitudinal dos pavimentos, podendo 
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serem utilizados no cálculo de medidas estatísticas de RMSVA – Root Mean Square Vertical 

Acceleration (Raiz da Média Quadrática da Aceleração Vertical). 

Os valores de RMSVA são calculados de acordo com a equação 1 abaixo: 

 

𝑅𝑀𝑆𝑉𝐴 = ∑ 𝑎                                   (1) 

em que:  

RMSVA = Raiz da Média Quadrática (m/s²);  

az = Aceleração Vertical (m/s²);  

n = número de dados. 

 

Binconsini (2016) relata que os valores de RMSVA começaram a ser utilizados na 

mensuração da irregularidade longitudinal dos pavimentos no final da década de 1970, quando 

W. R. Hudson e outros pesquisadores realizaram vários estudos baseados em equações de 

calibração de sistemas medidores do tipo resposta e índices de irregularidade dados por essas 

medidas estatísticas.  

Atualmente, os valores de RMSVA continuam correlacionados com os índices de 

irregularidade longitudinal, principalmente pela influência do sistema de suspensão dos 

veículos. 

Jiménez e Matout (2014), por exemplo, trabalharam com tablets para a coleta de 

valores de RMSVA relacionados com a irregularidade longitudinal dos pavimentos e 

propuseram a normalização dos índices pela velocidade operacional. 

Bisconsini (2016) afirma que o Roadroid utiliza duas abordagens distintas, um 

índice de irregularidade estimado (eIRI) e outro calculado (cIRI). O primeiro é baseado no uso 

das vibrações de pico e valores de RMSVA que foram correlacionadas com as medições 

realizadas por um perfilômetro a laser, e o segundo é calculado por meio de simulação do 

modelo quarto-de-carro. O autor informa ainda que, em estudos realizados no ano de 2014, o 

coeficiente de correlação de Pearson (R) entre o RMSVA dos sinais de aceleração vertical e os 

valores de IRI obtidos por um Automatic Road Analyser (ARAN), variaram de 0,71 a 0,94. 

Wang e Guo (2016) descreveram um projeto piloto que permite a determinacão de 

indicadores de condicão da superfı́cie da rodovia baseado em um aplicativo de smartphone 

denominado de Roadlab. Ele busca estimar o IRI do pavimento a partir de dados do 

acelerômetro do smartphone utilizando valores da Raiz da Média Quadrática da acleração 

vertical– RMSVA. 
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No experimento de Bisconsini (2016), foram medidos sinais de aceleração vertical 

por meio de um smartphone fixado ao painel de um veı́culo, que trafegou em diferentes 

velocidades em pavimentos rodoviários e aeroportuários. Com esses dados, calcularam-se os 

valores de RMSVA e os resultados foram confrontados com a irregularidade longitudinal (IRI) 

dos pavimentos. Obteve-se correlacão positiva com coeficientes de correlacão entre 0,97 e 0,99.  

De mesmo modo, o aplicativo desenvolvido por Almeida (2018), SmartIRI, faz o 

processamento dos dados a partir de valores de RMSVA e coordenadas oriundas do GPS do 

smartphone a cada 100 metros percorridos. Esses dados coletados são implementados em um 

modelo cujo objetivo é determinar o valor de IRI e sua respectiva localização no trecho em que 

foi realizado o levantamento. 

Bisconsini (2016) alerta que o cálculo do IRI a partir dos sinais de aceleração 

medidos por smartphones fixados em veículos deve ser tomado com cautela, pois o cálculo 

deve incluir a modelagem do veículo ou assistência de outros sensores de medição de distância 

para remover a influência da resposta ao veículo no perfil do pavimento medido e que mesmo 

que a ordem de grandeza dos resultados seja semelhante, a abordagem de um equipamento do 

tipo resposta não equivale a de um perfilômetro, pelo menos quantitativamente.  

No entanto, Almeida (2018) relata que, apesar de não ter realizado a modelagem do 

veículo, o SmartIRI apresentou resultados satisfatórios quando comparado com o aplicativo de 

referência Roadlab (R2 = 0,85), o perfilômetro a laser (R2 = 0,8881) e o valor de serventia atual 

– VSA (R2 = 0,76) ao calibrar o veículo pelo método de Nível e Mira. 

 Calibração dos smartphones 
 

Embora não funcionem como um medidor convencional de tipo resposta, já que 

não acumulam os deslocamentos entre a carroceria e o eixo traseiro do veículo em um único 

sentido, mas sim as acelerações verticais advindas do sensor do acelerômetro, a utilização de 

smartphones para avaliação da irregularidade longitudinal dos pavimentos pode ser vista como 

um sistema de medição do tipo resposta. 

Desse modo, os valores coletados por um equipamento do tipo resposta não medem 

o perfil real do pavimento, mas uma resposta em termos de deslocamentos que se relacionam 

com a irregularidade dos pavimentos. 

Como nos equipamentos do tipo resposta, os sinais obtidos são muito sensíveis à 

velocidade com que o veículo trafega e, por esse motivo, precisam de uma calibração 

denominada de calibração por correlação, cujo objetivo é determinar a relação entre o valor do 
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índice de irregularidade de referência e a quantidade de deslocamentos verticais por distância 

percorrida medidos pelo equipamento para cada velocidade operacional (BISCONSINI 2016).  

Queiroz (1981) desenvolveu um método e um modelo que foi normatizado no 

Brasil para a calibração dos medidores do tipo resposta, dando origem à norma DNER- ES 

173/86 - Método de nível e mira para calibração de sistemas medidores de irregularidade tipo 

resposta. 

Essa norma discorre sobre aparelhagem, pessoal, execução dos serviços e obtenção 

dos resultados. Dentre os critérios estabelecidos, estão os de que o levantamento longitudinal 

deve ser realizado nas trilhas de roda externa e interna e a cada 0,5 m. 

Esse equipamento consiste em uma haste graduada de precisão marcada em escala, 

normalmente, em centímetros, um nível, que é utilizado para estabelecer uma linha de 

referência horizontal, e uma trena, utilizada para marcar a distância longitudinal ao longo da 

trilha de roda. Os equipamentos de nível mais modernos já disponibilizam recursos como leitura 

da distância longitudinal a laser (elimina a necessidade de trena) e são capazes de fazer a leitura 

na mira em código de barras, reduzindo o tempo de leitura vertical (RAMOS 2017). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Neste capítulo são descritos os materiais e métodos utilizados para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa. Desse modo, apresentam-se os procedimentos, bem como os 

equipamentos, utilizados para a escolha dos trechos referenciais; para a obtenção dos índices 

de irregularidade longitudinal de referência; para coleta dos dados de aceleração vertical com 

smartphone e cálculo do RMSVA; para a escolha do modelo matemático de calibração dos 

veículos utilizados na pesquisa; e para validação e verificação da qualidade da previsão dos IRI 

dos modelos escolhidos. Por fim, foi exposto um resumo contendo todo o método adotado.  

 

 Levantamento do perfil longitudinal dos trechos selecionados para obtenção dos 
índices de irregularidade longitudinal de referência 

 Seleção dos trechos experimentais  
 

Nesta pesquisa, foram selecionados dois trechos experimentais localizados na 

rodovia estadual CE-060, no município de Guaiúba/CE, distrito de Água Verde, cujo tipo de 

revestimento é o tratamento superficial duplo – TSD.  

Antes do início dos levantamentos em campo, essa rodovia estava passando por 

obras de duplicação e havia uma parte dela, cuja extensão era de aproximadamente 1,1 km, que 

estava com tráfego interrompido para passagens de veículos, sendo o fluxo desviado para o 

outro lado da pista.  

Desse modo, como neste trabalho havia a necessidade da realização de diversos 

procedimentos, tais como, marcação de pontos das trilhas de rodas, levantamento topográfico 

do perfil longitudinal do pavimento e passagens com veículos em diversas velocidades nos 

trechos selecionados, a escolha desse trecho da rodovia, sem fluxo de veículos, facilitaria esse 

processo, proporcionando maior segurança aos operadores e otimizando o tempo despendido 

na realização dessas etapas. 

Assim, obteve-se junto ao Departamento Estadual de Rodovias – DER/CE e à 

empresa contratada para a execução das obras de duplicação, R. Furlani Engenharia Ltda., uma 

autorização permitindo a realização dos procedimentos em campo nessa parte da rodovia. 

Com intuito de selecionar um trecho que servisse como referência para obtenção 

dos modelos de calibração dos veículos e um segundo trecho que fosse utilizado na validação 

dos modelos, comparando-se os valores de IRI de referência desse trecho com os previstos 

pelos modelos calibrados, foram percorridos a pé toda a extensão dos 1,1 km da rodovia, nos 
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dois sentidos, para encontrar os possíveis trechos que pudessem ser selecionados para esta 

pesquisa. O trecho interditado pode ser visto na figura 7.  

Figura 7: Vista aérea do trecho da rodovia CE-060 interditado para tráfego de veículos 

 
Fonte: imagens do Google Earth, datadas de 20/8/2018. 

 

Também foram realizados testes com a passagem de um veículo para identificar a 

sensibilidade do motorista e dos usuários em relação às vibrações sentidas nos 1,1 km da 

rodovia. 

Para a seleção dos trechos, verificaram-se as distâncias existentes para aceleração e 

desaceleração dos veículos, tendo em vista as diversas velocidades que seriam utilizadas 

durante o experimento. 

Além disso, também foram feitos testes de captura dos satélites com os sensores de 

GPS do smartphone que seria usado na pesquisa, sendo obtido capturas superiores a 20 satélites. 

Tais procedimentos para escolha dos trechos referenciais se coadunam com aqueles utilizados 

por Bisconsini (2016) em sua pesquisa. 

Após esses procedimentos, selecionaram-se dois trechos: um no sentido Norte-Sul, 

denominado de primeiro trecho, com 320 metros de extensão, e outro no sentido Sul-Norte, 

denominado de segundo trecho, também com 320 metros de extensão.  

A extensão de 320 m foi selecionada para ambos os trechos, pois a Norma DNER-

ES 173/86 exige essa extensão mínima para calibração de sistemas medidores de irregularidade 

do tipo resposta pelo método de Nível e Mira. Todavia, durante o processo de marcação das 

trilhas de roda do primeiro trecho, foram marcados 40 m a mais do que o necessário, resultando 

num trecho de 360 m de comprimento. Os trechos selecionados encontram-se nas figuras 8, 9 

e 10.   
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Figura 8: Vista aérea do primeiro trecho da rodovia CE-060 com 360 m de extensão 

 
Fonte: imagens do Google Earth, datadas de 20/8/2018. 

Figura 9: Vista aérea do segundo trecho da rodovia CE-060 com 320 m de extensão 

 
Fonte: imagens do Google Earth, datadas de 20/8/2018. 

Figura 10: Vista aérea dos dois trechos selecionados da rodovia CE-060 

 
Fonte: imagens do Google Earth, datadas de 20/8/2018. 
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 Levantamento do perfil longitudinal 
 

Com o objetivo de obter modelos matemáticos para calibração dos veículos 

utilizados nesta pesquisa, buscou-se comparar os dados de aceleração vertical coletados pelo 

smartphone, posteriormente convertidos em RMSVA, com os de um instrumento de referência, 

tendo como base a norma DNER - ES 173/86 - Método de Nível e Mira para calibração de 

sistemas medidores de irregularidade tipo resposta. 

Essa norma preconiza uma metodologia para realizar o levantamento do perfil 

longitudinal do pavimento por meio do equipamento topográfico nível e mira. De acordo com 

esse método, cada trecho em que se deseja obter a irregularidade longitudinal deve ter, no 

mínimo, 320 m de extensão e que o levantamento longitudinal deva ser realizado nas trilhas de 

roda externa e interna, com um intervalo de amostragem de 50 cm. 

Além disso, a depender da largura da faixa de tráfego, as trilhas de rodas devem ser 

localizadas e marcadas a uma distância da borda do revestimento da pista de acordo com a 

tabela 3: 

 

Tabela 3: Distância das bordas em função da largura da faixa de tráfego 

Largura da faixa de 

tráfego (m) 

Distância da borda (m) 

  Alinhamento 

externo 

Alinhamento 

interno 

2,70 0,45 1,85 

3,00 0,60 2,00 

3,30 0,75 2,15 

3,50 0,90 2,30 

 Fonte: norma DNER - ES 173/86. 

 

Nesse sentido, considerando as distâncias dos alinhamentos das trilhas de roda 

externa e interna da borda do pavimento e as demarcações a serem realizadas a cada 50 cm para 

cada cota levantada, construiu-se um gabarito para marcação na pista dos pontos a serem 

levantados pelo método do Nível e Mira. 

O referido gabarito foi confeccionado com peças de alumínio, contendo duas barras 

verticais utilizadas para seu deslocamento, duas transversais que servem para regular as 

distância da borda de acordo com a largura da faixa do pavimento a ser levantado, duas peças 

longitudinais com espaçamento fixo entre elas de 50 cm e duas peças nas extremidades que, 
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além de servirem como suporte para as barras de deslocamento, garantem a perpendicularidade 

do gabarito, evitando-se que ele fique esconso durante a marcação dos pontos. 

Destaca-se que o gabarito é montado no momento de sua utilização e desmontado 

assim que a marcação dos pontos termina, não levando mais que cinco minutos para a execução 

dessas etapas. Para travamento das peças entre si, foram utilizados parafusos do tipo borboleta. 

O gabarito utilizado e sua montagem encontram-se nas figuras 11 e 12, 

respectivamente.   

 

Figura 11: Gabarito utilizado na marcação dos pontos 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Figura 12: Montagem do gabarito 

 
Fonte: elaboração própria 
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Os pontos de trilha de rodas de cada trecho foram marcados num único dia, no mês 

de novembro de 2018, e contou com a participação de três pessoas: duas para deslocar e nivelar 

o gabarito e uma outra para fazer a marcação. Escolheu-se a tinta de cor branca, pois facilitaria 

a visualização das trilhas de roda quando da passagem dos veículos durante o levantamento 

para obtenção dos dados de aceleração vertical com o uso do smartphone.    

Após a marcação, com espaçamento de 50 cm para cada cota levantada, obteve-se 

1.502 pontos para o primeiro trecho com 360 m de extensão e 1.334 pontos para o segundo 

trecho com 320 m de comprimento.  

Figura 13: Primeiro e segundo trechos marcados 

 
Fonte: elaboração própria. 

Com dois trechos demarcados, a próxima etapa foi o levantamento topográfico do 

perfil longitudinal do pavimento de cada trecho. 

Apesar da norma DNER - ES 173/86 prescrever a utilização do equipamento nível 

e mira para o levantamento do perfil longitudinal dos pavimentos, optou-se pelo uso do 

equipamento estação total por ser mais rápido durante o processo de levantamento e fornecer 

dados altimétricos com maior precisão. O levantamento topográfico realizado com o 

equipamento estação total encontra-se na figura 14. 
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Figura 14: Levantamento topográfico do primeiro trecho 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Os dados coletados com o método de Nível e Mira foram utilizados para obtenção 

do perfil longitudinal e da irregularidade longitudinal dos dois trechos selecionados. 

 Obtenção do perfil longitudinal e do Índice de Irregularidade Longitudinal 
 

Os dados altimétricos coletados, por meio do método de referência Nível e Mira, 

serviram para a obtenção do perfil longitudinal dos trechos selecionados, utilizando-se o 

software Excel. 

Para a obtenção dos índices de irregularidade longitudinal de cada trecho, utilizou-

se o software ProVAL (Profile Viewing and Analysis), sendo os valores das cotas acumuladas 

de cada ponto obtidos das trilhas de roda, com um intervalo de amostragem de 0,5 m, inseridos 

nesse programa. 

 

 Levantamento dos dados por meio do smartphone 

 Escolha do smartphone  
 

Para a coleta dos dados em campo, optou-se pela utilização do modelo de 

smartphone da Samsung A7 prime, fabricado em 2017, pois, em testes realizados, apresentou 

uma boa captação de satélites. 
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Além do bom funcionamento do sensor de GPS, o modelo ainda possui 

acelerômetro, responsável pela captação dos dados de aceleração vertical percebidos pelos 

veículos durante a passagem sobre os pavimentos.   

