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RESUMO  

A rede viária está sujeita a ações de constante desgaste associado aos mais diversos fatores, sendo 

necessária a realização de atividades de manutenção para mantê-la em condições adequadas de serviço 

por um determinado período de tempo. 

Para atender a este problema é necessária a utilização de ‘modelos de previsão de desempenho’ dos 

pavimentos, que se encontram incluídos nos ‘sistemas de gestão de pavimentos’, pois constituem 

ferramentas indispensáveis de apoio à tomada de decisão. Este modo de agir destina-se a minimizar os 

custos inerentes à manutenção dos pavimentos sob níveis de serviço aceitáveis.  

A importância da ‘irregularidade longitudinal’ tem crescido ao longo dos anos, apresentando-se como 

um dos indicadores chave da avaliação do desempenho funcional do pavimento de uma estrada, 

permitindo classificar o nível de serviço em termos de conforto de circulação, segurança e custos de 

operação que o pavimento fornece aos utilizadores.  

O International Roughness Index (IRI) apresenta-se como uma boa medida de caracterização da 

irregularidade longitudinal, sendo por isso a base do modelo de previsão de desempenho do pavimento 

que se visa desenvolver nesta dissertação. Pretendendo-se definir a sua progressão através de uma 

regressão linear, relacionando o IRI, como variável dependente, com diversas variáveis independentes. 

É, então, objeto de análise a relação quantitativa da progressão do IRI com diversas variáveis 

independentes, tais como o tráfego acumulado, a idade do pavimento, o número estrutural e as 

variáveis climáticas: precipitação, temperatura e queda de neve anuais. O presente trabalho de 

investigação permitiu confirmar a correlação linear do IRI com as variáveis idade do pavimento e 

tráfego acumulado. 

Para concretizar este objetivo, foi selecionada uma amostra de dados relativos a secções de 

pavimentos flexíveis, dada a generalização deste tipo de solução construtiva por todo o mundo, 

sujeitas a condicionamentos reais, sob a monitorização do programa Long-Term Pavement 

Performance da Federal Highway Administration (LTPP – FHWA), através da plataforma de interface 

informático InfoPave™. Tendo sido selecionadas 39 secções pertencentes ao Estado Norte-americano 

do Texas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Modelos de previsão de desempenho, Irregularidade Longitudinal, Índice de 

Irregularidade Internacional, Programa Long-Term Pavement Performance, Pavimentos flexíveis. 
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ABSTRACT 

The road network is subject to constant degradation associated with the most diverse factors, being 

necessary to perform maintenance activities to keep it in adequate conditions of service for a specific 

length of time. 

To address this problem, reliable pavement performance models are needed to include pavement 

management systems as indispensable tools to support decision-making, in order to minimize the costs 

of maintaining the pavement under acceptable service levels. 

The importance of roughness as a pavement performance indicator has increase over the years to 

become a dominant criterion in the evaluation of a pavement service levels in terms of riding quality, 

safety and operational costs that affect road users. 

The international roughness index (IRI) is presented as a good indicator of roughness and therefor 

used as basis in the development of the pavement performance prediction model that is the objective 

of this study. It is intended to define its progression throughout a linear regression, relating the IRI as 

the dependent variable to diverse independent variables, like accumulated traffic loads, pavement 

aging, structural number, and the weather variables, precipitation, temperature and snowfall. Enabling 

to confirm, as result of this research work, the linear dependence of the IRI with the pavement age and 

the accumulated traffic loads. 

To achieve this goal, a sample of data related to in-service flexible pavement sections was selected, 

due to the generalization of this construction design throughout the world, under monitoring of the 

Long-Term Pavement Performance program of the Federal Highway Association (LTPP - FHWA), by 

means of the InfoPave™ web interface. Having been selected 39 in-service pavement test sections of 

the North American State of Texas. 

 

Keywords: Pavement Prediction models, Roughness, International Roughness Index, Long-Term 

Pavement Performance program, Flexible pavements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

A implementação e manutenção de um sistema rodoviário representam um investimento 

imprescindível em qualquer sociedade. Porém, os custos associados a esse sistema representam um 

grande esforço financeiro que incide sobre as entidades gestoras e os seus utilizadores. É necessária 

por isso, a existência de instrumentos capazes de gerir esse esforço, mantendo simultaneamente a 

sustentabilidade do sistema e os níveis de serviço do mesmo, contribuindo deste modo também para a 

minimização dos custos inerentes a esse processo. 

Os sistemas de gestão de pavimentos (SGP) são então necessários na monitorização (que se deduz 

como contínua) da rede rodoviária. A recolha e análise de informação sobre a condição dos 

pavimentos permitem a perceção global do problema, aumentando a sustentabilidade da infraestrutura 

da rede rodoviária. Os SGP englobam, assim, um conjunto de ferramentas de apoio às tomadas de 

decisão das entidades de conservação dos pavimentos, otimizando as políticas de manutenção, 

reabilitação ou reconstrução da rede viária. Como se vê os SGP estão altamente dependentes de 

métodos de previsão eficazes, pelo que devemos investir cada vez mais no seu desenvolvimento, pois 

são responsáveis por uma adequada gestão da rede viária. 

Deste modo, podemos afirmar que os modelos de previsão do desempenho dos pavimentos são um dos 

componentes chave do SGP. Com o objetivo de fornecer e manter pavimentos em condições de 

serviço situadas dentro das normas regulares de funcionamento, estes modelos preveem futuras 

condicionantes, priorizando e programando planos de investimentos através da monitorização e 

armazenamento de informação atualizada sobre o desempenho dos pavimentos [1-3]. 

Embora exista uma grande variedade de modelos de previsão de desempenho de pavimentos flexíveis, 

ainda não se encontrou um modelo que facilmente se adapte a diferentes condicionantes e que seja 

aceite consensualmente pela comunidade científica, dada a complexidade de que se reveste a questão 

da progressão da irregularidade dos pavimentos. “Isto deve-se ao facto da enorme dificuldade de 

prever a variação dos fatores que contribuem para o desempenho dos pavimentos. E ao incluir 

variáveis de desempenho de pavimentos rodoviários, como, técnicas de construção, tráfego, clima ou 

envelhecimento, a modelação torna-se ainda mais complexa” [1]. 

Considerando o “conforto de circulação”[1] dos utilizadores como um dos objetivos principais do 

sistema rodoviário, atendendo que o utilizador comum classifica como boa estrada aquela que 

proporciona uma viagem suave, a irregularidade longitudinal apresenta-se, então, como um bom 

indicador da qualidade do pavimento. Tendo os testes realizados pela American Association of State 

Highway Officials (AASHO) evidenciado que a maior parte da análise subjetiva, feita do ponto de 
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vista dos utilizadores, da condição do pavimento era influência primária da irregularidade longitudinal 

[1]. 

A crescente importância atribuída pela comunidade científica à irregularidade longitudinal torna-a no 

principal indicador da avaliação do desempenho dos pavimentos através da quantificação simultânea 

do conforto, segurança e custos operacionais dos veículos. Este aumento significativo levou à criação 

de variadas formas de medição das irregularidades, surgindo, a partir desse ponto, diversos métodos de 

medição, que utilizam diferentes tecnologias e critérios analíticos, o que dificultou durante algum 

tempo a comunicação e comparação dos conhecimentos entre diferentes entidades. Tornou-se evidente 

a necessidade de criar uma medida de natureza universal, globalmente aceite pela comunidade 

científica acerca do desempenho dos pavimentos nas suas diferentes dimensões, que pudesse traduzir 

de um modo claro o conceito de irregularidade longitudinal. O International Roughness Index (IRI), 

desenvolvido pela International Road Roughness Experiment e patrocinado pelo Banco Mundial, em 

1982, surge como resposta à problemática enunciada, providenciando uma base quantitativa comum 

sob a qual diferentes medições da irregularidade podem ser comparadas [1, 4]. 

 

1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS 

O objetivo principal desta dissertação consiste na formulação de um modelo de previsão do IRI para 

pavimentos flexíveis, através da análise estatística de regressão linear, recorrendo às potencialidades 

do programa de tratamento estatístico SPSS – Statistical Package for Social Sciences. Nesta tese 

consideram-se como objeto de estudo os pavimentos flexíveis, dada a generalização deste tipo de 

solução construtiva por todo o mundo. 

O IRI, sendo o indicador de desempenho de interesse neste trabalho, assume o lugar de variável 

dependente, pretendendo-se traduzir a sua relação, com outras variáveis independentes. É do interesse 

do estudo que as variáveis independentes não se correlacionem entre si, que apenas estejam 

correlacionadas com a variável dependente. O grau de dependência entre as diversas variáveis 

consideradas é analisado pela verificação da correlação existente entre elas. A análise de variância 

ANOVA é o método escolhido de análise estatística dos dados selecionados para avaliar a 

significância dos fatores e definir os parâmetros do modelo de desempenho. 

A base de dados IMS – PPDB (Information Management System – Pavement Performance Database) 

do programa LTPP – FHWA (Long-Term Pavement Performance – Federal Highway Association) foi 

a escolhida para obtenção dos dados necessários para a execução da referida análise. Este programa 

tem vindo a recolher informação relativa ao estudo do desempenho dos pavimentos desde 1989 num 

alargado número de secções por todos os Estados Unidos da América e Canadá. A IMS - PPDB possui 

um alargado número de variáveis e recorre a técnicas de recolha de dados precisas, tornando-se a 

ferramenta ideal para fornecer os dados necessários à execução deste trabalho. 

Como já foi referido, o foco deste trabalho está localizado no desempenho de pavimento flexíveis, por 

esse motivo interessa analisar o estado/província contido no programa LTPP com maior número de 

secções relativas a este tipo de pavimentos. Deste modo, foram selecionadas as secções GPS1 

(General Pavements Studies) localizadas no estado do Texas, totalizando um total de 40 secções 

compostas por pavimentos betuminosos, 39 das quais com dados armazenados relativamente ao IRI, 

espaçadas regularmente ao longo dos anos, desde o início da monitorização do programa em 1990 até 

2012. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação encontra-se dividida por cinco capítulos e três anexos, cujo conteúdo é seguidamente 

descrito. 

No primeiro capítulo, é exposto o enquadramento do tema em análise, o objetivo geral do trabalho e 

síntese da abordagem considerada no estudo. 

No capítulo 2, é feita uma revisão do estado da arte da irregularidade longitudinal, composta pela sua 

definição, os conceitos que pretende traduzir e a viabilidade da sua utilização na avaliação funcional 

do desempenho dos pavimentos, assim como, na descrição do conforto de circulação sentido pelos 

utilizadores.  

No capítulo 3, descrevem-se os motivos da escolha da base de dados LTPP Norte Americana, o seu 

conceito, história, composição dos seus diversos módulos, tipos de estudos e secções de pavimentos. 

As variáveis e sua localização na PPDB, utilizadas na formulação do modelo de previsão, são alvo de 

uma descrição mais detalhada atendendo aos objetivos e métodos de medição de recolha, 

armazenamento e tratamento de dados característicos do programa LTPP.  

No capítulo 4, é descrita a metodologia seguida no desenvolvimento do modelo de previsão do IRI 

pelo método de regressão linear. A análise estatística das variáveis consideradas na formulação do 

modelo de previsão inicia a análise de resultados, seguindo-se a formulação do modelo de previsão do 

IRI e finaliza-se o capítulo com a discussão dos resultados obtidos.  

No capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões do estudo realizado e sugestões para 

trabalhos futuros. 

No Anexo 1, encontram-se os modelos das secções regulares 

No Anexo 2, encontram-se as secções sujeitas a ações de reabilitação 

No Anexo 3, encontram.se as secções irregulares  
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2. ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo começa por apresentar a irregularidade longitudinal como importante indicador dos 

níveis de serviço que caracterizam o desempenho funcional do pavimento de uma estrada. 

Seguidamente são referidos os métodos de medição da irregularidade longitudinal, assim como o 

aparecimento da necessidade de existência de um índice de irregularidade internacional capaz de 

comparar medições a nível mundial. 

O IRI é então alvo de uma descrição mais pormenorizada sendo também descritos e analisados os seus 

modelos de previsão existentes na literatura, assim como, as variáveis usadas para definir a sua 

progressão. 

 

2.2. IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

A definição da Irregularidade Longitudinal proposta pela norma E867-82A [5] da American Society 

for Testing and Materials, descrita por Paterson, consiste no desvio entre a superfície da rodovia e 

uma superfície de referência completamente planar, que pode afetar a dinâmica do veículo, o conforto 

sentido pelos passageiros, as cargas dinâmicas sobre a via e a drenagem das rodovias. Paterson[6] 

afirma ainda que a Irregularidade Longitudinal é a característica do perfil longitudinal, ao longo do 

caminho percorrido pelas rodas de um veículo, que melhor define o impacto causado tanto a nível do 

desempenho funcional como estrutural de uma estrada. 

A análise do desempenho de uma estrada encontra-se dividida entre a avaliação estrutural e a 

avaliação funcional. A avaliação estrutural está relacionada com a capacidade de suporte, sendo 

definida como: “o número de passagens de rodas de um tipo específico que um pavimentos pode 

suportar antes de alcançar um nível inaceitável de dano funcional e estrutural.”[7] Enquanto a 

avaliação funcional descreve a qualidade da rodovia em termos de conforto, custos e segurança. A 

classificação funcional é a que está relacionada com os usuários da rodovia, por se tratar da análise 

relativa ao conforto, segurança e claro das condições superficiais do pavimento que terá implicações 

no desgaste dos componentes do veículo e bens transportados. As condições superficiais são avaliadas 

de forma subjetiva, por índices de desempenho, ou de forma objetiva, como, por exemplo, através da 

Irregularidade Longitudinal [8]. 

A definição de desempenho do pavimento apresentada pela Transportation Research Board (TRB) da 

American National Riding Commission (ANRC) consiste na “ função da sua habilidade relativa de 
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servir as necessidades do tráfego durante um período de tempo”, surge na década de 1950 e com ela a 

necessidade de criar ferramentas capazes de adereçar este problema [9]. 

Com a realização do famoso Road Test da American Association of State Highway Officials 

(AASHO), no final da década de 1950 (até 1962), com o objetivo de determinar o efeito do tráfego na 

deterioração das estradas, é introduzido o conceito de “nível de serviço” por forma a quantificar, de 

uma forma subjetiva, a evolução da condição do pavimento em relação aos carregamentos aplicados e 

espessura do pavimento. Este conceito está diretamente ligado à condição funcional, interessando para 

a sua composição, a perceção, por parte dos utilizadores, do grau de satisfação relacionado com o 

conforto e a segurança de circulação [8]. 

Dois conceitos, resultantes do Road Test, usados para descrever o nível de serviço do pavimento foram 

o Present Serviceability Rating (PSR) e o Present Serviceability Index (PSI). O PSR é uma avaliação 

subjetiva feita com base na opinião dos utilizadores sobre a funcionalidade do pavimento. 

Necessitando da opinião de um painel de, no mínimo, 12 utilizadores experientes de rodovias. A 

classificação média atribuída pelo grupo e a opinião média sobre a sua aceitabilidade são usadas para 

definir o nível de serviço atual de cada secção com o objetivo do planeamento de ações de 

manutenção. Quando os valores do PSI descem abaixo do aceitável pelos padrões do utilizador é então 

evidenciada a necessidade de se efetuar uma operação de manutenção, como exemplificado na Figura 

1. Durante o mesmo estudo foram executadas diversas observações como: medições de Irregularidade 

Longitudinal, grau de fissuração, extensão dos remendos e profundidade das deformações 

permanentes no trilho das rodas. A combinação estatística destas variáveis (equação 2.1) resultou no 

PSI, que varia numa escala de 0 a 5 (ver Tabela 1) e está intimamente ligado com o PSR. As 

correlações verificadas entre as variáveis independentes revelaram que a Irregularidade Longitudinal 

definia aproximadamente 90% do PSI [1, 6, 8, 9]. 

𝑃𝑆𝐼 = 5,03 − 1,91𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑆𝑉) − 1,38𝑅𝐷2 − 0,01√𝐶 + 𝑃   (2.1) 

Em que, 

RD representa a profundidade de assentamento do trilho da roda (in), 

SV representa a variância do declive médio do trilho das duas rodas (*10
6
), 

C representa a área do pavimento fissurado (ft
2
/1000), 

P representa a área com remendos (ft
2
/1000).  

 

Figura 1 – Valores do PSI [9] 
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Tabela 1 – Intervalos do PSI 

Intervalo Classificação 

0 - 1 Muito mau 

1 - 2 Mau 

2 - 3 Médio 

3 - 4 Bom 

4 - 5 Muito bom 

 

Assim, do ponto de vista da engenharia rodoviária, a Irregularidade Longitudinal está diretamente 

relacionada com o conforto de circulação, sendo este definido pela interação entre o perfil longitudinal 

da estrada e as características dinâmicas dos veículos que nela circulam. Assim os veículos afetam a 

deterioração da estrada e a deterioração do pavimento afeta os veículos, utilizadores e bens 

transportados [10]. 

Contudo, embora estes índices estejam altamente relacionados com a Irregularidade Longitudinal, e 

muito do estudo relativo ao desempenho dos pavimentos esteja assente nestas relações para classificar 

níveis de serviço e de conforto de circulação, a classificação com painel não é suficientemente objetiva 

e consistente para ser utilizada no planeamento de manutenções, sendo por isso preferível uma 

quantificação física da Irregularidade Longitudinal. Embora, atualmente, se consiga relacionar 

medições objetivas com as subjetivas por processos matemáticos (equação 2.2) [1, 6]. 

𝑃𝑆𝑅 = 5𝑒−0,18(𝐼𝑅𝐼)                        (2.2) 

Atendendo também ao facto de que o impacto económico provocado pela Irregularidade Longitudinal 

ultrapassa consideravelmente o impacto relativo ao conforto de circulação, ou seja, o custo 

operacional dos veículos e transporte de mercadorias aumenta com o aumento da Irregularidade 

longitudinal e o custo operacional total dos custos de todos os veículos que circulam numa estrada, em 

conjunto, ultrapassam os custos que as entidades rodoviárias possuem com as manutenções das 

estradas numa ordem de 10 a 12 vezes mais. Então, podemos concluir que pequenas melhorias na 

Irregularidade Longitudinal significam altos retornos económicos. Embora estes custos sejam mais 

difíceis de medir e não estejam tão presentes nas contas das agências rodoviárias [6]. 

A Irregularidade Longitudinal emerge como o indicador chave da condição do pavimento para ser 

considerada em qualquer avaliação económica, construtiva ou de manutenção. Sendo também um 

importante indicador da avaliação funcional do pavimento ajustando os seus níveis de serviço aos 

requeridos pelos utilizadores. 

 

2.3. MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

Os equipamentos de medição da Irregularidade Longitudinal podem ser agrupados, consoante a sua 

complexidade, pelas categorias enunciadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Métodos de medição da Irregularidade Longitudinal [11, 12]  

Equipamento/Técnica Complexidade 

Nivelamento 

(rod and level) Muito simples 

Perfilómetro Dipstick 

Perfilógrafos Simples 

RTRRMs Complexo 

Perfilómetros Muito complexo 

 

O nivelamento (rod and level - Figura 2), executado por uma equipa topográfica, consegue 

providenciar medições precisas do perfil do pavimento. É, no entanto, pouco utilizado para projetos de 

grande dimensão devido ao seu custo proibitivo, apesar de a sua aplicação ser muito simples [11]. 

 

Figura 2 - Nivelamento topográfico [13] 

O perfilómetro Dipstick
®
 (Figura 3) pode ser usado para recolher quantidades relativamente pequenas 

de medições do perfil de uma estrada (por exemplo, para medir o perfil transversal), sendo 

normalmente usado para calibrar outro tipo de aparelhos mais complexos. O levantamento pode ser 

executado por um único operador em metade do tempo que uma equipa topográfica levaria a fazer um 

nivelamento [11]. 

 

Figura 3 – Perfilómetro Dipstick
®
 [14] 

Já os perfilógrafos representam uma gama muito alargada de medidores de perfis existentes na 

atualidade e assumem as mais variadas formas. Porém, devido ao seu desenho construtivo, apenas 

conseguem medir certos tipos de desvios em relação ao plano de referência, diretamente relacionados 

com a sua estrutura, sendo que as suas medições não refletem um indicador representativo do conforto 
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de circulação da maioria dos veículos que circulam nas estradas. Na Figura 4 apresenta-se o 

perfilógrafo californiano. Este aparelho mede os desvios existentes na superfície da estrada através da 

diferença entre o plano definido pelos apoios extremos do aparelho e as distâncias verticais medidas 

pelo movimento da roda situada no seu centro. Como pode ser observado na Figura 4, o aparelho 

ignora as irregularidades com comprimento de onda igual a metade do seu comprimento. 

 

 

Figura 4 – Esquema do Perfilógrafo Californiano [15] 

Este aparelho (Figura 5) não dá indicações de um índice representativo do conforto de circulação uma 

vez que a maioria dos veículos não tem o comprimento de um pequeno autocarro [15]. 

 

Figura 5 - Perfilógrafo Californiano [11] 

Em 1960 a atração pela capacidade de medir propriedades de irregularidade através de um veículo em 

movimento levou ao desenvolvimento de “road meters”. Estes equipamentos de baixo custo relativo 

podiam ser montados em qualquer automóvel e mediam a movimentação do eixo enquanto o veículo 

atravessava a secção de teste. A maioria dos “road meters” “media o movimento acumulado do eixo 

que representa o desvio m/km da superfície da estrada colorido pela dinâmica do veículo”. Este tipo de 

aparelho ficou conhecido como response-type road roughness measurement systems (RTRRMS) 

(Figura 6) [16]. 
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Figura 6 – Ilustração de um RTRRMS (traduzido de [16]) 

 

Devido à sua simplicidade e custo reduzido, este tipo de aparelho foi adquirido por muitas instituições 

americanas. Embora medissem fiavelmente valores altos para estradas más e valores baixos para 

estradas suaves, não eram suficientemente precisos para a maioria das aplicações em engenharia. 

