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Introdução
O Recurso para Desenvolvimento Tecnológico, chamado de RDT, é uma verba tarifária correspondente ao montante de 0,25% da Receita Bruta de Pedágio anual,
prevista em alguns contratos de concessão de rodovias federais, para fomento da
pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de engenharia rodoviária.
Na 1ª etapa de concessões federais de rodovias, esses recursos estão previstos
nos contratos das concessionárias CONCEPA, CONCER, CRT, NOVADUTRA e PONTE.
Já nas 2ª e 3ª etapas de concessões, a cláusula está presente nos contratos das
concessionárias Autopista Fernão Dias, Autopista Litoral SUL, Autopista Régis Bittencourt e ECO101.
A Resolução nº 483, de 24 de março de 2004, disciplina o uso desses recursos
pelas concessionárias, que devem desenvolver projetos de pesquisa e submetê-los
à aprovação da ANTT, que os acompanha e fiscaliza, além de aprovar seus produtos finais e os recursos efetivamente aplicados, nos limites das respectivas verbas
anuais.
A soma das verbas de RDT de todas as concessões federais de rodovias no ano de
2012 foi de cerca de R$ 9,3 milhões. Essas verbas, quando previstas, são presentes
ao longo de todo o prazo da concessão e reajustadas anualmente, por meio do
mesmo indexador tarifário. Tais recursos, quando não utilizados para os fins a que
se destinam no exercício, são revertidos para a modicidade tarifária por ocasião das
revisões ordinárias da tarifa básica de pedágio.
Vários trabalhos custeados pelo RDT vêm sendo publicados em congressos da
área e diversas pesquisas realizadas no desenvolvimento desses estudos, com a participação de instituições acadêmicas, motivaram o desenvolvimento de trabalhos
de mestrado e doutorado.
A ANTT organiza anualmente este workshop para divulgar os resultados e produtos das pesquisas realizadas com a verba de RDT, bem como difundir o conhecimento científico e tecnológico gerado nesses estudos para toda a comunidade
técnico-científica (concessionárias, universidades, empresas de tecnologia, agências reguladoras e órgãos rodoviários).
Neste ano, o VIII Workshop “Desenvolvimento tecnológico nas concessões rodoviárias: soluções técnicas aplicadas”, será realizado nos dias 20 e 21 de agosto e
contará com a presença de representantes das concessionárias, de empresas do
setor, de universidades e institutos de pesquisa, e do Ministério dos Transportes,
entre outros.
Com esta divulgação dos resultados obtidos nas pesquisas e projetos custeados
pelo RDT, espera-se que haja uma maior diversificação das instituições envolvidas
e, consequentemente, uma maior variedade de temas e abordagens de pesquisa.
JORGE BASTOS
Diretor Geral da ANTT em Exercício
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Capítulo

O meio ambiente no entorno
da Ponte Rio-Niterói e sua influência
na vida útil em serviço das estruturas
Autor
Carlos Henrique Siqueira - CCR Ponte - Consultor

Resumo

A longevidade da Ponte Rio-Niterói está diretamente ligada ao nível de manutenção que é dispensada às suas estruturas, de forma que o concreto esteja sempre
que possível isento de descontinuidades, evitando o acesso da agressividade do
meio externo.
Apesar de a Ponte Rio-Niterói ter sido esmeradamente edificada, fazendo uso de
técnicas inovadoras há 40 anos, mas ainda eficazes, e com a utilização de aglomerante do tipo resistente a sulfatos, atualmente regido pela NBR 5737, e ainda
primando por espessuras de cobrimento das armaduras de acordo com o projeto, o
meio ambiente e o tempo estão permanentemente agindo sobre ela e são implacáveis em seu poder de ataque ao concreto.
Esta pesquisa visa informar a respeito do poder de resposta das estruturas da
ponte à agressividade do meio ambiente em que ela se encontra.
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1. Aspectos iniciais
A Ponte Rio-Niterói tem aproximadamente 65% dos seus 14 km de extensão sobre
as águas da Baía de Guanabara, portanto quase 9 km de suas estruturas – infra,
meso e super – expostas a ambiência agressiva. Os restantes 5 km compõem os
Acessos Rio de Janeiro, incluindo o Elevado da Avenida Rio de Janeiro, e Niterói,
este com 18 rampas e viadutos, formando um belo partido arquitetônico.
No Trecho sobre o Mar, uma significativa área de concreto com cerca de 800.000
m2 se encontra diretamente exposta à ação da agressividade do meio ambiente,
seja pelo contado direto com a água, pelo sistema oscilatório de maré, ou ainda
pela influência dos ventos que carregam partículas das águas sulfatadas da Baía de
Guanabara e depositam nessas superfícies. Das três situações, a zona de alternância das águas, provocada pelo ciclo que forma as tábuas de maré, é a mais agredida, em razão de que a molhagem e secagem sazonais, deixa impregnados sais
deletérios na epiderme do concreto, que interferem diretamente em sua qualidade,
especialmente quando a armadura é atingida.
Os Acessos Rio e Niterói não sofrem de forma tão intensa a ação da agressividade do meio marítimo induzido pela Baía de Guanabara, mas alguma parcela desta
ambiência também incide nas estruturas em concreto desses segmentos, principalmente no Acesso Rio, e especialmente no Elevado da Avenida Rio de Janeiro, por
estar mais próximo desse acidente geográfico. No Acesso Niterói o ataque do meio
proporcionado pela Baia de Guanabara é mais brando, em razão da maior distância
entre os dois locais.
Dentre outros parâmetros, a diversidade ambiental basicamente leva em conta
as seguintes situações:
, elevado índice pluviométrico;
, ventos fortes;
, grande concentração urbana;
, pólo industrial;
, áreas ribeirinhas;
, ambiência marinha;
As manutenções de pontes e viaduto devem sempre levar em conta o meio em
que elas se inserem. Uma obra de arte especial localizada em uma zona rural não
sofre danos decorrentes de qualquer tipo de agressividade do meio ambiente, em
razão óbvias de que a atmosfera nesse local não é contaminada por CO2 expelido
pelos automóveis, para citar como exemplo, como é o caso de obras em centros
urbanos. Em ambiente de campo, conquanto as águas pluviais sejam mais limpas
que aquelas que se precipitam em grandes cidades, são elas as maiores provocadoras das eventuais patologias nas estruturas de concreto, principalmente quando
encontram facilidade de percolação por juntas de dilatação ineficazes.
Há uma significativa diferença entre pontes que cruzam rios e aquelas sobre
o mar. No primeiro caso, de forma geral, o potencial de ataque da água doce ao
concreto é menos nocivo e, portanto, menos deteriorante, do que se comparado a
estruturas localizadas em meio onde águas sulfatadas se fazem presentes.
De acordo com as prescrições da norma brasileira NBR 12655/06, que indica
as classes de agressividade ambiental a que as pontes e viadutos estão sujeitas,
e também outros tipos de estruturas, a Ponte Rio-Niterói se encaixa na categoria
III, que é aquela pertinente às zonas marinha e industrial, com grande poder de
ataque ao concreto advindo do meio ambiente. No entorno da ponte não há
quebra de ondas que provoquem os respingos de maré, com formação de poeira
salina, mas a passagem de navios pelos canais navegáveis, ou outras embarcações menores nos vãos secundários, agita as águas e estas se tornam mais
turbulentas e, consequentemente, resultam em maiores superfícies de molhagem
e secagem alternadas.
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Por outro lado, sabe-se que as águas da Baía de Guanabara carregam um estado
de poluição que constantemente gera críticas por parte da sociedade e, principalmente, dos envolvidos com o meio ambiente, conforme notícias veiculadas nas
imprensas falada, escrita e televisiva. Desta forma, adicionalmente às degradações
que possam surgir decorrentes da própria água sulfatada da baía, as impurezas nela
despejadas pelas mais diversas fontes (esgotos a céu aberto, lixo das comunidades
no seu entorno, dejetos de navios fundeados, etc) devem ocasionar situação muito
comprometedora à durabilidade e, logicamente, à vida útil.
Sobreviver ao tempo com estabilidade estrutural assegurada, e durabilidade que
garanta vida útil por anos a fio, justificando os elevados investimentos construtivos
e de manutenção, e assegurando confiança aos usuários, é tarefa das mais importantes para salvaguardar o maior patrimônio rodoviário brasileiro. E, para tanto,
pesquisas da sanidade das estruturas de concreto são primordiais.

2. Conhecimento do problema
Durante a fase edificante, entre 1969 e 1974, a Ponte Rio Niterói foi cuidadosamente avaliada em laboratório e no campo do ponto de vista estrutural
(resistência à compressão, resistência à tração na compressão diametral, ensaios
em modelo reduzido – viga de Munique - prova de carga das fundações, das
longarinas tipo “barriga de peixe”, prova de carga em verdadeira grandeza da
ponte), e sob o aspecto da durabilidade (ensaios de porosidade, absorção, penetração de água, permeabilidade, carbonatação, resistividade), em cilindros e
prismas retangulares de concreto simples e de concreto armado, e em tubulões
experimentais. Fosse a obra um viaduto em zona rural, portanto sem contato
com água do mar, estas últimas averiguações laboratoriais não fariam qualquer
sentido. Em se tratando de uma construção em contato com as águas da Baía de
Guanabara, os parâmetros determinados nesses ensaios são capitais para se ter
conhecimento do desempenho do concreto ao responder o ataque intempestivo
do meio ambiente.
Face à importância do assunto, alguns corpos de prova experimentais foram,
à época, colocados em gaiolas suspensas por “paus de carga” no eixo 77, onde
também foram confeccionados tubulões experimentais, tudo voltado à pesquisa
de durabilidade do concreto da ponte. As gaiolas e os corpos de prova não foram
encontrados pela CCR Ponte quando do início da concessão, imaginando-se assoreados ou removidos do local pelas correntes marinhas. Os tubulões experimentais
ainda se encontram no entorno do eixo 77.
Podem, ainda, ser aproveitados nesta pesquisa os tubulões remanescentes dos
eixos provisórios 98A e 103A, construídos para auxiliar a montagem das aduelas nos vãos adjacentes aos caixões metálicos com 92,00m, em razão da treliça
de içamento ter alcance até 80,00m. Os pilares e os blocos foram posteriormente
demolidos, mas os tubulões ficaram propositadamente com a finalidade futura de
uma pesquisa sobre durabilidade, sustentabilidade e meio ambiente.
Naquela ocasião, os índices captados nas pesquisas experimentais mostravam
que os traços de concreto submerso, devidamente proporcionados com cimento resistente a sulfatos e auto-adensáveis, a grande espessura de cobrimento
das armaduras dos tubulões, com 9,0cm, e a proteção adicional fornecida pelas
camisas metálicas perdidas, garantiam uma longa vida ao concreto das fundações do Trecho sobre o Mar. As dosagens do concreto submerso, pelo fato de
terem que atender as condições de exposição, eram, prioritariamente, calculadas
para relações água/cimento muito baixas, o que automaticamente eram mais
que suficientes para alcançarem a resistência característica à compressão, através da determinação estatística do fckest. Historicamente, vale o registro de que
pela primeira vez no Brasil se fazia uso de um aglomerante com baixo teor de
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aluminato tri-cálcico (< 5%), portanto um cimento resistente a sulfatos, na certeza de se eliminar a possibilidade da formação do sal de Candlot (etringita), de
grande poder desagregador do concreto. A então fábrica de cimento Paraíso foi a
primeira produtora brasileira de cimento com esta particularidade.
Para comprovar que os resultados dos ensaios atinentes à durabilidade do concreto vislumbravam vida longeva à ponte, as duas maiores autoridades no assunto, à época, engenheiro Richard Strattful, especialista em corrosão, e engenheiro
Lewis Tuthill, notório consultor sobre durabilidade do concreto, ambos dos Estados
Unidos, foram contratados para opinar sobre o comportamento atual e futuro das
fundações da ponte do Trecho sobre o Mar, frente às ações nefastas proporcionadas
pela ambiência marinha da Baía de Guanabara.
Durante o período em que estiveram no Rio de Janeiro, a serviço consultivo para
as fundações da ponte no que tange a durabilidade, esses engenheiros especialistas
analisaram cautelosamente todos os resultados do concreto submerso e, como fruto dos seus trabalhos, deixaram claro que não deveria haver qualquer preocupação
com a durabilidade dos tubulões. O engenheiro Richard Strattful, da Universidade
de Berkley, na Califórnia, deixou documento assinado informando que “somente
após 50 anos, depois de totalmente destruídas as camisas metálicas, o concreto
das fundações do Trecho sobre o Mar poderá vir a apresentar os primeiros sinais de
corrosão”. Durante alguns anos cópia desse valioso comunicado técnico esteve em
poder deste consultor. Ainda que esse documento não seja mais encontrado nos
anais históricos da ponte, posso asseverar que a frase do Mr. Strattful ficou latente
na maioria dos engenheiros de sua construção que atuavam no setor de materiais
e controle da qualidade.
Igualmente importantes foram outras informações deixadas por esses consultores quanto à averiguação de tempos em tempos dos atuais parâmetros de
qualidade do concreto das fundações, comparativamente aos índices iniciais
encontrados naquela época, como forma de avaliar os eventuais declínios de
determinadas propriedades, principalmente aquelas voltadas a aclararem quanto
à vida útil da obra. Embora na ocasião ainda não fosse dada ênfase e destaque às condições de sustentabilidade das construções, é possível observar que
a grande preocupação desses consultores também estava diretamente ligada ao
meio ambiente, por conta do grau de exposição da ponte frente aos agentes
atmosféricos (micro clima) no entorno da Baía de Guanabara, associado à própria ofensiva da água do mar. Portanto, confirmações periódicas do estado do
concreto das fundações da ponte em contato com a água devem ser observadas,
seguindo orientação daqueles especialistas, e são de necessidade inconteste para
conhecimento do estado do concreto no que tange à durabilidade, e a consequente vida útil.
Este consultor participou de parte desse programa de ensaios especificado pelos
engenheiros Stratyful e Tutthil, à época em que coordenava o Grupo de Ensaios e
Medidas da edificação da Ponte Rio-Niterói, que envolvia também o Plano LNEC,
procedimento de instrumentação a longo prazo da ponte no que concerne ao
aspecto estrutural, e que incluía também a prova de carga da ponte com aplicação
de esforços em consonância com as premissas de projeto.
Quanto às resistências do concreto à compressão e ao módulo de deformação, a ponte não padece de qualquer mal. A reativação do Plano LNEC tem
mostrado, além disto, que as inclinações dos pilares, nos sentidos longitudinal
e transversal, bem como as coordenadas em relação a um fio de prumo, têm
se mostrado compatíveis com os prognósticos de cálculo. Não fossem pelas
fissuras que romperam os selos de gesso nas juntas de colagem de máximos
momentos positivo e negativo, que acusam sério dano estrutural, não se teria
qualquer problema com respeito à estabilidade da ponte. Como essas lesões
indicam perda de tensão na cablagem, a obra está, no mínimo, com seu nível
de segurança reduzido.