 Suporte veicular 
 

Em relação ao suporte veicular para smartphones, utilizou-se o Vehicle Dock da 

marca Samsung, conforme figura 15. Esse modelo foi recomendado por Forslof (2013), pois 

fornece bom apoio para os modelos de smartphones, o que contribui para mitigar erros oriundos 

de vibração excessiva dos smartphones durante a medição com o veículo em movimento. Tal 

equipamento também foi utilizado por Bisconsini (2016) e Almeida (2018) em seus trabalhos. 

 

Figura 15: Suporte veicular utilizado no levantamento em campo com smartphone 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Veículos utilizados 
 

Neste trabalho resolveu-se utilizar dois tipos de veículos. Um de passeio, da marca 

Hyundai, modelo HB 20, motor 1.6 e ano 2013, com 55.000 de quilometragem e outro de porte 

médio do tipo SUV (Sport Utility Vehicle), da marca Hyundai, modelo ix35, motor 2.0, ano de 

2013 e com 65.000 de quilometragem. 

A opção por veículos de pequeno e médio porte e, consequentemente, sistemas de 

suspensões diferentes, teve como objetivo avaliar a capacidade de cada veículo em perceber os 
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diferentes comprimentos de onda presentes nos pavimentos traduzidas sob a forma de 

acelerações verticais para diferentes velocidades. 

Para isso, foram realizadas inspeções no sistema de suspensão de cada veículo, bem 

como alinhamento e balanceamento das rodas, com intuito a minimizar os eventuais erros 

advindos da suspensão que poderiam afetar a medição.  

Ademais, os pneus do veículo HB 20 foram calibrados em 32 psi e o SUV em 33 

psi, conforme determina o manual do fabricante. Quanto ao volume do tanque de combustível 

utilizado durante a medição, destaca-se que os tanques foram enchidos completamente antes de 

cada levantamento, sendo que ao término o tanque do veículo HB 20 apresentou 60% da sua 

capacidade total e o SUV ix35 com 50%. 

Ressalta-se que durante as medições em campo, o veículo SUV ix35 foi composto 

apenas pelo motorista, enquanto que o HB 20 foi composto de um motorista e dois passageiros. 

Todos os levantamentos foram realizados nos períodos manhã ou tarde, durante o primeiro 

semestre do ano de 2019, sempre com condições climáticas favoráveis. 

 

Figura 16: Veículos Hyundai HB 20 e SUV ix35 utilizados 

Fonte: elaboração própria. 

 Aplicativo utilizado na coleta de dados com smartphones 
 

Desenvolvido por Almeida (2018), o SmartIRI é um aplicativo para Android e tem 

como objetivo a medição de irregularidade longitudinal em rodovias, baseando-se em sensores 

de acelerômetros e GPS presentes nos smartphones. 

Para sua utilização, é necessário que o smartphone seja fixado no para-brisas de um 

veículo e que esse esteja preferencialmente com uma velocidade entre 60 a 80 km/h para que a 
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medição seja iniciada. O veículo percorre a via a ser analisada de forma a inferir sobre a 

condição funcional do pavimento.  

Realizado o levantamento da irregularidade longitudinal com o SmartIRI, 

caracterizando o processo de coleta de dados, essas informações são analisadas, calculadas e 

estimadas em tempo real, sendo reenviadas aos usuários. Esses dados poderão ser utilizados 

para fins de planejamento, manutenção e monitoramento dos trechos analisados.  

Os dados coletados são implementados em um modelo matemático elaborado por 

Almeida (2018), com objetivo de determinar o valor de IRI e sua respectiva localização no 

trecho em que foi realizado o levantamento. Esses dados poderão ser analisados no próprio 

smartphone ou serem feitos o upload dos arquivos gerados para uma análise mais detalhada.  

No presente trabalho, utilizou-se esse aplicativo, pois ele faz o processamento dos 

dados de aceleração vertical, calculando os valores de RMSVA, bem como obtém as 

coordenadas de latitude e longitude oriundas do GPS a cada 100 metros percorridos.  

Além disso, o aplicativo foi desenvolvido para uma taxa de aquisição de dados com 

frequência de 100 Hz, já que, em geral, os dados não conseguem ser atualizados em um menor 

intervalo de tempo.   

Segundo Bisconsini (2016), a gravação das acelerações a uma taxa de 100 Hz 

também escolhida por outros autores (FORSLOF, 2013; ALESSANDRONI ET AL., 2014; 

DOUANGPHACHANH e ONEYAMA, 2014; BUTTLAR e ISLAM, 2014; BELZOWSKI e 

EKSTROM, 2015).  

 Obtenção dos dados de RMSVA com smartphone 
 

Foram realizados levantamentos em campo com as passagens dos veículos 

SUV ix35 e HB 20, nos dias 29/1 e 15/2/2019, respectivamente, para obtenção dos dados de 

aceleração vertical por meio do smartphone Samsung A7, utilizando o aplicativo SmartIRI, 

com taxa de aquisição de dados de 100 Hz. 

Os levantamentos ocorreram pela parte da manhã e pela parte da tarde, em ambos 

os dias, sempre em condições climáticas favoráveis.  

Antes de iniciar os levantamentos, foram colocados cones de segurança no início e 

término de cada trecho para servirem como referência, conforme figura 17. Também, 

observaram-se a quantidade de satélites que estavam sendo captadas pelo GPS do smartphone. 

Para ambos os dias de levantamento, essa captura foi superior a 20 satélites. 
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Figura 17: Cone de marcação no fim do primeiro e segundo trechos  

Fonte: elaboração própria. 

 

Para cada veículo, realizaram-se 50 passagens, sendo 25 para cada trecho. As 

velocidades operacionais utilizadas nos levantamentos foram de 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h, 

80 km/h e 100 km/h, sendo realizadas 5 passagens para cada velocidade. 

O início da gravação dos dados com o aplicativo SmartIRI ocorreu, para cada 

passagem, em média, de 10 a 15 m antes do início de cada trecho, para que as coordenadas 

obtidas no início de cada gravação pudessem coincidir com as coordenadas de início de cada 

trecho. 

Os sinais de aceleração vertical obtidos pelo smartphone, durante cada passagem, 

foram convertidos pelo aplicativo SmartIRI em dados de RMSVA, sendo seus valores 

discretizados para cada trecho em segmentos de 100 m. 

 
 Procedimentos para escolhas dos modelos e validação de seus resultados 

 

Após os levantamentos com os veículos em campo, foram extraídos os dados de 

RMSVA calculados pelos aplicativo SmartIRI obtidos nas 25 passagens realizadas com cada 

tipo de veículo e para cada trecho. Em seguida, obtiveram-se os valores médios de RMSVA, 

resultantes da média dos dados de RMSVA obtidos durante as 5 passagens realizadas para cada 

velocidade operacional utilizada. Para avaliar a repetitividade dos valores de RMSVA obtidos 

em cada cenário de coleta, realizaram-se os cálculos do desvio padrão e do coeficiente de 

variação dos valores de RMSVA.  

Para identificar a relação existente entre os dados de RMSVA e velocidade 

operacional e a relação entre as variáveis RMSVA e IRI de referência obtidos pelo método de 
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Nível e Mira, foram realizados gráficos de dispersão e obtidos os coeficientes de correlação de 

Pearson (R), utilizando-se o software Excel. 

Identificada a correlação existente entre essas variáveis, formularam-se os possíveis 

modelos que descrevessem o comportamento da variável dependente IRI em função das 

variáveis independentes RMSVA e velocidades operacional, totalizando 24 modelos para cada 

tipo de veículo. 

Os modelos obtidos foram submetidos a testes de hipóteses, além de serem 

analisados pelo valor de seus coeficientes de determinação (R2) e coeficiente de determinação 

ajustado (R2 ajustado). Em seguida, foram definidos os melhores modelos para cada tipo de 

veículo. Destaca-se que, na modelagem, foi considerado um intervalo de confiança de 95%. 

Para os modelos selecionados, foram analisados os valores de IRI previstos para o 

trecho utilizado na calibração, bem como os valores de seus resíduos, por meio de gráficos dos 

resíduos em função dos valores de IRI previstos e de probabilidade normal dos resíduos. 

Por fim, os modelos selecionados foram validados, comparando-se os IRI 

estimados pela equação de ajuste de cada modelo com os IRI obtidos pelo método de Nível e 

Mira para o segundo trecho levantado, considerando as respectivas faixas de limites inferior e 

superior de previsão para cada modelo. 

 

 Resumo do método 
 

Abaixo seguem as etapas desenvolvidas neste trabalho: 

a) revisão bibliográfica sobre irregularidade longitudinal, classes de equipamentos 

medidores dessa característica e as recentes pesquisas relacionadas ao uso de smartphones para 

avaliação da irregularidade longitudinal dos pavimentos; 

b) Escolha de dois trechos experimentais com extensão mínima de 320 m, sendo o 

primeiro utilizado para obtenção dos modelos matemáticos para calibração dos veículos e o 

segundo utilizado para avaliar os modelos, comparando-se os IRI referenciais desse trecho com 

os estimados pelo modelo; 

c) Levantamento do perfil longitudinal de cada trecho por meio do método de Nível 

e Mira, tendo como base a Norma DNER – ES 173/86, utilizada para calibrar medidores de 

irregularidade tipo resposta; 

d) Cálculo dos IRI dos trechos a partir dos dados levantados pelo Nível e Mira, por 

meio do software ProVAL, inserindo-se os valores das cotas acumuladas de cada ponto obtidos 

das trilhas de roda, com um intervalo de amostragem de 0,5 m; 
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e) Obtenção de sinais de aceleração verticais medidos com smartphone, convertidos 

em dados de RMSVA pelo aplicativo SmartIRI, coletados nos mesmos trechos levantados pelo 

Nível e Mira, utilizando-se os veículos SUV ix35 e HB 20, com velocidades operacionais 

variando de 20 a 100 km/h; 

f) Cálculo dos IRI dos trechos a partir dos dados levantados pelo Nível e Mira, por 

meio do software ProVAL, inserindo-se os valores das cotas acumuladas de cada ponto obtidos 

das trilhas de roda, com um intervalo de amostragem de 0,5; 

g) Cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação dos valores de RMSVA, 

para avaliar a repetitividade desses valores para cada cenário de coleta; 

h) Elaboração de gráfico de dispersão e obtenção dos coeficientes de correlação das 

amostras entre os dados de RMSVA e de velocidade operacional e de RMSVA com o IRI por 

meio do software Excel; 

i) Formulação dos possíveis modelos que descrevessem o comportamento da 

variável dependente IRI em função das variáveis independentes RMSVA e velocidades 

operacional, totalizando 24 modelos para cada tipo de veículo; 

j) Realização de testes de hipóteses e análise do valor do coeficiente de 

determinação (R2) e coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado) nos modelos; 

k) Definição dos melhores modelos de calibração para os veículos SUV ix35 e HB 

20; 

l) Análise dos resíduos dos modelos de regressão por meio dos gráficos de resíduos 

em função dos valores de IRI previstos e de probabilidade normal dos resíduos; 

m) Previsão e análise dos valores de IRI referenciais identificados no primeiro 

trecho utilizados na obtenção dos modelos; 

n) Teste e validação dos modelos, comparando-se os IRI estimados pela equação 

de ajuste de cada modelo com os IRI obtidos pelo método de Nível e Mira para o segundo 

trecho levantado, considerando as respectivas faixas de limites inferior e superior de previsão 

para cada modelo. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e as análises dos índices de 

irregularidade longitudinal obtidos pelo método do Nível e Mira; dos valores de aceleração 

vertical, convertidos em RMSVA, obtidos pelos smartphone; do cálculo do desvio padrão e do 

coeficiente de variação dos valores de RMSVA; da correlação existente entre os dados de 

RMSVA e velocidade operacional e da correlação entre as variáveis RMSVA e IRI de 

referência obtidos pelo método de Nível e Mira; dos testes de hipóteses e de resíduos para 

escolha dos modelos de regressão; e da previsão e validação dos modelos selecionados.  

 Resultados obtidos pelo método de Nível e Mira 
 

Utilizando-se a metodologia prevista na norma DNER - ES 173/86 - Método de 

Nível e Mira para calibração de sistemas medidores de irregularidade tipo resposta, realizou-se 

o levantamento de dois trechos experimentais para obtenção de seu perfil longitudinal e, 

consequentemente, de seu nível de irregularidade por meio do software ProVAL (Profile 

Viewing and Analysis), inserindo-se os valores das cotas acumuladas de cada ponto obtido nas 

trilhas de roda, com um intervalo de amostragem de 0,5 m, obtendo-se o IRI referencial.  

O primeiro trecho serviu como referência para obtenção dos modelos utilizados 

calibração dos veículos HB 20 e SUV ix35 e o segundo trecho serviu para validação dos 

modelos de regressão obtidos para os veículos.  

 Perfil longitudinal do trecho de referência 
 

Por meio do software Excel, obtiveram-se os gráficos do perfil longitudinal do 

primeiro trecho e do segundo trecho, considerando-se a cota acumulada média das duas trilhas 

de roda, conforme figuras 18 e 19.  
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Figura 18: Perfil longitudinal do primeiro trecho localizado na CE-060, sentido Norte-Sul 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 19: Perfil longitudinal do segundo trecho localizado na CE-060, sentido Sul-Norte 

 

Fonte: elaboração própria. 

   

Verifica-se que o primeiro trecho, que serviu de calibração para os veículos, sentido 

Norte-Sul, possui um aclive de 1,33%, enquanto que o segundo trecho, que serviu para 

validação dos modelos obtidos, sentido Sul-Norte, possui um declive de 1,40 %. 
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 Índice de irregularidade longitudinal do trecho de referência 
 

Para calcular o IRI dos trechos levantados pelo método do Nível e Mira, utilizou-se o software 

ProVAL (Profile Viewing and Analysis), inserindo-se os valores das cotas acumuladas de cada 

trilha de roda, com um intervalo de amostragem de 0,5 m. O resultado do nível de irregularidade 

de cada trecho encontra-se na figura 20. 

 

Figura 20: IRI médio do primeiro e segundo trechos 

 
 Fonte: elaboração própria 

Como se esperava, ambos os trechos apresentaram um nível de irregularidade muito 

próximos, com um IRI do primeiro trecho, considerando a média dos IRI obtida nas duas trilhas 

de roda, de 3,80 m/km, enquanto que o IRI médio calculado para o segundo trecho foi de 4,07 

m/km. 

De acordo com a tabela 4, que trata da classificação das condições de 

trafegabilidade em função do IRI do DNIT (2011), o primeiro trecho classifica-se com uma 

condição de trafegabilidade regular e o segundo trecho com uma condição ruim. 

 

Tabela 4: Classificação das condições de trafegabilidade em função do IRI 

Condições de Trafegabilidade 
 

HDM-4 (m/km) 

Boa IRI ≤ 2 

Regular 2 < IRI ≤ 4 

Ruim 4 ≤ IRI ≤ 6 

Péssimo 6 < IRI 

Fonte: DNIT 2011. 
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 Resultados obtidos pelo smartphone 

 Dados obtidos com smartphone no levantamento do primeiro trecho 
 

Na tentativa de obter precisamente as coordenadas de latitude e longitude de início 

dos segmentos dos trechos levantados com o uso do smartphone, foram tomados os seguintes 

cuidados descritos por Bisconsini (2016) durante os levantamentos realizados com os veículos: 

a) segmentação do trecho de referência em seção de no mínimo 100 metros, visto 

que a redução do comprimento desses segmentos poderia aumentar os erros durante o 

cruzamento dos dados obtidos pelo smartphone com aqueles medidos pelo método de Nível e 

Mira; 

b) captura de número suficiente de satélites (no mínimo 4) pelo GPS do smartphone, 

que estabelece uma maior precisão das coordenadas obtidas. 

Além desses cuidados, tomou-se como precaução de se iniciar a gravação dos dados 

com o aplicativo SmartIRI a uma distância média de 10 a 15 m antes do início de cada trecho, 

de modo que o aplicativo pudesse coletar os dados de latitude e longitude dos pontos de início, 

bem como gravar as coordenadas do último ponto de cada trecho.  

Todavia, em que pese essas considerações, verificaram-se, para todos as passagens 

realizadas com os veículos, que os dados gravados pelo smartphone somente começaram a ser 

coletados após uma determinada distância do início de cada trecho. 

Os possíveis fatores que contribuíram para a falta de coincidência entre os pontos 

levantados podem estar relacionados com o nível de precisão do GPS do smartphone utilizado 

e com o atraso do início de gravação das informações pelo aplicativo SmartIRI. 