Como seria de esperar, diferentes veículos geram diferentes reações devido às dinâmicas relativas a 

cada veículo, quer seja por diferença no peso, pneus ou suspensão. Como resultado era difícil 

desenvolver e manter bases de dados sobre a condição de irregularidades das estradas sem um grande 

esforço no controlo ou compensação das mudanças nos veículos através de frequentes exercícios de 

calibração [16]. 

Os perfilómetros são utilizados para providenciar reproduções completas e fiáveis do perfil do 

pavimento de uma estrada. Este tipo de equipamento pode ser agrupado em três tipos genéricos de 

sistemas: a régua deslizante, os sistemas de baixa velocidade e os sistemas inerciais [11]. 

A régua deslizante (straight edge ou Viagraph) (Figura 7) é o aparelho mais simples e dos primeiros a 

ser criado, início séc. XX, para medir os desníveis do pavimento. Refere-se que o seu sistema de 

medição está em contacto direto com o solo [11]. Este sistema possui desvantagens claras tais como a 

necessidade de aplicar uma força para o arrastar, bem como, o desgaste por fricção resultante da sua 

utilização, tanto no aparelho como no pavimento. Esse problema levou à adição de rodas, 

proporcionando a criação do primeiro perfilómetro [16]. 

 

Figura 7 – Ilustração da régua deslizante [16] 

 

Os sistemas de baixa velocidade, como por exemplo o perfilómetro CHLOE (acrónimo formado pelas 

letras dos inventores) são medidores de perfis de referência móveis, identificando a variação dos 

desníveis da estrada [11]. O CHLOE (Figura 8) é um atrelado longo rebocado a baixas velocidades, 

sendo esta necessária para prevenir medições de resposta dinâmica durante o ensaio. Este aparelho foi 

importante na década de 1960, tendo aparecido ao mesmo tempo do Road Test da AASHO, tendo 

fornecido as referências sobre a Irregularidade Longitudinal que levaram à criação dos índices 

relacionados com o conceito de Nível de Serviço dos pavimentos [16]. 
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Figura 8 – Ilustração do CHLOE [16] 

 

Os sistemas inerciais são os equipamentos mais sofisticados para a medição dos perfis das estradas. 

Estes sistemas medem e calculam o perfil longitudinal de uma estrada através de uma referência 

inercial criada por um acelerómetro colocado no corpo do veículo para medir os seus deslocamentos. 

O deslocamento relativo entre o acelerómetro e perfil do pavimento é medido com recurso a um 

sistema de sensores que se podem encontrar em contacto, ou não, com o pavimento [11].  

Os sistemas utilizados atualmente são compostos por equipamentos colocados em carrinhas 

modificadas (Figura 9), que contêm instrumentação própria para relacionar as leituras dos 

acelerómetros com as medições do perfil da estrada, as quais são medidas com recurso a sensores sem 

contacto com o pavimento. Geralmente acústicos ou laser, sendo estes últimos os mais generalizados 

devido à sua maior precisão [11]. 

 

 

Figura 9 – Carrinhas adaptadas com Perfilómetros Inerciais laser [17] 

 

2.4. INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX - IRI 

Na década de 1960, com o aparecimento dos “road meters” ou RTRRMS, constatou-se a dificuldade 

de comparação das medições geradas por diferentes veículos, por isso, surgiu a necessidade da criação 

de uma escala internacional de irregularidade, estável no tempo e transportável por todo o mundo, de 

modo a permitir a comparação de medições a nível mundial [16]. 

O aparecimento de uma escala padrão designada por International Roughness Index (IRI) durante a 

International Road Roughness Experiment, organizada e conduzida no Brasil, em 1982 [15, 16] é da 

responsabilidade da National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) e pelo World Bank. 

Na definição do indicador padrão, teve-se em conta diversos fatores: 

 o indicador teria de estar relacionado com a resposta à vibração dos veículos motorizados, 

como a maioria dos índices de irregularidade eram direta ou indiretamente ligados à 

performance dos veículos motorizados. 
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 a escala teria de ser matematicamente relacionada com o perfil da estrada em ordem a ser 

estável no tempo (todas as tentativas de normalizar os equipamentos não tinham tido sucesso) 

 o indicador tinha de ser medido pelo leque mais alargado possível de equipamentos 

 o indicador tinha de ser transportável, ou seja, compatível com os diferentes métodos de 

medição de perfis. 

O indicador denominou-se International Roughness Index (IRI) e consiste no Reference Average 

Rectified Slope (RARS) medido a uma velocidade de 80 km/h (RARS80), utilizando a simulação de 

quarto de carro (Figura 10), [15, 16]. 

 

Figura 10 - Simulação de quarto de carro [15] 

 

Assim, o IRI é baseado no perfil médio regularizado (ARS – Average rectified slope), que é um rácio 

filtrado do movimento acumulado da suspensão (em mm, polegadas, etc.) de um veículo normalizado, 

dividido pela distância percorrida pelo veículo durante a medição (km, milhas, etc.). O IRI é então 

igual ao ARS multiplicado por 1000. Podemos observar a escala aberta (sem limite superior) na Figura 

11. 

O seu verdadeiro valor é determinado através da obtenção de uma medição precisa apropriada ao perfil 

da estrada, processada por um algoritmo que simula a maneira que um veículo de referência 

responderia às irregularidades, acumulando os dados do deslocamento da suspensão. Normalmente 

indicada em polegadas/milha ou metros/quilómetro [15]. 

O IRI é afinado de modo a medir os comprimentos de onda que causam desconforto aos humanos. O 

IRI pode ser calculado por qualquer medição apropriada do perfil do pavimento. Isto significa que não 

pode ser calculado diretamente do traço do perfilómetro [15]. 

A sua escolha foi justificada por ser definido por uma função matemática do perfil longitudinal em vez 

de definido por um tipo de equipamento (estável no tempo). Compatível com os diferentes métodos de 

medição dos perfis (transportável). Reflete as irregularidades relevantes que afetam os utilizadores. O 

mesmo índice é gerado independentemente do equipamento quando aplicado à mesma estrada (válido) 

[15]. 

O IRI, apesar de ser um índice aberto, sem limite superior, conforme se indica na Figura 11, para 

manter o efeito de escala, o seu valor foi limitado ao valor máximo de 10 (Figura 12). Com a 
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finalidade de uniformização a irregularidade foi dividida em quatro classes: excelente, bom, médio e 

mau. Na Figura 12, apresenta-se a gama dessas classes de acordo com os diferentes países [18]. 

 
Figura 11 - Escala de topo aberto do IRI [16] 

 

Figura 12 – Escala de limites de variação do IRI em diferentes países (adaptado de [18, 19])  

 

O IRI tornou-se, deste modo, a escala padrão em que a informação sobre o estado da irregularidade 

das estradas, em vários países do mundo, é reportada. Sendo considerado o mais importante indicativo 

de desempenho dos pavimentos, a irregularidade longitudinal afeta diretamente o conforto e a 

segurança dos usuários da rodovia, além de estar relacionada com os custos operacionais dos veículos. 

Derivando de problemas de construção ou defeitos oriundos da ação do tráfego, do clima e 

principalmente das deformações permanentes do revestimento e do leito do pavimento. 

 

2.5. MODELOS DE PREVISÃO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

2.5.1. DEFINIÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DESEMPENHO DOS PAVIMENTOS 

A generalidade dos modelos de previsão existentes pode ser descrita, segundo Haas [20], por três 

classes: 
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 empíricos ou de regressão: modelos que relacionam as variáveis dependentes, relativas à 

deterioração funcional ou estrutural, são relacionadas a uma ou mais variáveis independentes 

como o tráfego, propriedades e espessuras das camadas do pavimento, fatores ambientais, 

entre outros. 

 empírico-mecanísticos: modelos que incluem as relações enunciadas nos modelos empíricos 

mas compreendem, também, as respostas estruturais, como a tensão, deformação ou deflexão 

do pavimento, relacionando-as através do método de análise de regressão. 

 subjetivos: modelos baseados na experiência onde medidas de deterioração, como a perda de 

desempenho, ao longo do tempo são estimadas para diferentes combinações de variáveis, 

através de modelos de processos de transição, como por exemplo, o modelo de processo de 

transição de Markov e o modelo de análise de regressão de Bayes. 

Referimo-nos especificamente aos modelos empíricos, devido a ser a tipologia utilizada neste trabalho. 

Interessa referir as suas propriedades principais, indicando pontos fortes e fracos resultantes da sua 

aplicação assim como cuidados a ter na sua formulação. 

O método empírico revela boa capacidade para relacionar grandes quantidades de dados referentes a 

secções em serviço, sem que seja necessário grande especulação inicial quanto à sua significância ou 

sem grande ideia do que se deve esperar. Sendo construído com base em modelos estatísticos, este 

método permite inferir sobre as correlações existentes entre as variáveis consideradas, o seu grau de 

significância e tendência de evolução, assim como, a contribuição de cada variável para a progressão 

da variável principal. Este tipo de modelo só é válido para prever o desempenho de pavimentos cujas 

condições sejam semelhantes às consideradas na sua formulação. Caso as condições sejam alteradas, o 

modelo também tem de sofrer alterações. Refere-se que é obrigatória a verificação da validade da sua 

utilização para as condições locais onde se pretende empregar o modelo. Como a maioria dos modelos 

empíricos são desenhados com base na análise de pavimentos em serviço em vez de seções 

construídas propositadamente para atender a critérios específicos de análise, é importante ter em 

consideração a possível existência de enviesamentos das variáveis provocados por fatores 

desconhecidos que não sejam considerados nos dados em análise. Assim como, é necessário conhecer 

os efeitos das manutenções específicas executadas em cada local, uma vez que diferentes manutenções 

influenciam de maneira distinta o desempenho dos pavimentos [2].  

 

2.5.2. MODELOS DE PREVISÃO EMPÍRICOS ONDE INTERFERE O IRI 

Ao longo dos anos surgiram variados modelos de previsão da evolução do IRI em pavimentos 

flexíveis, embora ainda não haja um modelo que facilmente se adapte a diversas condicionantes e que 

seja aceite consensualmente pela comunidade científica. A partir da pesquisa dos modelos previsão 

existentes do IRI é possível identificar a evolução relativa aos métodos utilizados e às diferentes 

variáveis independentes usadas para descrever a sua evolução. Na Tabela 3, encontram-se referidos os 

modelos identificados, assim como as variáveis independentes utilizadas na sua conceção agrupadas 

por classes.  
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Tabela 3 – Classes de variáveis utilizadas nos modelos recolhidos (Idade – I, Tráfego – N, Número estrutural – 
SN, Pluviometria – P, Temperatura – T, Outras condicionantes climáticas – C, Propriedades relacionadas com 
camada de revestimento – R, Deflexão – D, ER – Estado de reabilitação, TR – Tratamento superficial, ICP – 

Índice de condição do pavimento, IES – Índice de condição de superfície, F - Fissuração por fadiga) 

Modelos Classes de variáveis 

Autores Ano I N SN P T C R D ER ICP IES F 

Queiroz 1981 X X X    X X X    

DNER  1985 X X X     X     

Watanada et al 1987 X X X   X X X     

Paterson 1987 X X X          

Kerali 1995 X X X   X X X    X 

Marcon 1996 X X           

Lerch 2003       X      

Yshiba 2003 X X X          

DERBA 2005          X X  

Nakahara et al 2006       X      

Jackson et al. 2006 X X X X X        

Benevides 2006   X         X 

Albuquerque 2007  X X   X       

Khattak 2012  X X X X  X      

Soncim et al 2013 X X  X         

Meegoda et al 2014  X X X X        

 

De notar que alguns modelos descritos não se encontram definidos pelo IRI, mas sim pelo Quociente 

de Irregularidade (QI). A escala do QI, obtida pelo método de quarto de carro, é utilizada no Brasil 

para medir a Irregularidade Longitudinal, sendo obtida em contagens / Km, relaciona-se com o IRI 

pela equação 2.3, representando o mesmo indicador mas numa escala diferente [8, 21, 22]. 

 

𝐼𝑅𝐼 = 𝑄𝐼 13⁄                                                         (2.3) 

 

O resumo dos modelos do QI encontrados na literatura está exposto na Tabela 4, encontrando-se 

posteriormente a sua descrição. 
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Tabela 4 – Resumo dos modelos de previsão do QI 

Autor Modelo  

Queiroz 
𝑄𝐼 = 12,63 − 5,16𝐸𝑅 + 3,31𝑇𝑅 + 0,393𝐼 + 8,66 (

𝑙𝑜𝑔𝑁80

𝑆𝑁𝐶
) + 7,17

× 10−5(𝐷 × 𝑙𝑜𝑔𝑁)2 
(2.4) 

DNER 𝑄𝐼𝐼 = 12,63 + 0,393 × 𝐼 +
8,66 × 𝑙𝑜𝑔(𝑁𝐼)

𝑆𝑁𝐶
+ 7,17 × 10−5(𝐷 × 𝑙𝑜𝑔𝑁𝐼)2 + ∆𝑄𝐼1 (2.5) 

Marcon 
𝑄𝐼 = 18,318 + 1,1635 × 𝐼 

𝑄𝐼 = 25,783 + 4 × 10−6(𝑁80) − 5 × 10−14(𝑁80)2 

(2.6) 

(2.7) 

 

Referindo-nos ao primeiro modelo, Queiroz, em 1981 [23], desenvolveu o modelo de previsão de 

desempenho a partir de uma base de dados desenvolvida para a pesquisa do Inter-relacionamento de 

Custo de Construção, Conservação e Utilização de Rodovias (PICR), iniciada em 1975 pela Empresa 

Brasileira de Planeamento de Transportes (GEIPOT). Essa base de dados é constituída por 63 secções 

de pavimentos flexíveis em serviço referentes a secções localizadas na rede rodoviária existente nos 

estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. As variáveis consideradas por Queiroz, 

no desenvolvimento de modelos para a estimativa do Quociente da Irregularidade (QI), foram o 

tráfego (N80), definido através do número acumulado de passagens de eixo padrão de 80 kN 

(classificação AASHTO (ESALs)), as deflexões recuperáveis (D em mm), o número estrutural 

corrigido do pavimento (SNC), a idade (I, em anos) desde a construção inicial ou após a aplicação de 

uma camada de revestimento, o tipo de revestimento existente (TR, sendo igual a 0 para pavimento 

betuminoso e igual a 1 caso exista tratamento superficial) e o estado de reabilitação (ER, sendo igual a 

0 se estiver no estado original e 1 se reabilitado). Na Tabela 4, equação 2.4 indica-se o modelo 

proposto por Queiroz [4, 21, 24, 25]. 

Em 1985, o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem (DNER) desenvolveu um modelo 

denominado por Procedimento 159/85 [26], com o objetivo de determinar quando e que tipo de 

intervenção deve ser realizada nos pavimentos em estudo, assim como determinar o resultado esperado 

após intervenção. O modelo foi testado em dois locais distintos, o primeiro entre Florianópolis e a 

fronteira Santa Catarina / Rio Grande do Sul e o segundo entre Cuiabá e Cáceres. Para isso foi feita a 

comparação entre dois levantamentos da Irregularidade Longitudinal. O modelo apresentado para a 

previsão da Irregularidade Longitudinal para pavimentos com revestimentos betuminosos encontra-se 

enunciado na equação 2.5[4]. 

Os modelos de previsão criados com base nos dados da rede rodoviária do estado de Santa Catarina 

foram desenvolvidos por Marcon, em 1996 [27]. Os dados recolhidos no ano de 1990 referiam-se a 

deflexões, irregularidades da superfície, defeitos, materiais aplicados, espessuras das camadas e 

tráfego. O QI representa a variável dependente no desempenho dos pavimentos, tendo como variáveis 

independentes o intervalo de tempo (equação 2.6) e o tráfego (equação 2.7) [4, 21, 28].  

Na Tabela 5 encontra-se o resumo dos modelos de previsão do IRI encontrados na literatura 

encontrando-se posteriormente a sua descrição. 
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Tabela 5 – Resumo dos modelos de previsão do IRI 

Autor Modelo  

Paterson 𝐼𝑅𝐼 = [𝐼𝑅𝐼0 + 72,5(1 + 𝑆𝑁𝐶)−4,99 × 𝑁80] × 𝑒0,0153𝐼 (2.8) 

Yshiba 

Pavimentos sem reabilitação: 

𝐼𝑅𝐼 = 2,8 + 0,38𝐼 + 0,31𝑁80 − 0,16𝑆𝑁𝐶 + 0,09𝐼 × 𝑁80 + 0,08𝐼 × 𝑆𝑁𝐶 

Pavimentos reabilitados: 

𝐼𝑅𝐼 = 2,37 + 0,12𝐼 + 0,22𝑁80 − 0,14𝑆𝑁𝐶 

 

(2.9) 

 

(2.10) 

Albuquerque 𝐼𝑅𝐼 = 3,331 + 𝑒(−0,691−0,187×𝐶−1,158×𝑆𝑁𝐶+0,838×𝑁80) (2.11) 

Jackson et al. 𝐿𝑛(∆𝐼𝑅𝐼 + 1) = 𝐼(4,5𝐹𝐼 + 1,78𝐶𝐼 + 1,09𝐹𝑇𝐶 + 2,4𝑃 + 5,39𝑙𝑜𝑔(𝑁80)/𝑆𝑁) (2.12) 

Soncim 𝐼𝑅𝐼 = 4,55 + 0,57 𝐼 + 0,86𝑁 + 0,38𝑃 + 0,25𝑁 × 𝑃 (2.13) 

Lerch ∆𝐼𝑅𝐼 = 0,31 ∙ 𝐸𝑠𝑝 + 0,87 ∙ 𝐼𝑅𝐼0 − 3,17 (2.14) 

Nakahara ∆𝐼𝑅𝐼 = −2,383 + 0,102 × 𝐸𝑠𝑝 + 0,862 × 𝐼𝑅𝐼0 (2.15) 

Khattak ln(𝐼𝑅𝐼) = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ (
1

𝐹𝑛
) + 𝑎2 ∙ (

𝑙𝑛(𝑁80)

𝐸𝑠𝑝
) + 𝑎3 ∙ 𝑇𝐼 + 𝑎4 ∙ 𝐶𝑃𝐼 ∙ 𝐼 + ∆ 

(2.16) 

DERBA 𝐼𝑅𝐼 = 2,0 + 0,217104 × 𝐼𝐸𝑆 + 0,61216 × |𝐼𝐶𝑃 − 5| (2.17) 

Benevides 
𝐼𝑅𝐼 =  −0,141 ∙ 𝐼𝐶𝑃 − 0,0211 ∙ 𝐷 − 000641 ∙ 𝑇𝐹 + 15,636 

𝐼𝑅𝐼 = −8,303 ∙ 𝐼𝐶𝑃 − 0,812 ∙ 𝑆𝑁𝐶 − 0,0050 ∙ 𝑇𝐹 + 101,844 

(2.18) 

(2.19) 

Meegoda et 

al. 

𝑙𝑛𝐼𝑅𝐼𝑖+1 − 𝑙𝑛𝐼𝑅𝐼𝑖 = (𝛼𝑖+1𝐼𝑖+1
0,9715 − 𝛼𝑖𝐼𝑖

0,9715) 

𝛼𝑖 =
𝑁80𝑖

2,6×10−14

𝑆𝑁1,992
0,4132 + 𝐹𝐼3,80862,34 × 10−14 + 𝑃2,53𝐸(−14)1,54 × 10−2 

(2.20) 

(2.21) 

Watanatada 

et al. 

(HDM III) 

∆𝑄𝐼𝑑 = 13𝐾𝑔𝑝[134 × 𝐸𝑀𝑇(𝑆𝑁𝐶𝐾 + 1)−5 × 𝑁80 + 0,114(𝑅𝐷𝑆𝑏 − 𝑅𝐷𝑆𝑎)

+ 0,0066∆𝐶𝑅𝑋𝑑 + 0,42∆𝐴𝑃𝑂𝑇𝑑] + 0,023𝐾𝑔𝑝 × 𝑄𝐼𝑎 

𝐸𝑀𝑇 = 𝑒(0,023𝐾𝑔𝑒×𝐼) 

SNCK =  max(1,5; 𝑆𝑁𝐶 − ∆𝑆𝑁𝐾) 

(2.22) 

 

(2.23) 

(2.24) 

 

 

Kerali 

(HDM 4) 

∆𝐼𝑅𝐼𝑠 = 𝑎0𝑒(𝑚𝑎𝐾𝑔𝑚× 𝐼)(1 + 𝑆𝑁𝑃𝐾𝑏)−5𝑁80 

𝑆𝑁𝑃𝐾𝑏 = 𝑀𝐴𝑋[(𝑆𝑁𝑃𝑎 − 𝑑𝑆𝑁𝑃𝐾); 1,5] 

𝑑𝑆𝑁𝑃𝐾 = 𝐾𝑆𝑛𝑝𝑘𝑎1{𝑀𝐼𝑁[𝑎2; 𝐴𝐶𝑋𝑎]𝐻𝑆𝑁𝐸𝑊

+ 𝑀𝐴𝑋[𝑀𝐼𝑁(𝐴𝐶𝑋𝑎 − 𝑃𝐴𝐶𝑋; 𝑎3);  0]𝐻𝑆𝑂𝐿𝐷} 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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Patterson, em 1987 [6], desenvolveu equações de desempenho dos pavimentos utilizando a mesma 

base empírica que Queiroz. O modelo para estimativa do índice de irregularidade longitudinal define-o 

em função do índice de irregularidade inicial do número estrutural corrigido, do tráfego e da idade do 

pavimento (equação 2.8) [4, 21]. 

Os modelos estatísticos desenvolvidos por Yshiba, em 2003 [29], tiveram por base os dados 

levantados numa rede rodoviária do estado do Paraná. A análise de variância (ANOVA) foi o método 

usado para o desenvolvimento do modelo em que se pretendia representar os efeitos de alguns fatores, 

como a idade, o tráfego e o número estrutural sobre o desempenho de pavimentos. O desempenho 

pode ser quantificado através do valor do IRI, como se pode ver através da equação 2.9, para 

pavimentos sem reabilitação, e através da equação 2.10, para pavimento reabilitados [4, 21]. 