Concessionária da Ponte Rio-Niterói S. A.
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De qualquer forma o problema existe, mas está sendo contornado na medida em
que são realizados os reforços por meio de protensão adicional com cabos engraxados, no meio dos vãos, e com bainhas e cordoalhas injetadas com calda de cimento,
sobre os pilares.

3. Escopo da pesquisa
Os estudos experimentais aqui propostos pretendem elucidar quanto ao estado do
concreto das fundações do Trecho sobre o Mar que se encontram expostos à ambiência marinha há 4 (quatro) décadas, com o agravante da poluição das águas da
Baía de Guanabara. Deseja-se conhecer o grau de ataque ao concreto dos tubulões
nas zonas de variação de maré, permanentemente submersas e naquelas em que
apenas a aeração marinha é incidente e, se possível, traçar um prognóstico de vida
útil para estas estruturas.
Em paralelo, serão também estudadas as condições de influência da ambiência
fora do meio aquoso, porém exposto à diversidade das intempéries, e a agressividade do meio industrial proporcionada pelo Bairro de São Cristovão. Os 2 (dois) graus
de exposição englobam e representam bem os diferentes tipos de meio ambiente
agindo sobre as estruturas da Ponte Rio-Niterói.
Os resultados encontrados em cada 1 (um) desses 2 (dois) trechos serão comparados e permitirão elucidar, além do grau de influência do meio ambiente em cada
um deles, o estado do concreto quanto à durabilidade, após 4 décadas da ponte em
serviço nas condições reais de exposição. Estima-se, também, poder prognosticar
quanto à vida útil da ponte, com base nos dados fornecidos pelos ensaios.
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Para o que se pretende, é a seguir apresentada a programação de testes que
deve ser posta em prática, considerando todas as condições de exposição retro
mencionadas.

3.1. Nas Estruturas do Acesso Rio de Janeiro
As estruturas do Acesso Rio de Janeiro têm duas distintas situações, no tocante ao
meio ambiente: o Elevado da Avenida Rio de Janeiro, trecho totalmente no interior
do Cais Portuário, portanto mais perto da Baía de Guanabara, e as rampas de acesso à ponte, que ficam mais distantes das águas deste acidente geográfico. Apesar
de estarem próximas, as situações de exposição são diferentes, havendo maior facilidade de alcance da aeração marinha no Elevado da Avenida Rio de Janeiro do que
nos eixos extremos das rampas próximos às entradas ou às saídas da ponte.
Em assim sendo, as seguintes ações devem nortear esta pesquisa nas estruturas
próximas ao Acesso Rio de Janeiro:
1 – escolha de 1 (um) vão no Elevado da Avenida Rio de Janeiro mais próximo da
Baía de Guanabara, que é aquele formado pelos eixos 394 e 38, e 1 (um) vão no
mesmo elevado, porém mais afastado das águas, que pode ser o 388/389;
2 – vistoria detalhada das estruturas componentes desses vãos, com informações precisas do estado patológico de cada membro formador das meso e
superestruturas;
3 – se o item anterior exibir qualquer tipo de anomalia, esta não será reparada no
momento, porém caracterizada em todos os aspectos, para observação ao longo da
pesquisa de eventuais alterações. Logicamente, que se a lesão tiver comprometimento estrutural ela deverá ser prontamente recuperada;
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4 – extração de 2 (dois) corpos de prova cilíndricos de 5 x 10 cm, de cada face
maior do eixo 394, que é um pilar parede, em cota a ser definida no local, porém
em posição que represente bem o grau de exposição da estrutura. Este eixo, por ter
grandes dimensões, se constitui em uma imensa barreira para recebimento dos ares
marinhos, e representa bem a influência do meio ambiente no tocante à atmosfera
sobre a peça estrutural. Assim, serão retirados 4 (quatro) espécimes que deverão ser
devidamente etiquetados;
5 – extração de 2 (dois) corpos de prova cilíndricos de 5 x 10 cm de cada face maior
do pilar único do eixo 388, distante cerca de 192 m do pilar parede 394, na mesma
cota de onde foram sacados os testemunhos do sub-item anterior. Neste caso,
também serão 4 (quatro) corpos de prova;
6 – envio dos corpos de prova para laboratório idôneo e capacitado à realização de
ensaios de resistência à compressão, e análise química do material para detecção
de eventual percentagem de incrustação de contaminantes provenientes da aeração marinha, em várias profundidades das amostras;
7 – avaliação dos resultados dos ensaios à luz de índices normativos, de forma a
elucidar quanto à influência do meio ambiente nos dois eixos, um distante 40,00m
da Baía de Guanabara, e outro aproximadamente 5 vezes mais afastado, no que
concerne ao recebimento da aeração nas distintas faces;
8 – fechamento com graute tixotrópico dos furos em todas as peças estruturais;
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9 – emissão de relatório conclusivo, com ampla documentação fotográfica;
Para esta condição de exposição serão retirados, por conseguinte, 8 corpos de
prova de 5 x 10cm.

3.2. Nos Canais Navegáveis
A pesquisa nos canais navegáveis fará uso do eixo auxiliar P98A. A indicação do
P98A leva em conta se tratar de um eixo cujos tubulões são iguais a todos os
demais da Ponte Rio-Niterói, porém com a benesse de não estarem em serviço, o
que reduz a extração de corpos de prova do concreto de peças estruturais.
A abrangência da pesquisa no Trecho sobre o Mar envolve três áreas a serem
exploradas, com distintos graus de exposição, a saber, zona permanentemente submersa, com alternância de maré, e apenas com incidência da aeração marinha. Nas
regiões permanentemente submersas e naquelas onde ocorrem oscilações de maré,
o concreto está submetido aos contaminantes naturais inerentes à própria água da
Baía de Guanabara, com o agravante da presença de outras substâncias deletérias
ao concreto, decorrentes da poluição advinda das áreas em seu entorno.
A pesquisa abrangerá as seguintes ações, seqüenciando as atividades propostas
para o Acesso Rio de Janeiro:
10 – contratação de uma empresa com experiência em vistoria subaquática para
realização das ações a seguir indicadas;
11 – corte e retirada de pedaços da camisa metálica de 3 tubulões do eixo P98A,
escolhidos aleatoriamente, porém de zona permanentemente submersa. Cada placa extraída das camisas deve ter dimensões mais próximas possíveis de 20 x 20cm.
A extração, entretanto, pode ser feita com aresta maior, para que depois o corte a
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seco atenda a precisão que se requer;
12 – extração de 3 corpos de prova de concreto dos tubulões, um espécime de
cada local onde foram retiradas as placas metálicas. O diâmetro dos corpos de
prova será de acordo com as imposições normativas atuais, e em função dos equipamentos laboratoriais disponíveis no mercado brasileiro;
13 – corte a céu aberto das placas metálicas mencionadas no item 11, para acerto
das dimensões finais de 20 x 20cm;
14 – pesagem das placas em balança com precisão de 1 grama, após o que os
pesos serão comparados com o valor teórico de um arco de camisa metálica com
diâmetro igual a 1,80m, com espessura de 9,525mm. Este procedimento indicará
percentualmente a redução da espessura das chapas metálicas devido à ação do
meio ambiente em contato com elas, na zona permanentemente submersa;
15 – envio dos corpos de prova de concreto extraídos dos tubulões para unidade
laboratorial idônea e capacitada à realização dos testes de porosidade, absorção,
permeabilidade e penetração de água;
16 – análise química dos corpos de prova para verificação de eventuais deposições de sulfatos e/ou cloretos no concreto dos tubulões, a várias profundidades,
comparando-se com os indicadores normativos. Este item é fundamental para o
conhecimento do desempenho em serviço do concreto dosado com cimento RS
frente à agressividade do meio ambiente em que a Ponte Rio-Niterói se encontra
(durabilidade);
17 – repetição das ações de números 11 a 16, em parte dos tubulões que se encontre em zona de alternância de maré, e em área apenas incidida pela ação dos
ventos marinhos. Caso os tubulões experimentais não permitam esta possibilidade,
os corpos de prova serão retirados de um dos que compõem as fundações do bloco
de coroamento;
18 – coleta da água da Baía de Guanabara na cota onde foram extraídos os corpos
de prova submersos, e na parte a céu aberto;
19 – envio das amostras de água coletadas no sub-item anterior para laboratório
idôneo, para realização de ensaios visando o conhecimento da análise química e
bacteriológica de seu conteúdo;
20 – análise dos resultados dos ensaios à luz dos índices normativos, para constatação da influência do meio ambiente sobre o concreto guarnecido pelas camisas
metálicas;
21 – emissão de relatório conclusivo sobre as três situações de exposição, com
documentação fotográfica;
Nestas condições de exposição serão extraídos 18 corpos de prova.
Não há fechamento com graute tixotrópico dos furos onde foram extraídos os
corpos de prova, pois os tubulões não estão em serviço.
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Como exemplificado, a pesquisa abrangerá a extração de 17 corpos de prova,
sendo 8 nas dimensões de 5 x 10cm, e os outros 9 com dimensões a serem confirmadas, além dos espécies das chapas metálicas, conforme indicação adiante:
Locais