Esses fatores implicaram na obtenção de dados de RMSVA para apenas dois dos 

três segmentos de 100 m esperados, visto que o primeiro trecho possuía 360 m e o segundo 

trecho 320 m de extensão, e que esses dados, bem como velocidade e distância, são 

discretizados a cada 100 m pelo aplicativo SmartIRI. 

Com o intuito de identificar a partir de qual distância do início de cada trecho os 

dados de RMSVA começaram a ser gravados e quais valores de irregularidade longitudinal 

esses dados de RMSVA se referiam, por meio das coordenadas de início dos pontos de latitude 

e longitude de cada trecho experimental obtidas pelo equipamento estação total e as 

coordenadas dos pontos de latitude e longitude gravados pelo aplicativo SmartIRI, calculou-se 

a distância euclidiana entre esses pontos para cada passagem dos veículos, utilizando-se a 

seguinte equação: 
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           𝐷(𝐴, 𝐵) = (𝑋𝑎 − 𝑋𝑏) + (𝑌𝑎 − 𝑌𝑏)                                      (2) 

 

Onde:  

D = distância entre coordenadas A e B (m);  

Xa = latitude da coordenada do início do trecho (UTM);  

Ya = longitude da coordenada do início do trecho (UTM); 

Xb = latitude da coordenada do início da gravação dos dados (UTM);  

Yb = longitude da coordenada do início da gravação dos dados (UTM). 

 

Feitas as correções, foi possível identificar as coordenadas dos pontos de início e 

fim dos dois segmentos levantados em cada passagem e correlacionar os valores de RMSVA 

coletados pelo smartphone em cada segmento com o seu respectivo valor de IRI referencial 

calculado pelo software ProVAL, a partir dos dados de levantamentos realizados pelo Método 

de Nível e Mira. 

 Cabe destacar que a determinação precisa dos IRI de cada segmento de 100 m nos 

trechos levantados somente foi possível porque o software ProVAL conseguiu discretizar os 

valores de IRI a cada 0,5 m, isto é, com o mesmo espaçamento entre os pontos que serviram 

para a determinação do perfil longitudinal pelo método de Nível e Mira.  

Nesse primeiro momento, corrigiram-se as distâncias e correlacionaram-se os 

valores de RMSVA e de IRI somente para os segmentos do primeiro trecho, já que essa correção 

para o segundo trecho foi realizada após a obtenção dos modelos de regressão para os veículos 

SUV ix35 e HB 20, momento em que esse trecho serviu como referência para validação dos 

modelos, por meio da comparação dos valores estimado de IRI pelas equações de regressão e 

valores de IRI referenciais obtidos pelo método de Nível e Mira para o segundo trecho.   

Nas tabelas 5 e 6, foram discriminadas, para cada uma das 25 passagens realizadas 

pelos veículos sobre o primeiro trecho, as distâncias a partir do início do primeiro trecho em 

que os dados de RMSVA começaram a ser gravados, os dados de RMSVA coletados pelo 

smartphone, os valores IRI de referência correspondentes, e as velocidades média operacional 

obtidos para cada segmento de 100 m.   
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Tabela 5: Dados obtidos de distância e RMSVA para dois segmentos do primeiro trecho, 
utilizando o veículo SUV ix35. 

Passa
gem 
(no) 

Distância da 
origem   seg. 

1 (m) 

RMSVA 
seg. 1 
(m/s2) 

IRI 
referência 

seg. 1 
(m/km) 

Veloc. 
média 

1 
(km/h) 

Início do 
seg. 2 
(m) 

RMSV
A seg. 2 
(m/s2) 

IRI 
referência 

seg. 2 
(m/km) 

Veloc. 
média 2 
(km/h) 

1 40,28 0,39 3,92 21 144,28 0,4 3,12 22 
2 46,67 0,37 3,87 20 147,67 0,4 2,86 21 
3 45,34 0,35 3,86 21 146,34 0,34 2,86 21 
4 48,89 0,38 3,64 21 150,89 0,39 2,83 21 
5 48,64 0,47 3,64 20 149,64 0,36 2,82 21 
6 47,67 0,5 3,64 38 152,67 0,61 2,83 39 
7 54,14 0,51 3,47 39 162,14 0,62 2,89 40 
8 32,85 0,56 4,09 40 134,85 0,63 3,00 41 
9 57,01 0,53 3,42 42 162,01 0,62 3,02 41 
10 42,17 0,51 3,93 41 145,17 0,63 2,83 40 
11 37,04 0,63 3,91 57 148,04 0,8 2,87 56 
12 54,80 0,66 3,41 60 170,80 0,68 3,04 57 
13 59,26 0,57 3,41 61 160,26 0,68 2,90 60 
14 57,23 0,59 3,37 59 170,23 0,64 3,02 56 
15 40,25 0,7 3,92 62 142,25 0,67 2,92 61 
16 47,93 0,76 3,71 76 148,93 0,8 2,82 78 
17 52,19 0,76 3,53 79 153,19 0,83 2,86 78 
18 48,50 0,91 3,71 76 148,50 0,74 2,83 77 
19 44,56 0,91 3,86 80 154,56 0,95 2,98 78 
20 38,91 1,02 3,93 80 147,91 0,96 2,87 81 
21 48,87 0,95 3,61 100 159,87 0,91 3,02 102 
22 42,77 1,09 3,79 100 152,77 1,01 2,96 100 
23 42,03 0,98 3,75 102 155,03 0,87 3,01 100 
24 55,13 0,93 3,5 101 161,13 0,93 2,99 103 
25 48,90 0,96 3,65 99 158,90 0,98 3,02 102 

Fonte: elaboração própria. 

Tabela 6: Dados obtidos de distância e RMSVA para dois segmentos do primeiro trecho, 
utilizando o veículo HB20 

Passa
gem 
(no) 

Distância da 
origem   seg. 

1 (m) 

RMSVA 
seg. 1 
(m/s2) 

IRI 
referência 

seg. 1 
(m/km) 

Veloc. 
média 

1 
(km/h) 

Início do 
seg. 2 
(m) 

RMSV
A seg. 2 
(m/s2) 

IRI 
referência 

seg. 2 
(m/km) 

Veloc. 
média 2 
(km/h) 

1 131,00 0,36 3,01 21 231,00 0,3 3,35 21 
2 125,34 0,31 3,01 21 228,34 0,31 3,29 21 
3 117,54 0,29 3,1 21 217,54 0,33 3,09 21 
4 110,27 0,28 3,1 21 214,27 0,33 3,04 23 
5 118,95 0,29 3,05 21 223,95 0,3 3,22 21 
6 123,38 0,64 3,01 38 228,38 0,5 3,29 41 
7 125,44 0,55 3,01 41 228,44 0,56 3,29 41 
8 131,17 0,5 2,95 40 240,17 0,7 3,84 39 
9 131,78 0,6 3,01 41 232,78 0,57 3,39 42 
10 116,83 0,52 3,1 38 219,83 0,63 3,22 39 
11 131,19 0,73 2,95 58 242,19 1,19 3,79 61 
12 112,94 0,75 3,15 61 212,94 0,91 3,04 62 
13 119,09 0,89 3 59 233,09 0,87 3,45 62 
14 130,18 0,73 2,9 59 244,18 1,05 3,79 60 
15 126,67 0,82 3,01 61 228,67 0,9 3,29 60 
16 112,89 0,67 3,06 78 221,89 0,91 3,22 79 
17 108,86 0,67 3,09 75 211,86 0,78 3,1 77 
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Passa
gem 
(no) 

Distância da 
origem   seg. 

1 (m) 

RMSVA 
seg. 1 
(m/s2) 

IRI 
referência 

seg. 1 
(m/km) 

Veloc. 
média 

1 
(km/h) 

Início do 
seg. 2 
(m) 

RMSV
A seg. 2 
(m/s2) 

IRI 
referência 

seg. 2 
(m/km) 

Veloc. 
média 2 
(km/h) 

18 94,51 0,78 3,11 79 203,51 0,97 3,68 78 
19 104,12 0,75 3,12 78 211,12 0,78 3,1 79 
20 110,93 0,68 3,1 78 213,93 0,88 3,1 76 
21 108,78 0,99 3,03 104 223,78 1,14 3,27 102 
22 141,87 1,12 2,9 105 258,87 1,13 4,1 104 
23 134,90 1,15 2,89 108 254,90 1,25 4,1 104 
24 97,84 1,17 3,11 106 214,84 1,12 3,2 105 
25 132,46 1,28 2,9 103 245,46 1,15 4 104 

Fonte: elaboração própria. 

A partir dos dados das tabelas acima, a distância média em que os dados de RMSVA 

começaram a ser gravados, a partir do início do primeiro trecho, foi de 47,57 m para o veículo 

SUV ix35 e de 199,95 m para o veículo HB 20.  

O primeiro ponto a ser destacado é sobre a importância de se identificar 

previamente os pontos de início e fim de cada segmento coletado durante o levantamento 

realizado com as passagens dos veículos. A identificação permite correlacionar os dados de IRI 

referencial com os respectivos valores de RMSVA coletados pelo smartphone acoplado nos 

veículos durante o levantamento.  

A ausência na identificação poderia acarretar em grandes riscos nos ajustes que 

seriam realizados para obtenção dos modelos matemáticos de calibração dos veículos, podendo 

obter modelos que possuíssem baixos coeficiente de determinação (R2) ou mesmo que 

subestimassem ou superestimassem os valores de IRI previstos.  

Não obstante a obtenção dos dados de RMSVA para apenas dois trechos, não houve 

prejuízos para os objetivos dessa pesquisa, tendo em vista que os ajustes realizados permitiram 

a obtenção dos modelos de regressão para os veículos testados.  

 Repetitividade dos dados de RMSVA coletados no trecho de referência 
 

Com intuito de analisar a repetitividade dos dados de RMSVA que foram coletados 

pelo smartphone Samsung A7, por meio do aplicativo SmartIRI, calcularam-se seus valores 

médios, bem como seus desvios padrão e coeficientes de variação - CV para cada segmento de 

100 m, e as velocidade médias operacionais utilizadas durante a coleta de dados para cada tipo 

de veículo, conforme tabelas 7 e 8. 

Nesta pesquisa, os valores de RMSVA foram calculados com uma média de 5 

viagens de maneira semelhante à média realizada por Butlar e Islam (2014). Do mesmo modo, 
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Bisconsini (2016) utilizou a média dos valores de RMSVA calculados em cada cenário de coleta 

para analisar a repetitividade desses dados. 

 

Tabela 7: Análise da repetitividade do índice de RMSVA, utilizando o veículo SUV ix35, para 

um total de 5 viagens no trecho de referência. 

Segmento 
de 100 m 

(nº) 

Velocidade média 
(km/h) 

RMS médio 
(m/s2) 

s  CV 
(%) 

IRI médio 
referencial 

(m/km) 

1 20,6 0,392 0,04 11,74 3,78 
2 21,2 0,378 0,02 7,09 2,89 

Média = 20,9 0,385 0,03 9,42 3,34 
1 40,0 0,522 0,02 4,57 3,71 
2 40,2 0,622 0,008 1,35 2,91 

Média = 40,1 0,572 0,016 2,96 3,31 
1 59,8 0,630 0,05 8,32 3,60 
2 58,0 0,694 0,06 8,85 2,95 

Média = 58,9 0,662 0,055 8,59 3,28 
1 77,8 0,872 0,11 12,80 3,75 
2 78,2 0,856 0,09 11,22 2,87 

Média = 78 0,864 0,105 12,01 3,31 
1 100,4 0,982 0,06 6,42 3,66 
2 101,4 0,940 0,05 5,92 3,00 

Média = 100,9 0,961 0,055 6,17 3,33 
Fonte: elaboração própria. 

Tabela 8: Análise da repetitividade do índice de RMSVA, utilizando o veículo HB 20, para 
um total de 5 viagens no trecho de referência. 

Segmento 
de 100 m 

(nº) 

Velocidade média 
(km/h) 

RMS médio 
(m/s2) 

s CV 
(%) 

IRI médio 
referencial 

(m/km) 

1 21,0 0,306 0,03 10,48 3,05 
2 21,4 0,314 0,01 4,82 3,2 

Média = 21,2 0,31 0,02 7,66 3,12 
1 39,6 0,562 0,05 10,25 3,01 
2 40,4 0,592 0,07 12,83 3,40 

Média = 40,0 0,577 0,06 11,54 3,21 
1 59,6 0,784 0,06 8,91 3,00 
2 61,0 0,984 0,13 13,66 3,47 

Média = 59,8 0,884 0,095 11,28 3,23 
1 76,8 0,696 0,03 4,93 3,1 
2 77,8 0,87 0,07 8,79 3,24 

Média = 77,3 0,783 0,05 6,86 3,17 
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Segmento 
de 100 m 

(nº) 

Velocidade média 
(km/h) 

RMS médio 
(m/s2) 

s CV 
(%) 

IRI médio 
referencial 

(m/km) 

1 105,2 1,142 0,1 9,12 2,97 
2 103,8 1,158 0,05 4,49 3,73 

Média = 104,5 1,15 0,075 6,81 3,35 
Fonte: elaboração própria. 

 

Em que pese as velocidades média operacional,  obtidas nos levantamentos com os 

veículos, terem se mantidas constantes e mesmo diante da falta de coincidência dos pontos de 

início e término dos trechos, verificam-se que os valores médios dos desvios padrão e do 

coeficiente de variação não apresentaram diferença significativa entre as velocidades e os 

trechos medidos, sendo obtido um valor de coeficiente de variação médio mínimo de 2,96 % e 

um médio máximo de 12,01% para os levantamentos feitos com o SUV ix35 e um coeficiente 

de variação médio mínimo de 6,81% e um médio máximo de 11,54% para o veículo HB 20.  

Na pesquisa realizada por Butlar e Islam (2014), também encontraram baixos 

coeficientes de variação quando analisaram a repetitividade dos valores de IRI obtidos por meio 

de um smartphone, sendo que das 40 seções levantadas, a maior parte permaneceu com um CV 

abaixo de 15%, sendo o valor mínimo de 4% e o máximo de 28% para seções de 

aproximadamente 160 m de extensão.  

De mesmo modo, Bisconsini (2016) analisou a repetitividade dos dados de RMSVA 

obtidos com smartphone, para uma média de 10 viagens, em três trechos com diferentes níveis 

de irregularidades e velocidades operacionais de coletas, obtendo um valor de coeficiente de 

variação médio mínimo de 3,41% e um valor médio máximo foi de 6,17%.  

Diante do exposto, entende-se que os valores de RMSVA resultantes das 

acelerações verticais coletadas pelos veículos HB 20 e SUV ix35, por meio do smartphone 

Samsung A7, apresentam-se aceitáveis para o propósito deste trabalho. Seria possível obter 

menores coeficientes de variação caso a velocidade operacional, durante a coleta, fosse mantida 

constante, se os pontos de início e fim na coleta das acelerações verticais fossem coincidentes, 

se houvesse um maior número de passagens dos veículos sobre o trecho e se não houvesse 

influência do ruído gerado pelo smartphone, que afetam a ordem de grandeza dos resultados, 

sendo tanto maior quanto menor a velocidade e menor o nível de irregularidade do pavimento, 

conforme Bisconsini (2016).   
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 Formulação dos modelos para calibração dos veículos  
 

O objetivo desse tópico é de identificar os melhores modelos de regressão que 

possam calibrar os veículos SUV ix35 e HB20. Para isso, analisaram-se as correlações entre as 

variáveis obtidas por meio do smartphone Samsung A7, velocidade operacional e RMSVA, e 

as irregularidades longitudinal obtidas pelo método de Nível e Mira.  

Para avaliar o comportamento das variáveis, foram realizados gráficos de dispersão, 

bem como a reta de regressão resultante, com o uso do software Excel. Para identificar a 

correlação entre as variáveis, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (R), que visa 

estimar a relação entre duas variáveis de forma linear. 

Constatada a existência de correlação linear entre as variáveis, foram propostos 24 

possíveis modelos de regressão para cada veículo, sendo feitas as devidas análises e testes de 

significância.  

Por fim, os modelos selecionados foram testados com intuito de identificar se os 

valores de IRI previstos pelos modelos eram condizentes com os valores de IRI obtidos pelo 

método de Nível e Mira. 