O modelo de desempenho desenvolvido por Albuquerque, em 2007 [24], foi criado a partir dos dados 

que da Irregularidade Longitudinal dos estados do Ceará e do Paraíba. De modo a distinguir regiões 

climáticas de acordo com a presença de humidade no meio ambiente, Albuquerque usou o índice de 

aridez (C) criado pela UNESCO, que varia de -1 para clima húmido a +1 para clima árido. Neste 

modelo, são apresentadas três variáveis independentes: o número estrutural corrigido, o tráfego e o 

índice de aridez, como se pode verificar na equação 2.11 [4].  

O modelo desenvolvido por Jackson (equação 2.12), em 2006 [30], teve por base uma análise de 

regressão múltipla de forma a prever a deterioração em termos de perdas de níveis de serviço, 

considerando como fatores a idade, o índice de congelamento (FI), índice de arrefecimento (CI), os 

ciclos de congelamento e descongelamento (FTC), a precipitação (P), o tráfego e o número estrutural 

(SN) [31].  

Soncim, em 2013 [4], desenvolveu o modelo de desempenho através do método ANOVA. O modelo 

teve como base o banco de dados rodoviário fornecido pelo Departamento de Infraestruturas de 

Transportes da Bahia (DERBA). As variáveis independentes consideradas foram a idade do 

pavimento, a pluviometria e o tráfego, como se pode verificar na equação 2.13.  

Lerch, em 2003 [8], desenvolveu um modelo empírico de regressão linear múltipla, com recurso ao 

software STATISTICA, para analisar o decréscimo do IRI provocado pela aplicação de uma camada de 

recobrimento, através da sua relação com a espessura da camada aplicada (Esp) e o valor do IRI antes 

da intervenção (equação 2.14). Foram consideradas para análise diversas secções da rede rodoviária do 

estado do Rio Grande do Sul.  

Nakahara criou, em 2006 [32], um modelo empírico para a previsão do decréscimo da irregularidade 

longitudinal provocado pela aplicação de uma camada de recobrimento numa rodovia urbana, do 

estado de São Paulo, sujeita a um elevado volume de tráfego pesado. O método foi desenvolvido 

através da análise de observações resultantes da monitorização da referida via, com recurso ao estudo 

estatístico da análise de medidas repetidas. As variáveis relevantes neste modelo são a espessura da 

camada de recobrimento e o IRI antes da reabilitação, que definem a variação como se pode ver pela 

equação 2.15.   

Em 2012, Khattak [33] desenvolveu modelos de previsão do IRI para pavimentos flexíveis sujeitos à 

aplicação de uma camada de recobrimento em hot mix asphalt (HMA), pertencentes ao estado de 

Louisiana, representando diferentes condições climáticas e de solos. Este modelo calcula o decréscimo 

do IRI após uma operação de reabilitação através das variáveis independentes: classificação funcional 

(Fn), tráfego, espessura de recobrimento, índice de temperatura (TI), a idade e o índice de precipitação 

acumulada (CPI) (equação 2.16).  
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O DERBA desenvolveu, em 2005 [34], um modelo de previsão do IRI com base na avaliação de 

rodovias pavimentadas do estado da Bahia. Os dados recolhidos foram obtidos por meio de 

levantamento visual contínuo. O IRI é definido pelo Índice de Estado de Superfície (IES) e o Índice de 

Condição de Pavimento Flexível (ICPF), como se pode verificar através da equação 2.17 [4]. 

Benevides, em 2006 [18], desenvolveu os modelos estatísticos de regressões lineares através do 

método ANOVA. Nestes modelos (equação 2.18 e 2.19), a Irregularidade Longitudinal foi relacionada 

com os defeitos indicados pelo levantamento visual contínuo (LVC), o índice de condição de 

pavimentos (ICP) dos modelos probabilísticos, a deflexão, a percentagem padrão da fissuração por 

fadiga (TF) e com o número estrutural corrigido. Para a criação deste modelo teve-se como base a 

região metropolitana de Fortaleza, em que foram realizadas observações a 72 secções referentes à rede 

rodoviária pavimentada [4].  

O modelo de Meegoda, um dos mais recentemente desenvolvidos (2014) [1], estabelece uma relação 

quantitativa entre a progressão da Irregularidade Longitudinal e as cargas acumuladas, o índice de 

congelamento, o número estrutural e a precipitação anual. Através desta relação, Meegoda criou cinco 

categorias de desempenho dos pavimentos de forma a quantificar o grau de deterioração dos 

pavimentos. O tempo de vida útil de serviço do pavimento é estimado através de uma análise baseada 

no modelo de Weibull, que se encontra representada na equação 2.20.  

De modo a apoiar os países em desenvolvimento o Banco Mundial elaborou, promoveu e colocou no 

mercado o seu próprio produto de otimização de estratégias de construção e manutenção de rodovias 

designado por Highway Design Maintenance System (HDM), possuindo modelos de previsão de 

desempenho de pavimentos [3, 8]. HDM III e HDM 4. 

O modelo de previsão da irregularidade longitudinal descrito no Highway Design and Maintenance 

Standards Models (HDM III), desenvolvido por Watanada et al., em 1987 [22], é composto pela soma 

de três componentes: a primeira descreve a relação da deformação estrutural em função da 

irregularidade longitudinal, do tráfego e o número estrutural; a segunda compreende a análise da 

condição superficial dos pavimentos com base na fissuração e assentamentos permanentes e, por 

último, um termo que relaciona a idade e o clima. Este modelo é descrito pela equação 2.22 [8, 22, 

24]. 

O programa Development Management Model (HDM 4), em 1995, e estudado por Kerali [35] 

(equação 2.25), inclui modelos de previsão da irregularidade longitudinal em função das componentes 

estruturais, relacionada com a deformação e a fissuração no pavimento provocadas pelo tráfego, 

deformações permanentes no pavimento, presença de buracos e fatores ambientais [8]. 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em forma de pequeno resumo podemos concluir que a Irregularidade Longitudinal é um importante 

indicador dos níveis de serviço que definem a condição do pavimento, podendo ser reportada pela 

escala padrão do IRI e, através desta, representar os níveis de conforto e segurança de circulação dos 

usuários da rodovia, assim como, os custos operacionais dos veículos. Sendo um indicador chave para 

qualquer avaliação económica, construtiva e de manutenção.  
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Os modelos de previsão do IRI descritos na secção 2.5.2 permitiram identificar como variáveis mais 

influentes na sua progressão a idade do pavimento, as cargas acumuladas do tráfego, condições 

climáticas e a capacidade estrutural. Sendo estas as variáveis independentes que irão ser consideradas 

para o presente estudo.  
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3. BASE DE DADOS DO PROGRAMA 
LTPP – FHWA 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para realizar este estudo é necessário obter um conjunto de dados referentes ao desempenho de 

pavimentos flexíveis em serviço, condições climatéricas e cargas a que foram sujeitos, assim como as 

características estruturais e dos materiais. A base de dados do programa Long-Term Pavement 

Performance (LTPP) da Federal Highway Administration (FHWA), pertencente conjuntamente aos 

Estados Unidos da América e Canadá, foi a utilizada nesta investigação. O seu alargado leque de 

variáveis disponíveis, assim como o facto de se encontrar a recolher e armazenar dados desde 1989, 

torna-a a base ideal de suporte desta investigação. 

Através da recolha e observação de modelos de previsão do IRI realizados é possível comparar as 

diferentes variáveis utilizadas com os dados disponíveis na base de dados do LTPP. Escolheram-se as 

variáveis idade, tráfego, pluviosidade, temperatura e neve. 

Os dados relativos ao programa LTPP encontram-se disponíveis através da plataforma LTPP - 

Information Management System (IMS), sendo que este sistema compreende a base de dados e os 

sistemas auxiliares de gestão de informação. A extração dos dados da base de dados LTPP foi 

realizada por intermédio da plataforma de interface informático InfoPave™ [36], e os dados foram 

fornecidos através do programa de gestão de base de dados Access da Microsoft. 

 

3.2. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA LTPP - FHWA 

3.2.1. O conceito do programa de LTPP 

O LTPP – Long term pavement performance é um programa de recolha e armazenamento de dados 

sobre pavimentos durante um longo período de tempo. O programa LTPP foi concebido com o 

objetivo de satisfazer a procura de uma ampla gama de dados de investigação dos pavimentos. 

Materializando-se como uma plataforma abrangente de informação, procura observar o 

comportamento dos pavimentos ao longo do tempo, relacionando-os com os processos de 

dimensionamento, materiais constituintes, condições ambientais, tráfego, qualidade de construção e 

práticas de manutenção realizadas [37]. 

A estratégia por detrás do programa LTPP representa uma mudança significativa no modo de 

abordagem da pesquisa tradicional. Até à criação do programa, o estudo do desempenho dos 

pavimentos encontrava-se restringido a tópicos específicos de curta duração, que começavam com a 

recolha de dados e acabava com recomendações baseadas na sua análise. Atuando como um esforço a 
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longo prazo, envolvendo a monitorização de um alargado número de secções sujeitas a condições reais 

ou a estudos específicos desenvolvidos pela entidade responsável, o programa consegue transcender os 

problemas proporcionados pelos estudos a curto prazo a que a ciência do estudo do desempenho dos 

pavimentos estava acostumada.  

De acordo com este novo paradigma, torna-se possível alcançar objetivos específicos relacionados 

com o desempenho dos pavimentos, estando a investigação liberta do moroso processo de recolha de 

dados, uma vez que a análise encontra-se completamente independente desta. Estando a base de dados 

aberta ao público, à medida que esta se vai estabelecendo ao longo do tempo, torna-se um importante 

contributo no estudo do comportamento dos pavimentos. Atendendo aos objetivos idealizados assim 

como a necessidades futuras, a base de dados pode ser consultada através de plataformas auxiliares de 

informação, permitindo o fácil acesso a dados complexos por parte da comunidade científica. 

Obviamente que, apesar de todas as qualidades e vantagens que o programa acrescenta ao estudo dos 

pavimentos, este exige uma quantidade significativa de fundos que se encontra acessível apenas a 

países com elevado poder económico, sendo este o principal condicionante à sua internacionalização. 

No entanto, a reprodução do conceito, criado nos Estados Unidos da América e partilhado pelo 

Canadá, já foi realizada nos países do norte da Europa (Suécia, Noruega e Finlândia) assim como 

Austrália e Nova Zelândia [9]. 

 

3.2.2. HISTÓRIA DO PROGRAMA LTPP - FHWA 

A perceção da necessidade de acompanhamento do estado de deterioração da rede rodoviária Norte 

Americana surge no início dos anos 80 do século XX. A FHWA, Federal Highway Administration 

patrocina um estudo de pesquisa estratégica, o STRS, Strategic Transportation Research Study, levado 

a cabo, em conjunto, pelo TRB, Transportation Research Board, do National Research Council, e 

pela AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials. Este estudo 

recomendou a criação do SHRP, Strategic Highway Research Program, com o objetivo de melhorar o 

sistema de transportes rodoviários nacionais [37]. 

O LTPP, Long-Term Pavement Performance, instituiu-se como uma das seis áreas de intervenção 

recomendadas pelo SHRP, programa este que o fundou e financiou durante os primeiros cinco anos, 

de 1987 a 1992 com um orçamento estimado em $150 milhões (demonstrando a importância do 

sistema de transportes), tendo posteriormente sido entregue à FHWA, que é responsável pela sua 

gestão desde essa data [38]. 

 

3.2.3. OBJETIVOS DO PROGRAMA LTPP – FHWA 

O propósito do programa LTPP é o prolongamento dos ciclos de vida útil dos pavimentos através da 

monitorização de vários projetos de pavimentos novos e reabilitados, usando diferentes materiais de 

construção, sujeitos a diferentes cargas de tráfego, condicionantes ambientais, tipos de solos e ações 

de manutenção. Os objetivos específicos do programa, de acordo com o indicado em [37], são: 

 a avaliação dos métodos de dimensionamento existentes; 

 o desenvolvimento de metodologias e estratégias para a reabilitação dos pavimentos 

existentes; 

 o desenvolvimento de novos métodos de dimensionamento para pavimentos novos e para a 

reabilitação dos existentes; 
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 a determinação do efeito das cargas, do ambiente, das propriedades e variedade dos materiais, 

da qualidade de construção e dos diferentes níveis de manutenção associados às patologias e 

ao desempenho; 

 a determinação de efeitos específicos de conceção dos pavimentos sobre o seu desempenho; e 

 a implementação de uma base de dados nacional que suporte os objetivos do SHRP e outras 

necessidades futuras. 

 

3.2.4. TIPO DE SECÇÕES LTPP - FHWA 

O programa LTPP é um estudo sobre o comportamento de secções de teste localizadas em estradas em 

serviço. Sujeitas a cargas de tráfego real, o que realmente as diferencia é a altura em que foram 

introduzidas no programa. As secções que já existiam e se encontravam em serviço aquando do 

começo do programa são designadas por GPS General Pavement Studies e as SPS Specific Pavement 

Studies consistem numa série de locais onde foram construídas várias secções de teste com vista a 

explorar diferentes condicionantes experimentais específicos [37]. 

As secções de teste GPS comportam um estudo sobre o desempenho de pavimentos em serviço que se 

encontram na sua forma original ou com a primeira camada de sobreposição colocada. Cada secção 

GPS é composta por uma secção de teste de 152 m de comprimento. As secções GPS geralmente 

incorporam os materiais e desenhos construtivos normalmente usados na prática comum de engenharia 

nos Estados Unidos. A tipologia das secções GPS pode ser observada na Figura 13. 

 

Figura 13 - Tipologia das secções GPS [3, 37] 
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Na Tabela 6 podemos observar os diferentes tipos de estudos compreendidos nas secções de teste 

GPS. 

Tabela 6 - Tipos de estudos compreendidos nas secções GPS [3, 37] 

Estudo Designação do estudo 

GPS-1  Pavimento betuminoso de base granular  

GPS-2  Pavimento betuminoso de base aglutinada  

GPS-3  Pavimento rígido de betão com juntas (JPCP) 

GPS-4  Pavimento rígido de betão armado com juntas (JRCP) 

GPS-5  Pavimento rígido com betão armado contínuo (CRCP) 

GPS-6A  Pavimento betuminoso com camada de revestimento betuminosa  

GPS-6B  
Pavimento betuminoso com betume convencional na camada de desgaste – 

sem fresagem  

GPS-6C  Pavimento betuminoso com betume modificado – sem fresagem  

GPS-6D  
Revestimento betuminoso sobre revestimento anterior de pavimento 

betuminoso convencional  

GPS-6S  
Pavimento betuminoso com betume modificado ou convencional, com 

camada de desgaste anterior removida por fresagem  

GPS-7A  Pavimento rígido com camada de revestimento betuminosa  

GPS-7B  Pavimento rígido com camada de revestimento betuminosa convencional  

GPS-7C  Pavimento rígido com camada de revestimento com betume modificado  

GPS-7D  
Revestimento betuminoso sobre revestimento anterior betuminoso 

convencional de pavimento rígido  

 

Quanto às secções SPS, estas são locais onde múltiplas secções de teste de 152 m são colocadas em 

intervalos regulares. Representando pavimentos construídos, conservados e restaurados em condições 

e localizações controladas, para a obtenção de um banco de dados mais completo e para a análise mais 

detalhada do desempenho de fatores específicos, necessários para complementar as pesquisas GPS. A 

tipologia das secções SPS pode ser observada na Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Tipologia das secções SPS [3, 37] 
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Na Tabela 7 podemos observar os diferentes tipos de estudos compreendidos nas secções de teste SPS. 

Sendo o seu objetivo a análise de mais detalhada de fatores específicos que afetam o desempenho dos 

pavimentos, as secções SPS encontram-se divididas por categorias que refletem esses fatores. 

 

Tabela 7 – Tipos de estudos compreendidos nas secções SPS [3, 37] 

Categoria Estudo Designação do estudo 

Fatores 

estruturais do 

pavimento 

SPS-1 Estudo estratégico dos fatores estruturais de pavimentos flexíveis 

SPS-2 Estudos estratégicos dos fatores estruturais de pavimentos rígidos 

Manutenção 

do pavimento 

SPS-3 Eficácia das manutenções preventivas de pavimentos flexíveis 

SPS-4 Eficácia das manutenções de pavimentos rígidos 

Reabilitação 

do pavimento 

SPS-5 Reabilitação de pavimentos betuminosos  

SPS-6 Reabilitação de pavimentos de betão de cimento com juntas (JPCC) 

SPS-7 Recobrimento de betão em pavimentos rígidos 

Efeitos 

ambientais 
SPS-8 

Estudo dos efeitos ambientais na ausência de carregamentos 

pesados 

Especificações 

das misturas 

betuminosas 

 

SPS-9P 

Validação e refinamentos das especificações para materiais 

betuminosos do Superpave® e para o processo de formulação de 

misturas. 

SPS-9A Estudo do arquivo de misturas betuminosas do Superpave® 

SPS-9C Recobrimento betuminoso em CRCP  

SPS-9J Recobrimento betuminoso em JPCC 

SPS-9N Construção de novo pavimento betuminoso 

SPS-9O Recobrimento betuminoso em pavimento betuminoso 

 

3.2.5. SISTEMA LTPP – IMS 

O sistema geral usado na gestão da informação direcionada para disseminação pública pelo LTPP é 

designado por sistema de gestão de informação (Information Management System - IMS). O IMS é 

composto por três componentes principais: produtos, base de dados sobre o desempenho de 

pavimentos (Pavement Performance Database - PPDB) e o sistema auxiliar de gestão de informação 

(Auxiliary Information Management System - AIMS), ilustrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Estrutura do sistema IMS [37] 

Os produtos são constituídos por resultados de análises que podem ser usadas na melhoria do 

desempenho dos pavimentos. A PPDB é a base de dados propriamente dita que contém a maioria dos 

dados recolhidos sobre o desempenho observado nas secções de teste LTPP. Estes dados são 

armazenados numa base de dados relacional eletrónica. Por sua vez, o AIMS contém a base de dados 

em bruto usada para construir a PPDB e outros tipos de informação que não estão contidos nesta. 

A base de dados PPDB foi concebida para armazenar a maioria dos dados recolhidos do programa 

LTPP de maneira a facilitar a sua disseminação e utilização. Atualmente (SDR – 28, atualizada em 

Janeiro de 2014) o programa LTPP utiliza o Microsoft
®
 Access 2000 como formato padrão em que os 

dados são disponibilizados ao público. O LTPP PPDB é uma base de dados relacional, o que quer 

dizer que é composta por tabelas de dados independentes mas relacionadas entre si. A importância 

deste tipo de base de dados, do ponto de vista do utilizador, é que todos os dados estão armazenados 

num modelo simplificado de tabelas em que as linhas geralmente representam os campos de aplicação 

e as colunas geralmente representam os registos das medições efetuadas. De modo a relacionar as 

diferentes tabelas e possibilitar aos utilizadores comparar diferentes tipos de dados, todas as tabelas 

possuem colunas de identificação do código do estado (STATE_CODE) e secção (SHRP_ID) a que 

cada linha de dados corresponde. É deste modo que cada secção de teste possui um código único de 

identificação. Estes campos permitem a localização de dados específicos para cada secção de teste nas 

várias tabelas da base de dados. 

A informação contida na PPDB (SDR – 28) encontra-se organizada pelos seguintes módulos: 

Administração 

 Estação Meteorológica Automática 

 Clima 

 Visualização de dados compilados 
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 Resposta a cargas dinâmicas 

 Georadar – Ground Penetration Radar 

 Inventário 

 Manutenção 

 Monitorização 

 Deflexão 

 Patologias 

 Atrito 

 Perfil longitudinal 

 Rodeiras 

 Perfil transversal 

 Reabilitação 

 Programa de monitorização climática sazonal 

 Estudos específicos do pavimento 

 Tráfego 

 Ensaio de materiais 

dos quais interessa salientar a descrição dos módulos utilizados nesta dissertação, mencionados na 

Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Descrição dos módulos do IMS – PPDB utilizados [37] 

Módulo Descrição 

Clima 

Contém dados coletados por estações meteorológicas situadas fora dos 

locais de estudo que são usadas para calcular as estações 

meteorológicas virtuais (VWS) para as secções de teste LTPP ou locais 

de projeto. Este tipo de dados é atualizado a cada 5 anos 

Inventário 

Contém informação do inventário para todas as secções GPS e SPS 

classificadas inicialmente nas experiências de manutenção e 

reabilitação. Estas tabelas contêm informação como a localização e 

estrutura das secções de teste providenciadas pelas agências locais de 

cada estado ou província. Como estes dados provêm dos arquivos das 

agências e não de medições atuais realizadas nas secções de teste, a 

sua fiabilidade tem de ser tida em conta como suspeita, quando 

utilizadas em análises de desempenho que requerem informação 

atualizada da estrutura do pavimento nas secções de teste 

Manutenção 

Contém informação do tipo de tratamento de manutenção, reportados 

pela agência rodoviária, que foi responsável pela sua aplicação. Os 

tratamentos incluídos nesta secção são tratamentos superficiais, 

selagem de fissuras, selagem de juntas e remendos executados em 

secções que se encontram em serviço 

Monitorização 

Contém dados relativos à monitorização do desempenho dos 

pavimentos. No caso do estudo da Irregularidade Longitudinal interessa-

nos o módulo secundário. 

Perfil longitudinal  

Reabilitação Contém informação de tratamentos de reabilitação. A tabela chave 
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deste módulo é RHB_IMP, que identifica os vários tratamentos 

aplicados que resultam em mudanças do número construtivo 

(CONSTRUCTION_NO.) 