Nº de CPs

Dimensões

Ensaios

Acesso Rio de Janeiro

8

5 x 10cm

Canais Navegáveis

9

À confirmar

Porosidade, absorção, permeabilidade e
penetração de água

Canais Navegáveis

9

20 x 20cm

Pesagem e perda
de seção transversal

Análise química e resistência
à compressão

4. Aspectos finais
Com o intuito de tomar ciência da realidade que se passa em uma obra situada no
meio rural, onde não ocorre qualquer comprometimento da durabilidade provocado por águas sulfatadas e poluídas, mas tão somente por águas pluviais, a pesquisa
será estendida à extração de corpos de prova de 5 x 10cm, em um viaduto situado
nessa condição. Por ocasião do andamento da pesquisa será selecionada uma obra
que atenda a essa particularidade, para o que o proprietário dela deverá ser notificado dessa intenção, de forma a permitir o que se pretende.
A idéia é averiguar em laboratório a eventual concentração de qualquer tipo de
contaminante a várias profundidades dos corpos de prova, possibilitando comparar
com os resultados advindos da Ponte Rio-Niterói, o que permitirá observar o grau
de ataque do meio ambiente ao concreto.
Uma vez esta pesquisa posta em prática e concluída, certamente será o maior
estudo experimental sobre influxo do meio ambiente sobre uma obra de arte especial que se tem notícia no Brasil, e uma das únicas no mundo. Os resultados desta
avaliação servirão, fundamentalmente, para indicar o atual poder de reação do
concreto da Ponte Rio-Niterói em relação às ações ambientais agressivas proporcionadas pelo entorno desta obra, ou seja, dados práticos da durabilidade, muito
pouco conhecidos experimentalmente, e bastante supostos teoricamente.
Em complemento, os resultados também fornecerão dados confiáveis para novos
projetos que venham a ser realizados em construções com similaridade de exposição ao meio ambiente em que a ponte se situa, e as suas particularidades atuais
com respeito à poluição das águas da Baía de Guanabara.

Prazo
O prazo para a realização de todas as etapas da pesquisa é de 270 dias corridos.

Referências
CCR Ponte. Relatórios de manutenção da Ponte Rio-Niterói. 1996 a 2013.
Vicente Gentil. Corrosão. 3a edição 1996.
CONAMA. Resolução no 357, de 17/03/2005.
CETESB. Determinação do grau de agressividade de meio aquoso ao concreto.
L1.007. dez./88.
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Resumo

O presente artigo descreve as principais etapas de uma pesquisa que visa o desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento de risco e gerenciamento integrado de
informações para a BR-376, trecho da Serra do Mar (PR-SC), entre Curitiba e Garuva.
A metodologia para mapeamento geológico-geotécnico será baseada em cartografia
de índices de segurança, sendo realizada uma análise crítica das abordagens correntes
de mapeamento de riscos de susceptibilidade a escorregamentos e o seu potencial de
incorporação à prática da gestão rodoviária. O estudo contemplará ainda a execução
de ensaios laboratoriais com o intuito de definir parâmetros de resistência dos solos
tipicamente encontrados na Serra do Mar, tais como sistemas tálus-colúvio e solos
residuais. Busca-se aprofundar o entendimento da dinâmica pluviométrica na Serra do
Mar e sua interferência no nível de segurança das encostas naturais e taludes rodoviários. Para tal, uma rede de pluviógrafos automatizados será implementada em pontos
estratégicos. A oportunidade de se consolidar uma nova abordagem, aperfeiçoando
ferramentas de gerenciamento de segurança geológico-geotécnica com vistas à tomada de decisão para a superação da problemática desse trecho rodoviário, constitui o
principal motivador da pesquisa.

Palavras-chave
Estabilidade de taludes, movimentos de massa, Serra do Mar, mapas de suscetibilidade.
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1. Introdução
A ocorrência de deslizamentos decorrentes de chuvas intensas desencadeou uma
série de eventos recentes ao longo do território brasileiro – (e.g. Santa Catarina –
Nov/2008, Angra dos Reis – Jan/2010, Nova Friburgo – Jan/2011, Litoral do Paraná
– Mar/2011, BR-376 – Mar/2011) – resultando em significativas perdas humanas
e materiais à sociedade. A gravidade das consequências geradas por esses eventos
podem ser evidenciadas com os dados apresentados pela Secretaria Especial de
Defesa Civil e Trânsito – RJ, que mostram o resultado dos deslizamentos registrados durante a madrugada do dia 1° de janeiro de 2010 em Angra dos Reis. Nesta
ocasião, foram registrados 417 mm em três dias, ou seja, volume correspondente
ao dobro da média histórica registrada no mês de dezembro, que resultaram em
53 mortes - 32 vítimas na Praia de Bananal, Ilha Grande e 21 no Morro da Carioca,
próximo ao Centro da cidade de Angra dos Reis no estado do Rio de Janeiro (RIO
DE JANEIRO, 2013).
Como consequência disso, diversas iniciativas e investimentos vêm sendo
realizados, com destaque para ações da esfera pública. De acordo com informações divulgadas pelo Governo Federal, o Ministério das Cidades - órgão
criado em 2003 com objetivo principal de combater desigualdades sociais,
investiu mais de R$ 600 milhões em obras de contenção de encostas em
diversas regiões do País até 2012. Os recursos são do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e, no total, somam R$ 1 bilhão, que serão aplicados
em até quatro anos em áreas com risco de deslizamentos de encostas. O
programa prevê investimentos em 66 municípios ao longo de cinco estados,
resultando em um total de 122 empreendimentos. Novos investimentos para
a Contenção de Encostas foram previstos com o lançamento do PAC2 em
2011. Os recursos serão utilizados prioritariamente com os municípios mais
afetados e que se localizam em áreas de declive e de grande concentração de
moradias populares (BRASIL, 2012).
No setor privado os investimentos em obras e melhorias realizados pelas concessionárias em 2012 representaram um total de R$ 4,6 bilhões, com um crescimento
de 21% sobre 2011. De acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias, este montante inclui tanto desembolsos aplicados no aprimoramento das
condições físicas das rodovias, como no aumento da segurança (barreiras, contenção, passarelas, etc.) e em inovações tecnológicas (ABCR, 2013).
Na região sul do país, o trecho da BR-376 situado na Serra do Mar entre Curitiba e Garuva possui um histórico de eventos de instabilização ocasionados por
processos lentos ou ainda por episódios mais críticos, normalmente precedidos
por precipitações pluviométricas intensas ou mesmo por intervenções de engenharia. Trata-se de uma rodovia de grande importância econômica, que interliga
a região sudeste do Brasil e o estado do Paraná com o estado de Santa Catarina.
Além disso, é responsável pelo acesso a diversos portos situados no litoral norte
de Santa Catarina, caracterizando-se por apresentar tráfego intenso de veículos, principalmente nos finais de semana e feriados prolongados devido ao apelo
turístico da região.
Com base nas premissas descritas nos parágrafos precedentes, iniciou-se em
março de 2013 uma pesquisa da Autopista Litoral Sul, cujo objetivo principal
consiste em aumentar a segurança da operação rodoviária em regiões serranas,
mediante a construção de uma abordagem que integre informações geológicas,
geotécnicas, geográficas e pluviométricas. Para tal, será analisada a região de Serra
do Mar situada na BR-376 entre os municípios de Curitiba e Garuva.
O presente artigo descreve as condições geológico-geotécnicas presentes na
região de estudo e as principais etapas necessárias para a consolidação da pesquisa.
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2. Localização e caracterização
da área de estudo
A presente pesquisa tem como foco um trecho sob concessão da Autopista Litoral Sul situado na BR-376/PR, com início na cidade de São José dos Pinhais/PR
(cidade pertencente à região metropolitana de Curitiba/PR), e término na divisa com o estado de Santa Catarina (Figura 1), abrangendo 68,9 quilômetros de
extensão. A rodovia se desenvolve em pista dupla (pistas Norte e Sul), com 02 e/
ou 03 faixas de rolamento por pista, entre os quilômetros 613+600 e 682+500
(PNV 2009).
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Figura 1. Mapa de localização BR 376.
A rodovia está inserida, em parte, na Serra do Mar Paranaense, originada através
de processos geológicos e geomorfológicos diversos, constituindo-se por maciços
terrosos, rochosos ou mistos (solo e rocha) que vêm sofrendo a ação de modificações antrópicas tais como cortes, desmatamentos e introdução de cargas (SILVA,
2005). Esses maciços são naturalmente instáveis no que diz respeito a deslizamentos já que são compostos por solos de origem coluvionar e residual, cujo comportamento é bastante influenciado por agentes ambientais, dentre eles a ação
da precipitação pluviométrica que por sua vez se mostra o principal mecanismo
indutor dos movimentos de massa.
O clima está classificado como tropical úmido, sem uma estação seca, sendo a temperatura média do mês mais quente superior a 18 ºC. A região é
influenciada ainda pelos sistemas atlânticos polares e tropicais e não apresenta uma uniformidade climática em toda a sua área, devido aos fatores
geográficos que acentuam determinadas características das massas de ar lá
atuantes (ITCF, 1987).
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Concessionária Autopista Litoral Sul S. A.

A partir do sopé da Serra, o clima sofre mutação para o clima mesotérmico, devido à amenização da temperatura pela altitude. A temperatura do mês mais quente
oscila neste tipo climático entre 24 e 25 ºC e corresponde aos meses de janeiro e
fevereiro. Estes também são os meses de maior precipitação (PARANÁ, 2003).