 Correlação entre os dados de RMSVA obtidos com smartphone Samsung A7 e 
velocidade operacional de coleta dos veículos SUV ix35 e HB 20  
 

Para determinação da correlação entre as variáveis RMSVA e velocidade 

operacional, consideraram-se a média dos valores de RMSVA obtidos pelo smartphone 

resultantes das 5 passagens dos veículos sobre o trecho de referência por faixa de velocidade e 

a média das 5 velocidades operacionais registradas em cada passagem, com velocidade 

variando de 20 km/h a 100km/h.  

Nos eixos das ordenadas (eixo y), foram considerados os valores das médias de 

RMSVA e nos eixos das abscissas (eixo x) foram inseridas as velocidades média operacional 

registradas. 

Nos gráficos de dispersão 21 e 22, foram plotadas as retas de regressão, as equações 

de ajuste entre as variáveis, o coeficiente de correlação de Pearson (R) e o coeficiente de 

determinação (R2) que explica a variabilidade da variável RMSVA em função da velocidade 

operacional de coleta.  
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Figura 21: Correlação entre os valores médios de RMSVA e os valores médios das velocidades 

operacionais para o veículo SUV ix35 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 22: Correlação entre os valores médios de RMSVA e os valores médios das velocidades 
operacionais para o veículo HB 20 

 

Fonte: elaboração própria 

Conforme se verifica nos gráficos acima, há uma forte correlação entre os valores 

médios de RMSVA e as velocidades operacional média para ambos os veículos, com 

coeficiente de correlação de R = 0,99 para o SUV e R = 0,95 para o HB 20. Isso demonstra que 

à medida que a velocidade operacional aumenta, as acelerações verticais, e consequentemente 

os valores de RMSVA, tendem a aumentar. Isso pode explicar o fato da tendência de os 

motoristas sentirem maiores vibrações quando trafegam em velocidades mais altas.  
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 Correlação entre os dados de RMSVA obtidos com o smartphone e os IRI de 
referência obtidos pelo método de nível e mira no trecho experimental 
 

Para determinação da correlação entre variáveis RMSVA e IRI, consideram-se a 

média dos valores de RMSVA obtida nas 5 passagens sobre o trecho de referência para cada 

velocidade e tipo de veículo. De mesmo modo, foram obtidos os valores médios de referência 

do IRI que correspondiam aos segmentos do trecho levantados pelos veículos em que foram 

obtidos os valores de RMSVA pelo smartphone. 

Nos eixos das abscissas (eixo x), foram considerados os valores das médias de 

RMSVA e nos eixos das coordenadas (eixo y) foram inseridos os valores médios do IRI 

referencial dos segmentos.  Os gráficos de dispersão, contendo a reta de regressão, a equação 

de ajuste, os coeficientes de Pearson e de determinação encontram-se nas figuras 23 a 27, para 

cada faixa de velocidade e tipo de veículo. 

 

Figura 23: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB 20, com 
velocidade operacional de 20 km/h 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 24: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com 
velocidade operacional de 40 km/h 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Figura 255: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com 
velocidade operacional de 60 km/h 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 26: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com 
velocidade operacional de 80 km/h 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 27: Correlação entre IRI referencial e RMSVA para o veículo SUV ix35 e HB20, com 
velocidade operacional de 100 km/h 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Abaixo, segue a tabela 9 que resume os coeficientes de Pearson (R) encontrados em 

função da correlação existente entre as variáveis RMSVA e IRI, para cada tipo de veículo e 

velocidade operacional. 

 

Tabela 9: Quadro resumo dos coeficientes de correlação de Pearson (R) entre as variáveis 
RMSVA e IRI 

Velocidade 
(km/h) 

Coeficiente de Correlação (R) 
SUV ix 35 HB 20 

20 - 0,18 0,54 
40 0,80 0,85 
60 0,86 0,89 
80 0,90 0,92 
100 0,46 0,63 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com base nos coeficientes de correlação de Pearson (R), nota-se que, para os dois 

veículos utilizados, existe correlação entre os valores de IRI obtidos a partir do método de Nível 

e Mira e os valores de RMSVA calculados a partir dos sinais de aceleração verticais medidos 

pelo smartphone, sendo que essa correspondência tende a ser maior à medida que se aumenta a 

velocidade operacional, com exceção de velocidades operacionais em torno de 100 km/h cuja 

relação diminui. 

Percebe-se que, para as velocidades de 20 km/h, os coeficientes de correlação, para 

ambos os veículos, foram os mais baixos do que para as demais velocidades, inclusive sendo 

negativo para o veículo SUV ix35. 

Os baixos coeficientes podem ser explicados pelo fato de que, a uma velocidade 

mais baixa, as irregularidades do pavimento provocam uma menor excitação no sistema de 

suspensão do veículo, diminuindo a capacidade do sistema em medir diferentes comprimentos 

de onda presentes no perfil do pavimento, que contribuem para os valores obtidos nos índices 

de irregularidade como o IRI (BISCONSINI, 2016). 

A suspensão tem a função de controlar a movimentação da carroceria, limitando o 

seu curso de abertura e fechamento, além de absorver impactos e oscilações do pavimento. Na 

prática, uma suspensão macia oferece mais conforto e controle do veículo em baixas 

velocidades, já a suspensão mais rígida, embora menos confortável aos usuários, assegura 

melhor estabilidade em velocidades altas, desenvolvidas nas estradas. 
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Uma suspensão macia ou rígida é resultado do comportamento de um conjunto de 

componentes: amortecedores, coxins, molas, barra estabilizadora, buchas e pneus. O 

desempenho de cada uma destas peças influencia diretamente no desempenho da suspensão. 

A correlação negativa encontrada para o veículo SUV ix35, com velocidade 

operacional de 20 km/h, pode ter sido influenciada pela rigidez de sua suspensão. Considerando 

que as irregularidades do pavimento tendem a provocar menores vibrações nos veículos quando 

trafegando a velocidades baixas, um veículo com uma suspensão mais rígida será menos 

influenciado pelas irregularidades existentes no pavimento do que um veículo com suspensão 

mais macia, como no caso do HB20, cuja correlação encontrada a 20 km/h foi de R = 0,54. 

Para comprimentos de ondas maiores, como no caso das irregularidades 

longitudinais dos pavimentos, Sayers e Karamihas (1998) explicam que, em velocidades de 

operação muito baixas, a aceleração vertical é muito pequena, devendo ser utilizadas 

velocidades de operação superiores a 25 km/h para medidores do tipo resposta. Os mesmos 

autores mencionam que nas baixas velocidades, há o fato dos pneus envolverem as 

irregularidades de alta frequência devido a absorções de pequenas saliências em contato com 

os pneus. 

Somado a isso, o ruído produzido pelos smartphones tem maiores efeitos em baixas 

velocidades, já que sua amplitude se aproxima do sinal de aceleração vertical medido e, com 

isso, diminui sua relação com a irregularidade real do pavimento (BINCOSINI, 2016). O autor 

ainda explica que o ruído produzido pelo smartphone tem maior influência quanto menor o 

nível de irregularidade do pavimento e menor a velocidade operacional. 

Nota-se que a partir das velocidades operacionais de 40, 60 e 80 km/h, tanto os 

coeficientes de correlação para o veículo HB 20 quanto os obtidos para o SUV, tenderam a 

aumentar, sendo a maior correlação encontrada para a velocidade de 80 km/h, com um R = 0,90 

para o SUV ix35 e R = 0,92 para o HB 20. Binconsini (2016) também obteve coeficientes 

correlação significativos para essas velocidades num dos trechos levantados classificado como 

de irregularidade média.  

Embora o SUV possua uma suspensão mais rígida, obteve coeficientes de 

correlação satisfatórios, embora inferiores ao encontrado para o HB 20.   

No aplicativo de smartphone desenvolvido por Almeida (2018), SmartIRI, sugere-

se que as velocidades operacionais estejam entre 60 e 80 km/h para a medição da irregularidade 

do pavimento.  Do mesmo modo, Forslof (2013), que desenvolveu o aplicativo Roadroid, 

obteve melhores resultados quando utilizou velocidades entre 60 e 80 km/h. 
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Tal fato pode ser explicado pela relação entre a velocidade operacional e 

acelerações verticais, ou dados de RMSVA, registradas pelo smartphone, pois à medida que se 

aumenta a velocidade operacional, maiores são as vibrações sentidas pelos veículos em 

decorrência da percepção de diferentes comprimentos de onda presentes na superfície do 

pavimento, resultando em maiores coeficientes de correlação. 

Todavia, em velocidades bastante altas, esse coeficiente de correlação tende a 

diminuir. Como se sabe, as acelerações verticais percebidas pelo smartphone dependem da 

velocidade, das propriedades do veículo e do nível de irregularidade. 

Em velocidades muito altas, as irregularidades existentes sobre o pavimento tendem 

a ser mitigadas pelo sistema do tipo resposta, visto que os pneus começam a transpor as 

irregularidades existentes no pavimento sem o correspondente impacto, o que interfere no tipo 

de resposta dos sistemas de medição.  

Desse modo, como a suspensão dos veículos tende a não detectar todas as 

características espectrais do perfil do pavimento, isso impossibilita a obtenção de uma boa 

correlação entre as irregularidades do pavimento e as acelerações verticais detectadas pelo 

smartphone. Tal fato explica os coeficientes de correlação encontrados de R=0,48 para o SUV 

e R=0,63 para o HB20 a uma velocidade operacional de 100 km/h. 

 Análises estatísticas para escolha dos modelos 
 

Após a análise das correlações existentes entre os dados de RMSVA e velocidade 

operacional e as correlações entre as variáveis RMSVA e IRI de referência obtidos pelo método 

de Nível e Mira, buscou-se obter uma equação matemática que descrevesse o comportamento 

da variável IRI em função das variáveis RMSVA e velocidades operacional por meio de 

modelos de regressão linear simples e múltipla. 

Para isso, utilizou-se o software Excel que possui uma ferramenta denominada de 

regressão que modela as equações em linear simples ou em múltiplas variáveis.  

As velocidades de 40, 60 e 80 km/h foram escolhidas como variáveis de entrada 

para alguns dos modelos, pois resultaram, para ambos os veículos SUV e HB 20, numa melhor 

correlação obtida entre os dados de IRI e de RMSVA. 

Também buscou-se obter modelos que pudessem ser ajustados para determinadas 

faixas de velocidade, como as de 40 a 80 km/h, 40 a 60 km/h e de 60 a 80 km/h. A possibilidade 

de se calibrar os veículos para determinadas faixas de velocidade permitiriam ao operador variá-
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las em função de sua conveniência ou de acordo com os obstáculos existentes na via, sem que 

houvesse prejuízos na estimação do IRI.  

No total, foram analisados 24 modelos de regressão para cada tipo de veículo, tendo 

como variáveis de independente de entrada os dados de RMSVA, de Velocidade e de 

RMSVAxVelocidade e como variável dependente de saída os dados de IRI referencial obtidos 

para o primeiro trecho.  

Considerou-se na modelagem um intervalo de confiança de 95%, isso significa que, 

para inferência estatística, foi considerado um erro de apenas 5% e que, com 95% de confiança, 

é possível estabelecer inferências da amostra para a população. 

Para análise estatísticas desses modelos, tornou-se necessária a realização de um 

Teste de Hipótese.  

Por hipótese, entende-se certa afirmação condicionada acerca de uma população, e 

classificam-se em dois tipos: a) hipótese nula (H=0), quando se admite não haver diferença 

entre a informação fornecida pela realidade e a afirmação da hipótese; b) hipótese alternativa 

(H≠0), quando se admite haver diferença entre a informação fornecida pela realidade e a 

afirmação da hipótese. Portanto, o processo de teste consiste em aceitar ou rejeitar a hipótese 

nula (H=0), com base na diferença entre o valor hipotético e seu estimado (SELL, 2005). 

Nesse sentido, formularam-se as seguintes hipóteses: 

- H0 = 0, não há influência das variáveis RMSVA e/ou Velocidade e/ou 

RMSVAxVelocidade sobre a variável dependente IRI. 

- H1 ≠ 0, há influência das variáveis RMSVA e/ou Velocidade e/ou 

RMSVAxVelocidade sobre a variável dependente IRI. 

Desse modo, para avaliar as hipóteses, foram analisados os resultados do teste F, 

ou teste de significância, de todos os modelos. Em seguida, por meio do Valor-P avaliou-se a 

significância individual de cada variável independente. Por fim, por meio do teste t, ou 

estatística t, foi possível analisar o coeficiente angular das variáveis dos modelos 

Os modelos aprovados nos testes citados foram comparados por meio de seus 

coeficientes de determinação R2 e de determinação ajustados. Também buscou-se identificar 

possíveis modelos que apresentavam multicolinearidade entre as suas variáveis independentes.  

Por fim, foram analisados os resíduos de cada modelo selecionado, sob o aspecto 

de variância, para identifica a homoscedasticidade do modelo, isto é, se a variância dos resíduos 

é constante nas observações, bem como a análise dos gráficos de probabilidade normal dos 

resíduos. 
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  Primeiro Teste: Teste F 

 

O teste de significância ou teste F, serve para testar o efeito conjunto das variáveis 

independente sobre a dependente, ou seja, serve para verificar se há evidências de que pelo 

menos uma das variáveis de entrada no modelo (X) está relacionado com a variável de saída 

(Y). 

Desse modo, a hipótese nula (H0) indicará que nenhuma das variáveis 

independentes de entrada afetam a variável dependente de saída, enquanto a hipótese alternativa 

(H1) assegura que, pelo menos uma das variáveis independentes influenciará a variável 

dependente Y, dentro dos graus de liberdade exigidos e dado um grau de significância. 

Considerando que para os nossos modelos exigiu-se um nível de significância igual 

a 0,05, se o valor – p do teste F for < 0,05, a regressão é significativa e pode-se continuar com 

os modelos. Se o valor-p do teste F for ≥ 0,05, a regressão não é significativa, portanto rejeitam-

se os modelos. 

Os 24 modelos analisados para cada tipo de veículo, bem como os resultados do 

valor-P do teste F e coeficientes de determinação para cada modelo encontram-se nas tabelas 

10 e 11. A variáveis independentes que serviram como entrada para ajustar o modelo 

encontram-se marcadas com a letra “s” e as que não serviram encontram-se com o símbolo “ - 

”.  

 

Tabela 10: Resultados do valor do Teste F para os modelos de regressão do veículo SUV 

Modelo Velocidade 
operacional 

(km/h) 

Variável 
RMSVA 

Variável 
Velocidade 

Variável 
RMSVA x 
Velocidade 

Teste F 
(valor-p) 

R2 R2 

ajustado 

1 40 s - - 0,10 0,64 0,52 
2 40 s s - 0,25 0,74 0,49 
3 40 s - s 0,25 0,74 0,49 
4 40 s s s 0,61 0,74 -0,16 
5 60 s - - 0,06 0,73 0,65 
6 60 s s - 0,21 0,78 0,56 
7 60 s - s 0,14 0,85 0,71 
8 60 s s s 0,46 0,85 0,43 
9 80 s - - 0,03 0,81 0,75 

10 80 s s - 0,12 0,87 0,74 
11 80 s - s 0,12 0,87 0,75 
12 80 s s s 0,43 0,87 0,51 
13 40-60 s - - 0,47 0,06 -0,05 
14 40-60 s s - 0,14 0,42 0,26 
15 40-60 s - s 0,04 0,55 0,43 

16 40-60 s s s 0,26 0,45 0,18 
17 60-80 s - - 0,09 0,31 0,22 
18 60-80 s s - 0,03 0,62 0,52 
19 60-80 s - s 0,02 0,64 0,54 
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Modelo Velocidade 
operacional 

(km/h) 

Variável 
RMSVA 

Variável 
Velocidade 

Variável 
RMSVA x 
Velocidade 

Teste F 
(valor-p) 

R2 R2 

ajustado 

20 60-80 s s s 0,04 0,71 0,57 
21 40-80 s - - 0,32 0,07 0,00 
22 40-80 s s - 0,05 0,38 0,28 
23 40-80 s - s 0,03 0,43 0,34 
24 40-80 s s s 0,03 0,51 0,38 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 11: Resultados do valor do Teste F para os modelos de regressão do veículo HB20 

Modelo 
 

Velocidade 
operacional 

(km/h) 

Variável 
RMSVA 

Variável 
Velocidade 

Variável 
RMSVA x 
Velocidade 

Teste F 
(valor-p) 

R2 R2 

ajustado 

1 40 s - - 0,06 0,72 0,63 
2 40 s s - 0,25 0,75 0,50 
3 40 s - s 0,24 0,75 0,50 
4 40 s s s 0,56 0,78 0,13 
5 60 s - - 0,04 0,79 0,72 
6 60 s s - 0,18 0,82 0,64 
7 60 s - s 0,18 0,81 0,63 
8 60 s s s 0,32 0,93 0,72 
9 80 s - - 0,02 0,86 0,81 

10 80 s s - 0,07 0,92 0,85 
11 80 s - s 0,06 0,93 0,86 
12 80 s s s 0,003 0,99 0,99 
13 40-60 s - - 0,41 0,08 -0,02 
14 40-60 s s - 0,06 0,53 0,40 
15 40-60 s - s 0,05 0,56 0,44 

16 40-60 s s s 0,13 0,58 0,37 
17 60-80 s - - 0,004 0,66 0,62 
18 60-80 s s - 0,003 0,79 0,73 
19 60-80 s - s 0,003 0,79 0,73 
20 60-80 s s s 0,01 0,79 0,69 
21 40-80 s - - 0,30 0,08 0,009 
22 40-80 s s - 0,09 0,32 0,21 
23 40-80 s - s 0,12 0,29 0,17 
24 40-80 s s s 0,07 0,45 0,30 

Fonte: elaboração própria. 