Tráfego Contém dados relativos a cargas, classificação e volumes de tráfego 

 

3.2.6. INTERFACE INFORMÁTICO LTPP - INFOPAVE™ 

O interface InfoPave™ possui o propósito de fornecer aos utilizadores do LTPP um acesso dinâmico 

aos dados do IMS, providenciando um leque variado de funcionalidades e ferramentas de apoio que 

maximizam o aproveitamento e a compreensão da informação contida no sistema, sobre o desempenho 

e estudo dos pavimentos, através de um interface ilustrativo moderno, dinâmico e com menus de fácil 

interpretação e acesso [36]. 

Esta interface permite, aos utilizadores não familiarizados com a estrutura de armazenamento e 

linguagem relacional da PPDB, a seleção e obtenção de dados através do uso de filtros com 

terminologia comum sobre pavimentos, assim como sua pré-visualização de dados tabelados, tabelas 

dinâmicas, gráficos, linha temporal de acontecimentos, mapa geográfico das secções e ferramentas de 

análise de dados. Permite também a consulta de bibliografia relacionada com o programa LTPP, entre 

manuais, trabalhos realizados e media armazenada nos AIMS. A aquisição de dados, documentos ou 

ficheiros media, selecionados através das funcionalidades do InfoPave™, dizem respeito à informação 

e linguagem relacional mais atual incorporada no IMS através da designada Standard Data Release 

(SDR) (atualmente em utilização encontra-se o SDR 28, desde janeiro 2014), fornecida em formato 

padrão Microsoft
® 

Access. Para os utilizadores já familiarizados com a estrutura e linguagem do 

programa o interface também permite a montagem de bases de dados personalizadas por intermédio da 

linguagem de comandos SQL (Structured Query Language), sendo a ferramenta ideal para usufruir de 

todas as capacidades inerentes a uma base de dados relacional. 

 

3.3. VARIÁVEIS DO MODELO 

3.3.1. IRREGULARIDADE LONGITUDINAL 

A definição presente no manual de medição de perfis do programa LTPP vai de encontro ao objetivo 

desta dissertação de equacionar um modelo de previsão da Irregularidade Longitudinal definida 

através do Índice de Irregularidade Internacional (IRI). Segundo o manual [17], o perfil longitudinal 

ao longo do caminho percorrido pelas rodas de um veículo num pavimento pode ser usado para avaliar 

a irregularidade dos pavimentos através do cálculo de um índice de irregularidade como o IRI. A 

mudança no perfil longitudinal de um pavimento ao longo do tempo, que está diretamente relacionada 

com a Irregularidade Longitudinal com o tempo, é um importante indicador da performance do 

pavimento. Então, um dos aspetos do programa LTPP consiste na recolha de dados relativos ao perfil 

de secções de pavimentos em serviço para o uso em muitas aplicações como o melhoramento da 

previsão do desempenho dos pavimentos. 

O programa LTPP de modo a obter dados sobre os perfis longitudinais dos pavimentos, recorre, 

hierarquicamente a três equipamentos: o perfilómetro inercial, o perfilómetro digital manual Dipstick
® 

e o nivelamento (rod and level).  

O equipamento primário de levantamento utilizado é o perfilómetro inercial, atualmente o 

equipamento utilizado é o perfilómetro inercial da Ames Engineering Modelo 8300 (Figura 16).  
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Figura 16 – Perfilómetro inercial da Ames Engineering Modelo 8300 [39] 

 

Para além de recolher dados relativos ao perfil da estrada este equipamento também recolhe a 

macrotextura do pavimento, com recurso a sensores laser, ao longo do traçado das rodas, a 

temperatura do pavimento e do ar ambiente, a posição geográfica e imagens do percurso através de 

uma câmara montada na cabine do veículo. Porém os perfilómetros inerciais anteriores à aquisição 

deste equipamento apenas possuíam, em complemento ao equipamento de recolha do perfil da estrada, 

a capacidade de medir a temperatura ambiente, e esses é que vão de encontro ao período relativo aos 

dados das secções em estudo nesta dissertação. O modo de funcionamento do perfilómetro inercial, 

para obtenção do perfil longitudinal, consiste no cruzamento da informação proveniente dos sensores 

de medição da altura do perfil da estrada (colocado numa barra na frente do veículo) com a aceleração 

vertical medida através de acelerómetros e do instrumento de medição da distância longitudinal 

percorrida (DMI – distance measuring instrument). Os dados recolhidos por estes três instrumentos, 

são gravados num computador e após processamento é obtido o perfil longitudinal para intervalos de 

25mm. A velocidade do ensaio é a de 80km/h e vai de encontro ao estipulado para a medição do IRI. 

Para o caso do ICC Road Profiler o IRI é calculado com recurso ao programa informático ProQual. 

Quando o operador se encontra confiante que foram obtidas um mínimo de cinco operações de 

medição sem erros, o programa ProQual é usado para avaliar a aceitabilidade dessas corridas e só 

depois são executados os processos de cálculo dos perfis associados aos traçados das rodas esquerda e 

direita. Os valores do IRI são aceites mediante as seguintes condições:  

 O IRI de três medições encontra-se dentro de um intervalo máximo de 1% de desvio em 

relação à média das cinco corridas 

 O desvio padrão do IRI das cinco corridas selecionadas está dentro de 2% da média do IRI das 

cinco corridas selecionadas[17, 38].  

O equipamento secundário de recolha, apenas utilizado quando o perfilómetro inercial não se encontra 

disponível, é o perfilómetro digital manual Dipstick
®
, que também é utilizado para medir o perfil 

transversal.  

Como terceiro equipamento, caso os dois primeiros métodos não estiverem disponíveis recorre-se ao 

levantamento do perfil longitudinal por nivelamento (rod and level), sendo que este último não é 

tipicamente utilizado no programa LTPP, por ser um processo moroso e acarretar elevados custos de 

execução. 
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Os dados relativos às medições do Índice de Irregularidade Longitudinal estão armazenados na tabela 

MON_PROFILE_MASTER do IMS PPDB (Figura 17). Esta é composta por dados relativos ao IRI do 

trilho da roda esquerda, IRI do trilho da roda direita, IRI médio das duas últimas. Como dados 

complementares da análise do IRI a tabela possui informação sobre a data e hora que começou o 

ensaio, assim como a temperatura do ar nesse momento e a velocidade a que foi executado.  

 

 

Figura 17 – Exemplo da tabela TRF_Mon_Profile_Master da IMS PPDB 

3.3.2. IDADE 

A idade do pavimento é um fator a ter em conta na análise da progressão da irregularidade 

longitudinal de modo a analisar a progressão do IRI com o tempo. Na análise a apresentar no capítulo 

4, o cálculo da idade do pavimento de cada secção de estrada é feito através da diferença entre a data 

de construção da secção e a respetiva data de medição do IRI. A data de construção e a respetiva 

abertura ao tráfego está indicada na base de dados na tabela INV_AGE do IMS PPDB. 

 

3.3.3. TRÁFEGO 

Objetivo básico da recolha de dados de tráfego é proporcionar aos investigadores a distribuição de 

cargas de eixos que representam o historial de carga a que cada secção esteve sujeita. Isto implica 

quantificar as cargas que realmente estão a ser aplicadas nos pavimentos das secções de teste, 

enquanto se fornecem as melhores estimativas possíveis de cargas que estes pavimentos sofreram 

antes do início da monitorização de tráfego do programa LTPP [39].  

Segundo as necessidades do programa LTPP, o fornecimento de dados relativos à monitorização do 

tráfego terá de ser assegurado por administrações rodoviárias independentes. Este pedido foi baseado 

no balanço entre as necessidades do programa de investigação, restrições da tecnologia de 

monitorização de tráfego existente e limitação de recursos das administrações rodoviárias. O plano de 

recolha de dados sobre tráfego reconhece os seguintes como princípios principais [39]: 

  as estimativas do carregamento do tráfego devem ser obtidas através de medições 

executadas in situ, sempre que possível; 

 os dados provenientes de qualquer localização LTPP deverão ser compilados, 

submetidos, revistos e agregados sem adulterar os resultados para que estes se 

enquadrem nos valores esperados; 

 os dados incluídos na base de dados seguem o princípio da “verdade dos dados”, o 

termo “verdade dos dados” reflete os seguintes princípios; 

 deverão ser comunicadas as práticas e as condições em que foram armazenados; 

 os dados revistos devem ser documentados e os originais terão de ser mantidos; 

 estimativas da variância dos dados devem ser comunicadas quando possível. 
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Devido à grande variedade de agências rodoviárias envolvidas no esforço de recolha de dados de 

tráfego, existe um amplo leque de variações e precisão associados às estimativas dos dados do tráfego 

que é impossível de quantificar [39]. 

A LTPP PPDB contém estimativas anuais para a caracterização das cargas do tráfego associadas à 

faixa da secção de teste LTPP criadas pelo LTPP Traffic analysis Software (LTAS). O LTAS é um 

programa de pré processamento que é usado para executar as verificações de controlo de qualidade e 

calcular as estatísticas anuais que serão armazenadas na PPDB. A base de dados LTAS contém dados 

de tráfego diário e mensais usados para calcular estimativas de tráfego anual armazenadas na PPDB, 

localizações do equipamento de monitorização do tráfego, erros de dados, medições de tráfego não 

processado de faixas não pertencentes à faixa LTPP, e outros tipos de informação usados no processo 

de análise e revisão de dados relativos ao tráfego. 

Os dados de tráfego adotados no programa LTPP seguem o formato padrão federal da FHWA (Figura 

18). Correspondendo a volumes horários de tráfego, discriminados por tipo de veículo e cargas por 

eixo. 

 

Figura 18 – Classificação FHWA para categorias de veículos [3] 
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Dados sobre o tráfego histórico estão armazenados na LTPP - PPDB de modo a cumprir os propósitos 

de auxílio ao estudo do desempenho dos pavimentos definido nos objetivos do programa LTPP. São 

definidos como dados históricos aqueles que reportam a medições ou estimativas anteriores ao início 

da monitorização do programa, correspondendo assim às estradas que já se encontravam construídas e 

abertas ao tráfego antes de 1990. A recolha de dados relativos ao tráfego, seguindo os propósitos do 

programa SHRP, começou em 1990. Deste modo, só os dados posteriores a 1989 são considerados 

como “monitorizados”.  

É importante referir que as estimativas anuais referentes aos dados de tráfego contidas no IMS não são 

equivalentes. Em particular, existe uma diferença significativa entre a fiabilidade das estimativas de 

cargas feitas a partir de dados recolhidos nas secções de teste LTPP e as estimativas feitas com base 

em dados recolhidos noutros locais. É necessário diferenciar as estimativas feitas no período anterior 

ao início da monitorização do programa LTPP (dados históricos) e pós início de monitorização (dados 

monitorizados). Os dados históricos referem-se a estimativas executadas com pouca informação 

específica referente à secção, de 152 m, propriamente dita. Já as estimativas referentes aos dados 

monitorizados também estão separadas pelos anos em que foram obtidas a partir de medições 

executadas no local da secção de teste e aqueles anos em que são obtidas através de extrapolações 

referentes aos dados previamente recolhidos na mesma secção. 

Pretendendo-se medir realmente o tráfego a que cada secção está sujeita, recorrendo a equipamentos 

de medição automática do tipo Automatic Vehicle Classification (AVC) e Weight in Motion (WIM), os 

equipamentos de medida são colocados, sempre que as condições o permitam, imediatamente a jusante 

ou a montante da secção em estudo, permitindo medir o tráfego que realmente fluir pela secção. A 

informação relativa a este tipo de dados é agrupada pelas categorias “Volume de tráfego”, 

“Classificação de veículos” e “Peso por eixo de veículos pesados” e transmitida pelos responsáveis 

estaduais.  

Para esta dissertação interessa-nos os dados referentes ao período de monitorização, uma vez que 

necessitamos de dados que possam ser relacionados com o IRI, dado que esta variável só se encontra 

disponível no IMS PPDB a partir do início da monitorização. Assim, a informação referente às 

secções em estudo que nos interessa encontra-se nas tabelas “TRF_ESAL_COMPUTED” no campo 

“kESAL YEAR” descrevendo o número acumulado de eixos padrão de 80 kN que foram calculados 

por ano para cada secção (ESAL - Estimated Single Axle Load, classificação AASHO, sendo 

1000ESALs = 1kESAL). Devido ao facto destes dados não cobrirem a totalidade do período de 

observação do IRI terão de ser complementados pelos dados de tráfego anual estimado contido na 

tabela “TRF_MON_EST_ESAL” no campo “ANL_KESAL_LTPP_LN_YR” que descreve o número 

de eixos padrão equivalentes de 80 kN estimados a partir de dados monitorizados. É de salientar que 

combinando estas duas tabelas conseguimos preencher na totalidade os campos necessários que se 

encontravam em falta na tabela anterior, revelando assim complementaridade das duas. 

 

3.3.4. NÚMERO ESTRUTURAL 

Podemos, ainda dentro das tabelas do módulo tráfego (TRF) encontrar o número estrutural, na tabela 

TRF_ESAL_INPUTS_SUMMARY, sendo este um dos componentes do cálculo automático do ESAL 

por parte do LTPP. O número estrutural representa a capacidade estrutural de cada secção, seguindo o 

conceito desenvolvido experimentalmente pela AASHO sendo definido pela relação empírica do 

somatório da espessura pelo coeficiente estrutural de cada camada (equação 3.1). 
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𝑆𝑁 = ∑ 𝑎𝑖 ∙ ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1       (3.1) 

Sendo que, 

 SN é Número estrutural; 

 ai representa o coeficiente estrutural da camada i, 

 hi é a espessura da camada i, em cm. 

Número estrutural corrigido (equação 3.2) (sem dados relativos ao CBR para calcular pela definição) 

que tem em conta a resistência do leito do pavimento pode ser calculado pela fórmula (podia ser no 

entanto calculado pelo FWD) [4, 21]. 

𝑆𝑁𝐶 = 𝑆𝑁 + 3,5. log (𝐶𝐵𝑅) − 0,85. (𝐶𝐵𝑅)2 − 1,43                                   (3.2) 

Em que, 

 SNC é o número estrutural corrigido, 

 CBR é o índice de suporte da Califórnia 

 

3.3.5. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

Os dados relativos ao clima encontram-se no módulo CLM_VWS do IMS PPDB. Este módulo deriva 

do U.S. National Climatic Data Center (NCDC) e do Canadian Climatic Center (CCC), tendo sido 

desenvolvida ainda sobre a do SHRP em 1992 e revista em 1997 pelo próprio programa LTPP. 

Os dados armazenados neste arquivo estão organizados por três secções, os dados referentes a 

medições executadas exatamente no local do estudo e são armazenados no Seasonal Monitoring 

Program (SMP) através de estações meteorológicas automáticas (automated Weather Station - AWS), 

sendo que só um número limitado de secções específicas é selecionado para esta análise. A maioria 

dos estudos do programa LTPP possui informação meteorológica através de estações meteorológicas 

virtuais (Virtual Weather Station – VWS) e armazenada no módulo homónimo. 

 Através deste módulo é possível ter acesso a dados sobre estatísticas diárias, mensais e anuais sobre 

as mais diversificadas variáveis climáticas. Para cada secção GPS ou SPS são selecionadas até cinco 

estações meteorológicas mais próximas para realizar uma estimativa sobre as condições atmosféricas 

presentes nesses locais de estudo. Este tipo de estimativas VWS desenvolve a média das condições 

observadas nas cinco estações selecionadas através do designado esquema de pesos do inverso da 

distância 1/R
2
 [37, 40]. 

O processo pode ser esquematizado pela Figura 19, sendo que cada estação meteorológica genérica 

Vmi transmite a informação ao SMP, distando genericamente Ri. A equação (3.3) permite proceder ao 

cálculo das estimativas VWS, as quais são armazenadas no mesmo módulo. 

 

𝑉𝑚 =  
∑ (

𝑉𝑚𝑖
𝑅𝑖

2 )𝑘
𝑖=1

∑ (
1

𝑅𝑖
2)𝑘

𝑖=1

               (3.3) 

Sendo que, 

 Vm – a estimativa da VWS no dia m, 

 K – número de estações meteorológicas associadas à secção (no mínimo 5) 

 Vmi – valor medido no dia m, na estação meteorológica i; e 

 Ri – distância da estação meteorológica i à secção. 
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Figura 19 – Processo de medição virtual das VWS [40]. 

 

De forma a avaliar e desenvolver diferentes métodos para o cálculo de estimativas, os dados 

provenientes das estações virtuais foram comparados com os dados medidos. Os fatores inerentes à 

precisão e às tendências de variação também foram estudados, tendo-se verificado o seguinte [3, 37, 

40]: 

 as estimativas diárias, mensais e anuais têm uma precisão razoável; 

 as médias das cinco estações meteorológicas mais próximas fornecem melhores estimativas 

globais da temperatura que os valores derivados da estação meteorológica mais próxima; 

 para as estimativas das VWS deve ser usado o inverso da distância, devendo sempre que 

possível evitar-se a utilização do quadrado do inverso da distância e as estimativas com base 

na estação meteorológica mais próxima de cada uma das secções; 

 uma vez que o clima sofre alterações significativas com a altitude, as diferenças de cota entre 

estações deve ser limitado a 250 m, podendo, contudo, corrigir-se as estimativas através de 

um algoritmo; 

 os parâmetros estimados não sofrem alterações resultantes da distância e da latitude (norte-

sul) num alcance de 60 km; 

 as estimativas das VWS encontram-se num intervalo razoável, tendo em conta a variação 

medida dentro do local e a variação anual dos dados. 

Para o presente estudo a informação relativa à temperatura média anual, precipitação média anual e 

queda de neve anual foram retiradas a partir do módulo VWS. Podemos encontrar a Precipitação e 

queda de neve respetivamente nos campos TOTAL_ANN_PRECIP e TOTAL_SNOWFALL_YR da 

tabela CLM_VWS_PRECIP_ANNUAL, relativamente à temperatura a tabela utilizada foi a 

CLM_VWS_TEMP_ANNUAL no campo MEAN_ANN_TEMP_AVG. Por motivos de simplificação 

foram sempre consideradas a média anual do ano relativo a cada medição do IRI para a montagem da 

base de dados usada na análise das variáveis.  
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3.3.6. MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO 
 

Embora não sejam consideradas como variáveis para este estudo, a sua importância na evolução da 

Irregularidade Longitudinal não pode deixar de ser tida em conta. Visto que o valor do IRI será 

crescente ao longo do tempo desde que não existam interferências externas, como é o caso das 

manutenções e reabilitações. 

A definição referente aos módulos, manutenção e reabilitação, retirada do manual do utilizador [37], 

encontra-se exposta na secção 3.2.5., sendo que interessa reforçar o que as distingue. Sendo que, 

atividades de manutenção incluem tratamentos superficiais, selagem de fissuras, selagem de juntas e 

remendos aplicados nos pavimentos, cuja tipologia não altera o seu desenho construtivo, enquanto as 

atividades de reabilitação são caracterizadas pela substituição da camada existente ou simples 

aplicação de um nova camada, provocando uma mudança no número estrutural do pavimento. 

Interessa reforçar que este tipo de atividades foi usado no presente trabalho na tentativa de justificar 

variações existentes na evolução do IRI. 

As tabelas que armazenam as informações referentes às manutenções encontram-se na tabela 

MNT_IMP ou MNT_IMP_SOURCE no campo IMP_TYPE. Quanto às ações de reabilitação, 

encontram-se na tabela RHB_IMP sobre o campo IMP_TYPE. Este tipo de campo possui uma 

classificação própria para cada tipo de manutenção ou reabilitação de acordo com o manual do 

utilizador do LTPP [37].  

As atividades que foram realizadas nas secções em estudo nesta dissertação encontram-se descritas na 

Tabela 9.  
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Tabela 9 - Descrição das atividades de Manutenção e Reabilitação (adaptado e traduzido de [37]) 

Tipologia Melhoria Descrição 

Manutenção 

1 Selagem de fissuras 

2 Fresagem superficial 

3 
Remendos com mistura pré fabricada e recurso a métodos mecânicos 

(Motoniveladora e cilindro compactador) 

4 
Preenchimento manual de buracos com mistura pré fabricada 

(espalhamento manual e compactado com cilindro) 

5 
Remendo com mistura pré fabricada com recurso a cilindro de 

compactação 

6 
Substituição completa da camada (remoção do material danificado, 

reparação do suporte) 

7 Remendo de buracos (espalhamento manual, compactado com camião) 

8 
Membrana de recobrimento (execução manual/aplicação de ligante e 

agregado em panela quente) 

9 
Remendo de faixas (tiras) - uso de pavimentadora e 

distribuidor/pulverizador 

10 Tratamento superficial, camada única 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

12 Slurry Seal Coat - Camada de recobrimento 

13 Fog Seal Coat – camada de recobrimento 

14 Tack Coat – camada de recobrimento 

Reabilitação 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

16 
Fresagem de camada superior e recobrimento com nova camada de 

mistura betuminosa 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa LTPP tem como principal objetivo o prolongamento dos ciclos de vida útil dos 

pavimentos, materializando-se numa base de dados abrangente sobre o desempenho dos pavimentos, 

durante um longo período de tempo. Permite o desenvolvimento de melhores modelos de previsão, 

contribuindo para a redução do erro associado à previsão da deterioração dos pavimentos, 

possibilitando a intervenção atempada, por parte das entidades gestoras, através de atividades de 

manutenção e reabilitação, reduzindo os custos associados a estas operações, assim como, os custos de 

operação dos veículos. Mantendo os pavimentos em níveis de conforto de circulação e de segurança 

aceitáveis para os utilizadores. 

As secções monitorizadas no âmbito do programa são representativas dos modelos construtivos 

tipicamente usados nos Estados Unidos e províncias do Canadá, estando sujeitas a condicionantes 
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reais de tráfego e clima, encontrando-se divididas entre secções integradas na rede viária nacional ou 

secções propositadamente construídas para a monitorização sob condições controladas. 

Pela sua longevidade, quantidade de dados armazenados, facilidade de consulta e acesso aos mesmos, 

através do interface informático do InfoPave™ [36], a base de dados do programa LTPP demonstra 

ser a escolha apropriada para as análises realizadas no âmbito desta dissertação. 