3. Mapeamento geotécnico
Estudos que contemplam a avaliação das condições de segurança e permitem a
gestão dos riscos geológico-geotécnicos assumem particular importância no direcionamento de ações que efetivamente aumentam o conforto dos usuários e visam
minimizar os negativos impactos ambientais, sociais e econômicos ocasionados
pelos deslizamentos.
Collotta (2003) descreve a experiência de gestão de problemas geotécnicos em
uma malha de rodovias italianas, tendo definido critérios para identifcação de
riscos em larga escala com base na análise das bacias de drenagem principais e
secundárias, declividades e parâmetros de resistência dos terrenos. Abdallah et al.
(2000) e Sakellariou & Ferentinou (2001) utilizam uma outra abordagem, fundamentada em Sistemas de Informações Geográficas – SIG. O uso dessa ferramenta
permite, por exemplo, criar mapas com índices de segurança baseados na sobreposição de cartas temáticas, dividindo-se uma dada região em zonas com diferentes
hierarquias de instabilidade.
Chau (2004); Fernandes et al. (2001); Sujatha et al. (2011); Wang et al. (2013);
Kawabata (2009) propõem mapas de zoneamento de risco validados por deslizamentos pretéritos. A integração e espacialização de dados normalmente é realizada
através de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) onde são adotados métodos numéricos para classificar os fatores causais com base em sua importância
para a incidência de deslizamento de terra.
Os agentes deflagradores de desastres naturais podem ser tanto físicos predisponentes (formação geológica) como sócio comportamentais (ocupações irregulares).
O mapeamento das áreas com maior suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos representa um desafio à comunidade científica e governamental, envolvendo
o entendimento de fatores multidisciplinares, tais como geológicos, geotécnicos,
hidrológicos e ambientais.
A presente pesquisa envolverá a criação de um modelo digital do terreno (MDT)
e mapas temáticos (e.g. declividade e índices de segurança), constituindo um grupo
de produtos. O trabalho de mapeamento envolverá bases cartográficas pré-existentes e, em áreas consideradas mais críticas, um detalhamento com perfilamento
aéreo a laser (LiDAR).
Introduzido no Brasil em 2001, o sistema de perfilamento a laser vem sendo
utilizado principalmente na geração de modelos digitais da superfície (MDS) e de
modelos digitais do terreno (MDT). Segundo Falat (2008) os resultados altimétricos
obtidos com o sistema de perfilamento a laser são mais completos que os outros
(fotogrametria, por exemplo), pois a quantidade de pontos que configura os elementos que compõem a superfície é significativamente maior que a quantidade de
pontos altimétricos levantados por outros métodos.
Falat (2008) afirma que esta alternativa de mapeamento se apresenta como um
meio eficaz e rápido de coleta de informações altimétricas, atendendo às demandas urgentes de análise, atualização e monitoramento dos efeitos de determinados
usos da terra, seja no âmbito ambiental ou para demais necessidades que possam
ser atendidas com o uso de modelos digitais ou imagens laser.
Cabe salientar ainda que a tecnologia utilizada pelo LiDAR permite penetrar em
coberturas de terra densas, incluindo áreas de florestas. O método utiliza um laser
aerotransportado, combinado com um sistema de posicionamento global (GPS) e
um sistema de navegação inercial (INS) para calcular as coordenadas tridimensio-
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nais do laser refletido. Parâmetros de controle do solo, tais como elevação, declividade, orientação de vertentes, o plano de curvatura, curvatura do perfil, comprimento de fluxo, acúmulo e direção de fluxo são derivadas do modelo digital de
elevação (WANG et al., 2013; VIDAL-TORRADO et al., 2005).
A análise da estabilidade de encostas será baseada na teoria de equilíbrio limite.
Fiori e Carmignani (2009) tratam de forma detalhada de diversos métodos determinísticos para o cálculo do fator de segurança, em diferentes perfis de encostas. As
equações propostas por esses autores descrevem o fator de segurança em função
de propriedades físicas e mecânicas dos solos, tais como declividade, escoamento
hídrico e tipos de cobertura vegetal, sendo espacializadas por meio de um Sistema
de Informações Geográficas (SIG).
A avaliação dos índices de segurança utilizará parâmetros de resistência e
cenários de poropressão interpretados para os maciços. Ensaios de laboratório
subsidiarão a definição das propriedades dos solos. A validação dos mapas de
fatores de segurança será efetuada mediante a análise dos escorregamentos
recentes e pretéritos e seu cruzamento com as informações do modelo digital,
além de análises complementares do tipo equilíbrio limite (superfícies críticas
circulares e com forma qualquer). O objetivo é identificar critérios para aperfeiçoamento dos mapas.
Além disso, está prevista a instalação de pluviógrafos automatizados em pontos considerados relevantes para o estudo. A interpretação das diferentes intensidades de chuva permitirá analisar criticamente cenários distintos de poropressões
e consequentemente variados cenários de suscetibilidade a escorregamentos. As
recomendações finais do estudo buscarão apoiar a tomada de decisão por parte
da Concessionária, sugerindo-se, por exemplo, investigações geotécnicas para
efeito de confirmação de diagnósticos em áreas potencialmente instáveis e de
alto risco e discutindo-se um plano de acompanhamento (com monitoramento
nos casos onde o mesmo puder agregar informações úteis à operação) e intervenções de engenharia.

4. Criação de um Modelo Digital
do Terreno e de mapas temáticos
A criação do modelo digital do terreno passa pela elaboração de mapas temáticos.
Os mapas hipsómétrico (Figura 2), de declividade (Figura 3), planialtimétrico ( Figura 4) e geológico (Figura 5), ainda em desenvolvimento, subsidiarão a análise da
estabilidade de taludes no trecho da BR-376 entre Curitiba e Garuva.
As cartas geológicas componentes do mapa geológico foram digitalizadas via
escanerização (software AutoCAD Tracer), com ajustes e edição por meio dos
softwares MaxiCAD e ArcView, geração de topologia no ArcInfo e codificação no
ArcView. Para georreferenciamento, quando necessário, foram utilizados os softwares Microstation Descartes, ArcInfo e ArcView.
Como elementos de ajuste foram usadas as cartas DSG, sistema UTM, Datum
SAD-69, em meio digital, fornecidas para o Pró-Atlântica na escala 1:25.000.
Estas cartas estão disponíveis para a parte sul e leste do Programa Pró-Atlântica.
Nos demais setores, foi utilizada uma base cartográfica digital preliminar fornecida pelo Programa Pró-Atlântica na escala 1:50.000, sendo em alguns escanerizadas cartas do DSG mais recentes (Datum SAD-69 ou Córrego Alegre), georreferenciadas no software Microstation Descartes, para uso como referência no
ajuste das cartas geológicas. A base topográfica utilizada no projeto foi retirada
das cartas topográficas MI 28574 NE, 28574 SE, 28583 NO, 28583 SO (DSG
2002) que estão na escala 1:25.000.

Concessionária Autopista Litoral Sul S. A.
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Figura 2 - Mapa Hispsométrico

Concessionária Autopista Litoral Sul S. A.
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Figura 3 - Mapa de declividade
O Mapa Geológico (Figura 2) foi elaborado com base principalmente no Mapa
Geológico do Pró-Atlântica, na escala 1:250.000.
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Figura 4 – Mapa planialtimétrico
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Figura 5- Mapa Geológico e a BR 376
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4. Conclusões
No presente artigo, foram apresentadas as principais etapas de uma pesquisa
que visa o desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento e gerenciamento integrado de informações para a BR-376, trecho da Serra do Mar
(PR-SC), entre Curitiba e Garuva assim como os produtos parciais obtidos até
o presente momento.
A ocorrência de deslizamentos de terra é o resultado da interação de diversos
e complexos fatores ambientais. Os fatores deflagradores de deslizamento de
terra incluem intemperismo, terremotos, chuvas, intervenções antrópicas (construção de estradas e edifícios, dispersão de água de sistemas de abastecimento e
esgotos), entre outros que são conhecidos como fatores secundários. Os fatores
primários também representam importantes causas para a ocorrência de deslizamentos e incluem características geomorfológicas e geológicas, afloramentos
de rocha, tipos de rochas e solo e cobertura vegetal (Cubito et al., 2005; Varnes,
1978; Fernandes et al., 2004).
De acordo com os relatórios e cadastros, relativos à movimentação de massa
ao longo da rodovia e analisados até o presente momento, pode-se concluir que
o principal fator deflagrador dos movimentos de massa é a pluviometria, sendo
necessário, entretanto, uma análise mais detalhada dessas ocorrências para se
obter um maior entendimento de suas correlações com a intensidade, duração
e chuva acumulada antecedente. É possível verificar ainda que mesmo atuando
como fator deflagrador, a precipitação não atua isoladamente na ocorrência de
escorregamentos, sendo necessário considerar fatores como: propriedades dos
solos envolvidos, geometria do talude e uso do solo.
Observa-se a ocorrência de movimentações em cortes, aterros e encostas naturais, presentes em todas as formações geológicas do trecho da BR-376 em estudo.
Nesta primeira análise, não foi possível verificar uma tendência de ocorrência em
determinadas formações geológicas ou geometria transversal com as informações
obtidas até o momento.
As próximas etapas compreenderão a identificação em campo de depósitos ainda não relacionados no mapa geológico como, por exemplo, colúvios e tálus. O refinamento dos mapas temáticos auxiliarão na definição das áreas consideradas mais
críticas para então se realizar um detalhamento com perfilamento aéreo a laser
(LiDAR) que por sua vez proporcionará uma melhor discretização da morfologia do
terreno que agrega qualidade ao mapa de suscetibilidade.
Com base em áreas preliminarmente definidas como mais críticas, serão instalados pluviógrafos automatizados que alimentarão os mapas de índice de segurança
gerados. Os dados de pluviometria por eles obtidos, o modelo digital de elevação
obtido com o LiDAR e os parâmetros de resistência dos solos das diferentes regiões
geológicas subsidiarão novas avaliações de áreas de risco.
Um mapa de susceptibilidade será obtido a partir da combinação de vários
mapas onde serão atribuídas notas e pesos aos diversos fatores condicionantes da
instabilização. A qualidade deste produto está fortemente ligada à experiência e
quantidade de dados disponíveis e levantada no decorrer da pesquisa. Estudos correntes apontam que esta ferramenta representa uma rápida e rentável ferramenta
de triagem, possibilitando que gestores e planejadores concentrem os seus esforços
de investigação e verbas em áreas com maior potencial de ruptura durante o projeto de planejamento e operações de construção e manutenção.
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Resumo

Esta pesquisa busca atender a demanda na elaboração e otimização dos Programas
de Revestimento Vegetal, em especial, a seleção adequada das espécies vegetais,
para o controle de processos erosivos superficiais em encostas e áreas planas das
rodovias brasileiras. Foram escolhidas oito espécies nativas e implantadas em 64
parcelas de 2x3 metros em quatro blocos e duas áreas de concentração, áreas
planas e áreas em taludes. Nesta primeira fase do projeto, realizou-se o monitoramento da cobertura vegetal das espécies implantadas em áreas sem vegetação por
meio de fotografias digitais e análise digital de imagens. Os valores de cobertura
vegetal medidos de 15 em 15 dias foram analisados. Até o momento observa-se
que as espécies calopogônium muconoides e Sphagneticola trilobata apresentaram
os maiores valores de cobertura vegetal, sendo respectivamente: 23,64% e 18,69%
para as áreas planas e 57,1% e 27,6% para as áreas em taludes. Observa-se que as
espécies apresentaram melhor desempenho para as áreas em taludes, reforçando a
viabilidade do uso destas espécies para o controle de processos erosivos e cobertura
vegetal em taludes as margens das rodovias e em projetos rodoviários.
Palavras-chave
Bioengenharia, revegetação de estradas, erosão.

25

sumário

VIII Workshop RDT

Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora/Rio S. A. – CONCER

1. Introdução
O presente projeto de pesquisa tem por finalidade atender os seguintes requisitos:
, Atender as exigências dos requisitos das instruções e normativas do DNIT;
, Desenvolver tecnologia nacional, baseada no uso de espécies nativas com função de recobrimento vegetal de áreas de taludes e encostas naturais;
, Diminuir os impactos ambientais causados pela rodovia;
, Reduzir os custos operacionais de manutenção das áreas verdes das faixas de
domínio das rodovias;
, Reduzir o risco de perdas de solo por erosão em taludes de rodovias;
, Reduzir os riscos de incêndios ocasionados pela utilização de espécies exóticas
invasoras e propiciadoras de incêndios às margens das rodovias;
De acordo com o manual de revegetação rodoviária volume um, desenvolvido pelo
Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os recobrimentos vegetais arbóreo, arbustivo ou herbáceo
são considerados os processos mais eficientes para recuperação da bio-estrutura dos
solos expostos, os quais constituem o processo natural para se atingir os efeitos desejados na reabilitação ambiental das áreas afetadas pelas atividades rodoviárias.
No que se refere ao desenvolvimento de novas tecnologias de revegetação rodoviárias, o DNIT (2009), defende que: “Erosões, outrora generalizadas e frequentemente problemáticas, podem deixar de ocorrer, reduzindo sensivelmente o custo
de manutenção. A adoção de critérios de plantio e manutenção adequados para
as áreas planejadas de vegetação, associadas às operações inter-relacionadas,
possibilita no mínimo, a redução substancial no custo da manutenção que vem
sendo realizada. O uso da consorciação de espécies de gramíneas e leguminosas
na vegetação herbácea, além da redução ou eliminação radical das adubações de
manutenção, reduz ainda mais os custos de manutenção, para níveis condizentes
com a realidade econômica nacional”.
Na implantação dos projetos de revegetação devem-se obedecer aos critérios que
permitam o bom desempenho da rodovia. Assim, os elementos vegetais componentes do projeto devem garantir: condições adequadas de visibilidade por parte dos
usuários que percorrem a rodovia, redução do ofuscamento devido aos faróis de veículos, previsibilidade de percursos minimizando a monotonia, sinalização viva dos
diversos eventos da estrada, introdução de anteparos que, estrategicamente situados,
amorteçam o impacto de veículos, sombreamento de setores de áreas operacionais,
introdução de barreiras contra o vento, contenção dos taludes, combate à erosão e
ao assoreamento dos rios, que dizem respeito à proteção e manutenção da rodovia.
Entretanto, a falta de definição de critérios técnicos e de desenvolvimento de
tecnologia nacional na área de engenharia rodoviária, realizadas nos diversos ecossistemas através de plantios de espécies vegetais nativas, tem-se constituído em
uma grande lacuna e grande dificuldade na elaboração dos Programas de Revestimento Vegetal e na otimização dos processos de manutenção do recobrimento
vegetativo, em especial, a seleção adequada das espécies vegetais, assim como as
fontes de fornecimento de mudas (hortos florestais e viveiros), suas disponibilidades e potencial de oferta das referidas espécies vegetais nativas.