Os modelos que tiveram um valor-p do teste F < 0,05 foram aceitos, sendo a 

regressão significativa, concluindo pela rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese 

alternativa em que há influência das variáveis RMSVA e/ou Velocidade e/ou RMSVA x 

Velocidade sobre a variável dependente IRI. 

Os modelos que resultaram num valor-p do teste F ≥ 0,05 foram rejeitados (1 a 8, 

10 a 14, 16, 17, 21 e 22 para o SUV; e 1 a 4, 6 a 8, 10, 11, 13 a 16 e 21 a 24 para o HB 20), 

sendo escritos na cor vermelha nas tabelas 10 e 11. A regressão para esses modelos não foi 

significativa, portanto foram rejeitados e aceitada a hipótese nula (H0 = 0) em que não há 

influência das variáveis RMSVA e/ou Velocidade e/ou RMSVA x Velocidade sobre a variável 

dependente IRI. 
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   Segundo Teste: Valor-P 

 

Nas tabelas 12 e 13, são apresentados os modelos que foram aceitos no teste F 

(9,15,18,19 e 23 para o SUV e 5,9,17 e 19 para o HB 20). Esses modelos foram analisados pelo 

teste de significância individual, Valor-P. Caso as variáveis independentes possuam um valor 

inferior a 0,05, isto é, abaixo do nível de significância adotado de 5%, há evidências estatísticas 

da relação da variável resposta IRI com os termos independentes utilizadas na modelagem, 

nesse caso rejeita-se H0 = 0.  

É uma medida de significância global da equação de regressão e uma boa medida 

de aderência da equação aos dados amostrais. Na análise estatística da modelagem feita por 

Almeida (2018), o valor-P também foi um dos resultados que foram avaliados. 

 

Tabela 12: Resultados do valor do Valor - P para os modelos de regressão do veículo SUV 

Modelos do 
SUV ix35 

 

Velocidade 
operacional 

(km/h) 

RMSVA 
(Valor –P) 

Velocidade 
(Valor-P) 

RMSVA x Velocidade 
(Valor – P) 

9 80 0,035 - - 
15 40-60 0,020 - 0,028 
18 60-80 0,012 0,044 - 
19 60-80 0,017 - 0,041 
20 60-80 0,116 0,388 0,213 
23 40-80 0,011 - 0,017 
24 40-80 0,039 0,365 0,107 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 13: Resultados do Valor - P para os modelos de regressão do veículo HB20 

Modelos do 
HB20 

Velocidade 
(km/h) 

RMSVA 
(Valor – P) 

Velocidade 
(Valor – P) 

RMSVA x Velocidade 
(Valor – P) 

5 60 0,042 - - 
9 80 0,023 - - 
12 80 0,006 0,006 0,006 
17 60-80 0,004 - - 
18 60-80 0,002 0,069 - 
19 60-80 0,001 - 0,07 
20 60-80 0,446 0,802 0,952 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os modelos que tiveram um Valor-P < 0,05 para todas as suas variáveis 

independentes foram aceitos, concluindo pela rejeição da hipótese nula e aceitando da hipótese 

alternativa em que há influência das variáveis RMSVA e/ou Velocidade e/ou RMSVA x 

Velocidade sobre a variável dependente IRI. 
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Os modelos que resultaram num Valor-P do teste F ≥ 0,05 foram rejeitados (20 e 

24, para o SUV e 18, 19 e 20 para o HB 20), pois apresentaram significância individual superior 

a 5%, sendo escritos na cor vermelha nas tabelas acima. Nesse caso, para esses modelos, aceita-

se a hipótese nula (H0 = 0) em que não há influência das variáveis RMSVA e/ou Velocidade 

e/ou RMSVA x Velocidade sobre a variável dependente IRI. 

   Terceiro Teste: Stat t 

 

O teste Stat t, ou Estatística T, para os coeficientes das variáveis independentes ou 

valor da prova tem a finalidade de testar se o efeito de cada uma das variáveis independentes 

sobre a dependente é ou não estatisticamente significativo. 

Se o valor do coeficiente Stat t das variáveis independentes estiver fora da região 

de aceitação H0, ou t crítico, rejeita-se H0, com um nível de confiança de 95%, e aceita-se a 

hipótese alternativa H1 ≠ 0, demonstrando que as variáveis dependentes existentes no modelo 

influenciam a variável dependente de saída.  

A região de aceitação, limite inferior e superior, é dada pela razão entre a diferença 

do coeficiente angular da variável e o valor de 95% inferiores dividido pelo erro padrão de cada 

variável.  

Nas tabelas 14 e 15, verificam-se os resultados dos testes Stat t realizados nos 

modelos aceitos no teste Valor-P, sendo os modelos de número 9, 15, 18, 19 e 23 para o veículo 

SUV ix35 e modelos de números 5, 9, 12 e 17 selecionados para o veículo HB 20. 

 
Tabela 14: Resultados do teste Stat-t para os modelos de regressão do veículo SUV 

Modelo Variável (Stat - t) 95% 
inferiores 

 

95% 
superiores 

 

Região de 
aceitação de H0 

(t crítico) 

Aceita-
se H0 

9 RMSVA 3,658 0,123 
 

1,776 
 

-3,182; + 3,182 Não 

 
15 

RMSVA 2,967 0,972 8,590  
-2,364; +2,364 

Não 
RMSVA x 
Velocidade 

- 2,761 -0,053 -0,004 

18 RMSVA 3,318 0,368 2,194 -2,364; +2,364 Não 
Velocidade -2,440 -0,023 0,000 

19 RMSVA 3,098 0,477 3,556 -2,364; +2,364 Não 
RMSVA x 
Velocidade 

-2,490 -0,026 -0,001 

23 RMSVA 2,971 0,617 4,014 -2,178; +2,178 Não 
RMSVA x 
Velocidade 

-2,740 -0,028 -0,003 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 15: Resultados do teste Stat-t para os modelos de regressão do veículo HB 20 

Modelo  Variável (Stat -t) 95% 
inferiore

s 

95% 
superior

es 

Região de 
aceitação de H0 

(t crítico) 

Aceita-
se H0 

5 RMSVA 3,385 0,132 4,280 -3,182; +3,182 Não 
9 RMSVA 4,298 0,5600 3,7549 -3,182; +3,182 Não 
 

12 
RMSVA 104,459 45,665 58,312  

-12,706; +12,706 
 

Não Velocidade 96,865 0,439 0,572 
RMSVAx 
Velocidade 

-101,446 -0,740 -0,575 

17 RMSVA 3,980 0,594 2,229 - 2,306; +2,306 Não 
Fonte: elaboração própria. 

 

Após a realização do teste Stat t, verifica-se que para todos os modelos analisados, 

rejeitou-se a hipótese H0 com um nível de confiança de 95%, tendo em vista que os coeficientes 

do Stat-t das variáveis independentes situaram-se fora da região de aceitação de H0. Portanto as 

variáveis independentes de cada modelo testadas possuem influência na variável dependente de 

saída, IRI.  

 Análise do coeficiente de determinação (R²) e coeficiente de determinação ajustado 
(R² ajustado) 
 

Os testes realizados anteriores já dão suporte suficiente para provar a influência das 

variáveis preditoras sobre a variável dependente IRI, isto é, a regressão é significativa para os 

modelos: 9, 15, 18, 19 e 23 para o veículo SUV ix35; e 5, 9, 12 e 17 para o modelo HB 20. 

Todavia, visando obter o melhor modelo dentre aqueles que passaram nos testes 

anteriores, analisaram-se os coeficientes de determinação R², que é um indicador usado para 

medir a qualidade do ajustamento de uma linha de regressão. Ele define em que percentagem a 

variável dependente IRI é explicada pelas variáveis independentes.  

Um ajuste perfeito resulta em R² = 1, um ajuste muito bom acarreta um valor 

próximo de 1 e um ajuste fraco ocasiona um valor de R² próximo de zero.  

Por fim, o coeficiente de determinação ajustado (R² ajustado), que é o coeficiente 

múltiplo de determinação R² modificado, leva em conta o número de variáveis e o tamanho da 

amostra. O valor de R² ajustado incorpora o número de variáveis para ajudar na escolha do 

melhor modelo. Para modelos que possuem o mesmo número de variáveis, pode-se utilizar 

apenas o coeficiente de determinação para efeitos de comparação R² entre os modelos.  
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Para análises dos modelos, não houve necessidade de se comparar o R² ajustado, 

sendo suficiente apenas a comparação feita pelo coeficiente de determinação R². 

 
Tabela 16: Resultados dos coeficientes R² e R² ajustado dos modelos de regressão para o 
veículo SUV 

Modelo Velocidade operacional 
(km/h) 

Variável R² R² ajustado 
 

9 80 RMSVA 0,81 0,75 
 

 
15 

 
40-60 

RMSVA  
0,55 

 
0,43 RMSVA x Velocidade 

18  
60-80 

RMSVA 0,62 0,52 
Velocidade 

19  
60-80 

RMSVA 0,64 0,54 
RMSVA x Velocidade 

23  
40-80 

RMSVA 0,51 0,38 
RMSVA x Velocidade 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 17: Resultados dos coeficientes R² e R² ajustado dos modelos de regressão para o 
veículo HB20 

Modelo  Velocidade 
operacional (km/h) 

Variável R² R² ajustado 

5 60 RMSVA 0,79 0,72 
9 80 RMSVA 0,86 0,81 
 

12 
 

80 
RMSVA  

0,99 
 

0,99 Velocidade 
RMSVA x Velocidade 

17 60-80 RMSVA 0,66 0,62 
Fonte: elaboração própria. 

Dentre os 5 modelos selecionados para o veículo SUV ix35, o modelo de regressão 

linear simples de número 9 foi o que obteve um maior coeficiente de determinação com R² = 

0,81. Portanto, conclui-se que este modelo é melhor do que os anteriores, pois, além de ter 

passados nos testes que comprovam que a variável RMSVA tem influência significativa sobre 

a variável dependente IRI, é o que possui o maior coeficiente de determinação. 

Para o veículo HB 20, foram 4 os que passaram nos testes de significância (5, 9, 12 

e 17), sendo que o modelo de maior coeficiente de determinação foi o modelo de regressão 

linear múltipla número 12 com R² = 0,99, seguido do modelo de regressão linear simples de 

número 9 com R² = 0,86, ambos para velocidade de operação de 80 km/h. 

No que concerne ao modelo 12, em que pese ele ter sido o modelo que melhor 

obteve ajustamento da equação de regressão aos dados amostrais, R² = 0,99, torna-se premente 

avaliar a multicolinearidade existente entre as variáveis dependentes. 
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Segundo Matos (2000), “Multicolinearidade refere-se à correlação entre duas 

variáveis explicativas ou entre uma delas e as demais, incluídas na equação de um modelo. Isso 

implica que a multicolinearidade ocorre quando, por exemplo, duas variáveis X1 e X2 medem 

aproximadamente a mesma coisa, ou seja, a correlação entre elas é quase perfeita”  

Na equação de regressão linear múltipla com três variáveis obtidas para o modelo 

12, observa-se que a variável RMSVAxVelocidade é resultante da combinação da variável 

RMSVA e da variável Velocidade, demonstrando que essa variável é uma função linear das 

demais, demonstrando a sua multicolinearidade. 

Para identificar o grau de correlação entre essas variáveis, utilizou-se a ferramenta 

correlação do software Excel e obteve-se as seguintes relações entre os dados das variáveis 

utilizadas no modelo, conforme tabela 18.  

 

Tabela 18: Correlação entres os dados das variáveis utilizadas no modelo para o veículo HB20 
a uma velocidade de 80 km/h 

Variável Velocidade média (R) RMSVA médio (R) 
Velocidade x RMSVA -0,44 0,93 

Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme dados da tabela 18, verifica-se que a correlação entre as variáveis 

Velocidade média e Velocidade x RMSVA é negativa e baixa, não se identificando uma 

multicolineraridade entres essas variáveis, todavia o coeficiente de correlação entre as variáveis 

RMSVA e Velocidade x RMSVA é alto, com R= 0,93, ou seja, a variável Velocidade x 

RMSVA mantém uma relação linear com a variável RMSVA, havendo, portanto 

multicolinearidade entre elas. 

Assim, o fato de haver uma multicolinearidade entres duas das três variáveis 

existentes na equação de regressão encontrada para o modelo 12, pode explicar o possível 

motivo para se ter obtido um coeficiente de determinação praticamente perfeito com R² = 0,99. 

Desse modo, considerando que a variável RMSVAxVelocidade não é uma variável 

independente, ou seja, 93% de seus dados são explicados pela variável RMSVA, deve-se 

rejeitar esse modelo.  

Nesse sentido, entende-se que o modelo que melhor explica a variabilidade do IRI 

para o HB 20, a uma velocidade de operação de 80 km/h, é o de número 9, cuja equação 

resultante é de regressão linear simples com variável dependente RMSVA, com R² = 0,86. 
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Com relação ao modelo 5, para o veículo HB 20 e velocidade operacional de 60 

km/h, entende-se ser aceitável, pois a reta de regressão se ajustou em R² = 0,79. Assim, ele 

explica em 79% que a variável dependente IRI é definida pela variável dependente RMSVA. 

Embora ele não tenha sido o modelo com maior coeficiente de determinação, é possível utilizá-

lo quando se desejar realizar levantamentos com smartphones em meio urbano, onde necessita-

se manter uma velocidade operacional mais baixa, em função do limite de velocidade existente 

na via ou de possíveis obstáculos que podem ocorrer. 

Considerando que um dos objetivos deste trabalho era o de identificar possíveis 

faixas de velocidade em que os veículos estudados pudessem realizar o levantamento em 

campo, variando a velocidade operacional a critério do operador, nota-se que, para o veículo 

SUV ix35, somente 4 modelos foram aceitos nos testes de significância previamente realizados: 

o 15, para uma faixa de velocidade entre 40 a 60 km/h; o 18 e 19, para uma faixa de 60 a 80 

km/h; e o 23 para uma faixa de 40 a 80 km/h.  

Todavia, os modelos 15, 19 e 23 possuem como uma das variáveis explanatórias o 

RMSVAxVelocidade que, como acima visto, não é independente. Desse modo, esses modelos 

devem ser rejeitados. 

Já o modelo 18, cuja equação é uma regressão linear múltipla com duas variáveis, 

RMSVA e velocidade, obteve como coeficiente de determinação um R2 de 0,62, isto é, apenas 

62% das variáveis explanatórias existente no modelo de regressão ajustado conseguem explicar 

a variabilidade dos valores de IRI, entendendo-se pela sua rejeição. 

De modo semelhante ocorre para o modelo de regressão linear simples de número 

17, com faixa de velocidade operacional de 60 a 80 km/h, para o veículo HB 20. O coeficiente 

de determinação obtido, após o ajuste no modelo, foi de R2 = 0,66, ou seja a equação de 

regressão resultante não conseguiria explicar boa parte dos dados de IRI, devendo, portanto, ser 

rejeitado. 