Ao longo deste capítulo foram descritos os métodos de obtenção dos dados, assim como, a sua 

localização na base de dados PPDB, de acordo com o descrito no manual do utilizador [37]. 

Certificando a validade dos dados disponibilizados pela utilização de técnicas precisas de recolha dos 

mesmos. Sendo a acreditação de dados por parte do programa realizada quando estes se encontram em 

quantidade suficiente e são validados de modo a desenvolver modelos de previsão de comportamento 

a longo prazo.  
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4 
4. DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

DE PREVISÃO DO IRI 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo compreende uma breve descrição da metodologia utilizada no tratamento e análise dos 

dados recolhidos para o desenvolvimento do modelo de previsão, seguida da análise e discussão dos 

resultados obtidos, com destaque para as relações observadas entre as variáveis, os modelos 

formulados e suas ilações, e a análise por secção. 

 

4.2. METODOLOGIA 

4.2.1. CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA PARA ANÁLISE 

Como já foi referido nos objetivos do trabalho (secção 1.2), para a realização deste estudo foram 

selecionadas 39 secções GPS1 pertencentes ao Estado do Texas, possuindo uma amostra de 1876 

medições do IRI ao longo de vários anos. A base de dados construída, tomando partido das 

propriedades relacionais da Pavement Performance Database (PPDB), permite a relação dessas 

medições com as diversas variáveis independentes. Porém, de modo a caracterizar a Irregularidade 

Longitudinal são armazenadas normalmente, para cada data de teste executado numa secção 

específica, um mínimo de cinco medições referentes ao IRI. Esse facto vai influenciar a progressão 

das variáveis independentes, uma vez que estas estão relacionadas com o ano da referida amostragem, 

sendo repetidas pelo menos cinco vezes, caso não seja executado nenhum tipo de tratamento às 

medições do IRI. Assim, para ultrapassar este problema foram calculadas as médias referentes ao IRI 

do mesmo levantamento, quer para o IRI da roda esquerda, direita e médio. Passando de uma base de 

dados composta por 1876 medições para 301 medições. 

As diferentes variáveis independentes utilizadas na elaboração desta análise foram agrupadas e 

relacionadas com as medições do IRI atendendo às propriedades relacionais existentes na PPDB. 

Nomeadamente através do identificador da secção (SHRP_ID) e do ano de realização do levantamento 

do IRI. 

Na Tabela 10 encontram-se resumidas as variáveis dependentes e independentes utilizadas nesta 

análise, a sua notação e as respetivas unidades. 
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Tabela 10 – Resumo das variáveis em análise 

Variáveis Símbolo
 

Unidade 

IRI roda esquerda IRI esq m/Km 

IRI roda direita IRI dir m/Km 

IRI médio IRI m/Km 

Idade I anos 

Idade entre manutenções I man. Anos 

Tráfego acumulado N80 kESALs 

Tráfego acumulado entre 

manutenções 
N80 man. kESALs 

Número estrutural SN - 

Temperatura anual T ºC / ano 

Precipitação anual P mm / ano 

Queda de Neve anual Snw mm / ano 

 

4.2.2. TESTE T PARA AMOSTRAS EMPARELHADAS 

O teste t é uma metodologia estatística que envolve o teste de hipóteses acerca da igualdade de médias. 

Especificamente o teste t, para duas amostras emparelhadas, compara médias de duas variáveis ou 

características para a mesma amostra de indivíduos, geralmente separadas por um determinado 

acontecimento ou intervenção, formando pares de observações cujas diferenças são testadas para ver 

se o resultado é ou não igual a zero. Sendo no entanto, necessária a existência de correlação entre os 

dois grupos para se utilizar o teste. Caso não exista correlação ou se for muito pequena, significa que o 

emparelhamento não foi útil, devendo-se usar o teste t para amostras independentes. 

O desafio consiste em perceber se o IRI da roda esquerda é estatisticamente igual ao da roda direita, 

permitindo assim, a utilização do IRI médio como variável dependente no modelo de regressão, caso 

contrário será necessário formular separadamente dois modelos para o percurso de cada roda. Deste 

modo, é necessário justificar a validade de utilização do IRI médio calculado através do IRI do trilho 

da roda esquerda e direita. Para isso, foi aplicado o teste t para amostras emparelhadas. 

 

4.2.3. ANÁLISE DESCRITIVA, GRÁFICA E DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

A análise descritiva e gráfica dos dados das diferentes variáveis foi realizada previamente ao cálculo 

da regressão, a fim de se obter uma perceção das características associadas a cada variável e entre elas. 

Sendo também importante analisar as correlações existentes entre as variáveis independentes e a 

variável dependente, dado que tem de apresentar boa correlação, ao mesmo tempo que é necessário 

que as variáveis independentes não estejam correlacionadas entre si para não contribuírem para a 

representação do mesmo tipo de acréscimo. 
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4.2.4. REGRESSÃO LINEAR 

A regressão linear é uma ferramenta estatística que tem como objetivo estabelecer uma relação, 

traduzida por uma equação linear, que permita estimar o valor de uma variável em função de outras 

variáveis. Assim, é pretendido traduzir a relação, por intermédio de uma reta, entre a variável 

dependente e usualmente representada por y, que varia linearmente com os acréscimos provocados 

noutra variável, designada por independente e representada por x. 

y = c +  βx                                                               (4.1) 

Este estudo é traduzido pela equação 4.1, em que os parâmetros ou coeficientes são a ordenada na 

origem, c, e o declive, β. 

A regressão linear tem então como objetivo estabelecer a equação da reta descrita acima, que deve 

permitir estimar o valor de y para dado valor de x. No caso da presente dissertação a variável 

dependente será o IRI e pretende-se descrever a sua variação pelos acréscimos provocados pelas 

possíveis variáveis independentes idade (I), tráfego (N80), número estrutural (SN), temperatura (T), 

precipitação (P) e neve (Snw). Nesta fase inicial designam-se por possíveis variáveis independentes 

porque pretendemos verificar se realmente afetam a evolução do IRI, sendo o IRI dependente delas 

(equação 4.2). À parte será averiguado se são independentes entre si, ou seja, não contribuem para a 

representação do mesmo tipo de acréscimo no IRI. 

IRI = c + β1. 𝐼 + β2. 𝑁80 + β3. 𝑆𝑁 + β4. 𝑇 + β5. 𝑃 + β6. 𝑆𝑛𝑤                           (4.2) 

 

4.2.5. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS POR SECÇÃO 

Devido à necessidade de compreender a origem de fatores que possam comprometer a fiabilidade dos 

modelos obtidos pelo método estatístico da regressão linear foi necessário analisar individualmente e 

por secção a evolução de cada variável, atendendo ao seu relacionamento direto com o IRI. As 

conclusões podem ajudar na obtenção de um melhor ajuste do modelo e à eliminação ou criação de 

novas variáveis que melhor o definam. 

 

4.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.3.1. TESTE T PARA AMOSTRAS EMPARELHADAS 

Analisando a correlação (r) entre o IRI da roda esquerda com o IRI da roda direita, podemos observar 

que se encontram altamente correlacionados: r = 0,854, o que constitui uma correlação superior a 85% 

(r = 0,854) para um nível de significância (p) de 0,000, inferior ao nível de significância considerado 

de 5%.  

Assim, podemos concluir que as variáveis estão correlacionadas, pelo que vamos utilizar o teste t para 

comparar as suas médias. A partir dos resultados do teste t (Tabela 11), pode-se inferir que o IRI 

médio da roda esquerda é estatisticamente igual ao da roda direita. Tendo o teste apresentado um valor 

p de 10,3%, superior ao nível de significância fixado de 5%. 
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Tabela 11 – Teste t para o IRI roda esquerda e IRI roda direita  

Média 
Desvio 

padrão 

Intervalo de confiança de 

95% para a diferença entre 

as médias t - student 
Graus de 

liberdade 
Valor p 

Inferior Superior 

0,0337 0,357 -0,006849 0,074191 1,635 300 0,103 

 

4.3.2. ANÁLISE DESCRITIVA, GRÁFICA E DE CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Tendo agora a amostra definida, interessa preparar a análise da regressão linear. Para tal, segue-se uma 

análise descritiva e gráfica das variáveis consideradas, de modo a obter uma perceção relativa à 

existência, ou não, de uma dependência entre as variáveis e detetar possíveis observações que 

distorçam os resultados, tipicamente designados por outliers, contaminantes ou aberrantes.  

Na Tabela 12 é feito o resumo das medidas descritivas das variáveis consideradas inicialmente neste 

estudo, pelo que através da sua análise podemos ter uma primeira impressão de algumas das suas 

características. Embora não seja possível comparar diretamente as médias e os desvios padrão entre as 

diversas variáveis, podemos analisar a homogeneidade relativa existente entre elas pelo seu coeficiente 

de variação (CV). Sendo esta uma medida de dispersão definida pelo quociente entre o desvio padrão 

e a média, representa uma variável homogénea quanto mais próximo de 0 estiver o seu valor. Desta 

forma podemos identificar a Temperatura (CV = 13,3%) e Precipitação (CV = 39,7%) anuais como as 

variáveis mais homogéneas do grupo, como seria de esperar, devido a serem constituídas pelas médias 

anuais do ano de medição do IRI, sendo que de ano para ano estes valores tendem a ser constantes. Em 

contraponto temos a Neve, que embora também seja constituída pelas médias anuais de queda de neve 

em cada secção, no Estado do Texas não é um fator predominante, sendo a sua mediana igual a 0, 

resultando assim na variável menos homogénea do grupo (CV=245,7%), revelando desde já, o pouco 

interesse que lhe poderá ser atribuído na construção do modelo.  

Comparando as variáveis Tráfego acumulado (N80) e Idade (I) com as variáveis criadas a partir destas, 

Idade e tráfego entre manutenções, podemos observar que curiosamente embora no caso do Tráfego 

entre manutenções (N80 man.) a homogeneidade seja da mesma ordem, no caso da Idade entre 

manutenções ( I man.) esta revela uma menor homogeneidade. 
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Tabela 12 - Análise descritiva das variáveis em estudo 

 
IRI 

(m/km) 

 I 

(anos) 

N80 

(kESAL) 

SN 

- 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm)          

N man. 

(kESAL) 

I man. 

(anos) 

Tamanho 

da amostra 
301 301 293 301 301 301 301 293 301 

Média 1,553 17,122 846,070 4,015 19,294 877,094 49,180 492,965 9,686 

Mediana 1,365 16,631 471,000 3,7 19,900 833,000 0 280 7,358 

Variância 0,396 73,257 1181,186 3,156 6,564 121289,0 14612 338548 73,501 

Desvio 

padrão 
0,635 8,559 1086,824 1,777 2,562 348,266 120,882 581,849 8,573 

Coef. de 

assimetria 
1,329 0,389 3,044 0,927 -0,632 0,294 3,251 2,311 0,888 

Mínimo 0,543 0,461 2 1,3 11,900 110,700 0 2 0,038 

Máximo 4,292 42,531 8680 9,3 24,300 1887,000 790 3779 37,638 

Coeficiente 

de variação 
40,8% 50,0% 128,5% 44,3% 13,3% 39,7% 245,7% 118,0% 88,5% 

 

Por análise das medidas descritivas (Tabela 12), os histogramas e as caixas de bigodes apresentados da 

Figura 20 à 28, conseguimos ter a perceção da dispersão dos dados e forma das respetivas curvas de 

distribuição. Sendo que as variáveis Idade e Precipitação são as que evidenciam maior ajuste com a 

curva da distribuição Normal. Para estas variáveis o coeficiente de assimetria está próximo de 0. 

 

 

Figura 20 – IRI: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita) 
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Figura 21 - Idade: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita) 

 

 

Figura 22 – Idade entre manutenções: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita)  

 

Figura 23 – Tráfego acumulado: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita)  
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Figura 24 - Tráfego entre manutenções: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita) 

 

 

Figura 25 - Temperatura: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita)  

 

Figura 26 - Precipitação: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita) 
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Figura 27 - Neve: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita) 

 

Figura 28 – Número estrutural: Histograma (esquerda); Caixa de bigodes (direita) 

  

Para completar a análise descritiva foi analisada a normalidade das variáveis pelo teste de hipótese de 

Kolmogorov - Smirnov (Tabela 13). Podemos assim verificar que apenas a Idade e a Precipitação 

seguem uma distribuição Normal, através do valor p obtido ser superior a 5%. Facto que já estava 

evidenciado nos respetivos histogramas das variáveis, sendo as únicas com uma curva aproximada da 

curva normal e também pelo coeficiente de assimetria ser próximo de zero. 

 

Tabela 13 – Resultados do teste de hipóteses Kolmogorov – Smirnov sobre a normalidade 

 IRI I N acum. SN T P Snw N Man. I Man. 

Valor p 0 0,687 0 0 0 0,264 0 0 0 

 

Interessa também analisar a correlação existente entre as mesmas (Tabela 14) de modo a validar dois 

aspetos. Em primeiro lugar, avaliar-se a sua utilização como variáveis independentes e descritoras da 

variável dependente IRI e em segundo plano verificar a correlação existente entre as diferentes 

variáveis independentes de modo a que de preferência não estejam relacionadas entre si, traduzindo, 

nesse caso, diferentes contributos para a evolução da variável dependente. 
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O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau de correlação linear entre duas variáveis, 

variando entre -1 e 1. Assumindo o valor de 1 caso exista uma correlação perfeita positiva entre as 

duas variáveis e -1 caso exista uma correlação negativa, isto é, quando uma aumenta a outra diminui. 

Caso o r de Pearson apresente o valor de 0 significa que as duas variáveis não possuem uma 

dependência linear entre si, podendo no entanto existir uma dependência não linear, tendo esse fator 

de ser analisado através de outros meios. 

A análise da Tabela 14 permite observar uma correlação positiva significativa entre o IRI e as 

variáveis neve (r = 0,235) e tráfego acumulado (r = 0,158), apresentando contudo valores bastante 

baixos e, por isso, questionáveis. Este mesmo questionamento pode ser também colocado às variáveis 

que apresentam correlação negativa significativa com o IRI, apesar de também próximas de 0, tais 

como a precipitação e a temperatura. Aparentemente parece existir uma contradição nestas 

correlações, pois tudo apontaria para que a precipitação e a temperatura tivessem efeitos diretos no 

crescimento dos valores do IRI. 

 

Tabela 14 – Matriz de correlações de Pearson (** - correlação significativa) 

  IRI I I man 
N80 

man 
SN T P Snw N80 

r 

IRI 1 0,074 -0,079 0,075 -0,006 -0,138* -0,274** 0,235** 0,158** 

I  1 0,342** 0,224** -0,015 -0,205** -0,367** 0,254** 0,249** 

I man.   1 0,163** -0,110 -0,179** -0,172** 0,119* -0,182 

N80 man.    1 0,262 0,057 -0,169** 0,089 0,695** 

SN     1 0,094 0,018 -0,055 0,362** 

T      1 0,175** -0,694** 0,058 

P       1 -0,312** -0,147* 

Snw        1 0,075 

N80         1 

p 

IRI - 0,201 0,173 0,198 0,916 0,016 0 0 0,006 

I  - 0 0 0,789 0 0 0 0 

I man.   - 0,005 0,057 0,002 0,003 0,039 0,002 

N80 man.    - 0 0,327 0,004 0,128 0 

SN     - 0,102 0,75 0,341 0 

T      - 0,002 0 0,312 

P       - 0 0,011 

Snw        - 0,195 

N80         - 
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Entre variáveis independentes, e tendo em atenção o estudo realizado, também não se encontram 

nenhumas correlações significativas, sejam elas positivas ou negativas, para além da relação óbvia 

entre a temperatura e a neve. 

Os gráficos de dispersão (Figura 29 à 36) das diferentes variáveis relacionadas com o IRI não revelam 

qualquer tendência de relação entre as variáveis. Constatando-se apenas a presença de nuvens de 

pontos aleatórias. 

 

 

Figura 29 – Nuvem de pontos do IRI em função da 
Idade 

 

Figura 30 – Nuvem de pontos do IRI em função da 
Idade entre Manutenções

 

Figura 31 – Nuvem de pontos do IRI em função do 
Tráfego Acumulado 

 

Figura 32 – Nuvem de pontos do IRI em função do 
Tráfego entre Manutenções 
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Figura 33 – Nuvem de pontos do IRI em função do 
Número estrutural 

 

Figura 34 – Nuvem de pontos do IRI em função da 
Temperatura 

 

 

Figura 35 – Nuvem de pontos do IRI com a 
Precipitação 

 

Figura 36 – Nuvem de pontos do IRI com a Neve 

 

4.3.3. REGRESSÃO LINEAR 

Partindo para a análise de regressão linear, iniciamos o primeiro modelo através do método de 

introdução “Enter”, no qual o programa SPSS introduz obrigatoriamente todas as variáveis em estudo 

e incluindo a constante no modelo. O resultado pode ser observado na Tabela 15, tendo-se registado 

um coeficiente de determinação (R
2
) de 12,2%, com uma correlação de aproximadamente 35% para 

um valor p de 0%. Sendo importante também referir que os coeficientes das variáveis Idade, Número 

estrutural, Temperatura e Pluviosidade apresentam sinal negativo, indicando que induzem um 

decréscimo na progressão do IRI, facto que não parece adequar-se à realidade. De notar também, que 

pela observação do coeficiente β normalizado, a variável com mais influência no modelo de 

progressão do IRI, é de longe, a Temperatura, seguindo-se a Neve ainda que muito afastada, o que não 

vai de encontro ao esperado, facto já foi referido sobre a Neve na análise descritiva.  
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Tabela 15 – Resumo dos indicadores estatísticos e coeficientes do modelo 1 

Coeficientes das variáveis Resumo do modelo 

Variáveis β β Normalizado
 

Valor p r
 

R
2 

p (ANOVA) 

Constante 2,0035 - 0,000 

0,349 0,122 0,000 

I -6,9310E-3 0,002 0,971 

SN -1,7410E-2 -0,002 0,976 

T -6,8123E-4 0,955 0,000 

P -4,1947E-4 -0,133 0,028 

Snw 8,9034,E-4 0,173 0,000 

N80 8,8688E-5 0,050 0,099 

 

Pela presença de vários fatores dissonantes nestes resultados, um dos fatores que poderá estar a afetar 

a qualidade do modelo é a presença da constante. Sendo esta composta pela média das constantes 

referentes a cada variável, pelo que não parece ser necessária a sua inclusão. O próximo modelo será 

executado sem a sua consideração, sendo assim um ajuste à origem. 

O segundo modelo inclui as mesmas variáveis independentes que o modelo anterior, apenas não 

considerando a constante, tendo apresentado um coeficiente de determinação (R
2
) de 86,7%, com uma 

correlação de 93,1% para um valor p de 0%. Os coeficientes das variáveis do novo modelo ajustadas à 

origem e a sua significância podem ser observados na Tabela 16.  

 
 

Tabela 16 – Correlações entre as variáveis do modelo 2 (ajuste à origem) 

 
IRI I 

N80 

acum. 
T P Snw SN 

r 

IRI 1 0,842 0,617 0,912 0.824 0,432 0,847 

I  1 0,638 0,875 0,771 0,443 0,816 

N80 acum   1 0,616 0,529 0,287 0,678 

T    1 0,930 0,290 0,912 

P     1 0,245 0,853 

Snw      1 0,325 

SN       1 

 
 

Os coeficientes β do modelo 2 encontram-se descritos na Tabela 17, assim como os coeficientes β 

normalizados e o valor de significância do modelo (valor p). 
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Tabela 17 – Resumo dos indicadores estatísticos e coeficientes do modelo 2 

Coeficientes das variáveis Resumo do modelo 

Variáveis β β Normalizado
 

Valor p r R
2 

p (ANOVA) 

I 1,6062E-4 0,002 0,971 

0,931 0,867 0,000 

SN -6,4234E-4 -0,002 0,976 

T 8,2201E-2 0,955 0 

P -2,3625E-4 -0,133 0,028 

Snw 2,2224E-3 0,173 0 

N80 6,0432E-5 0,050 0,099 

 

Embora neste modelo tenha sido obtido um valor elevado (1) para o coeficiente de determinação, o 

que pode levar a pensar que o modelo possui um bom ajuste à realidade, a observação da significância 

dos coeficientes das variáveis, pelo seu valor p superior a 5%, revela que a idade, o número estrutural 

e o tráfego acumulado são próximos de zero. 

Observando, também, o valor do β normalizado, podemos constatar que grande parte do contributo 

feito para o modelo advém da Temperatura e da Neve. Sendo, que segundo esta análise, a precipitação 

e o Número Estrutural contribuem para uma menor evolução do IRI. 

A fim de verificar se os resíduos deste modelo seguem uma distribuição Normal, facto que é um 

pressuposto para a validade do modelo de regressão linear, analisam-se o histograma dos resíduos e o 

seu ajustamento à lei Normal. Para verificar a linearidade e a igualdade de variância dos resíduos 

constrói-se o gráfico dos resíduos, com os valores estimados normalizados no eixo dos xx e os 

resíduos normalizados no eixo yy (Figura 37 e Figura 38). Os resíduos apresentam uma média de 0,02 

e um desvio padrão de 0,99, seguindo assim uma distribuição Normal de parâmetros N (0,1). No 

entanto, analisando a relação entre os valores do IRI observados e os valores estimados, conclui-se que 

o modelo não é adequado para descrever a variável IRI. 

 

 
Figura 37 – Histograma dos valores residuais 

normalizados do modelo 2 

 
Figura 38 - Gráfico dos Valores residuais 

normalizados do IRI do modelo 2 
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Figura 39 – Correspondência entre valores previstos com os valores observados do IRI do modelo 2 

 

De modo a comparar os resultados do modelo anteriormente obtido e em especial o que aconteceria às 

variáveis introduzidas, caso se usasse o método de inserção “stepwise” (o programa escolhe as 

variáveis que apresentem melhor correlação com a variável dependente), produzindo o melhor modelo 

com base nos dados introduzidos.  