1.1. Estrutura da pesquisa
Esta pesquisa está estruturada para ocorrer em três fases distintas. A primeira fase
visa escolher e testar espécies nativas para o controle de processos erosivos superficiais em áreas planas às margens da rodovia e em áreas de taludes e encostas
naturais. A segunda fase tem por finalidade testar as melhores espécies, selecionadas na primeira fase do projeto, e testar a sua associação uma a uma, visando
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à viabilidade da utilização destas espécies em modelos consorciados. A terceira e
última fase do projeto tem por objetivo testar a melhor combinação das espécies,
testadas na segunda fase do projeto, utilizando como método de plantio, a técnica de hidro-semeadura, que será aplicada em um talude erodido às margens da
BR-040, administrada pela CONCER. Desta forma os dados e resultados apresentados neste trabalho se referem à primeira fase deste projeto.

2. Objetivo
Analisar e testar o desempenho de diferentes espécies vegetais nativas, em relação
às suas funções paisagísticas, de recuperação de áreas degradadas e de controle
de erosão de taludes em diferentes compartimentos ao longo da rodovia BR-040.

3. Métodos e Técnicas
O estudo foi realizado em área previamente selecionada, que por sua vez foi subdividida em duas áreas piloto, a área 1 se refere às áreas planas as margens da
rodovia e a área 2 envolve as áreas de taludes e encostas naturais. É importante
notar que a subdivisão em duas áreas distintas, permite a comparação dos resultados entre as duas áreas, o que significa que é permitido considerar cada área como
mais um fator de análise.
Os ensaios para cada área serão conduzidos através do método dos experimentos
fatoriais, que de acordo com Pimentel Gomes & Garcia (2002), nos permite testar
todas as combinações possíveis dos fatores em grupos organizados em blocos, em
um único procedimento.
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3.1 Seleção das áreas de implantação
A seleção das áreas para a implantação das unidades experimentais seguiu o esquema de compartimentalização das áreas ao longo da faixa de domínio da BR-040, o
qual definiu dois grupos distintos de áreas a serem testadas no experimento.
A compartimentalização das áreas ao longo da faixa de domínio, do trecho da
BR-040 de concessão da CONCER, foi definida a partir da subdivisão proposta pelo
DNIT (2009) para as áreas de implantação do revestimento vegetal na faixa de
domínio (Figura 1), a qual serviu de base para a compartimentalização proposta
nesta pesquisa.

sumário

Figura 1 - Distribuição
das Subáreas A, B, e C
na Faixa de Domínio
(Fonte: DNIT, 2009;
Manual de vegetação
Rodoviária volume 1).
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Considerando a subdivisão da faixa de domínio proposta pelo DNIT (2009), partiu-se de uma organização e sistematização do escopo desta pesquisa em duas
grandes áreas de concentração:
, Área 1 - Testar o desempenho de diferentes espécies vegetais nativas, em relação às suas funções paisagísticas, de recuperação de áreas degradadas nas áreas
marginais à rodovia e setores planos, após a crista e a saia dos taludes, com
exceção às áreas em taludes de corte e de aterro, e encostas; (Considera as subáreas A do DNIT1);
, Área 2 - Testar o desempenho de diferentes espécies vegetais nativas em relação às suas funções de recuperação de áreas degradadas e no controle de processos
erosivos em taludes de aterro, taludes de corte e encostas (Considera as subáreas B do DNIT).
A área selecionada (Figura 2) está localizada próximo à rodovia e apresenta todas
as características necessárias a implantação do projeto, como: diferentes compartimentos do relevo na mesma área, segurança 24 horas e proximidade à estrutura
logística da CONCER.
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Figura 2 – Área selecionada para a implantação do projeto e distribuição das parcelas de monitoramento.

3.2 Seleção das espécies
Para esta pesquisa foram selecionadas oito espécies, sendo uma a testemunha.
As espécies selecionadas estão listadas na tabela 1, a seguir. Para a escolha das
espécies foram utilizadas informações obtidas junto ao banco de dados sobre forrageiras tropicais (http://www.tropicalforages.info/). Além das informações do banco
de dados sobre forrageiras tropicais foram consultados o site da Embrapa Gado de
Corte, a base de dados da flora do Brasil do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o

Para os propósitos desta pesquisa não se considerou a subárea C do DNIT, por nesta área predominar a presença de espécies vegetais de porte arbóreo
e o escopo desta pesquisa se destina a pesquisar apenas espécies vegetais herbáceas.
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National Tropical Botanical Garden dos EUA. Fora a pesquisa realizada em banco
de dados, disponíveis na internet, foram realizadas consultas junto a especialistas com experiência na execução de pesquisas e projetos relacionados a seleção
de espécies e recobrimento vegetal de áreas degradadas, das áreas de Geotecnia,
Agronomia, Biologia, Zootecnia e Engenharia Florestal, das universidades: UFRJ,
UFRRJ e COPPE/UFRJ.

Tabela 1 - Lista das espécies selecionadas para o projeto.
Espécies

Nome vulgar

Brachiaria decumbens*

Braquiarão

Calopogonium muconoides

Calopogônio

Arachis pintoi

Amendoim Forrageiro

Paspalum notatum

Grama Batatais

Paspalum notatum (var. Saurae)

Grama Batatais Saurae

Sphagneticola trilobata

Margaridão

Stylosanthes macrocephala

Stylosante

Cissus Verticillata

Penicilina Natural
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* Espécie Testemunha
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3.3 Metodologia de análise de tempo de recobrimento
de área sem vegetação
A metodologia aplicada neste estudo baseia-se em estudo realizado por Patrício
(2009), que utilizou fotografias digitais e sistema de processamento de imagens na
avaliação de métodos de revegetação de áreas degradadas utilizadas na mineração
de níquel em Niquelândia, Goiás. A metodologia aplicada consiste na implantação de 64 parcelas 2x3 metros, onde serão implantadas oito espécies, sendo uma
das espécies a testemunha, em quatro blocos casualizados, para duas áreas de
concentração. A amostra testemunha foi selecionada dentre as espécies exóticas
comumente utilizadas na revegetação de taludes em rodovias.
O procedimento de avaliação da cobertura vegetal através das imagens digitais
será realizado por meio de métodos de classificação supervisionada de imagens
com o auxilio de software de tratamento de imagem. Para cada campanha de
monitoramento foi obtida uma imagem classificada em duas categorias distintas,
solo exposto e cobertura vegetal, ao final teremos o percentual de cobertura vegetal no tempo para cada um dos tratamentos.
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4. Resultados e discussão
Esta pesquisa tem por objetivo testar e avaliar o desempenho de diferentes espécies através do monitoramento de variáveis de interesse da engenharia ambiental
rodoviária. Nesta primeira fase do projeto a variável testada foi o crescimento da
cobertura vegetal em parcelas com dimensões de 3x2 metros. Foram montadas
64 parcelas, sendo 32 parcelas em área plana e 32 parcelas em área de taludes. A
seguir são apresentados os resultados obtidos para esta primeira fase.
Analisando os resultados para os valores médios de crescimento da cobertura
vegetal das parcelas, para as 8 medições, realizadas na área 1 (Tabela 2), observa-se que os tratamentos com os maiores valores de cobertura vegetal após 120
dias foram: T0 - Brachiaria decumbens (29,80%), T2 - Calopogonium muconoides
(23,64%) e T6 - Sphagneticola trilobata (18,69%).

Tabela 2 - Tabela contendo os valores de crescimento da cobertura vegetal para cada tratamento, obtidos nas oito
medições realizadas no período de dezembro de 2012 a abril de 2013, da área 1*.
1ª
medição

2ª
medição

3ª
medição

4ª
medição

5ª
medição

6ª
medição

7ª
medição

8ª
medição

T0 - Brachiaria decumbens

5,43%

11,01%

14,85%

16,69%

21,15%

28,07%

26,60%

29,80%

T1 - Paspalum notatum

2,17%

1,87%

3,48%

1,12%

5,33%

6,30%

8,40%

8,03%

T2 – Calopogonium muconoides

5,77%

12,68%

11,45%

16,33%

20,07%

21,30%

25,89%

23,64%

T3 - Arachis pintoi

0,87%

1,39%

1,76%

2,48%

5,90%

2,03%

5,03%

4,72%

T4 - Paspalum notatum var. saurae

1,01%

2,36%

2,27%

2,36%

9,12%

6,09%

8,98%

8,78%

T5 - Stylosanthes macrocephala

1,65%

1,62%

2,87%

1,08%

9,39%

5,30%

8,58%

7,87%

T6 - Sphagneticola trolibata

3,44%

4,63%

6,78%

9,21%

18,05%

17,28%

17,44%

18,69%

T7 - Cissus verticillata

2,29%

2,76%

5,96%

3,85%

12,93%

6,52%

7,38%

8,86%

Tratamentos

*As cores variam do vermelho, menor valor, para o verde, maior valor, os valores intermediários são coloridos em tons de
amarelo e alaranjado.