Dentre os 24 modelos de regressão linear simples e múltipla testados, verifica-se 

que, para ambos os veículos, os modelos que melhor explicaram a variável dependente em 

função das variáveis independentes foram aqueles cuja equação resultante é uma regressão 

linear simples, isto é, apenas os valores de entrada de RMSVA foram suficientes para explicar 

os valores de saída do IRI. 

Tal fato pode ser explicado pela baixa ou quase inexistência de correlação existente 

entre os valores das velocidades operacionais e o IRI, conforme ser verifica na tabela 19, onde 

se evidencia a correlação existente entre as velocidades médias obtidas e IRI médio obtidos, em 

segmentos de aproximadamente 200 m, para o veículo SUV ix35 e HB20. 
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Tabela 19: Correlação entre IRI médio e velocidade média 

SUV ix35 HB 20 
 IRI médio Velocidade 

média 
 IRI médio Velocidade 

média 
IRI médio 1  IRI médio 1  
Velocidade 

média 
0,017 1 Velocidade 

média 
-0,215 1 

       Fonte: elaboração própria. 

É importante ressaltar que, embora a velocidade operacional não esteja presente 

como uma das variáveis nas equações de regressão encontradas, entende-se que ela 

implicitamente influencia no modelo, pois foi visto que os valores obtidos de RMSVA, para as 

diferentes velocidades operacionais, possuem forte correlação com os valores médios das 

velocidades operacionais com R=0,98 para o veículo SUV e R=0,95 para o veículo HB20. 

Assim, pode-se afirmar que a variável IRI, para os modelos de regressão linear 

simples selecionados, depende dos valores da variável RMSVA que são dependentes dos dados 

das velocidades operacionais. Desse modo, teremos para os nossos modelos a seguinte 

expressão Y= IRI= f{RMSVA(velocidade operacional)}.    

Outro ponto a ser destacado é a importância de se realizar previamente testes cujo 

objetivo seja avaliar o nível de significância dos modelos encontrados, visando identificar se a 

regressão é significativa ou não. 

Caso os modelos tivessem sido selecionados apenas pelo critério de maior 

coeficiente de determinação ou determinação ajustado (R2 e R2 ajustado, respectivamente), era 

bem provável que tivessem sido escolhidos modelos que não evidenciassem a relação de uma 

das variáveis regressoras com a variável de saída com um nível de 95% de confiança. 

Também deve ser observado o grau de correlação entre as variáveis independentes, 

pois podem possuir um relacionamento linear exato ou aproximado, surgindo o efeito 

indesejado da multicolinearidade que tende a elevar o coeficiente de determinação R2, o que 

pode levar a falsas conclusões na identificação do modelo. Ressalta-se que, mesmo diante dos 

testes de significância aplicados, alguns modelos foram aprovados e somente foi possível 

rejeitá-los quando da análise da forte correlação entre os pares de suas variáveis independentes. 

 Análise dos resíduos 
 

A análise dos resíduos consiste num conjunto de técnicas utilizadas para investigar 

a adequabilidade, e os possíveis desvios, de um modelo de regressão por meio de seus resíduos. 
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Os resíduos são as diferenças obtidas entre os valores reais que foram usados para 

a confecção da regressão e os previstos pelo modelo. Nesse sentido, foram feitos os gráficos 

dos resíduos em função dos valores de IRI previstos, cujo objetivo é verificar a 

homoscedasticidade do modelo, isto é, se a variância dos resíduos é constante nas observações, 

conforme se verifica nas figuras 28, 29 e 30. 

 

Figura 28: Resíduos dos valores em relação à variável resposta IRI obtidos pelo modelo 9, 
ajustado para o veículo SUV ix 35 com velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 29: Resíduos dos valores em relação em relação à variável resposta IRI obtidos pelo 
modelo 5, ajustado para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 60 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 30: Resíduos dos valores em relação em relação à variável resposta IRI obtidos pelo 
modelo 9, ajustado para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nas figuras 28 e 30, verificam-se que os resíduos se distribuem de maneira 

uniforme, ou seja, estão distribuídos homogeneamente em torno do zero, não havendo qualquer 

tipo de tendência nos valores dos resíduos em todos os gráficos. Desse modo, constata-se a 

homoscedasticidade dos modelos. 

Todavia, na figura 29, observou-se um certo tipo de tendência no gráfico obtido dos 

resíduos, com quatro dos cinco valores de resíduos distribuídos abaixo de zero, resultando numa 

variância não constante dos erros. Em que pese a heterogeneidade da variância dos erros 

encontrando para o modelo 5, obtido para o veículo HB 20 a 60km/h, resolveu-se não descartar 

o referido modelo, tendo em vista que essa tendência pode ter sido decorrente do baixo número 

de pontos considerado na modelagem, totalizando 5, e que, caso houvesse um maior número de 

pontos, os resíduos do modelo obtidos poderiam não apresentar essa heterocedasticidade 

encontrada.   

Além da análise da distribuição dos resíduos, para que um modelo de regressão seja 

aceito como válido, uma das premissas é que os resíduos devam possuir uma distribuição 

normal com média zero e variância constante. Para isso, foram feitos gráficos de probabilidade 

normal dos resíduos, onde cada resíduo é representado em função de seu valor esperado, o qual 

é calculado supondo que os resíduos seguem uma distribuição normal, conforme figuras 31, 32 

e 33. 
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Figura 31: Distribuição de probabilidade normal dos resíduos do modelo 9, ajustado para o 
veículo SUV ix35 com uma velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 32: Distribuição de probabilidade normal dos resíduos para o modelo 5, ajustado para 
veículo HB 20, com uma velocidade operacional de 60 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 33: Distribuição de probabilidade normal dos resíduos para o modelo 9, ajustado para 
o veículo HB 20, com uma velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

No que concerne aos gráficos de probabilidade normal dos resíduos, figuras 31, 32 

e 33 acima, verificam-se que os pontos estão alinhados como se estivessem em uma reta, 

concluindo-se que a suposição de normalidade é válida em decorrência dos resíduos estarem 

distribuídos ao longo de uma linha reta. 

Ante todo o exposto, restou demonstrado que o modelo que melhor satisfez os 

critérios estabelecidos na análise, para calibração do veículo SUV ix35, foi o de número 9, 

sendo um modelo de regressão linear simples com variável independente RMSVA e com R2 

obtido de 0,81, ajustado para uma velocidade operacional de 80 km/h. 

Já para o veículo HB20, foram 2 modelos de regressão linear simples, os de número 

5 e 9, ambos com variável independente RMSVA, sendo o primeiro calibrado para uma 

velocidade operacional de 60 km/h e o outro para uma velocidade de 80 km/h, com R2 de 0,79 

e 0,86 respectivamente.  

Destaca-se que Almeida (2018), quando trabalhou na calibração do veículo HB 20 

utilizando dados de RMSVA, também concluiu que os melhores resultados foram obtidos com 

velocidades entre 60 e 80 km/h. 
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 Resultados da previsão dos Índices de Irregularidade Longitudinal pelos modelos 
selecionados 

 
Neste tópico serão apresentados os resultados da qualidade do ajustamento dos 

modelos de regressão linear simples obtidos para o veículo SUV ix35, com velocidade 

operacional de 80 km/h, e para o veículo HB 20, com velocidades operacionais de 60km/h e de 

80 km/h. 

Para isso, realizou-se uma comparação gráfica entre os valores de IRI que serviram 

como referência para obtenção dos modelos obtidos e os IRI previstos pelos modelos, 

considerando os dados de RMSVA utilizados na calibração dos veículos. Em seguida, foram 

feitos gráficos de dispersão, com a respectiva equação de ajuste, correlacionado os valores de 

IRI referencial (eixo das ordenadas) e de IRI previstos, determinando-se o coeficiente de 

correlação. 

Por fim, testaram-se os modelos selecionados, comparando-se os IRI previstos com 

os IRI obtidos pelo método de Nível e Mira para o segundo trecho levantado, considerando as 

respectivas faixas de previsibilidade para cada modelo. 

 Comparação entre os valores de IRI obtidos pelo método de nível e mira e os IRI 
previstos com a aplicação da equação dos modelos   

 

Obtidas as equações de ajuste, foram realizados comparativos entre os IRI 

referencial, que serviram como variável de saída para calibração dos modelos, e os respectivos 

IRI previstos pelos modelos, para cada uma das passagens realizadas com os veículos. 

Como o modelo de número 9, calibrado para uma velocidade de 80 km/h, foi o 

escolhido para o SUV ix35, realizou-se a previsão do IRI para cada uma das passagens feitas a 

essa velocidade e comparou-se com os valores de IRI referencial obtidos pelo software 

ProVAL.  

Do mesmo modo procedeu-se com os modelos de número 5, velocidade operacional 

de 60 km/h, e de número 9, velocidade operacional de 80 km/h, para o veículo HB20. Os 

gráficos comparativos para cada modelo e veículo são apresentados adiante.  
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Figura 34: Comparação entre o IRI referencial e o IRI previsto pelo modelo 9 obtido para o 
veículo SUV ix35, com velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 35: Correlação entre os valores de IRI referenciais e os valores de IRI previstos pelo 
modelo 9 obtido para o veículo SUV ix35, com velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 36: Comparação entre o IRI referencial e o IRI previsto pelo modelo 5, obtido para o 
veículo HB 20, com velocidade operacional de 60 km/h.   

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 37: Correlação entre os valores de IRI referenciais e os valores de IRI previstos pelo 
modelo 5, obtido para o veículo HB 20, com velocidade operacional de 60 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 38 Comparação entre o IRI referencial e o IRI previsto pelo modelo 9, obtido para o 
veículo HB 20, com velocidade operacional de 80 km/h.   

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 39 Correlação entre os valores de IRI referenciais e os valores de IRI previstos pelo 
modelo 9, obtido para o veículo HB 20, com velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nos gráficos acima, figuras 34, 36 e 38, verificam-se que os resultados de IRI 

obtidos por meio dos modelos de regressão linear simples seguem bem o comportamento da 

série, com previsões próximas ou iguais aos valores do IRI referencial.   

3,14 
3,10 

3,40 

3,11 3,10 

3,17 

3,03 

3,36 

3,12 
3,15 

 3,00

 3,05

 3,10

 3,15

 3,20

 3,25

 3,30

 3,35

 3,40

 3,45

1 2 3 4 5

IR
I (

m
/k

m
)

Passagens (nº)

IRI  referencial IRI previsto

y = 1x - 4E-13
R = 0,93

 3,00

 3,05

 3,10

 3,15

 3,20

 3,25

 3,30

 3,35

 3,40

 3,45

 3,00  3,05  3,10  3,15  3,20  3,25  3,30  3,35  3,40  3,45

IR
I r

ef
er

en
ci

al
 (m

/k
m

)

IRI previsto (m/km)



84 
 

 O erro médio, dado pela diferença entres os valores de IRI referenciais e previstos, 

para as cinco passagens, foi de 0,18 m/km para o SUV de 0,09 m/km para o HB 20 a 60 km/h 

e 0,08 m/km para HB 20 a 80 km/h. 

Já nas figuras 35, 37 e 39, observou-se uma forte correlação entre os valores de IRI 

referenciais e os valores de IRI previstos, sendo R = 0,93 para o modelo 9 ajustado para o 

veículo SUV ix35 e R = 0,89 e 0,93 para os modelos 5 e 9, respectivamente, obtidos para o 

veículo HB 20. 

 Comparação entres os valores de IRI, obtidos pelo método de nível e mira para o 
segundo trecho e os IRI estimados pelos modelos de regressão, em função dos dados de 
aceleração verticais coletados pelo smartphone instalados nos veículos 

 

Visando analisar a previsibilidade dos modelos escolhidos que serviram para 

calibração dos veículos SUV ix35 e HB 20, realizou-se um novo levantamento, denominado de 

segundo trecho, pelo método do Nível e Mira, cujo objetivo foi obter novos valores de IRI 

referenciais que pudessem ser comparados com os IRI resultantes dos modelos selecionados. 

Torna-se oportuno destacar que tanto o primeiro trecho, que serviu de referência 

para calibração dos veículos, quanto o segundo trecho, que serviu de comparação entre os dados 

de IRI desse trecho com os obtidos pelos modelos ajustados, tiveram dados de acelerações 

verticais levantados no mesmo dia, isto é, nos dias 29 de janeiro de 2019 para o veículo SUV 

ix35 e 15 de fevereiro do mesmo ano para o veículo HB 20. 

Os levantamentos de ambos os trechos no mesmo dia, para cada veículo, teve como 

objetivo evitar maiores diferenças nos resultados de IRI referenciais obtidos no segundo trecho 

com os IRI resultantes dos modelos de regressão, caso os levantamentos do segundo trecho 

ocorressem somente após a obtenção dos modelos para a calibração dos veículos.  

Isso porque os níveis de irregularidade longitudinal do pavimento do segundo 

trecho poderiam sofrer alterações nas condições iniciais em que eles foram obtidos, seja pela 

sua degradação, seja por uma possível intervenção de manutenção na pista, prejudicando a 

obtenção dos valores das acelerações verticais caso as passagens com os veículos nesse trecho 

ocorressem num momento posterior. 

De mesmo modo, as condições dos veículos poderiam ser alteradas, pois, como 

visto, a suspensão dos veículos é composta por um conjunto de elementos que sofrem desgastes 

com o passar do tempo, o que influenciaria na obtenção das acelerações verticais pelo 

smartphone caso fossem realizados os levantamentos com o smartphone em um outro 

momento.   



85 
 

Desse modo, visando manter as mesmas condições iniciais de irregularidade 

longitudinal obtidas na pista por meio do levantamento de Nível e Mira e as apresentadas pelos 

veículos, realizaram-se as passagens com os veículos no segundo trecho no mesmo dia dos 

levantamentos realizados no primeiro. 

Destaca-se que, de forma semelhante a que ocorreu no levantamento do primeiro 

trecho, obteve-se dados de RMSVA para apenas dois dos três possíveis segmentos de 100 m, 

devido a erros de posição do GPS e gravação dos dados com smartphone Samsung A7, 

utilizando o aplicativo SmartIRI. 

Foram realizadas 5 passagens com veículos, variando-se a velocidade de forma 

semelhante à ocorrida no primeiro trecho. Também foram realizados os mesmos procedimentos 

já descritos para correção da distância e identificação dos segmentos que estavam sendo 

levantados, correlacionado corretamente os valores de IRI com os valores de RMSVA de cada 

segmento.   

Nas tabelas 19, 20 e 21, encontram-se os valores médios de IRI referenciais, obtidos 

pelo método de Nível e Mira, para segmentos de 200 m de extensão do segundo trecho; os 

valores respectivos de RMSVA obtidos pelo smartphone com o uso do aplicativo SmartIRI em 

cinco viagens realizadas; e os IRI estimados pelos modelos obtidos para o veículo SUV ix35 e 

veículo HB20.  

Tabela 19: Relação entre os valores de IRI referencial obtidos no segundo trecho e os IRI 
estimados pelo modelo 9, ajustado para o veículo SUV ix35 com velocidade operacional de 80 
km/h. 

IRI referencial 
trecho 2 
(m/km) 

RMSVA médio 
(m/s2) 

IRI previsto 
(m/km) 

 Limite 
Inferior IRI 

(m/km)  

 Limite 
superior IRI 

(m/km)  
 3,64  0,99  3,43   3,19   4,09  
 3,68  1,02  3,46   3,20   4,16  
 3,59  0,97  3,41   3,21   3,97  
 3,54  0,96  3,40   3,25   3,83  
 3,52  0,93  3,37   3,21   3,83  

Média = 3,59 Média = 0,97 Média = 3,41 Média = 3,22 Média = 3,97 
Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 20: Relação entre os valores de IRI referencial obtidos no segundo trecho e os IRI 
estimados pelo modelo 5, ajustado para o HB 20 com velocidade operacional de 60 km/h 

IRI referencial 
trecho 2 
(m/km) 

RMSVA médio 
(m/s2) 

IRI previsto 
(m/km) 

Limite 
Inferior IRI 

(m/km) 

Limite 
superior IRI 

(m/km) 
3,67 1,03 3,56 3,40 3,94 
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IRI referencial 
trecho 2 
(m/km) 

RMSVA médio 
(m/s2) 

IRI previsto 
(m/km) 

Limite 
Inferior IRI 

(m/km) 

Limite 
superior IRI 

(m/km) 
3,71 1,05 3,60 3,47 3,95 
3,56 1,00 3,49 3,42 3,70 
3,58 1,01 3,51 3,45 3,71 
3,57 0,98 3,45 3,32 3,82 

Média = 3,62 Média = 1,01 Média = 3,52 Média = 3,41 Média = 3,82 
Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 21: Relação entre os valores de IRI referencial obtidos no segundo trecho e os IRI 
estimados pelo modelo 9, ajustado para o HB 20 com velocidade operacional de 80 km/h 

IRI referencial 
trecho 2 
(m/km) 

RMSVA médio 
(m/s2) 

IRI previsto 
(m/km) 

Limite 
Inferior IRI 

(m/km) 

Limite 
superior IRI 

(m/km) 
3,62 0,95  3,52   3,41   3,83  
3,42 0,90  3,41   3,40   3,44  
3,67  0,99   3,61   3,53   3,81  
3,35 0,84  3,28   3,21   3,49  
3,58 0,90  3,41   3,23   3,93  

 Média = 3,53   Média = 0,92   Média = 3,45  Média = 3,36  Média = 3,70  
Fonte: elaboração própria. 