Este método de inserção de variáveis escolheu as variáveis Temperatura, Neve e Precipitação, 

excluindo a Idade, o Tráfego acumulado e o número estrutural. 

O resumo deste modelo, considerando as variáveis Temperatura, Pluviometria e Neve encontram-se 

descritas na Tabela 18. A qualidade do ajuste deste novo modelo é semelhante ao anterior (R
2
=86,5%), 

incluindo apenas três variáveis independentes. Este facto, permite concluir que estatisticamente as 

variáveis idade, tráfego acumulado e número estrutural não são necessárias para modelar o IRI. 

 

Tabela 18 – Resumo dos indicadores estatísticos e coeficientes das variáveis do modelo 3 

Coeficientes das variáveis Resumo do modelo 

Variáveis β β Normalizado
 

Valor p r R
2 

p (ANOVA) 

T 0,086 0,999 0 

0,930 0,865 0,000 P -2,6E-4 0,179 0,011 

Snw 0,002 -0,149 0 

 

Ainda assim, analisando os resíduos do modelo e a relação entre valores observados e previstos do 

IRI, conclui-se que este não é um modelo adequado para descrever a variável IRI. Dado que os 

resíduos não seguem uma distribuição Normal de parâmetros (0,1) e pela observação da Figura 42 

verifica-se o mau ajustamento entre valores observados do IRI e valores previstos. 
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Figura 40 – Histograma dos valores residuais 

normalizados do modelo 

 
Figura 41 - Gráfico dos Valores residuais 

normalizados do IRI do modelo 3 

 

 
 

 

 
Figura 42 – Correspondência entre valores previstos com os valores observados do IRI do modelo 3 

 

4.3.4. MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR POR SECÇÃO 

Os problemas evidenciados na secção anterior, resultantes da tentativa de obtenção de um modelo de 

previsão do IRI englobando as 39 secções GPS1 do Estado do Texas, revelam a necessidade de 

observar individualmente o comportamento de cada secção, num esforço de tentar perceber o que 

poderá estar a afetar a modelação do IRI. 

As dificuldades evidenciadas na obtenção de um modelo capaz de definir a progressão do IRI 

aparentam estar relacionadas com a grande heterogeneidade da amostra em análise, devido à sua 

natureza, as secções GPS são compostas por secções sujeitas a condicionantes reais de tráfego, clima e 
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também a um variado leque de ações de manutenção, levando a que a criação de um modelo único da 

progressão do IRI seja uma tarefa complicada.   

Numa primeira análise são construídos os gráficos da evolução do IRI com a Idade e com o Tráfego 

acumulado. As variáveis climáticas não puderam ser avaliadas desta forma pois a sua tipologia não o 

permite, sendo compostas por médias anuais, os seus valores variam em torno de um valor médio, não 

podendo ser relacionadas linearmente com o IRI. O Número Estrutural apenas se altera caso exista 

uma alteração das camadas do pavimento, facto que tem também de ser analisado em paralelo com as 

séries IRI – Idade de modo a serem retiradas conclusões acerca da sua influência na progressão do IRI.  

A análise das variáveis por secção foi dividida em três grupos distintos, o primeiro agrupa as séries 

mais regulares, segundo as quais é mais fácil desenvolver modelos de previsão do IRI, no segundo 

podemos observar a influência do Número estrutural na progressão do IRI, sendo que este varia com a 

execução de atividades de reabilitação, e no terceiro foram agrupadas as secções com evolução 

irregular não explicada sobre as quais é difícil realizar qualquer tipo de consideração e poderão estar 

na origem de grande parte dos problemas encontrados até ao momento na obtenção do modelo de 

previsão do IRI. Secções exemplificativas dos grupos enunciados estão descritas em seguida, sendo 

que as restantes secções podem ser consultadas, respetivamente, nos anexos 1, 2 e 3. 

 

4.3.4.1. SECÇÕES REGULARES 

Através do exemplo da secção 0001, podemos observar pela análise da Tabela 19, que embora a 

variável dependente IRI esteja altamente correlacionada com as variáveis independentes Idade e 

Tráfego, o que inicialmente pode ser visto como um bom prenuncio, elas também estão altamente 

relacionadas entre si, o que significa que as duas são dependentes e contribuem da mesma forma para 

a evolução do IRI.  

 

Tabela 19 - Matriz de correlações de Pearson para a secção 0001 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

 

0,883 

0 

0,930 

0 

I 
r 

p 
 

1 

 

0,986 

0 

N80 
r 

p 
  

1 

 

 

O modelo do IRI, considerando as variáveis independentes Idade e Tráfego acumulado pode ser 

observado na Tabela 20. Embora este ajuste possua um R
2
 de 94,2%, o que poderia indicar um bom 

ajuste do modelo, o coeficiente β do Tráfego acumulado apresenta sinal negativo, indicando que as 

cargas do tráfego contribuem para uma menor evolução do IRI. De notar que este facto não se adequa 

à realidade, e se atendermos ao seu valor p ser superior ao nível de significância considerado de 5% 

revela que o coeficiente desta variável não é significativo. Os resíduos deveriam seguir uma 

distribuição Normal de parâmetros N (0,1), o que neste caso não se observa, apresentando uma média 

de 0,26 e desvio padrão de 0,90. 
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Tabela 20 – Modelo do IRI com as variáveis Idade e Tráfego acumulado para a secção 0001 

Identificação do 

modelo 
Coeficientes do modelo Resumo do modelo Resíduos 

Secção Variáveis β 
β 

Normalizado 
p R

2 p 

(ANOVA) 
Média 

Desvio 

padrão 

0001 
I
 

0,139 1,427 0,029 
0,942 0 0,260 0,900 

N80 -0,0004 -0,463 0,423 

 

Por todos os fatores evidenciados é necessário observar a evolução do IRI com a Idade separadamente 

do Tráfego acumulado. A análise dos gráficos das séries IRI – Idade e IRI – Tráfego acumulado 

poderá dar indicações importantes sobre a relação do IRI com as variáveis independentes e também 

entre elas. Pelo que iremos construir modelos de regressão separadamente para cada variável 

independente. 

Começamos por apresentar os dados relativos à secção 0001 (Tabela 21), assim como, a série temporal 

do IRI – Idade, (Figura 43) com a identificação das operações de manutenção e reabilitação (M&R) 

registadas na IMS – PPDB (Tabela 22). 

 
Tabela 21 – Dados da secção 0001 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

06-Mar-90 1,0139 0,6736 3,5 21,1 753,0 0 31 1,0139 31 - - 

17-Mar-92 3,0444 0,7104 3,5 20,1 1186,2 0 209 3,0444 209 0,2435 0,000050 

13-Jul-93 4,3667 0,7206 3,5 19,9 712,6 0 308 4,3667 308 0,2080 0,000021 

03-May-95 6,1722 0,7464 3,5 20,3 861,0 0 512 6,1722 512 0,3138 0,000040 

06-Aug-97 8,4306 0,7554 3,5 19,4 1185,7 1 742 0,4167 230 0,2829 0,000011 

23-Feb-98 8,9778 0,7630 3,5 21,3 998,1 0 865 0,9639 353 0,6244 0,000039 

26-Aug-99 10,4861 0,7994 3,5 21,4 611,7 0 1004 2,4722 492 0,2560 0,000067 

11-Sep-01 12,5278 1,0920 3,5 20,1 1107,2 0 1346 4,5139 834 0,4653 0,000398 

14-Jan-02 12,8694 1,1918 3,5 20,2 943,6 0 1650 4,8556 1138 2,4715 0,000811 

17-Feb-04 14,9611 1,3126 3,5 20,4 1315,7 30 1901 1,7556 251 0,3333 0,000160 

16-Mar-07 18,0417 1,8048 3,5 20,0 1198,9 9 2282 0,5028 381 0,3436 0,000444 

 

A simples observação das tipologias referentes a cada operação de manutenção ou reabilitação apenas 

permite fazer considerações especulativas quanto à sua influência na evolução do IRI, sendo requerida 

uma investigação mais aprofundada e individualizada sobre cada operação, necessitando nesse caso, 
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de informações detalhadas dos valores do IRI antes e depois de cada operação, como foi constatado 

nos modelos expostos no capítulo 2 na Tabela 5, equações 2.14; 2.15 e 2.16. 

Porém, para o caso da secção 0001 podemos observar que nenhuma das operações de manutenção faz 

decrescer o valor do IRI entre as medições realizadas, podendo todavia contribuir para um menor 

aumento deste.  

 

Figura 43 – Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 0001 

 
 

Tabela 22 – Tipologia de operações M&R realizadas na secção 0001 

Código M&R Descrição 

1 Selagem de fissuras 

5 Remendo com mistura pré fabricada com recurso a cilindro de compactação 

7 Preenchimento manual de buracos e compactados com camião. 

 
 

Analisando individualmente o modelo IRI com a Idade, obtemos um modelo de R
2 

= 78%, para um 

nível de significância de 0, abaixo do nível considerado de 5%, revelando um bom ajuste do modelo 

(Tabela 23). 

Tabela 23 - Modelo do IRI para a secção 0001 com a variável Idade 

Identificação do 

modelo 

Coeficientes da 

variável 
Resumo do modelo 

Secção Variáveis β Valor p R
2 

p (ANOVA) 

0001 
Const. 0,413 0,000 

0,779 0 
I
 

0,060 0,000 

 

Pela análise do modelo do IRI com o Tráfego acumulado (Tabela 24) também observamos um R
2
 

elevado de 86,5%, para um valor p de 0,1%, abaixo do nível de significância considerado, revelando 

um bom ajuste. 
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Tabela 24 - Modelo do IRI para a secção 0001 com a variável Tráfego acumulado 

Identificação do 

modelo 

Coeficientes da 

variável 
Resumo do modelo 

Secção 

 
Variáveis β Valor p R

2 
p (ANOVA) 

0001 
Const. 0,516 0 

0,865 0,001 
N80 4,5E-4 0 

 

A relação entre os valores observados e previstos pode ser observada pela análise da Figura 44 para o 

modelo do IRI em função da Idade e da Figura 46 para o modelo do IRI em função do Tráfego 

acumulado. Em particular a variação entre os valores observados e os valores previstos do IRI, 

encontra-se apresentada na Tabela 25 e nas Figura 45 e Figura 47. 

 

 
Tabela 25 – Diferença entre valores observado e valores previstos do IRI definido pela Idade e Tráfego 

acumulado na secção 0001 

Valores Previstos do IRI Diferença entre valores observados e previstos 

IRI (Idade) 

(m/km) 

IRI  (N80) 

(m/km) 

IRI obs – IRI prev. (Idade) 

(m/km) 

IRI obs – IRI prev. (N80) 

(m/km) 

0,4738 0,5299965 0,1998 0,1436035 

0,5957 0,6103635 0,1147 0,1000365 

0,6750 0,655062 0,0456 0,065538 

0,7833 0,747168 -0,0369 -0,000768 

0,9188 0,851013 -0,1634 -0,095613 

0,9517 0,9065475 -0,1887 -0,1435475 

1,0422 0,969306 -0,2428 -0,169906 

1,1647 1,123719 -0,0727 -0,031719 

1,1852 1,260975 0,0066 -0,069175 

1,3107 1,3743015 0,0019 -0,0617015 

1,4955 1,546323 0,3093 0,258477 

0,4738 0,5299965 0,1998 0,1436035 
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Figura 44 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 0001 

 

Figura 45 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 0001 

 

 

Figura 46 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 
0001
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Figura 47 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 0001 

 
Figura 48 - Valores residuais normalizados da série 

IRI – Idade da secção 0001 

 
Figura 49 – Valores residuais normalizados da série 

IRI – Tráfego da secção 0001 

 

Descrevendo também a secção 1060, que não possui qualquer registo de operações de manutenção ou 

reabilitação durante a monitorização do programa LTPP podemos verificar se a ausência deste tipo de 

atividades permitirá um melhor ajuste do modelo. 

Mais uma vez, as variáveis independentes Idade e Tráfego acumulado apresentam uma elevada 

correlação com o IRI, mas também entre si, como pode ser observado na Tabela 26. 

Tabela 26 – Matriz de correlações de Pearson para a secção 1060 (nível de significância de 5%) 

Correlações de Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,976 

0 

0,875 

0,005 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,955 

0 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 



Previsão da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis 
 

60 

O modelo de previsão do IRI para a secção 1060 apresenta um valor de R
2
 de 99%, representando um 

modelo perfeito caso este fosse o único indicador representativo da qualidade do ajuste do modelo. É 

possível, no entanto, verificar que o coeficiente β apresenta valor negativo contrariamente ao desejado 

e neste caso para um valor p de aproximadamente 1%, menor que o valor da significância considerada 

de 5%. Os resíduos não seguem uma distribuição Normal de parâmetros N (0,1), sendo que, embora a 

média seja aproximadamente 0, o desvio padrão é de 0,91. 

 

Tabela 27 - Modelo do IRI com as variáveis Idade e Tráfego acumulado para a secção 1060 

Identificação do 

modelo 
Coeficientes do modelo Resumo do modelo Resíduos 

Secção Variáveis β 
β 

Normalizado 
p R

2 p 

(ANOVA) 
Média 

Desvio 

padrão 

1060 
I
 

0,266 1,595 0,0001 
0,990 0 0,095 0,910 

N80 -0,001 -0,648 0,007 

 

Mais uma vez podemos observar que as variáveis Idade e Tráfego acumulado não podem ser 

consideradas em conjunto num único modelo. Iremos fazer um modelo separadamente para cada 

variável. 

Os dados referentes à secção 1060 podem ser encontrados na Tabela 28. A evolução temporal do IRI 

encontra-se registada na Figura 50. 

 
Tabela 28 - Dados da secção 1060 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 N80/dias IRI/dias 

03-Apr-90 4,0889 1,2460 5,2 22,3 940,3 0 133 - - 

22-Apr-91 5,1417 1,2672 5,2 21,9 1306,6 0 280 0,3879 0,000056 

23-Jul-93 7,3944 1,3413 5,2 21,5 1224,8 0 544 0,3255 0,000091 

22-Apr-94 8,1417 1,3735 5,2 22,2 1063,3 0 905 1,3420 0,000120 

19-Jan-95 8,8833 1,4292 5,2 22,1 886,6 0 1260 1,3296 0,000209 

06-Jan-97 10,8472 1,6713 5,2 21,3 1466,5 0 1712 0,6393 0,000342 

04-Jan-99 12,8417 1,7228 5,2 22,2 634,5 0 2301 0,8203 0,000072 
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Figura 50 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1060 

Analisando individualmente o modelo IRI com a Idade (Tabela 29), obtemos um modelo com um R
2 

de 92%, para um nível de significância de 0,1%, abaixo do nível considerado de 5%, revelando um 

bom ajuste do modelo. 

Tabela 29 - Modelo do IRI para a secção 1060 com a variável Idade 

Identificação do 

modelo 

Coeficientes da 

variável 
Resumo do modelo 

Secção Variáveis β Valor p R
2 

p (ANOVA) 

1060 
Const. 0,949 0,000 

0,920 0,001 
I
 

0,059 0,001 

 

O modelo do IRI com o Tráfego acumulado (Tabela 30) obteve um R
2
 de aproximadamente 95% para 

uma significância de 0%, revelando assim o bom ajuste do modelo. 

Tabela 30 - Modelo do IRI para a secção 1060 com a variável Tráfego acumulado 

Identificação do 

modelo 

Coeficientes da 

variável 
Resumo do modelo 

Secção 

 
Variáveis β Valor p R

2 
p (ANOVA) 

1060 
Const. 1,198 0 

0,947 0 
N80

 
2,33E-4 0 

 

A diferença entre os valores observados e previstos encontram-se expostos na Tabela 31, podendo 

também ser feita a sua comparação na Figura 51 para o modelo da Idade e na Figura 53 para o modelo 

do Tráfego acumulado. A variação entre os valores observados e previsto pode também ser analisada 

na Figura 52 para o modelo da Idade e na Figura 54 para o modelo do Tráfego acumulado. 
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Tabela 31 – Diferença entre valores observados e valores previstos do IRI pelo modelo para a Idade e para o 
Tráfego acumulado na secção 1060 

Valores Previstos do IRI Diferença entre valores observados e previstos 

IRI Prev. (I) 

(m/km) 

IRI Prev. (N80) 

(m/km) 

IRI obs – IRI prev. (I) 

(m/km) 

IRI obs – IRI prev. (N80) 

(m/km) 

1,1919 1,225 0,0541 0,0210 

1,2545 1,2544 0,0127 0,0128 

1,3886 1,3072 -0,0473 0,0341 

1,4330 1,3794 -0,0595 -0,0059 

1,4772 1,4504 -0,0480 -0,0212 

1,5940 1,5408 0,0773 0,1305 

1,7127 1,6586 0,0101 0,0642 

 

 

Figura 51 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 1060 

 

Figura 52 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1060 
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Figura 53 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 
1060 

 

 

 

Figura 54 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 1060

 

Figura 55 - Valores residuais normalizados da série 
IRI – Idade da secção 1060 

 
 

Figura 56 - Valores residuais normalizados da série 
IRI – Tráfego da secção 1060

Os modelos definidos pelas variáveis independentes Idade e Tráfego, referentes às secções designadas 

por regulares, encontram-se resumidos na Tabela 32. 
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Tabela 32 – Modelos do IRI por secção com as variávies Idade e Tráfego acumulado 

Identificação do 

modelo 
Coeficientes do modelo Resumo do modelo Resíduos 

Secção Variáveis β 
β 

Normalizado 
p R

2 p 

(ANOVA) 
Média 

Desvio 

padrão 

0001 
I
 

0,139 1,427 0,029 
0,942 0 0,260 0,900 

N80 -0,0004 -0,463 0,423 

1050 
I
 

0,246 1,263 0,002 
0,994 0 0,078 0,860 

N80 -0,002 -0,286 0,114 

1060 
I
 

0,266 1,595 0,0001 
0,990 0 0,095 0,910 

N80 -0,001 -0,648 0,007 

1065 
I
 

0,089 0,766 0,001 
0,996 0 0,015 0,870 

N80 0,002 0,270  0,022 

1076 
I
 

0,137 1,392 0 
0,994 0 0,018 0,930 

N80 -0,001 -0,451 0,001 

1077 
I
 

0,132 1,239 0 
0,994 0 -0,010 0,910 

N80 -3,7E-4 -0,262 0,048 

1093 
I
 

0,064 0,995 0 
0,993 0 -0,004 0,910 

N80 1,064E-6 0,002 0,978 

1094 
I
 

0,060 1,329 0 
0,997 0 0,026 0,950 

N80 -0,001 -0,372 0 

1119 
I
 

0,065 1,250 0 
0,997 0 0,018 0,910 

N80 -4,26E-4 -0,291 0 

1168 
I
 

0,198 1,584 0 
0,994 0 0,065 0,920 

N80 -0,014 -0,626 0 

1174 
I
 

0,075 0,899 0 
0,998 0 -0,007 0,894 

N80 0,001 0.115 0,043 

1178 
I
 

0,759 1,147 0,055 
0,992 0,008 0,175 0,790 

N80 -0,002 -0,156 0,633 

3749 
I
 

0,097 0,638 0,001 
0,995 0 0,045 0,890 

N80 0,003 0,391 0,006 

3875 
I
 

0,171 1,115 0,001 
0,997 0 0,073 0,862 

N80 -0,0002 -0,123 0,302 



Previsão da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis 
 

65 
 

Os modelos definidos pela variável independente Idade, para as secções regulares encontram-se 

resumidos na Tabela 33. Os gráficos que contêm informação mais pormenorizada encontram-se 

expostos no anexo 1.  

Tabela 33 – Modelos do IRI por secção com a variável Idade 

Identificação do 

modelo 

Coeficientes da 

variável 
Resumo do modelo 

Secção Variáveis β Valor p R
2 

p (ANOVA) 

0001 
Const. 0,413 0,000 

0,779 0 
I
 

0,060 0,000 

1050 
Const. 0,601 0,0157 

0,957 0,004 
I
 

0,122 0,004 

1060 
Const. 0,949 0,000 

0,920 0,001 
I
 

0,059 0,001 

1065 
Const. -3,833 0,077 

0,872 0,020 
I
 

0,276 0,020 

1076 
Const. 1,331 0.001 

0,681 0,012 
I
 

0,035 0,012 

1077 
Const. 0,566 0,070 

0,666 0,025 
I
 

0,062 0,025 

1093 
Const. -0,009 0,952 

0,923 0,001 
I
 

0,065 0,001 

1094 
Const. 0,640 0,000 

0,816 0,000 
I
 

0,017 0,000 

1119 
Const. 0,821 0,001 

0,498 0,077 
I
 

0,012 0,077 

1168 
Const. 0,692 0,000 

0,950 0,000 
I
 

0,073 0,000 

1174 
Const. -0,634 0,041 

0,962 0,001 
I
 

0,117 0,001 

1178 
Const. 0,683 0,124 

0,976 0,012 
I
 

0,522 0,012 

3749 
Const. -1,198 0,097 

0,849 0,009 
I
 

0,267 0,009 
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3875 
Const. 0,268 0,113 

0,981 0,001 
I
 

0,131 0,001 

 
 

Os modelos definidos pela variável independente Tráfego acumulado, para as secções regulares, 

encontram-se resumidos na Tabela 34. Os gráficos correspondentes que contêm informação mais 

pormenorizada encontram-se no Anexo 1. 
 