Além da cobertura vegetal ao final de 8 medições (120 dias), foi analisada a velocidade de crescimento de cada tratamento. Esta avaliação está resumida na figura
3. Através deste gráfico é possível destacar as três espécies com a maior taxa de
crescimento ao longo das 8 medições realizadas até o momento para a área 1. De
acordo com o gráfico os tratamentos com a maior taxa de crescimento da cobertura vegetal foram: T0 - Brachiaria decumbens, T2 – Calopogonium muconoides e
T6 - Sphagneticola trilobata.
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Figura 3 - Visualização de coordenadas paralelas do crescimento da cobertura vegetal da área 1.
Analisando os resultados para os valores médios de crescimento da cobertura
vegetal das parcelas, para as 8 medições, realizadas na área 2 (Tabela 3), observa-se que os tratamentos com os maiores valores de cobertura vegetal após 120 dias
foram: T0 - Brachiaria decumbens (59,4%), T2 - Calopogonio muconoides (57,1%),
T6 - Sphagneticola trilobata (27,6%) e T5 - Stylosanthes macrocephala (24,7%).
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Tabela 3 - Tabela contendo os valores de crescimento da cobertura vegetal para cada tratamento, obtidos nas 8
medições realizadas no período de dezembro de 2012 a abril de 2013, da área 2*.
1ª
medição

2ª
medição

3ª
medição

4ª
medição

5ª
medição

6ª
medição

7ª
medição

8ª
medição

T0 - Brachiaria decumbens

11,5%

21,2%

22,1%

37,4%

37,2%

40,1%

57,7%

59,4%

T1 - Paspalum notatum

1,7%

3,8%

4,6%

8,4%

8,0%

18,2%

17,0%

17,0%

T2 – Calopogonium muconoides

4,0%

7,4%

11,4%

16,6%

26,5%

27,0%

54,9%

57,1%

T3 - Arachis pintoi

1,4%

1,9%

2,2%

1,1%

4,1%

4,5%

2,9%

4,2%

T4 - Paspalum notatum var. saurae

0,6%

3,7%

4,0%

3,7%

5,4%

11,2%

13,4%

13,6%

T5 - Stylosanthes macrocephala

3,9%

6,2%

8,2%

10,2%

14,3%

17,1%

24,4%

24,7%

T6 - Sphagneticola trolibata

2,9%

5,5%

9,9%

10,5%

17,7%

18,3%

26,0%

27,6%

T7 - Cissus verticillata

2,6%

4,5%

4,9%

9,3%

11,9%

18,0%

13,9%

13,3%

Tratamentos
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*As cores variam do vermelho, menor valor, para o verde, maior valor, os valores intermediários são coloridos em tons de
amarelo e alaranjado.
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Além da cobertura vegetal ao final de 8 medições (120 dias), foi analisada a velocidade de crescimento de cada tratamento. Esta avaliação está resumida na figura
4. Através deste gráfico é possível destacar as três espécies com a maior taxa de
crescimento ao longo das 8 medições realizadas até o momento para a área 2. De
acordo com o gráfico os tratamentos com a maior taxa de crescimento da cobertura vegetal foram: T0 - Brachiaria decumbens, T2 – Calopogonium muconoides e
T6 - Sphagneticola trilobata.

Figura 4 - Visualização de coordenadas paralelas do crescimento da cobertura vegetal da área 2.
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Considerando as informações e os resultados obtidos, as espécies nativas testadas que apresentaram os melhores desempenhos em ordem hierárquica do maior
para o menor desempenho foram: T2 - Calopogonium muconoides, T6 - Sphagneticola trilobata e T5 - Stylosanthes macrocephala.
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Resumo

A contextualização da importância dos simuladores de direção realísticos, nas pesquisas sobre rodovias, remete obrigatoriamente aos estudos desenvolvidos pelo
Federal Highway Administration dos Estados Unidos em conjunto com o Strategic
Highway Research Program (SHRP), do Transportation Research Board (TRB), visando sempre à prevenção, mitigação de acidentes e estudos de cognição. Quase 15
anos se passaram desde as primeiras investidas destas Agências de Transportes
Americanas na utilização das tecnologias 3D e de simuladores de direção. No Brasil, entretanto, até o início do desenvolvimento desta pesquisa, nenhum passo foi
dado na direção de usar esta ferramenta para estudo do comportamento de condutores no tráfego - notadamente num país com grandes distinções regionais de
sua população, em comportamento e cultura. Esta pesquisa propõe o diagnóstico
e estudo da sinalização de trecho de cerca de 10 km da Rodovia BR-116 (Rodovia
Régis Bittencourt – Pista Sul) a partir de seu projeto geométrico em simulador de
direção realístico. Este trecho será percorrido virtualmente no simulador, por uma
amostra de condutores. A partir dos testes no simulador será avaliada a sinalização
existente, e frente aos resultados, serão propostas alterações além da consequente
descrição do comportamento dos condutores. A expectativa é a mitigação sensível
de acidentes registrados no trecho em estudo.
Palavras-chave
Simulador direção, sinalização, segurança viária, acidentes.
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1. Introdução
Mais de 1,2 milhões de pessoas morrem a cada ano nas estradas do mundo,
e entre 20 e 50 milhões sofrem lesões não fatais. No Brasil, as acanhadas
estatísticas oficiais indicam cerca de 37 mil mortos e 500 mil feridos por ano
(WHO, 2013). A contagem de feridos, a maioria de forma permanente, cria
um gigantesco contingente de incapacitados dependentes da previdência
social e do apoio de familiares.
A morte em decorrência da violência do trânsito já ultrapassa em números a
agressividade de doenças epidêmicas como a malária, a dengue e a gripe suína em nosso país. Atitudes e ações que visem a mitigação precisam ser implementadas com urgência, caso contrário, a violência no trânsito, até 2015, será a
principal causa do extermínio de seres humanos nos países em desenvolvimento.
O custo total estimado dos acidentes nas rodovias federais brasileiras em 2005
foi estimado em cerca de 6,5 bilhões de reais. O custo foi determinado com base
no tratamento e reabilitação das vítimas, na recuperação ou reposição dos bens
materiais danificados, no custo administrativo dos serviços públicos envolvidos e
nas perdas econômicas e previdenciárias (IPEA, 2006).
A partir desses dados pode-se constatar que os acidentes de trânsito representam um grande aumento nos gastos da saúde, fazendo com que as condições de
assistência aos acidentes e outros procedimentos tornem-se cada vez mais complicados de serem realizados.
A frota de veículos no Brasil cresce anualmente, porém, não há estudos de correlação entre as mortes causadas pelo trânsito e os veículos registrados. Canadá e
Estados Unidos têm aproximadamente 66% dos veículos das Américas e registram
28% de mortes causadas no trânsito. Por outro lado, o Cone Sul tem cerca de 20%
dos veículos e 36% de mortes causadas pelo trânsito (FERNÁNDEZ, 2013).
As pesquisas simulando casos de ambientes de condução monótona com propensão a fadiga do condutor têm obtido resultados satisfatórios, utilizando a chamada engenharia de baixo custo (JAMSON e MERAT, 2009). Outros estudos conduzidos por pesquisadores analisaram o desempenho do condutor em situações
de sonolência (HALLVIG et al., 2012), utilizando álcool (HELLAND et al., 2013) e
condutores idosos (LEE, 2003).

2. Objetivo
A pesquisa objetiva avaliar a dimensão e posicionamento físico da sinalização
implantada ou prevista em projeto através da análise estatística das reações de
testes com condutores no simulador de direção.

3. Motivação
Os acidentes de trânsito são o reflexo da crise de valores que afeta o país. Para
solucionar este grave problema social e de saúde é necessária uma abordagem
interdisciplinar, através de ações multissetoriais, que atuem diretamente no público-alvo - os pedestres e motoristas -, por fim, todos que fazem parte do trânsito
de alguma forma.
Com intuito de mudar esse panorama crítico a ONU (Organização das Nações
Unidas) proclamou a Década de Ações de Segurança no Trânsito (2011 a 2020) e
propôs um Plano de Ações para a Década a partir de intervenções em cinco pilares:
1 – Gestão da Segurança no Trânsito; 2 – Infraestrutura Viária Adequada; 3 – Segurança Veicular; 4 – Comportamento/ Segurança do Usuário; 5 – Atendimento Pré/
Hospitalar/Pós.
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Como a demanda de tráfego continua a aumentar e frente às possibilidades
limitadas para ampliar a infraestrutura rodoviária, várias tentativas estão sendo
realizadas para tornar o tráfego rodoviário seguro. Para isso é importante considerar o fator humano no projeto e operação das estradas. A introdução de sistemas
de suporte avançado, gestão de tráfego dinâmicos e complexos dependem de como
as pessoas se comportam e interagem nestes sistemas (HORST e HOGEMA, 2011;
GRANDA et al., 2011).
Neste contexto, o uso de simuladores de condução oferece vantagens em comparação com as medições na estrada, pois medidas diretas de comportamento
do condutor são obtidas em condições experimentais controladas (WINTER et al.,
2012; HONG et al., 2011; JAMSON, 2011; KEARNEY & GRECHKIN, 2011; RABAY et
al., 2013).
Além disso, a condução em um simulador de direção é segura e permite o uso de
cenários que seriam inapropriados para empregar na estrada – exemplificando: a
realização de testes com condutores falando ao celular ou sob determinados níveis
de álcool, idosos e deficientes físicos não poderiam ser realizados. Hoje, simuladores de condução fornecem condições visuais, auditivas e sensações cinestésicas que
imitam a condução do carro real, de modo que a habilidade de condução e estilo
pode ser medida em condições realísticas (WINTER, 2012).
Diversas razões justificam o uso de simuladores de direção em estudos de tráfego, na avaliação do projeto geométrico, na investigação do uso de dispositivos de
segurança e na sinalização, pois permitem avaliar os sistemas que ainda não foram
implantados e são caros para serem construídos apenas para teste, bem como nos
estudos do comportamento do usuário na via.

Concessionária Autopista Régis Bittencourt S. A.
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4. Área de Estudo
O trecho de estudo inicia-se no km 509 e segue até o km 518+400, Pista Sul da
Rodovia BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), município de Cajati, estado de São
Paulo e encontra-se sob a responsabilidade da Concessionária Autopista Régis Bittencourt (Figura 1).
Neste trecho não há áreas urbanas e o limite de velocidade permitido é de 60
km/h para caminhões e 80 km/h para veículos de passeio.

Figura 1 – Localização do Trecho de Estudo. (Fonte: Google Earth)
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5. Metodologia
A pesquisa está dividida em diversas etapas distintas: na primeira etapa será
realizado o levantamento e análise dos acidentes ocorridos no trecho, identificação dos pontos críticos e provável causa dos acidentes. A etapa seguinte
consiste da montagem e instalação do simulador de direção em sala apropriada
para monitoramento e execução dos testes. Concomitante à montagem do
simulador, os cenários em 3D dos trechos serão gerados, a partir das informações levantadas em projeto (arquivo DWG), levantamento topográfico complementar in loco aliado ao cadastro da sinalização existente, filmagem do trecho
e cadastro físico da plataforma. A seguir serão definidos os experimentos e
variáveis a coletar, escolha e recrutamento de indivíduos para as simulações e
análises estatísticas dos resultados. Na etapa final será realizada a avaliação
das ações implementadas, visando concluir sobre a eficácia das mesmas e posterior aplicação no trecho de estudo.

5.1. Participantes
Os participantes desta pesquisa serão selecionados através de um recrutamento seletivo, objetivando avaliar uma amostra populacional representativa para análise estatística. O recrutamento irá abranger condutores com
experiência e iniciantes, faixas etárias variáveis e gênero. Cada participante responderá a um questionário para cruzamento com dados das variáveis
coletadas durante os testes.
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5.2. Simulador de Condução
Nesta pesquisa será utilizado um simulador de nível intermediário. Os dispositivos de controle: volante, câmbio manual e pedais (freio, acelerador e embreagem)
serão acoplados dentro de um cockpit adaptado a partir de um carro (Figura 2). Os
dados coletados dos dispositivos serão monitorados e armazenados, parametrizados ao cenário de teste, para posterior análise.

Figura 2 – Teste em
simulador de direção
realizado em congresso
na Arts et Métiers
ParisTech
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As reações dos condutores, para fins de estudo sobre o comportamento do condutor brasileiro serão feitos por meio de câmeras especiais que registram os movimentos da retina e reações expressadas pela face (Figura 3).