 

No que concerne ao modelo 9 obtido para o veículo SUV ix35, verifica-se que a 

relação entre a média dos valores de IRI estimados e a média dos IRI referenciais foi de 94%, 

isto é, os valores do IRI estimados pela equação de regressão calibrada para o SUV resultaram, 

em média, em 94% dos valores do IRI de referência obtidos para o segundo trecho, sendo o 

resultado bastante satisfatório. 

Igualmente, os resultados de IRI previstos pelos modelos calibrados para o veículo 

HB 20, 5 e 9, para velocidades de 60 km/h e de 80 km/h respectivamente, alcançaram para 

ambos uma relação média de 97% em relação ao IRI médio obtido para o segundo trecho 

referencial. Em que pese os IRI previstos pelos modelos terem alcançado resultados 

satisfatórios, tornou-se necessário identificar quais foram os limites inferior e superior dos 

intervalos de cada previsão, com base em bandas de confianças de 95%.  

Esse é o intervalo de previsão com 95% de confiança de conter o verdadeiro valor 

a ser observado da variável independente. Ele varia com o tamanho da amostra, a variância na 

amostra da variável independente e com a diferença entre o valor da média amostral da variável 

independente e o seu valor no momento da previsão.  
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Os cálculos das faixas de confiança das previsões foram realizados por meio do 

software Excel. Para cada IRI previsto pelos modelos, determinaram-se seus limites inferior e 

superior. Os gráficos contendo os IRI referencial de cada passagem, os IRI previstos e suas 

respectivas faixas de previsão, encontram-se nas figuras 40, 41 e 42. 

 

Figura 40 Comparativo entre os IRI referencial do segundo trecho e os IRI resultantes da 
calibração do modelo 9 para o veículo SUV ix35 com velocidade operacional de 80 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Figura 41: Comparativo entre os IRI referencial do segundo trecho e os IRI resultantes da 
calibração do modelo 5 para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 60 km/h. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

3,19 3,20 3,21 3,25 3,21 

3,64 
3,68 

3,59 
3,54 3,52 

3,43 3,46 
3,41 3,40 3,37 

4,09 
4,16 

3,97 

3,83 3,83 

 3,10

 3,30

 3,50

 3,70

 3,90

 4,10

1 2 3 4 5

IR
I (

m
/k

m
)

Passagens (nº)

L inferior IRI referencial IRI previsto L superior

3,40 
3,47 3,42 3,45 

3,32 

3,67 3,71 

3,56 3,58 3,57 

3,56 3,60 3,49 3,51 3,45 

3,94 3,95 

3,70 3,71 
3,82 

 3,10

 3,30

 3,50

 3,70

 3,90

 4,10

1 2 3 4 5

IR
I (

m
/k

m
)

Passagens (nº)

Linferior IRI referencial IRI previsto L superior



88 
 
Figura 42: Comparativo entre os IRI referencial do segundo trecho e os IRI resultantes da 
calibração do modelo 9 para o veículo HB 20 com velocidade operacional de 80 km/h.  

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por meio dos gráficos acima, verifica-se que, para todas as passagens realizadas, os 

IRI previstos se enquadraram dentro das faixas de previsão para cada modelo, desse modo, os 

resultados previstos pelos modelos encontram-se dentro dos intervalos de 95% de confiança.  

Não obstante os valores de IRI estimados pelos modelos calibrados para SUV ix35 

e HB 20 tenham sido satisfatórios, verifica-se que, para todas as 5 passagens realizadas no 

trecho, os valores previstos resultaram em valores inferiores ao IRI reais do segundo trecho.  

Uma das possíveis explicações pode estar no conjunto de dados que serviram como 

variáveis para o ajustamento dos modelos matemáticos obtidos. 

Todas as propriedades estatísticas ligadas aos valores ajustados pelo modelo 

assumem que ele deve ser utilizado dentro da amplitude original dos dados, isto é, as equações 

de regressão obtidas garantem linearidade apenas para o valor da variável independente coberta 

pelo conjunto de dados utilizados no ajustamento dos modelos. Nesse caso, as variáveis 

independentes são obtidas por meio de interpolação.  

Quando se deseja estimar a variável independente fora do intervalo dos valores 

pelos quais o modelo foi calibrado, está sendo feita uma extrapolação. Na extrapolação, como 

a variável de entrada está fora da amplitude dos dados utilizados no ajustamento do modelo, 

não há garantias de que será observada a mesma linearidade entre a variável explicativa e a 

explicada, por esse motivo, os resultados da interpolação tendem a ser bem mais confiáveis que 

os da extrapolação. 
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No modelo de número 9 obtido para o veículo SUV, verifica-se que os dados da 

variável explicativa utilizados no ajustamento (RMSVA) teve valor mínimo de 0,78 m/s2 e 

máximo 0,99 m/s2, com valor médio de 0,86 m/s2. Já os dados utilizados de RMSVA obtidos 

por meio do aplicativo SmartIRI, para estimação do IRI do segundo trecho, tiveram valor 

mínimo de 0,93 m/s2 e máximo de 1,02 m/s2, com valor médio de 0,97 m/s2. 

Para calibração do veículo HB 20, a uma velocidade operacional de 60 km/h, os 

valores mínimo, máximo e médio de RMSVA utilizados para calibração do modelo de 

número 5 foram, respectivamente, de 0,83 m/s2, 0,96 m/s2 e 0,88 m/s2.  Já os valores de RMSVA 

utilizados como entrada para a previsão dos IRI do segundo trecho tiveram o mínimo de 0,98 

m/s2, máximo de 1,05 m/s2 e médio de 1,01 m/s2. 

Para a calibração do veículo HB 20, a uma velocidade operacional de 80 km/h, os 

valores mínimo, máximo e médio de RMSVA usados como variáveis explicativas para 

calibração do modelo de número 9 foram de 0,73 m/s2, 0,88 m/s2 e 0,79 m/s2, respectivamente. 

Para o segundo trecho, os valores de entrada de RMSVA foram de 0,84 m/s2, 0,99 m/s2 e 0,92 

m/s2. 

Analisando os valores mínimos e máximos dos valores de RMSVA utilizados para 

calibração dos modelos e os valores mínimos e máximos de RMSVA usados como entrada para 

a previsão dos IRI do segundo trecho, verifica-se que, para o modelo SUV e HB 20, ambos para 

velocidades operacionais de 80 km/h, parte dos resultados do IRI foram obtidos por 

interpolação e uma outra parte por extrapolação dos dados de RMSVA. Já os valores estimados 

de IRI para o segundo trecho, utilizando o modelo obtido para o HB 20 com velocidade 

operacional de 60 km/h, houve uma extrapolação de dados. 

Desse modo, entende-se que uma provável explicação para que todos os valores 

previstos de IRI pelos modelos resultassem em valores inferiores ao IRI reais do segundo trecho 

decorre de que grande parte dos dados de RMSVA usados na previsão estavam fora da faixa de 

dados para calibração do modelo.     

Uma forma de aperfeiçoar os modelos calibrados nesta pesquisa, para a obtenção 

de maiores faixas de previsão de índices de irregularidades e aumento da qualidade da avaliação 

do nível de irregularidade dos pavimentos, seria a inclusão de novos dados de entrada de RMSVA 

aos modelos, obtidos pela passagem dos veículos sobre trechos com diversos níveis de 

irregularidades obtidos pelo método de Nível e Mira.  

Todavia, em razão das dificuldades na obtenção de trechos de pavimentos 

rodoviários a serem levantados para esta pesquisa e do tempo que seria dispendido na 

determinação dos IRI de cada um desses trechos, optou-se neste trabalho por dois segmentos, 
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sendo que o primeiro serviria para formulação dos modelos matemáticos e o segundo seria 

utilizado como comparativo para avaliar a previsibilidade do modelo.   

Ressalta-se que, embora a maior parte dos resultados de IRI obtidos para o segundo 

trecho por meio dos modelos calibrados sejam provenientes da extrapolação dos dados de 

RMSVA, não houve prejuízos para estimação deles, pois foi visto que todos os valores 

estimados estiveram dentro dos intervalos de previsão com 95% de confiança.   

A obtenção de resultados satisfatórios, dentro das faixas de previsão, pode ser 

explicada pelo fato da variação entre os valores de RMSVA, usados na calibração e na 

comparação, terem sido superiores ao aumento verificado entre o IRI referencial de calibração 

e o IRI referencial para comparação. 

Na tabela 22, observa-se a variação existente entre os dados médios de RMSVA e 

de IRI obtidos nas passagens dos veículos sobre o primeiro trecho, que serviu para calibração 

dos modelos, e os valores médios de RMSVA e de IRI obtidos no segundo trecho para 

comparação, para cada tipo de veículo e velocidade operacional. 

 

Tabela 22: Variação existente entre os dados usados na calibração dos modelos e os dados 
utilizados na comparação 

 
Veículo 

RMSVA 
médio 

trecho 1 
(a) 

RMSVA 
médio 

trecho 2 
(b) 

Variação 
média RMSVA 

(%) 
c =(b-a) x100/a 

IRI médio 
trecho 1 

(calibração) 
(d) 

IRI médio 
trecho 2 

(comparação) 
(e) 

Variabilidade 
média IRI (%) 
f =(e-d) x100/d 

Suv ix35 
(80 km/h) 

0,86 0,97 12,79% 3,31 3,59 8,46% 

HB 20 
(60 km/h) 

0,88 1,01 14,77% 3,24 3,62 11,73% 

HB20 
(80 km/h) 

0,79 0,92 16,46% 3,17 3,53 11,36% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com base na tabela acima, verifica-se que, para todos os modelos, o aumento da 

variabilidade média do RMSVA foi superior ao aumento da variabilidade média do IRI.  

Enquanto que o aumento médio RMSVA entre os dois trechos foi em torno de 

12,79% para o SUV, 14,77% para o veículo HB 20 a 60 km/h e 16,46% para o veículo HB 20 

a 80 km/h, o aumento médio do nível de irregularidade entre esses mesmos trechos foi de 

8,46 %, 11, 73% e 11,36%, respectivamente, para o SUV e para o HB20 a 60 km/h e 80 km/h. 

Todavia, torna-se oportuno destacar a possibilidade, para determinadas níveis de 

irregularidade, de os valores de aceleração verticais, ou RMSVA, obtidos pelo smartphone não 
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variarem na mesma proporção do aumento ou diminuição existente da variação do nível de 

irregularidade do trecho onde se deseja estimar. 

No trabalho realizado por Bisconsini (2016), onde compararam-se dados de 

RMSVA e IRI referenciais para três trechos de níveis distintos de irregularidades, com  IRI 

médios de 1,9 m/km, 3,4 de m/km e 9,0 m/km respectivamente, observaram-se que os IRI 

referenciais, para os dois segmentos de 100 metros com maior nível de irregularidade, 

apresentavam uma diferença de 2,9 m/km entre as duas subdivisões com maior irregularidade 

(12,5 m/km e 9,6 m/km), enquanto que o smartphone apresentou uma diferença de RMSVA de 

apenas 0,1 m/s² entre esses mesmos segmentos (1,6 m/s² e 1,5 m/s²).  Em termos percentuais, 

isso representa um aumento na variação do IRI de 30,2 % e um pequeno aumento na variação 

dos dados de RMSVA de 6,7%.  

Já no trecho da pista de menor irregularidade, o autor relata que o nível de 

irregularidade girou em torno da média de 1,9 m/km, com o menor valor de irregularidade de 

1,6 m/km e o maior 2,1 m/km, resultando uma variação de 31,25%. Todavia os valores de 

RMSVA obtidos se mantiveram quase constantes, resultando em baixos coeficientes de 

correlação entre os dados de IRI e de RMSVA para diferentes velocidades. 

Assim, considerando essa baixa variação nos dados de RMSVA, é possível que para 

segmentos com altos níveis de irregularidades, os modelos calibrados para os veículos tenderão 

a subestimar os valores dos IRI reais, visto que os dados de entrada da variável RMSVA 

poderão não variar na mesma proporção da variação observada entre os IRI de um determinado 

trecho. 

De forma inversa, para baixos níveis de irregularidade, os valores de IRI previstos 

pelo modelo poderão ser superestimados, pois mesmo que haja uma pequena diminuição de IRI 

entre segmentos, essa variação poderá não ser acompanhada na mesma proporção dos dados de 

RMSVA coletados durante o levantamento em campo com os veículos. 

No presente trabalho, foram obtidos os modelos de nº 9 para calibração do veículo 

SUV ix35 a 80 km/h e os modelos de nº 5 e 9 para o veículo HB 20 a 60km/h e 80 km/h, 

respectivamente. Embora a maior parte dos dados estimados de IRI para o segundo trecho tenha 

sido feito por extrapolação dos dados de RMSVA obtidos no primeiro trecho, os modelos 

conseguiram prever, dentro da faixa aceitável de 95% de confiança, os valores dos IRI reais do 

segundo trecho. 

 Entretanto, ao utilizar um determinado modelo, deve-se levar em conta não só as 

limitações inerentes à sua previsibilidade, isto é, a faixa do conjunto de dados de entrada 

utilizados na calibração, que poderá resultar em valores extrapolados da variável independente, 
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mas também as limitações relacionadas à própria percepção das irregularidades dos medidores 

do tipo resposta, ou seja, a sensibilidade dos veículos em detectar os sinais de aceleração 

advindos do pavimento na mesma proporção da variação existente entre os diferentes níveis de 

irregularidade do pavimento. 

Somado a isso, torna-se oportuno lembrar que os modelos obtidos devem ser 

utilizados apenas para os veículos e velocidades de operação em que foram calibrados. Caso se 

deseje utilizar os modelos obtidos para outros tipos de veículos ou velocidades operacionais, é 

bastante provável que os IRI estimados sejam destoantes dos IRI reais. 

Nesse caso, haveria a necessidade de calibração do sistema a partir de um método 

de levantamento de referência, sendo essa uma das principais limitações do uso do sistema de 

medida de irregularidade do tipo resposta. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas no trabalho, bem 

como proposições para trabalhos futuros relacionados à obtenção da irregularidade longitudinal 

do pavimento por meio da utilização de smartphone.   

 

 Conclusões 
 

Este trabalho teve como objetivo a apresentação de procedimentos a serem 

utilizados quando se deseja estimar a irregularidade longitudinal dos pavimentos por meio de 

veículos calibrados, utilizando-se dados obtidos de smartphones.  

Para isso, foram selecionados dois trechos experimentais na rodovia CE-060, sendo 

o primeiro, sentido Norte-Sul, utilizado para calibração dos veículos de passeio HB 20 e de 

porte médio SUV ix35, e o segundo, sentido Sul-Norte, utilizado como comparativo entre os 

valores dos IRI de referência desse trecho com os obtidos por meio dos modelos matemáticos 

ajustados para os veículos, bem como para validação dos modelos.  

Em seguida, foram realizados os levantamentos dos perfis longitudinais de cada 

trecho, tendo como base a Norma DNER – ES 173/86, utilizada para calibrar medidores de 

irregularidade tipo resposta.  

Por meio do software Excel, obtiveram-se os gráficos do perfil longitudinal dos 

trechos, sendo que o primeiro possuía um aclive de 1,33% e o segundo um declive de 1,40%. 