Tabela 34 - Modelos do IRI por secção com a variável Tráfego acumulado 

Identificação do 

modelo 

Coeficientes da 

variável 
Resumo do modelo 

Secção 

 
Variáveis β Valor p R

2 
p (ANOVA) 

0001 
Const. 0,516 0 

0,865 0,001 
N80 4,5E-4 0 

1050 
Const. 1,134 0 

0,984 0,001 
N80

 
0,002 0,001 

1060 
Const. 1,198 0 

0,947 0 
N80

 
2,33E-4 0 

1065 
Const. 1,874 0,001 

0,963 0,003 
N80

 
0,003 0,003 

1076 
Const. 1,790 0 

0,671 0,013 
N80

 
3.55E-4 0,013 

1077 
Const. 1,083 0 

0,624 0,035 
N80

 
3E-4 0,035 

1093 
Const. 0,696 0 

0,848 0,003 
N80

 
1,79E-4 0,003 

1094 
Const. 0,894 0 

0,785 0 
N80

 
3,26E-4 0 

1119 
Const. 1,006 0 

0,531 0,063 
N80

 
1,03E-4 0,063 

1168 
Const. 1,079 0 

0,946 0 
N80

 
0,009 0 

1174 
Const. 1,120 0 

0,929 0,002 
N80

 
0,002 0,002 
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1178 
Const. 1,518 0,014 

0,976 0,012 
N80

 
0,006 0,012 

3749 
Const. 0,932 0 

0,976 0 
N80

 
0,004 0 

3875 
Const. 1,010 0 

0,993 0 
N80

 
0,001 0 

 

4.3.4.2. SECÇÕES SUJEITAS A ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 

As atividades de reabilitação diferem das de manutenção por induzirem uma mudança no Número 

Estrutural, pela adição de uma nova camada de mistura betuminosa, fazendo com que o valor deste 

aumente, representando um aumento na capacidade estrutural do pavimento. 

 Porém um dos problemas comuns de modelos desenvolvidos a partir de secções selecionadas 

aleatoriamente é o de enviesamento de endogeneidade, causado pelo uso de variáveis endógenas como 

variáveis independentes. O problema da endogeneidade aparece quando a variável independente 

influencia a dependente mas também é influenciada por ela. No caso dos pavimentos, aqueles em que 

é esperado aguentar com cargas maiores de tráfego durante o seu tempo de vida útil é dimensionado 

atendendo a padrões mais elevados. A capacidade de suporte destes pavimentos é maior do que 

daqueles que foram desenhados para sustentar menores níveis de tráfego. Assim, uma variável como o 

número estrutural será uma variável endógena que é determinada dentro do modelo e não pode ser 

considerada exógena. Se uma variável assim for incorporada no modelo, os seus parâmetros 

estimativos vão sofrer de enviesamento de endogeneidade [10]. 

Na Tabela 35 é possível observar que para as secções em que se verifica o aumento do Número 

Estrutural, pela adição de uma nova camada de mistura betuminosa, o valor do declive β no modelo 

diminui, representando um aumento da capacidade estrutural do pavimento e melhor capacidade de 

resistir à progressão das irregularidades longitudinais. Exceção que pode confirmar a regra pode ser 

encontrada para a secção 3855, sendo a única em que o evidenciado atrás não se verifica, apresentando 

um β2> β1. Porém pela observação da evolução do IRI em função da idade (Figura 57 e Figura 58), 

verifica-se a existência de um aumento considerável não explicado na segunda série (Sendo que a série 

temporal do IRI – idade é dividida em duas a partir do momento que é aplicada uma reabilitação, de 

modo que a série 2 tem maior número estrutural), fator esse que irá provocar o aumento do declive β 

em relação à primeira série, podendo influenciar a visualização do efeito provocado pelo aumento do 

Número Estrutural. 
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Tabela 35 – Variação do declive β com o aumento do Número Estrutural 

Secção 
I N80 SN 

β1 β2 β1 β2 1 2 

1068 0,0223 0,0056 0,0002 0,00005 6,5 7,0 

1092 0,0980 0,0656 0,0009 0,0005 3,0 3,7 

1096 0,0555 0,0051 0,0004 0,00002 5,6 6,5 

1111 0,0699 0,0312 0,0005 0,00002 3,9 5,0 

3835 0,0335 0,0262 0,0001 0,00008 6,7 9,3 

3855 0,0268 0,0523 0,0003 0,0005 3,7 4,5 

9005 0,1879 0,019 0,0088 0,0006 1,7 2,5 

 

 

 

Figura 57 – Evolução do IRI com a Idade e registo de Operações de M&R na secção 3855 

 
 

 

Figura 58 – Evolução do IRI com a Idade para as duas séries da secção 3855 

A secção 9005 apresenta a evolução típica deste grupo de secções, podendo observar-se a influência 

da colocação de um recobrimento superficial com mistura betuminosa (Figura 59), que provoca a 

alteração do número estrutural (Tabela 36), evidenciando uma maior capacidade de resistência 

estrutural do pavimento. Através da diminuição do declive β no modelo que descreve o IRI para a 
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segunda série relativamente à primeira, podemos concluir que o pavimento irá resistir melhor à 

progressão da irregularidade longitudinal após reabilitação traduzida pelo aumento do Número 

estrutural. 

 
Tabela 36 – Dados da secção 9005 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

06-Apr-90 3,7639 1,2026 1,7 20,7 794,4 0 20 3,7639 20 - - 

12-Apr-91 4,7806 1,4130 1,7 20,4 1217,6 0 40 4,7806 40 0,0546 0,000575 

15-Dec-92 6,4556 1,4778 1,7 20,0 1306,3 0 66 6,4556 66 0,0431 0,000107 

03-Oct-94 8,2556 1,8002 1,7 20,5 929,3 0 103 8,2556 103 0,0571 0,000498 

07-Jul-98 12,0167 2,7938 1,7 21,2 1000,2 0 200 12,0167 200 0,0716 0,000734 

11-Oct-00 14,2778 2,1154 2,5 21,0 878,4 0 275 2,0722 75 0,0921 -0,00083 

31-May-02 15,9167 2,2163 2,5 20,1 1108,9 0 342 3,7111 142 0,1136 0,000171 

08-Feb-05 18,6028 2,2474 2,5 21,0 559,8 0 471 0,3972 129 0,1333 0,000032 

24-Jan-06 19,5639 2,3152 2,5 21,8 501,8 0 508 1,3583 166 0,1069 0,000196 

09-Mar-10 23,6889 2,3036 2,5 20,1 802,9 1 594 5,4833 252 0,0579 -8E-6 

 

 

Figura 59 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 9005  

 

Tabela 37 - Tipologia de operações M&R realizadas na secção 9005 

Código M&R Descrição 

1 Selagem de fissuras 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 
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Figura 60 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 
9005 

 

Figura 61 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 9005 

 

Figura 62 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 
9005 
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Figura 63 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 9005

 

4.3.4.3. SECÇÕES IRREGULARES 

No conjunto de secções irregulares estão compreendidas as secções que possuem uma progressão 

irregular do IRI com o tempo, provenientes de variações acentuadas nas séries que descrevem a 

evolução do IRI em função da Idade ou o Tráfego acumulado e para as quais não se encontra 

explicação para tal facto. Estando provavelmente associadas à ocorrência de eventos não 

monitorizados nas secções do estudo, característicos de secções aleatórias sujeitas a condicionantes 

reais. São compostas também por secções que não possuem um número mínimo de observações do IRI 

para permitir a sua modelação. 

Através da sua análise podemos observar trechos entre medições em que o IRI aumenta bruscamente 

mesmo existindo operações de manutenção ou reabilitação, assim como o contrário, casos em que o 

IRI diminui sem existirem atividades de manutenção e reabilitação assinaladas. 

São também agrupadas as secções que embora possuam características para pertencerem à secção 

4.2.4.2, não possuem pelo menos 3 medições antes ou depois da realização da atividade de 

manutenção, impossibilitando a formulação de modelos de regressão. 

Especificamente, no caso da secção 1039 (Figura 64), pode-se observar que aplicando o mesmo tipo 

de manutenção (neste caso M&R 7) obtém-se evoluções distintas do IRI (trechos 2, 3 e 4), sendo que a 

maior quebra pode ser explicada pela existência de uma atividade de reabilitação (M&R 15). 
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Figura 64 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1039 

 
Figura 65 - Tipologia de operações M&R realizadas na secção 1039 

Código M&R Descrição 

7 Preenchimento manual de buracos e compactados com camião. 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

12 Slurry Seal Coat - Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

 
 

Já no caso da secção 1123 (Figura 66), não existem observações do IRI suficientes para se obter um 

modelo de regressão. 

 

 

Figura 66 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1123  

 

As restantes secções consideradas como secções irregulares estão identificadas e ilustradas no Anexo 

3. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise por secção da progressão temporal do IRI permitiu classificar as secções que compõem a 

amostra em três grupos: secções regulares, secções sujeitas a atividades de reabilitação e secções 

irregulares. 
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A análise do primeiro grupo revelou a linearidade existente entre as séries IRI – idade e IRI – tráfego 

acumulado, sendo, por isso, impossível compor um modelo que as considera simultaneamente de 

forma global. Sendo que os modelos definidos pelas duas variáveis independentes separadamente 

apresentado um valor do coeficiente de correlação linear próximo de 1 e um bom ajuste entre valores 

observados com os valores previstos do IRI. Provando a existência de dependência linear do IRI das 

variáveis idade e tráfego acumulado. 

O segundo grupo conseguiu demonstrar que embora o número estrutural seja uma variável endógena, 

a sua consideração é necessária na definição do modelo. Uma vez que quanto maior o número 

estrutural maior é a capacidade do pavimento de resistir à progressão do IRI. 

O terceiro grupo permitiu demonstrar a presença de eventos não considerados que afetam a progressão 

do IRI resultando numa progressão irregular que não foi possível justificar. 
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5 
5. CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo deste trabalho consistiu na obtenção de um modelo de previsão do IRI para pavimentos 

flexíveis com base numa amostra de 39 secções GPS1, pertencentes ao Estado do Texas e 

monitorizadas no âmbito do programa LTPP – FHWA.  

A recolha de modelos de previsão empíricos encontrados na literatura permitiu identificar quais as 

variáveis independentes geralmente usadas para descrever a progressão do IRI. Tendo sido escolhidas 

para este estudo a idade do pavimento, o tráfego acumulado, a capacidade estrutural e as 

condicionantes climatéricas: temperatura, precipitação e queda de neve anuais. 

A identificação dessas variáveis na base de dados IMS PPDB permitiu a construção da amostra usada 

para a análise pretendida e ainda relacionar a progressão da variável dependente IRI em função das 

diversas variáveis independentes, por intermédio da ferramenta estatística de regressão linear.  

Na análise das variáveis foram evidenciados problemas relacionados com a não observação de uma 

tendência funcional entre a progressão do IRI e as diversas variáveis considerando a totalidade da 

amostra. Esta análise foi realizada através da observação dos gráficos de dispersão entre a variável 

dependente e as diversas variáveis independentes e por análise de matrizes de correlações. 

Todavia, foram obtidos modelos de regressão linear para descrever o IRI que apresentaram valores 

elevados (próximos de 1) de coeficiente de correlação linear e determinação, tendo, no entanto, 

revelado um mau ajuste quando comparados os valores observados com os valores estimados do IRI 

pelos modelos. Facto que demonstra que a validação da qualidade do ajuste do modelo não pode ser 

baseada unicamente num alto valor do coeficiente de correlação. 

Para compreender o motivo do problema identificado foi realizada uma análise por secção da 

progressão temporal do IRI, tendo esta demonstrado a natureza aleatória das secções que compõem a 

amostra, pela heterogeneidade existente entre as mesmas. Embora possuam o mesmo desenho 

construtivo e uma região climática predominante, as secções consideradas não foram sujeitas a uma 

filtragem das condicionantes a que se encontram submetidas, apresentando diferentes cargas de 

tráfego e sendo submetidas a diversas atividades de manutenção e reabitação ao longo do seu historial. 

Para além disso, pelo facto de representarem secções sujeitas a condicionantes reais, que já existiam 

previamente ao início da monitorização do programa LTPP, estas secções apresentam eventos não 

considerados, pelo facto da progressão do IRI sofrer decréscimos que não são atribuídos a atividades 

de manutenção ou reabilitação, assim como, acréscimos elevados que não foram possíveis explicar, 

resultando num conjunto de secções que foram posteriormente identificadas como irregulares. 
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Embora os modelos de previsão empíricos possuam boas capacidades de relacionar grandes 

quantidades de dados disponíveis, falham, como foi acima descrito, quando não existe um controlo 

adequado da amostra, sofrendo de viés de especificação. 

Assim, as secções foram divididas por três grupos: secções regulares, secções sujeitas a atividades de 

reabilitação e secções irregulares. O primeiro grupo foi usado para obter modelos de previsão que 

relacionam o IRI com a idade e o tráfego acumulado. O segundo demonstra a influência do número 

estrutural na progressão do IRI, sendo necessária a sua consideração na definição do modelo, embora 

seja uma variável endógena. O terceiro grupo, como já foi referido, demonstra a presença de eventos 

não considerados que afetam a progressão do IRI resultando numa progressão irregular. 

A análise das secções regulares revelou ainda a linearidade existente entre as séries IRI – idade e IRI – 

tráfego acumulado, demonstrando a impossibilidade de compor um modelo que as considere 

simultaneamente de forma global. Tendo no entanto os modelos definidos pelas duas variáveis 

independentes separadamente apresentado, por fim, um elevado valor do coeficiente de correlação 

linear e um bom ajuste entre valores observados com os valores previstos. 

Com base, ainda, na amostra de dados considerada neste trabalho, ficou pendente a execução do 

estudo de um modelo de previsão que defina a progressão do IRI em função da idade do pavimento e 

do tráfego acumulado em simultâneo. Assim, seria necessário definir, por exemplo, o tráfego 

acumulado em função da idade do pavimento, numa tentativa de contornar o problema evidenciado da 

dependência existente entre as duas variáveis. Verificando o ajuste que conseguiríamos obter num 

modelo que relaciona o IRI em função da nova variável. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – SECÇÕES REGULARES 

 
Tabela A1. 1 – Dados da secção 1050 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

16-Mar-90 4,7083 1,2124 2,9 20,7 885,4 0 44 4,7083 44 - - 

04-Apr-91 5,7583 1,3500 2,9 20,1 1354,1 0 84 5,7583 84 0,1058 0,000364 

03-Nov-92 7,3389 1,3788 2,9 19,7 1366,5 0 130 7,3389 130 0,0808 0,000051 

03-Nov-94 9,3389 1,7356 2,9 19,9 1317,7 1 243 9,3389 243 0,1569 0,000496 

18-Nov-96 11,3806 2,0368 2,9 20,3 824,2 2 416 0,4250 173 0,2354 0,000410 

 

 
Figura A1. 1 – Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1050 

 

Tabela A1. 2 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1050 

Código M&R Descrição 

4 
Preenchimento manual de buracos com mistura pré fabricada e compactado 

com cilindro 
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Tabela A1. 3 – Correlações de Pearson para a secção 1050 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,993 

0 

0,905 

0,017 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,943 

0,008 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 2 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1050 

 
Figura A1. 3 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1050 
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Figura A1. 4 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1050

  

 

 
Figura A1. 5 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 1050 

 

 

 
Figura A1. 6 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1050 

 

 

 
Figura A1. 7 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1050 
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Tabela A1. 4 – Dados da secção 1065 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

25-Oct-90 20,9000 2,0844 4,1 14,5 452,3 178 36 4,8167 36 - - 

21-Feb-91 21,2222 2,1310 4,1 14,1 584,4 292 84 5,1389 84 0,4138 0,000402 

10-May-93 23,4417 2,4290 4,1 13,8 505,0 180 200 7,3583 200 0,1452 0,000373 

18-Nov-94 24,9639 2,6568 4,1 14,7 463,2 165 375 8,8806 375 0,3193 0,000416 

01-May-97 27,4167 4,0372 4,1 13,5 641,5 639 735 1,6889 360 0,4077 0,001563 

 

 
Figura A1. 8 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1065 

 
Tabela A1. 5 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1065 

Código M&R Descrição 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

 
  

Tabela A1. 6 - Correlações de Pearson para a secção 1065 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,986 

0,001 

0,892 

0,021 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,811 

0,048 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 
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Figura A1. 9 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1065 

 
Figura A1. 10 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1065 

 

 
Figura A1. 11 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1065 
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Figura A1. 12 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1065 

 
Figura A1. 13 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1065 

 
Figura A1. 14 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1065 

 
Tabela A1. 7 – Dados da secção 1076 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

23-Oct-90 12,9778 1,8410 3,7 16,1 317,3 0 69 12,9778 69 - - 

20-Feb-91 13,3028 1,8520 3,7 15,6 551,7 44 125 13,3028 125 0,4786 0,000094 

04-May-93 15,5083 1,9052 3,7 15,2 281,4 0 241 15,5083 241 0,1461 0,000067 

16-Nov-94 17,0417 1,6594 3,7 16,2 319,9 25 333 17,0417 333 0,1667 -0,00044 

27-Jun-97 19,6556 2,0550 3,7 15,1 526,9 547 601 0,1167 10 0,2848 0,000420 

17-Sep-01 23,8778 2,1918 3,7 16,5 314,9 208 1040 2,2583 439 0,2888 0,000090 

24-Nov-03 26,0639 2,5040 3,7 16,6 281,7 0 1251 4,4444 650 0,2681 0,000397 

17-May-08 30,5444 2,2616 3,7 15,8 489,7 25 1837 0,8167 245 0,3633 -0,00015 

21-Apr-10 32,4722 2,2970 3,7 15,9 845,3 222 - 2,7444 - 0,0000 0,000051 

02-Apr-12 34,4194 2,4244 3,7 17,2 321,3 114 - 4,6917 - 0,0000 0,000182 
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Figura A1. 15 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1076 

Tabela A1. 8 – Tipologias de operações M&R executadas na secção 1076 

Código M&R Descrição 

7 Preenchimento manual de buracos e compactados com camião. 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

 

Tabela A1. 9 - Correlações de Pearson para a secção 1076 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,980 

0 

0,819 

0,06 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,913 

0,001 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 16 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1076 
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Figura A1. 17 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1076  

 

 
Figura A1. 18 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1076 

 
Figura A1. 19 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1076 
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Figura A1. 20 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1076  

 
Figura A1. 21 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1076 

 

 
Tabela A1. 10 – Dados da secção 1077 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

31-Oct-90 8,8333 1,1922 3,7 17,1 559,4 55 115 8,8333 115 - - 

08-Nov-91 9,8528 1,2468 3,7 16,7 812,1 88 268 9,8528 268 0,4158 0,000148 

05-May-93 11,3444 1,2486 3,7 15,9 436,9 91 641 0,4667 199 0,6946 0,000003 

06-Jan-94 12,0139 1,1805 3,7 17,1 415,8 225 807 1,1361 166 0,6888 -0,00028 

11-Jan-95 13,0278 1,2651 3,7 16,4 895,4 51 972 2,1500 331 0,4521 0,000232 

04-Apr-97 15,2583 1,4160 3,7 15,7 890,0 315 1376 4,3806 735 0,5031 0,000188 

06-Apr-98 16,2639 1,7598 3,7 17,8 429,9 33 1573 0,4750 197 0,5442 0,000950 

 

 
Figura A1. 22 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1077 
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Tabela A1. 11 - Tipologias de operações M&R executadas na secção 1077 

Código M&R Descrição 

3 
Remendos com mistura pré fabricada e recurso a métodos mecânicos de 

espalhamento e compactação (Motoniveladora e cilindro compactador) 

13 Fog Seal Coat – camada de recobrimento 

 

 
Tabela A1. 12 - Correlações de Pearson para a secção 1077 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,993 

0 

0,905 

0,003 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,941 

0,001 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 23 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1077 

 
Figura A1. 24 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1077 

 



Previsão da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis 
 

91 
 

 
Figura A1. 25 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1077 

 

 
Figura A1. 26 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1077  

 

 
Figura A1. 27 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1077 

 
Figura A1. 28 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1077
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Tabela A1. 13 – Dados da secção 1093 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

27-Mar-90 9,9889 0,7052 4,6 21,8 727,0 0 185 1,5333 185 - - 

16-Apr-91 11,0417 0,7550 4,6 21,3 959,3 0 378 2,5861 193 0,5092 0,000131 

27-Jul-93 13,3222 0,7802 4,6 20,7 712,8 0 809 4,8667 431 0,5250 0,000031 

26-Apr-95 15,0694 0,7894 4,6 21,7 594,0 0 1409 6,6139 600 0,9539 0,000015 

01-Jun-98 18,1667 1,2622 4,6 22,5 826,5 0 1946 2,0444 537 0,4816 0,000424 

28-Jun-00 20,2417 1,3208 4,6 22,0 867,7 0 2718 4,1194 1309 1,0335 0,000078 

06-Feb-04 23,8472 1,5306 4,6 21,3 1003,4 128 5188 7,7250 3779 1,9029 0,000162 

 

 
Figura A1. 29 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1093 

  

Tabela A1. 14 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1093 

Código M&R Descrição 

5 Remendo com mistura pré fabricada com recurso a cilindro de compactação 

 

Tabela A1. 15 - Correlações de Pearson para a secção 1093 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,997 

0 

0,894 

0,003 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,896 

0,003 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 
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Figura A1. 30 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1093 

 
Figura A1. 31 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1093 

 

 
Figura A1. 32 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1093  
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Figura A1. 33 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1093  

 

 
Figura A1. 34 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1093 

 
Figura A1. 35 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1093  

 
Tabela A1. 16 – Dados da secção 1094 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

20-Mar-90 13,6361 0,8746 2,3 20,5 834,9 0 21 13,6361 21 - - 

11-Apr-91 14,6944 0,9078 2,3 20,2 1208,2 0 38 14,6944 38 0,0446 0,000087 

14-Dec-92 16,3694 0,8790 2,3 19,9 1319,6 0 63 16,3694 63 0,0415 -0,00004 

21-Jul-94 17,9722 0,9614 2,3 20,4 941,2 0 116 17,9722 116 0,0919 0,000143 

02-Sep-97 21,0861 0,9632 2,3 19,5 1013,2 0 286 21,0861 286 0,1517 0,000002 

06-Jul-98 21,9306 1,0074 2,3 21,1 1015,1 0 335 21,9306 335 0,1612 0,000145 

13-Jul-00 23,9500 1,0534 2,3 20,9 914,6 0 437 1,8278 102 0,1403 0,000063 

31-May-02 25,8333 1,2018 2,3 19,9 1164,1 0 552 3,7111 217 0,1696 0,000219 

19-Feb-04 27,5500 1,1084 2,3 20,2 1311,3 4 672 5,4278 337 0,1939 -0,00015 
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08-Feb-05 28,5194 1,0846 2,3 20,9 563,0 0 735 6,3972 400 0,1805 -0,00006 