Figura 3 - Registro
da captação dos
movimentos da retina
para identificação do
comportamento do
condutor

A visão que o condutor terá da via é projetada em tempo real em telas ou monitores. O cenário da rodovia é criado a partir de renderização dos arquivos de projeto
geométrico inserindo elementos desejáveis (placas, árvores, topografia, barreiras de
concreto, defensas metálicas, etc).
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5.3. Procedimentos dos Testes
Os testes serão realizados em duas etapas distintas. Na primeira fase, os participantes avaliarão através do simulador o cenário atual do trecho de estudo.
O cenário utilizado durante a simulação representa fielmente o trecho de estudo
nas condições que se encontra atualmente, com toda a sinalização horizontal e
vertical aferida através do levantamento em campo com GPS.
Os resultados obtidos e analisados estatisticamente, embasarão a montagem do cenário da segunda fase. Nesta etapa serão feitas alterações na
sinalização horizontal e vertical gerando-se um novo cenário e testado com
outros participantes.
O cenário manterá todas as características geométricas do trecho de estudo, e serão alterados apenas elementos da sinalização horizontal e vertical
- com o intuito de auxiliar e influenciar o motorista durante a condução -,
em trechos críticos.
Com base na análise estatística dos cenários testados, serão apresentadas propostas de projeto de sinalização horizontal e vertical para implementação no trecho de estudo. Esta fase será acompanhada através dos registros de acidentes para
validação dos resultados obtidos no simulador.
Em todas as fases de testes no simulador, os participantes deverão se familiarizar
com o simulador, para isso utilizarão o equipamento com cenários alternativos, por
um tempo médio de 20 min.
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6. Procedimentos para Coleta de Dados
A pesquisa segue o cronograma previsto e as atividades começam a gerar dados
que irão alimentar os softwares do simulador de direção e servirão de subsídio para
as análises previstas no projeto.
Dentre as atividades, executou-se a demarcação do trecho de estudo, de 100 em
100 metros, junto ao bordo direito, repetindo-se sempre o km inteiro para auxiliar
a identificação precisa da quilometragem de ocorrência dos acidentes (Figura 4).

Figura 4 – Demarcação junto ao bordo direito
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Com vistas a salientar para o pessoal de apoio em pista à necessidade da correta
e precisa demarcação do local dos acidentes, realizou-se na sede da Concessionária
Autopista Régis Bittencourt, na cidade de Registro, uma apresentação e capacitação dos membros da equipe (Figura 5).
sumário
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Para fins de cadastro da situação física do trecho e de seu entorno realizou-se
filmagem com filmadora acoplada no vidro dianteiro esquerdo do motorista para
a geração de vídeo a partir do ponto de vista do motorista. Sendo executadas
duas filmagens nas faixas de rolamento (direita e 3ª faixa) a uma velocidade
média de 60 km/h, em condições de tempo bom e sem chuva, em período diurno
e noturno (Figura 6).

Figura 6 – Filmadora
acoplada ao veículo
para execução de
filmagem do trecho.

Uma etapa importante executada diz respeito à sinalização existente, foco principal desta pesquisa. Realizou-se levantamento e cadastro fotográfico das placas
de sinalização de trânsito através de GPS e cadastro dos dispositivos de segurança
(Figuras 7 e 8).
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Figura 7 – Placa de
Pista Sinuosa no km
509,114
sumário

Figura 8 – Placa de
Velocidade no km
510,759
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Os dados dos acidentes ocorridos no ano corrente são recebidos mensalmente, tabulados e comparados com dados de anos anteriores. Dentre as informações
repassadas estão: quilometro da ocorrência, tipo de acidente, causa provável, tipo
de veículo, etc. Atribui-se a redução de acidentes ocorridos entre os anos de 2011 e
2012 às intervenções realizadas pela Concessionária (Figura 9).

Figura 9 – Total de
Acidentes ocorridos
por mês/ano no
trecho de estudo
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A identificação de pontos críticos e a causa provável dos acidentes no ano corrente (2013) estão sendo estudadas e avaliadas para posterior tomada de decisão
de procedimentos a serem adotados para mitigar os acidentes.

7. Considerações Finais
O uso de simuladores de direção tem se tornado uma importante ferramenta para
o desenvolvimento de estudos relativos à avaliação de aspectos de projeto que
influenciam na segurança viária, principalmente em nível internacional. Sua aplicação torna possível a emulação funcional de um cenário real, sem o risco de acidentes e/ou lesões aos condutores e com custos diminuídos, o que se configura
como uma grande vantagem em relação aos testes em campo – por mais que
surjam outros empecilhos, como a dificuldade de elaborar modelos digitais e a
necessidade de validar resultados.
A aplicação do simulador de direção permite avaliar diversas alternativas de projeto geométrico e de sinalização antes de sua implantação. Com isso, é possível
efetuar uma análise comparativa das alternativas, resultando na escolha daquela
que permita um tráfego mais seguro pela via, além de gerar economia de tempo e
custos nas fases de projeto e execução das obras, diminuindo-se retrabalhos com a
identificação de erros previamente.
Entende-se que o uso de simuladores de direção, principalmente durante a fase de
concepção do projeto viário, pode contribuir fortemente para a melhoria dos aspectos
de segurança e otimização dos custos. Para isso, é necessário um maior desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos ao tema no Brasil, (tanto em meio acadêmico
como nas empresas de projeto) que usem como referência as linhas de pesquisa já
desenvolvidas internacionalmente, adaptadas às condições e necessidades locais.
As pesquisas deste projeto encontram-se na fase de coleta de dados de acidentes, após a nova demarcação in loco e explanação das necessidades da exatidão
do registro.
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Resumo

Este artigo apresenta uma análise da aplicação de estratégias de gerenciamento
ativo de tráfego, com enfoque na estratégia do uso temporário do acostamento.
O artigo faz uma revisão do estado da arte e da prática em gerenciamento ativo
de tráfego, e relata também o estudo de caso da implantação de um trecho piloto da estratégia do uso temporário do acostamento. O trecho piloto analisado é
referente ao segmento do km 1,5 ao km 19 da rodovia BR-290/RS, que é operada
pela concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S/A – CONCEPA. Usando uma
série de técnicas e estratégias de gestão, o gerenciamento ativo de tráfego busca
melhorar as condições do tráfego durante os horários mais congestionados ou nos
locais mais congestionados. A estratégia do uso temporário do acostamento tem
o objetivo de fornecer uma faixa adicional de rolamento na plataforma de pavimentação existente, para oferecer uma maior capacidade durante um congestionamento ou em períodos que as vias estão sobrecarregadas. Este artigo caracteriza
as estratégias de gerenciamento ativo de tráfego, e apresenta uma discussão dos
casos implantados em países da Europa e Estados Unidos. Uma discussão sobre
a implantação do uso temporário do acostamento no trecho piloto apresenta os
impactos do uso desta estratégia nas condições operacionais da via. Um modelo de
simulação foi desenvolvido, através do software VISSIM, com o objetivo de representar as condições operacionais da rodovia. Através deste modelo, foi possível
comparar o trecho operando sem o uso do acostamento, e com o acostamento
adaptado para receber o tráfego.
Palavras-chave
Gerenciamento ativo de tráfego; uso temporário do acostamento; BR-290/RS.
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1. Introdução
O aumento da frota e do número de viagens motorizadas tem intensificado a
necessidade de promover ações mais efetivas para reduzir impactos negativos do
tráfego. Os recursos para ampliar a infraestrutura viária são limitados, e insuficientes para acompanhar o aumento do tráfego. Os países com melhores condições tecnológicas apresentam uma forte tendência de investimento em técnicas
de gerenciamento de tráfego apoiadas em sistemas inteligentes, subsidiados por
coleta de dados, processamento de informações, sistemas de decisão e informação
a usuários. Estes sistemas inteligentes são chamados de sistemas de gerenciamento
ativo de tráfego.
O gerenciamento ativo de tráfego é capaz de melhorar as condições do
tráfego durante os horários mais congestionados ou nos locais mais congestionados, usando uma série de técnicas de gestão em tempo real, incluindo
harmonização da velocidade e o uso temporário do acostamento como faixa
auxiliar, para melhorar o rendimento e a capacidade (Federal Highway Administration, 2011).
No Brasil, o uso de estratégias de gerenciamento ativo de tráfego não é ainda
uma prática corrente. O comportamento e a intensidade do tráfego nas autoestradas brasileiras fazem do país um bom candidato a receber estas estratégias inovadoras. O comportamento do tráfego nas autoestradas é heterogêneo,
e cada faixa possui médias de velocidades, intensidades de fluxo e composições
de tráfego diferentes. O gerenciamento ativo de tráfego pode oferecer benefícios
ao harmonizar as velocidades entre as faixas e assim retardar o aparecimento de
colapso no fluxo, reduzir o número de ultrapassagens e o risco de colisões. Com
o uso temporário do acostamento é possível oferecer uma capacidade adicional
em períodos congestionados.
Este artigo tem como objetivo descrever as tendências atuais do gerenciamento
ativo de tráfego, apresentando seus propósitos e definições, além de uma discussão
de casos já implantados. Este artigo também apresenta uma análise da implantação do uso temporário do acostamento em um trecho piloto da rodovia BR-290/
RS, operada pela concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S/A – CONCEPA.
Através da simulação do trecho em estudo, foi realizado um estudo para avaliar os
prováveis benefícios para os usuários da rodovia. O artigo apresenta uma análise
comparativa da simulação do trecho da rodovia com e sem a utilização temporária do acostamento para o tráfego observado no dia da operação. A seção 2
deste artigo apresenta uma revisão bibliográfica, trazendo as estratégias usadas
no gerenciamento ativo de tráfego, bem como seus desafios e benefícios. A seção
3 traz uma análise da implantação do uso temporário do acostamento no trecho
piloto da BR-290/RS, bem como uma simulação do trecho em estudo. Conclusões
são apresentadas na seção 4.

2. Gerenciamento ativo de tráfego
O gerenciamento ativo de tráfego envolve um conjunto de técnicas que tem
por objetivo gerenciar dinamicamente congestionamentos recorrentes e não
recorrentes com base nas condições de tráfego existentes. Esta abordagem
consiste em uma combinação de estratégias operacionais que, quando implantadas em conjunto, ajudam a aperfeiçoar a operação da infraestrutura existente e oferecem benefícios mensuráveis para a rede de transporte (Federal
Highway Administration, 2007).
Os objetivos principais do gerenciamento ativo de tráfego são: reduzir o congestionamento; reduzir a variabilidade das velocidades; reduzir o stress dos usuários; aumentar a capacidade; tornar o tempo de viagem mais confiável; melhorar
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a segurança, reduzindo o número e a gravidade dos acidentes; tornar o tempo de
resposta mais rápido em acidentes; tornar o uniformizar o comportamento dos
condutores; reduzir ruídos e emissões; e possibilitar uma informação cada vez
maior para os usuários (Grant, 2007).

2.1. Estratégias do Gerenciamento Ativo de Tráfego
As principais estratégias do gerenciamento ativo de tráfego são a harmonização da velocidade e o uso temporário do acostamento. Na prática, estas estratégias são implantadas através de um conjunto de medidas de apoio, como o
gerenciamento de faixas e o uso de painéis de mensagens variáveis. Painéis de
mensagens variáveis são utilizados para orientar os usuários sobre a velocidade permitida na via, alertar sobre a ocorrência de acidentes, obras, e quais
faixas estão disponíveis para uso. No caso do uso temporário do acostamento,
é possível informar ao usuário com antecedência quando este estará disponível
(Federal Highway Administration, 2007).

2.1.1. Harmonização da Velocidade
Os sistemas de harmonização da velocidade estabelecem limites de velocidade
variável, com base nas condições de tráfego existentes. Os limites de velocidade podem ser reduzidos quando as condições da autoestrada são inadequadas
para trafegar em altas velocidades, tais como durante mau tempo, quando há
incidente ou congestionamento em segmentos específicos, a fim de reduzir a
probabilidade de acidentes e proporcionar uma maior fluidez do tráfego (Sisiopiku et al., 2009). A harmonização da velocidade pode também levar à redução
dos headways entre veículos, contribuindo para aumentar a capacidade da via
(Chang et al., 2011).