Para cálculo dos valores de IRI desses trechos, utilizou-se o software ProVAL, inserindo-se os 

valores das cotas acumuladas de cada ponto obtidos das trilhas de roda, com um intervalo de 

amostragem de 0,5 m. O IRI calculado para o primeiro trecho foi de 3,80 m/km e 4,07 m/km 

para o segundo trecho, classificando-se como condições de trafegabilidade regular e ruim, 

respectivamente, segundo DNIT (2016).  

Após a marcação das trilhas de rodas dos trechos selecionados, foram realizadas 25 

passagens com os veículos SUV ix35 e HB 20 sobre cada trecho, com velocidades operacionais 

variando de 20 a 100 km/h, com intuito de se obter as acelerações verticais coletadas pelo 

smartphone Samsung A7, sendo convertidos em dados de RMSVA pelo aplicativo SmartIRI e 

com valores discretizados em segmentos de 100 m. 

Os dados de RMSVA obtidos no primeiro trecho foram analisados sob o aspecto da 

sua repetitividade. Para os levantamentos realizados com o veículo SUV ix35, o coeficiente de 

variação médio mínimo foi de 2,96 % e o médio máximo de 12,01%. Para os levantamentos 

realizados com o veículo HB 20, obteve-se um coeficiente de variação médio mínimo de 6,81% 
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e um médio máximo de 11,54%, sendo esses valores, para ambos os veículos, considerados 

aceitáveis, tendo em vista que os pontos de início e fim de coleta das acelerações verticais de 

cada trecho não eram coincidentes.  

Seria possível obter menores coeficientes de variação, caso a velocidade 

operacional dos veículos durante coleta fosse mantida constante, se os pontos de início e fim na 

coleta das acelerações verticais fossem coincidentes, se houvesse um maior número de 

passagens dos veículos sobre o trecho e se não existisse a influência do ruído gerado pelo 

smartphone, que afetam a ordem de grandeza dos resultados, sendo tanto maior quanto menor 

a velocidade e menor o nível de irregularidade do pavimento. 

No que concerne à relação existente entre os valores RMSVA e velocidade 

operacional, constatou-se uma forte correlação entre essas variáveis para ambos os veículos, 

com coeficiente de correlação (R) de 0,99 para o SUV ix35 e 0,95 para o HB 20. Isto é, os 

valores das acelerações verticais, e consequente de RMSVA, tendem a aumentar à medida que 

se aumenta a velocidade operacional dos veículos.  

Quanto à correlação entre valores de RMSVA e o IRI calculado com os dados 

medidos pelo método de Nível e Mira, constataram-se, para ambos os veículos, que os maiores 

coeficientes de correlação foram encontrados para as velocidades operacionais de 40, 60 e 80 

km/h, com coeficientes de correlação de Pearson (R) de 0,80; 0,86; e 0,90, respectivamente, 

para o SUV ix35, e de 0,85; 0,89; 0,92, respectivamente, para o veículo HB 20.  

Tais resultados podem ser explicados pela relação entre a velocidade operacional e 

acelerações verticais, ou dados de RMSVA, registradas pelo smartphone, pois à medida que se 

aumenta a velocidade operacional, maiores são as vibrações sentidas pelos veículos em 

decorrência da percepção de diferentes comprimentos de onda presentes na superfície do 

pavimento, resultando em maiores coeficientes de correlação. 

Já para a velocidade operacional de 20 km/h, os coeficientes de correlação, para 

ambos os veículos, foram os mais baixos do que para as demais velocidades, inclusive sendo 

negativo para o veículo SUV ix35, com R de - 0,18, e com R de 0,54 para o veículo HB 20. 

 Os baixos coeficientes estão relacionados a uma menor excitação no sistema de 

suspensão do veículo, diminuindo a capacidade do sistema em medir diferentes comprimentos 

de onda presentes no perfil do pavimento, quando em velocidades mais baixas. 

A correlação negativa encontrada para o SUV, também pode ser explicada pela 

rigidez do seu sistema sua suspensão, já que um veículo que possui suspensão mais rígida tende 

a ser menos influenciado pelas irregularidades existentes no pavimento do que um veículo com 

suspensão mais macia, como no caso do HB 20. 
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Somado a isso, tem-se o ruído produzido pelos smartphones que tem maiores 

efeitos em baixas velocidades, já que sua amplitude se aproxima do sinal de aceleração vertical 

medido e, com isso, diminui sua relação com a irregularidade real do pavimento. 

Por fim, para uma velocidade operacional de 100 km/h, a correlação encontrada foi 

de 0,46 para o veículo SUV ix35 e de 0,63 para o veículo HB 20. Tal fato ocorre porque, em 

velocidades muito altas, os pneus começam a transpor as irregularidades existentes no 

pavimento sem o correspondente impacto, o que interfere no tipo de resposta dos sistemas de 

medição. 

Após a identificação da correlação existente entre as variáveis RMSVA e IRI 

calculado pelo método do Nível e Mira, formularam-se os possíveis modelos que descrevessem 

o comportamento da variável dependente IRI em função das variáveis independentes RMSVA 

e velocidades operacional, totalizando 24 modelos para cada tipo de veículo. Os dados de 

RMSVA obtidos para velocidades de 40, 60 e 80 km/h foram escolhidos como variáveis de 

entrada para os modelos, pois resultaram, para ambos os veículos, numa melhor correlação 

obtida entre os dados de IRI e de RMSVA.  

Os modelos obtidos foram submetidos a testes de hipóteses e análises do coeficiente 

de determinação (R2) e coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado).  Em seguida, foram 

definidos os melhores modelos para cada tipo de veículo. Destaca-se que, na modelagem, foi 

considerado um intervalo de confiança de 95%. 

Na análise dos resíduos dos modelos pré-selecionados, constatou-se que os resíduos 

possuíam uma distribuição normal, com variância constante nas observações, isto é, estavam 

distribuídos homogeneamente em torno do zero, não havendo qualquer tipo de tendência nos 

valores dos resíduos em todos os gráficos.  

Também foram analisados os gráficos de probabilidade normal dos resíduos, 

verificando-se que os pontos estavam alinhados como se estivessem em uma reta, concluindo-

se que a suposição de normalidade é válida. 

Para alguns modelos de regressão linear múltipla testados, identificou-se a 

multicolinearidade entre duas variáveis explicativas. Notou-se que a variável    

RMSVAxVelocidade não era independente, ou seja, 93% de seus dados seriam explicados pela 

variável RMSVA, acarretando na rejeição dos modelos que continham essas duas variáveis 

como explicativas.  

Dos 24 modelos de regressão linear simples e múltipla testados, verificou-se que, 

para ambos os veículos, os modelos que melhor explicaram a variável dependente em função 

das variáveis independentes foram aqueles cuja equação resultante é uma regressão linear 
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simples, isto é, apenas os valores de entrada de RMSVA foram suficientes para explicar os 

valores de saída do IRI. 

Assim, o modelo que melhor satisfez os critérios estabelecidos na análise, para 

calibração do veículo SUV ix35, foi o de número 9, sendo um modelo de regressão linear 

simples com variável independente RMSVA e com R2 obtido de 0,81, ajustado para uma 

velocidade operacional de 80 km/h. 

Já para o veículo HB20, foram 2 modelos de regressão linear simples, os de número 

5 e 9, ambos com variável independente RMSVA, sendo o primeiro calibrado para uma 

velocidade operacional de 60 km/h e o outro para uma velocidade de 80 km/h, com R2 de 0,79 

e 0,86 respectivamente.  

Os modelos selecionados foram usados para previsão dos valores de IRI referencial 

do primeiro trecho, constatando-se que os resultados de IRI calculados pelos modelos 

alcançaram previsões próximas ou iguais aos valores do IRI referencial calculados pelo método 

de Nível e Mira para o primeiro trecho. 

O erro médio, dado pela diferença entres os valores de IRI referenciais e previstos, 

foi de 0,18 m/km para o SUV, de 0,09 m/km para o HB 20 a 60 km/h e 0,08 m/km para HB 20 

a 80 km/h. Também, observou-se uma forte correlação entre os valores de IRI referenciais e os 

valores de IRI previstos, sendo R = 0,93 para o modelo 9 ajustado para o veículo SUV ix35 e 

R = 0,89 e 0,93 para os modelos 5 e 9, respectivamente, obtidos para o veículo HB 20. 

Visando avaliar a previsibilidade e validação dos modelos escolhidos, compararam-

se os IRI referenciais do segundo trecho levantando pelo método do Nível e Mira com os IRI 

resultantes dos modelos selecionados, considerando as respectivas faixas de limites inferior e 

superior de previsão para cada modelo, com 95% de confiança. 

Para o veículo SUV ix35, constatou-se que a relação entre a média dos valores de 

IRI estimados e a média dos IRI referenciais foi de 94%, isto é, os valores do IRI estimados 

pela equação de regressão calibrada para o SUV resultaram, em média, em 94% dos valores do 

IRI de referência obtidos para o segundo trecho, sendo o resultado bastante satisfatório. 

Igualmente, os resultados de IRI previstos pelos modelos calibrados para o veículo 

HB 20, para velocidades de 60 km/h e de 80 km/h, alcançaram para ambos uma relação média 

de 97% em relação ao IRI médio obtido para o segundo trecho referencial. 

Embora os IRI estimados tenham sido satisfatórios, enquadrando-se dentro da faixa 

de previsão, verificaram-se que esses valores previstos, para ambos os veículos, resultaram em 

valores inferiores ao IRI referenciais do segundo trecho. 
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Uma das possíveis explicações está relacionada ao conjunto de dados que serviram 

como variáveis para o ajustamento dos modelos matemáticos obtidos. Todas as propriedades 

estatísticas ligadas aos valores ajustados pelo modelo assumem que ele deve ser utilizado dentro 

da amplitude original dos dados, ou seja, as equações de regressão obtidas garantem linearidade 

apenas para o valor da variável independente coberta pelo conjunto de dados utilizados no 

ajustamento dos modelos. 

No modelo de número 9 obtido para o veículo SUV, verificou-se que os dados da 

variável explicativa utilizados no ajustamento (RMSVA) teve valor mínimo de 0,78 m/s2 e 

máximo 0,99 m/s2. Já os dados utilizados de RMSVA, obtidos por meio do aplicativo SmartIRI, 

para estimação do IRI do segundo trecho, tiveram valor mínimo de 0,93 m/s2 e máximo de 

1,02 m/s2. 

No modelo de número 5 para o veículo HB 20 a uma velocidade de 60km/h, os 

valores mínimo e máximo de RMSVA utilizados como dados de entrada foram, 

respectivamente, de 0,83 m/s2, 0,96 m/s2.  Já os valores de RMSVA utilizados para a previsão 

dos IRI do segundo trecho tiveram o mínimo de 0,98 m/s2 e máximo de 1,05 m/s2. 

Para a calibração do veículo HB 20, a uma velocidade operacional de 80 km/h, os 

valores mínimo e máximo de RMSVA usados como variáveis explicativas para calibração do 

modelo de número 9 foram de 0,73 m/s2e 0,88 m/s2. Para o segundo trecho, os valores de entrada 

de RMSVA foram de 0,84 m/s2, 0,99 m/s2 e 0,92 m/s2. 

Assim, verificou-se que, para o modelo SUV e HB 20, ambos para velocidades 

operacionais de 80 km/h, parte dos resultados do IRI foram obtidos por interpolação e uma 

outra parte por extrapolação dos dados de RMSVA. Já os valores estimados de IRI para o 

segundo trecho, utilizando o modelo obtido para o HB 20 com velocidade operacional de 60 

km/h, houve uma extrapolação de dados. 

Ao se estimar a irregularidade longitudinal do segundo trecho, com valores de 

RMSVA fora do intervalo dos valores pelos quais os modelos foram calibrados, realizou-se 

uma extrapolação. Nesse caso, não havia garantias de que seria observada a mesma linearidade 

entre a variável explicativa e a explicada. 

Embora a maior parte dos dados estimados de IRI pelos modelos para o segundo 

trecho tenha sido feito por extrapolação dos dados de RMSVA, as equações ajustadas dos 

modelos conseguiram prever, dentro da faixa aceitável de 95% de confiança, os valores dos IRI 

reais do segundo trecho obtidos pelo método do Nível e Mira. 

Um outro ponto de destaque é que parte dos resultados satisfatórios se deve ao fato 

de ter havido um aumento na variação entre os valores de RMSVA, usados no ajustamento dos 
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modelos e os obtidos no segundo trecho para comparação, terem sido superiores ao aumento 

verificado entre o IRI referencial de calibração e o IRI referencial de comparação. 

Enquanto que o aumento médio RMSVA entre os dois trechos foi em torno de 

12,79% para o SUV, 14,77% para o veículo HB 20 a 60 km/h e 16,46% para o veículo HB 20 

a 80 km/h, o aumento médio do nível de irregularidade entre esses mesmos trechos foi de 

8,46 %, 11, 73% e 11,36%, respectivamente, para o SUV e para o HB20 a 60 km/h e 80 km/h. 

Todavia, torna-se oportuno destacar a possibilidade, para pavimentos onde os níveis 

de irregularidade são elevados ou muito baixos, de os valores de aceleração verticais, ou 

RMSVA, obtidos pelo smartphone não variarem na mesma proporção do aumento ou 

diminuição existente da variação do nível de irregularidade do trecho onde se deseja estimar, 

resultando em na previsão de IRI subestimados ou superestimados, respectivamente.  

Desse modo, ao utilizar um determinado modelo, deve-se levar em conta não só as 

limitações inerentes à sua previsibilidade, isto é, a faixa do conjunto de dados de entrada 

utilizados na calibração, que poderá resultar em valores extrapolados da variável independente, 

mas também as limitações relacionadas à própria percepção das irregularidades dos medidores 

do tipo resposta, ou seja, a sensibilidade dos veículos em detectar os sinais de aceleração 

advindos do pavimento na mesma proporção da variação existente entre os diferentes níveis de 

irregularidade do pavimento 

Outro ponto que merece se destacado é que os modelos obtidos devem ser utilizados 

apenas para os veículos e velocidades de operação em que foram calibrados. Caso se deseje 

utilizar os modelos para outros tipos de veículos ou velocidades operacionais, é bastante 

provável que os IRI estimados sejam destoantes dos IRI reais do pavimento onde se deseja 

medir. 

Nesse caso, haveria a necessidade de calibração do sistema a partir de um método 

de levantamento de referência, sendo essa uma das principais limitações do uso do sistema de 

medida de irregularidade do tipo resposta. 

Ante todo o exposto, considerando que os smartphones se apresentam como uma 

alternativa viável para avaliação da irregularidade longitudinal, pela sua alta produtividade, 

baixo custo e fácil operação, conclui-se que os procedimentos descritos neste trabalho podem 

ser utilizados na calibração de sistemas que utilizam dados de aceleração vertical advindos de 

smartphones para previsão da irregularidade longitudinal do pavimento. 
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 Sugestões para trabalhos futuros 
 

 

A seguir são apresentadas algumas sugestões para pesquisas futuras relacionadas 

com a avaliação da irregularidade longitudinal dos pavimentos utilizando dados de 

smartphones: 

a) Realizar levantamentos pelo método do Nível e Mira para outros trechos 

rodoviários com diferentes tipos de revestimentos e níveis de irregularidades; 

b) Calibrar outros modelos de veículos, incluindo aqueles de grande porte, e 

comparar seus resultados entre si; 

c) Utilizar outros tipos de suportes veiculares, modelos de smartphones e taxas de 

aquisição de dados para calibração do sistema;  

d) Comparar índices de irregularidade longitudinal obtidos pelos modelos obtidos 

para os veículos com outros tipos de equipamentos medidores de irregularidade; 

e) Identificar outras variáveis s serem inseridas no modelo que possam influenciar 

na obtenção dos valores do IRI dos pavimentos;  

f) Verificar novos procedimentos para obtenção do índice de irregularidade 

longitudinal do pavimento, utilizando dados brutos de RMSVA; 

g) Utilizar nova técnicas para processamento dos dados de IRI do pavimento;  

h) Calibrar uma frota de um determinado tipo de veículos e comparar os resultados 

entre si;  

i) Estudar os efeitos da suspensão, massa do sistema, pressão dos pneus e vibrações 

do motor dos veículos na obtenção do índice de irregularidade. 
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