24-Jan-06 29,4806 1,1098 2,3 21,6 525,5 0 800 7,3583 465 0,1879 0,000073 

 

 
Figura A1. 36 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1094 

 
Tabela A1. 17 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1094 

Código M&R Descrição 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

 
Tabela A1. 18 - Correlações de Pearson para a secção 1094 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,988 

0 

0,848 

0 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,918 

0 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 37 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1094 
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Figura A1. 38 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1094 

 

 
Figura A1. 39 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1094

 

 
Figura A1. 40 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1094 
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Figura A1. 41 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1094 

 
Figura A1. 42 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1094 

 
Tabela A1. 19 – Dados da secção 1119 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

20-Apr-90 14,9694 1,0128 3,5 19,2 1613,9 0 62 14,9694 62 - - 

18-Dec-91 16,6306 1,0172 3,5 18,4 1887,0 0 136 16,6306 136 0,1237 0,000007 

27-May-93 18,0722 1,0330 3,5 17,8 1300,2 0 294 18,0722 294 0,3044 0,000030 

31-Oct-94 19,5000 1,0124 3,5 18,5 1417,7 2 424 19,5000 424 0,2529 -0,00004 

06-Jun-97 22,0972 1,1858 3,5 18,0 1546,0 14 848 22,0972 848 0,4530 0,000185 

13-Oct-99 24,4500 1,1218 3,5 19,6 1056,8 0 1097 24,4500 1097 0,2940 -0,00007 

13-May-00 25,0333 1,0810 3,5 19,4 1286,0 31 1227 25,0333 1227 0,6190 -0,00019 

 

 
Figura A1. 43 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1119 
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Tabela A1. 20 - Correlações de Pearson para a secção 1119 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,990 

0 

0,825 

0,011 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,893 

0,003 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 44 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1119 

 
Figura A1. 45 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1119 
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Figura A1. 46 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1119 

 

 
Figura A1. 47 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1119 

 

 
Figura A1. 48 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1119 

 
Figura A1. 49 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1119 
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Tabela A1. 21 – Dados da secção 1168 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

25-Apr-90 4,6500 1,0250 1,5 17,7 1662,0 4 2 4,6500 2 - - 

22-Mar-91 5,5583 1,1228 1,5 17,6 1270,9 0 6 5,5583 6 0,0122 0,000299 

26-May-93 7,7361 1,1834 1,5 17,0 1216,5 0 12 7,7361 12 0,0077 0,000077 

21-Feb-95 9,4722 1,4686 1,5 18,2 912,9 0 31 9,4722 31 0,0304 0,000456 

17-Mar-98 12,5444 1,6212 1,5 18,6 1142,1 7 62 12,5444 62 0,0280 0,000138 

03-Aug-00 14,9222 1,7690 1,5 18,2 1282,5 72 78 2,2167 15 0,0187 0,000173 

22-Mar-03 17,5583 1,8008 1,5 18,5 711,0 0 105 0,9361 27 0,0285 0,000034 

08-Apr-05 19,6028 2,2514 1,5 19,2 537,9 0 124 0,8972 19 0,0258 0,000612 

 

 
Figura A1. 50 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1168 

 
Tabela A1. 22 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1168 

Código M&R Descrição 

7 Preenchimento manual de buracos e compactados com camião. 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

  
Tabela A1. 23 - Correlações de Pearson para a secção 1168 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,982 

0 

0,897 

0,001 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,961 

0 

N80 r - - 1 
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p - - - 

 

 
Figura A1. 51 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1168 

 
Figura A1. 52 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1168 

 
Figura A1. 53 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1168 
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Figura A1. 54 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1168  

 
Figura A1. 55 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1168 

 
Figura A1. 56 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1168 

 
Tabela A1. 24 – Dados da secção 1174 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 

S

N 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

28-Mar-90 14.908 1.189 3.5 23.1 586.5 0 29 14.9083 29 - - 

19-Apr-91 15.966 1.178 3.5 22.4 973.2 0 54 15.9667 54 0.0656 -0.00003 

23-Mar-92 16.894 1.321 3.5 22.0 947.2 0 107 16.8944 107 0.1587 0.000428 

05-Aug-93 18.261 1.423 3.5 21.7 806.9 0 117 18.2611 117 0.0203 0.000208 

08-Mar-95 19.852 1.773 3.5 22.3 795.8 0 199 19.8528 199 0.1431 0.000610 

09-Apr-98 22.938 2.045 3.5 23.3 756.5 0 410 3.0667 211 0.1899 0.000244 
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Figura A1. 57 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1174 

Tabela A1. 25 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1174 

Código M&R Descrição 

2 Fresagem superficial 

 
Tabela A1. 26 - Correlações de Pearson para a secção 1174 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,997 

0 

0,881 

0,010 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,851 

0,016 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 58 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1174 
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Figura A1. 59 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1174 

 

 
Figura A1. 60 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1174 

 
Figura A1. 61 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1174 
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Figura A1. 62 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1174 

 
Figura A1. 63 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1174 

 
Tabela A1. 27 - Dados da secção da 1178 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

18-Apr-90 1,7972 1,7634 5,9 20,9 864,4 0 57 1,7972 57 - - 

18-Mar-92 3,7139 2,4586 5,9 19,9 1288,8 0 161 0,9639 104 0,1507 0,001007 

02-Jun-93 4,9194 3,1290 5,9 19,5 1088,4 0 221 2,1694 164 0,1382 0,001545 

20-Feb-95 6,6361 4,2918 5,9 20,3 978,8 4 463 3,8861 406 0,3916 0,001882 

 

 
Figura A1. 64 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1178 

 

Tabela A1. 28 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1178 

Código M&R Descrição 

1 Selagem de fissuras 
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Tabela A1. 29 - Correlações de Pearson para a secção 1178 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,995 

0,002 

0,961 

0,020 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,973 

0,013 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 65 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

1178 

 
Figura A1. 66 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 1178 
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Figura A1. 67 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 1178 

 

 
Figura A1. 68 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

1178 

 

 
Figura A1. 69 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 1178 

 
Figura A1. 70 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 1178 
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Tabela A1. 30 - Dados da secção 3749 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

28-Mar-90 9,0750 1,2448 2,6 22,9 659,7 0 42 3,2417 42 - - 

17-Apr-91 10,1278 1,2248 2,6 22,5 843,4 0 88 4,2944 88 0,1214 -0,00005 

23-Mar-92 11,0611 1,3156 2,6 21,6 634,5 0 148 5,2278 148 0,1786 0,000270 

04-Aug-93 12,4250 1,6106 2,6 21,8 661,8 0 214 6,5917 214 0,1344 0,000601 

01-Dec-94 13,7500 1,8444 2,6 22,6 782,0 0 231 7,9167 231 0,0356 0,000490 

20-Mar-97 16,0528 3,1638 2,6 21,5 788,3 0 608 1,3111 377 0,4548 0,001592 

 

 
Figura A1. 71 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3749 

Tabela A1. 31 -Tipologias de operações M&R realizadas na secção 3749 

Código M&R Descrição 

6 
Substituição completa da camada (remoção do material danificado, 

reparação do suporte) 

 

 
Tabela A1. 32 - Correlações de Pearson para a secção 3749 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,978 

0 

0,946 

0,002 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,868 

0,012 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 
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Figura A1. 72 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

3749 

 
Figura A1. 73 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 3749 

 

 
Figura A1. 74 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 3749 
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Figura A1. 75 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

3749 

 

 
Figura A1. 76 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Idade da secção 3749 

 
Figura A1. 77 - Valores residuais normalizados da 

série IRI – Tráfego da secção 3749

 
 

Tabela A1. 33 - Dados da secção 3875 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

22-Feb-91 5,3083 1,0506 1,6 12,6 578,2 458 97 5,3083 97 - - 

06-May-93 7,5139 1,1346 2 11,9 509,8 640 182 7,5139 182 0,1071 0,000106 

09-Sep-98 12,8556 1,9800 2 13,7 439,7 258 1445 0,3167 1263 0,6568 0,000440 

19-Oct-99 13,9667 2,1268 2 13,5 407,5 561 1670 1,4278 1488 0,5625 0,000367 

02-Jun-00 14,5861 2,1694 2 13,8 475,1 233 1901 2,0472 1719 1,0359 0,000191 
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Figura A1. 78 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3875 

 
Tabela A1. 34 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 3875 

Código M&R Descrição 

3 
Remendos com mistura pré fabricada e recurso a métodos mecânicos de 

espalhamento e compactação (Motoniveladora e cilindro compactador) 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

 
Tabela A1. 35 - Correlações de Pearson para a secção 3875 (nível de significância de 5%) 

Correlações Pearson IRI I N80 

IRI 
r 

p 

1 

- 

0,998 

0 

0,942 

0,008 

I 
r 

p 

- 

- 

1 

- 

0,955 

0,006 

N80 
r 

p 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 

 
Figura A1. 79 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI - Idade para a secção 

3875 
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Figura A1. 80 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Idade para a secção 3875 

 

 
Figura A1. 81 - Comparação dos valores observados com valores estimados da série IRI – Tráfego para a 

secção 3875  

 

 
Figura A1. 82 - Variação entre valores observados e valores estimados da série IRI – Tráfego para a secção 

3875 
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Figura A1. 83 - Valores residuais normalizados da série IRI – Idade da secção 3875 

 
 
 

 
Figura A1. 84 - Valores residuais normalizados da série IRI – Tráfego da secção 3875 
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ANEXO 3 – SECÇÕES SUJEITAS A ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 

 
Tabela A2. 1 - Dados da secção 1068 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

25-Apr-90 3,1500 1,0992 6,5 18,0 1623,6 6 69 3,1500 69 - - 

23-Oct-91 4,6444 1,1292 6,5 17,9 1524,4 1 136 4,6444 136 0,1245 0,000056 

26-May-93 6,2361 1,2277 6,5 16,6 1232,9 0 283 0,6139 147 0,2565 0,000172 

12-Jul-94 7,3639 1,2441 6,5 17,0 1259,4 0 413 0,9083 130 0,3202 0,000040 

19-Apr-95 8,1333 1,2242 6,5 16,8 949,2 4 543 1,6778 260 0,4693 -0,00007 

10-Jan-97 9,8583 1,3617 6,5 17,4 1326,8 29 770 3,4028 487 0,3655 0,000221 

16-Nov-99 12,7083 1,3654 6,5 19,1 799,5 0 1083 0,3000 79 0,3051 0,000004 

05-Apr-00 13,0944 1,2623 6,5 17,9 1447,3 174 1234 0,6861 230 1,0863 -0,00074 

15-Nov-00 13,7056 0,5432 7 17,9 1447,3 174 1385 0,0389 15 0,6864 -0,00326 

19-Mar-03 16,0500 0,5546 7 18,1 727,5 28 1819 2,3833 434 0,5142 0,000014 

20-May-05 18,2194 0,5684 7 18,8 686,3 0 2164 0,7611 345 0,4417 0,000018 

 

 
Figura A2. 1 -Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na 1068 

 
Tabela A2. 2 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1068 

Código M&R Descrição 

2 Fresagem superficial 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

13 Fog Seal Coat – camada de recobrimento 

14 Tack Coat – camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 
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Figura A2. 2 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 

1068 

 
Figura A2. 3 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 1068 

 

 
Figura A2. 4 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Tráfego para a 

secção 1068 
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Figura A2. 5 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 

1068 

 
Tabela A2. 3 - Dados da secção 1092 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

26-Mar-90 6,5694 0,9494 3 20,9 684,4 0 38 2,2333 38 - - 

06-Dec-91 8,2639 1,4530 3 20,6 929,9 0 80 0,2722 42 0,0689 0,000826 

22-Dec-92 9,3083 1,4294 3 20,0 1143,5 0 137 1,3167 99 0,1516 -0,00006 

04-Oct-94 11,0917 1,6554 3 20,7 689,1 0 325 3,1000 287 0,2928 0,000352 

15-Jun-98 14,7889 1,8484 3 21,5 1013,5 0 747 2,9167 422 0,3171 0,000145 

28-Jun-00 16,8250 1,0726 3,7 21,3 773,7 0 1023 4,9528 698 0,3765 -0,00105 

03-Jun-02 18,7556 1,3012 3,7 20,5 1069,6 0 1325 6,8833 1000 0,4345 0,000329 

22-Sep-03 20,0583 1,3826 3,7 20,3 749,0 0 1467 1,0194 142 0,3028 0,000174 

25-Jan-06 22,4000 1,2740 3,7 22,1 316,7 0 1903 3,3611 578 0,5172 -0,00012 

09-Mar-10 26,5222 1,8066 3,7 20,2 683,0 0 2246 7,4833 921 0,2311 0,000359 

 

 
Figura A2. 6 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1092 
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Tabela A2. 4 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1092 

Código M&R Descrição 

1 Selagem de fissuras 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

 

 
Figura A2. 7 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 

1092 

 
Figura A2. 8 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 1092 

 

 
Figura A2. 9 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Tráfego para a 

secção 1092 
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Figura A2. 10 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 

1092 

Tabela A2. 5 – Dados da secção 1096 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

26-Mar-90 8,9861 2,1317 5,6 21,3 678,9 0 55 8,9861 55 - - 

06-Dec-91 10,6806 2,3058 5,6 21,0 1100,9 0 110 10,6806 110 0,0902 0,000285 

22-Dec-92 11,7250 2,3098 5,6 20,5 1165,6 0 165 11,7250 165 0,1463 0,000011 

04-Oct-94 13,5083 2,3276 5,6 20,9 788,6 0 370 13,5083 370 0,3193 0,000028 

01-Jun-98 17,1667 2,8088 5,6 21,9 909,6 0 1069 1,9139 699 0,5308 0,000365 

28-Jun-00 19,2417 2,6072 5,6 21,6 797,7 0 1349 3,9889 280 0,3748 -0,00027 

03-Jun-02 21,1722 1,0400 6,5 20,7 1113,0 0 1666 1,0083 317 0,4561 -0,00225 

23-Aug-04 23,3944 1,0628 6,5 20,8 1202,3 1 2021 3,2306 672 0,4438 0,000029 

25-Jan-06 24,8167 1,0566 6,5 22,4 381,8 0 2385 4,6528 1036 0,7109 -0,00001 

09-Mar-10 28,9389 1,3390 6,5 20,5 680,7 1 - 8,7750 - - 0,000190 

 

 
Figura A2. 11 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1096 
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Tabela A2. 6 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1096 

Código M&R Descrição 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

 

 
Figura A2. 12 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 

1096 

 
Figura A2. 13 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 

1096 

 

 
Figura A2. 14 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Tráfego para a 

secção 1096 
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Figura A2. 15 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 

1096 

Tabela A2. 7 – Dados da secção 1111 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

22-Oct-90 18,1417 1,5474 3,9 16,5 407,5 30 67 5,8083 67 - - 

20-Feb-91 18,4694 1,6026 3,9 16,1 617,2 107 144 6,1361 144 0,6525 0,000468 

04-May-93 20,6750 1,6840 3,9 15,7 350,5 38 268 8,3417 268 0,1562 0,000103 

28-Jun-97 24,8250 2,3112 3,9 15,1 616,3 350 1043 12,4917 1043 0,5187 0,000420 

02-Jun-98 25,7528 1,8636 3,9 16,9 335,8 53 1170 13,4194 1170 0,3802 -0,00134 

19-Oct-00 28,1333 0,8128 5 16,5 533,5 330 1420 1,1778 1420 0,2917 -0,00122 

02-Oct-02 30,0861 0,8458 5 16,1 494,7 110 1694 3,1306 1694 0,3898 0,000047 

18-Mar-05 32,5472 0,9484 5 16,2 424,2 121 2045 5,5917 2045 0,3962 0,000116 

21-Apr-10 37,6389 0,9832 5 16,1 704,0 236 - 10,6833 - - 0,000019 

03-Apr-12 39,5889 1,0130 5 17,2 339,9 143 - 0,8000 - - 0,000042 

 

 
Figura A2. 16 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1111  
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Tabela A2. 8 - Tipologias de operações M&R realizadas na secção 1111 

Código M&R Descrição 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

 

 
Figura A2. 17 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 

1111  

 
Figura A2. 18 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 

1111 

 

 
Figura A2. 19 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Tráfego para a 

secção 1111 
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Figura A2. 20 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 

1111 

Tabela A2. 9 - Dados da secção 3835 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

17-Mar-92 0,4611 1,5014 6,7 20,0 1245,1 0 185 0,4611 185 - - 

02-Jun-93 1,6694 1,7356 6,7 19,5 1175,9 0 410 0,7167 225 0,5172 0,000538 

22-Jul-94 2,8083 1,8308 6,7 20,3 1087,4 22 658 1,8556 473 0,6049 0,000232 

09-Jun-97 5,6889 1,8286 6,7 19,4 1166,8 70 1430 4,7361 1245 0,7445 -2E-6 

28-May-98 6,6583 1,9400 6,7 21,0 1228,9 0 1628 5,7056 1443 0,5673 0,000319 

02-Dec-99 8,1694 1,7802 6,7 20,9 690,3 0 1895 7,2167 1710 0,4908 -0,00029 

08-Oct-01 10,0194 1,0660 9,3 20,2 1186,7 0 2453 1,4528 558 0,8378 -0,00107 

17-Jan-02 10,2944 1,0510 9,3 20,0 1117,2 0 2745 1,7278 850 2,9495 -0,00015 

18-Feb-04 12,3806 1,0274 9,3 20,4 1440,1 13 3358 3,8139 1463 0,8162 -0,00003 

17-Oct-08 17,0444 1,2386 9,3 20,3 791,2 13 4692 8,4778 2797 0,7945 0,000126 

09-Mar-09 17,4389 1,1910 9,3 20,8 1019,9 0 - 8,8722 - - -0,00033 

26-Jan-10 18,3194 1,1274 9,3 20,3 717,3 38 - 9,7528 - - -0,00020 
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Figura A2. 21 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3835  

 
Tabela A2. 10 - Tipologias das operações M&R realizadas na secção 3835 

Código M&R Descrição 

1 Selagem de fissuras 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 

 

 

 
Figura A2. 22 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 

3835 



Previsão da irregularidade longitudinal em pavimentos flexíveis 
 

124 

 
Figura A2. 23 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 

3835 

 

 
Figura A2. 24 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Tráfego para a 

secção 3835 

 
Figura A2. 25 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 

3835 
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Tabela A2. 11 - Dados da secção 3855 

Data 

Medição 

I  

(anos) 

IRI 

(m/km) 
SN 

T 

(ºC) 

P 

(mm) 

Snw 

(mm) 
N80 

I man. 

(anos) 

N80 

man. 
N80/dias IRI/dias 

04-Apr-90 10,5083 1,3174 3,7 21,3 954,4 0 84 4,2583 84 - - 

18-Mar-92 12,4639 1,2824 3,7 21,3 1357,3 0 213 6,2139 213 0,1832 -0,00005 

09-Jun-93 13,6889 1,3620 3,7 20,2 1127,1 0 270 7,4389 270 0,1293 0,000180 

31-Jan-95 15,3333 1,3670 3,7 21,1 829,3 0 479 9,0833 479 0,3530 0,000008 

30-Mar-98 18,4972 1,5176 3,7 22,0 1280,1 0 818 12,2472 818 0,2974 0,000132 

05-Dec-00 21,1778 0,9472 4,5 21,3 1044,5 0 1109 2,4278 291 0,3016 -0,00059 

19-Jun-02 22,7167 0,9596 4,5 20,6 1246,4 0 1359 3,9667 541 0,4513 0,000022 

26-Aug-04 24,9028 0,9644 4,5 20,4 1484,5 0 1668 6,1528 850 0,3926 0,000006 

09-Aug-06 26,8556 1,5208 4,5 21,4 813,2 0 2085 8,1056 1267 0,5932 0,000791 

22-Dec-11 32,2250 1,4240 4,5 21,5 455,1 2 2373 5,2694 288 0,1490 -0,00005 

 

 
Figura A2. 26 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3855  

 
Tabela A2. 12 - Tipologias das operações M&R realizadas na secção 3855 

Código M&R Descrição 

9 Remendo de faixas (tiras) - uso de pavimentadora e distribuidor/pulverizador 

11 Aggregate seal coat – Camada de recobrimento 

15 Recobrimento superficial com mistura betuminosa 
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Figura A2. 27 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Idade para a secção 

3855 

 
Figura A2. 28 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Idade para a secção 

3855 

 

 
Figura A2. 29 - Comparação dos valores observados com valores estimados das séries IRI - Tráfego para a 

secção 3855 
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Figura A2. 30 - Variação entre valores observados e valores estimados das séries IRI – Tráfego para a secção 

3855 
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ANEXO 3 – SECÇÕES IRREGULARES 

 

 

Figura A3. 1 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1047 

 

Figura A3. 2 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1056 

 

Figura A3. 3 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1087 
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Figura A3. 4 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1116 

 

 

Figura A3. 5 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1122 

 

Figura A3. 6 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1123  
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Figura A3. 7 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1169 

 

Figura A3. 8 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1181 

 

Figura A3. 9 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1183 
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Figura A3. 10 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3579 

 

Figura A3. 11 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3609  

 

Figura A3. 12 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3739  
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Figura A3. 13 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3865 

Secções quebradas sem no mínimo 3 observações antes ou depois da reabilitação 

 

Figura A3. 14 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1113 

 

Figura A3. 15 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 1130 
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Figura A3. 16 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3729 

 

Figura A3. 17 - Evolução do IRI com a Idade e registo de operações M&R na secção 3769 

 