2.1.2. Uso Temporário do Acostamento
O uso temporário do acostamento tem por objetivo fornecer faixas adicionais de
rolamento na plataforma de pavimentação existente, permitindo aos veículos o uso
dos acostamentos da esquerda ou da direita em condições específicas. A operacionalização é controlada por meio de sinais, dinamicamente variáveis, que informam
aos motoristas que a faixa do acostamento está liberada para o tráfego em um
determinado segmento. O uso temporário do acostamento contribui para aumentar o desempenho das autoestradas, fornecendo capacidade adicional durante um
congestionamento ou em horários de pico em que as vias estão sobrecarregadas
(Sisiopiku et al., 2009).
O uso temporário do acostamento é geralmente implantado em conjunto com
harmonização da velocidade. Usa-se harmonização da velocidade para reduzir as
velocidades praticadas antes da liberação do uso do acostamento (Kuhn, 2008). A
velocidade deve ser reduzida para manter condições compatíveis com volumes elevados. Portanto, reduzir a variabilidade das velocidades é um componente essencial
para a confiabilidade e manutenção do fluxo de tráfego (Ungemah e Kuhn, 2009).
A utilização do acostamento como uma faixa de tráfego segura, deve atender
a alguns requisitos geométricos. Segundo Sisiopiku et al. (2009), o acostamento
deve: ser contínuo; possuir sempre a mesma largura total; satisfazer os requisitos
de projeto similar para as outras faixas de tráfego; e ser projetado para suportar
tráfego de carga e veículos pesados.
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2.2 Análise e Discussão dos Casos Implantados
Alguns países da Europa, assim como os Estados Unidos, têm implantando
medidas de gerenciamento ativo de tráfego em suas autoestradas. O precursor deste sistema foi a Inglaterra, e logo, estas medidas foram implantadas
também na Alemanha, Holanda, Grécia, Suécia, Dinamarca, e posteriormente
nos Estados Unidos. Uma análise dos benefícios da implantação do gerenciamento ativo de tráfego na Europa, publicada pela Federal Highway Administration (2007) aponta uma redução de 10 a 30% nas colisões primárias;
redução de 30 a 50% nas colisões secundárias; diminuição do tempo de
atendimento aos incidentes devido à detecção mais rápida e melhor acessibilidade ao local dos incidentes; redução de 10 a 30% nos tempo de viagem;
e aumento do fluxo em zonas congestionadas.
A Inglaterra implantou o gerenciamento ativo de tráfego com o objetivo de
aumentar a segurança e a capacidade das vias, diminuir os congestionamentos
e melhorar a confiabilidade das viagens (Grant, 2007). Alguns dos impactos
mensurados da implantação das medidas de gerenciamento ativo de tráfego na
Inglaterra incluíram: redução da variabilidade do tempo de viagem durante os
dias da semana em cerca de 22%; redução da média de acidentes com danos
pessoais de 5,1 para 1,8 por mês; aumento da velocidade média do tráfego em
8 km/h. Adicionalmente, pesquisa com usuários indicou que 68% dos entrevistados se sentiam melhor informados sobre as condições de tráfego (Federal
Highway Administration, 2011).
Na Alemanha, o gerenciamento ativo de tráfego foi implantado com o objetivo
de aumentar a capacidade e melhorar a segurança de suas autoestradas. Avaliação
realizada por Geistefeldt (2011) nas autoestradas da Alemanha mostra que o uso
da harmonização da velocidade levou a uma menor variação na capacidade da via
e redução do risco de ocorrer colapsos no fluxo. A capacidade de uma autoestrada
com três faixas aumentou de 20 a 25% com o uso temporário do acostamento
(Geistefeldt, 2012).
Na Holanda, o gerenciamento ativo de tráfego foi implantado com o objetivo
principal de garantir a circulação segura e ininterrupta do tráfego. Eliminar gargalos, melhorar o fluxo e melhorar a comunicação com os usuários, garantindo assim
viagens confortáveis, foram outros objetivos da implantação do gerenciamento
ativo de tráfego (Federal Highway Administration, 2007). Usuários apontam uma
melhor reação para as informações recebidas através dos painéis de mensagem
variáveis (Middelham, 2006).
Nos Estados Unidos, a implantação do gerenciamento ativo de tráfego teve
como objetivo a redução do congestionamento, para maximizar a eficiência
dos veículos durante todos os períodos do dia. Várias agências estaduais de
transportes do país estão usando estratégias de gerenciamento ativo de tráfego para minorar o congestionamento de suas autoestradas. Os estados da
Virginia, Texas, Michigan, Colorado, Washington, Washington D.C., Califórnia,
Missouri e Minnesota são os precursores no uso do gerenciamento ativo de
tráfego nos Estados Unidos (Sisiopiku et al., 2009). Destacam-se os impactos
registrados no estado de Washington; trechos com harmonização da velocidade foi reportado uma redução de 16% nas colisões e 30% nos ferimentos
em colisões; em trechos com painéis de mensagens variáveis houve redução
de 15% nas colisões; além da redução do congestionamento e aumento da
capacidade (Jacobsen e Farradyne, 2008).
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3. Análise da implantação do uso
temporário do acostamento em um
trecho piloto da BR-290/RS
Diante do crescimento da frota nacional, da conclusão em 2010 da duplicação da
BR-101/RS entre Osório e Torres e da construção do Acesso da RSC-101 à rodovia
no km 4,5, as três faixas da Free Way passaram a receber uma demanda adicional de veículos e apresentar congestionamentos, principalmente nos retornos dos
feriados e finais de semana do verão.
No dia 1º de janeiro de 2013, o congestionamento do retorno do litoral atingiu
22 quilômetros na BR-101/RS, chegando ao túnel de Morro Alto. A situação gerou
desconforto e atraso dos motoristas para retornar à capital e região metropolitana
de Porto Alegre. Este cenário motivou a análise de soluções para evitar a mesma
situação no tráfego na semana do carnaval, que também é marcada por uma grande concentração de motoristas no litoral norte do Estado.
O trecho piloto com a implantação da estratégia do uso temporário do acostamento é referente ao segmento do km 1,5 ao km 19 da rodovia BR-290/RS. Os
limites de velocidade para o trecho em estudo são de 110 km/h para veículos leves
e 90 km/h para veículos pesados. Este segmento possui três faixas de tráfego, com
exceção do primeiro quilômetro do trecho que possui quatro faixas de tráfego. A
Figura 1 apresenta: (a) largura das faixas sem o uso do acostamento; (b) largura das
faixas adaptada para o uso do acostamento.

Figura 1: (a) largura das faixas
sem o uso do acostamento;

(b) largura das faixas adaptada
para o uso do acostamento

O segmento em estudo possui dois acessos. O primeiro acesso é localizado
no km 1,5, no cruzamento da rodovia ERS-030 com a BR-290. O segundo
acesso é localizado entre os km 04 e 05, no cruzamento da rodovia RSC-101
com a BR-290.
A estratégia do uso temporário do acostamento foi implantada no dia 17
de Fevereiro de 2013, com o objetivo de fornecer uma faixa adicional de rolamento na plataforma de pavimentação existente, para oferecer uma maior
capacidade durante períodos em que a via estava sobrecarregada. Por questões de segurança, o limite de velocidade para a faixa do acostamento foi de
70 km/h. Com o objetivo de analisar os impactos do uso desta estratégia nas
condições operacionais da rodovia foi desenvolvido um estudo com modelagem de simulação de tráfego. Através de cenários construídos com a utilização do modelo VISSIM, foi possível traçar uma comparação entre a operação
do trecho com o uso do acostamento e sem o uso do acostamento. A Figura
2 apresenta imagens da rodovia sem o uso do acostamento, e adaptada para
operar com o uso do acostamento.
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Figura 2: Rodovia sem
o uso do acostamento,
e adaptada para uso
do acostamento

3.1. Condições Operacionais da Rodovia Com a
Implantação da Estratégia do Uso Temporário do
Acostamento
Devido ao volume adicional de veículos do acesso entre os km 04 e 05, este ponto
caracteriza um gargalo na rodovia. Este acesso foi bloqueado nos períodos em
que o uso do acostamento esteve em operação. O bloqueio foi realizado com o
objetivo de eliminar potenciais conflitos entre os fluxos da rodovia e do acesso,
reduzindo a probabilidade de ocorrência de colapso do fluxo, que acarreta bruscas quedas de velocidade.
A Tabela 1 apresenta um cronograma dos horários e das operações realizadas
para a implantação do uso temporário do acostamento.
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Tabela 1: Cronograma dos horários e das operações realizadas
Horário

Operações Realizadas

17:00

Implantadas sinalizações informando do bloqueio
no acesso da RSC-101 entre os km 04 e 05

17:00

Realizado bloqueio do acesso da RSC-101

17:47

Liberação do uso do acostamento
como faixa de tráfego

20:30

Interrupção do uso do acostamento
como faixa de tráfego

21:10

Acesso da RSC-101 liberado para o tráfego

Para a operação do uso do acostamento, foram implantados pórticos sinalizadores, placas de sinalização, tachas refletivas no pavimento, além da construção de
novos refúgios. O pavimento também recebeu pintura para adequação do acostamento como faixa de rolamento. As viaturas de atendimento emergencial ficaram
posicionadas na pista capital/litoral, para ingresso na pista contrária através dos
retornos operacionais. Em média, a cada quatro quilômetros, uma viatura estava
posicionada para atendimentos de emergências médicas ou mecânicas. Através
de um centro de controle de operações, a rodovia é monitorada por câmeras que
auxiliaram na operação do uso temporário do acostamento. As Polícias Rodoviárias
Federal e Estadual participaram da implantação e operação desta estratégia.
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3.2 Análise das Condições Operacionais da Rodovia
A Figura 3 apresenta as velocidades médias e volumes dos veículos durante o dia
17 de Fevereiro de 2013, para os km 1,5 e 05. As faixas são numeradas da esquerda
para a direita, sendo o acostamento denominado Faixa 4. Os dados de volume e
velocidade provenientes de laços indutivos localizados nos km 1,5, e 05 estão agrupados em intervalos de 5 minutos.
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Figura 3: velocidades médias e volumes durante o dia 17/03/2013, para os km 1,5 e 05
Existe uma diferença significativa entre as velocidades e intensidades de
fluxo das três faixas. A primeira faixa da esquerda – Faixa 1, apresenta as
maiores velocidades, enquanto a faixa da direita – Faixa 3, apresenta as
menores velocidades. Um ponto importante é o fato de que a Faixa 3 recebe
grande parte do tráfego de caminhões e ônibus, o que influencia na redução da intensidade de fluxo e das velocidades, uma vez que os limites de
velocidade são diferentes para veículos leves e pesados. Nesta faixa também
predominam veículos leves lentos que trafegam com velocidades muito inferiores às máximas regulamentadas. No km 1,5, as médias de velocidade são
menores, devido ao tráfego proveniente das duas faixas do acesso, onde as
velocidades são menores.
Conforme apontado por Caleffi et al. (2012), o tráfego na rodovia BR-290
não é homogêneo. Cada faixa de tráfego possui médias de velocidades,
intensidades de fluxo e composições de tráfego diferentes. Assim, as estratégias de gerenciamento ativo de tráfego podem minorar o aparecimento de
colapsos no fluxo nesta rodovia ao harmonizar as velocidades das faixas de
tráfego, além de oferecer uma capacidade adicional com o uso temporário
do acostamento.
Nos km 1,5 e 05 houve um pequeno período no qual ocorreu um fenômeno
de colapso de fluxo. Este fenômeno se caracteriza por uma brusca queda na
velocidade e no fluxo, e um aumento na densidade de veículos. Após o início do colapso no fluxo, o uso temporário do acostamento foi liberado, e as
condições do tráfego se regularizaram. Com o liberação do acostamento foi
possível elevar as velocidades médias e proporcionar um aumento na capacidade, e assim manter a rodovia operando em condições satisfatórias, sem
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novas ocorrências de novos colapsos no tráfego.
No km 05, os laços indutivos estão localizados logo após o acesso com a
BR-290, desta forma as velocidades da Faixa 4, utilizada por veículos que
acessam a rodovia, são menores. Quando o tráfego no acesso é bloqueado, a
Faixa 4 passa a receber o tráfego do acostamento, e com isso as velocidades
médias registradas aumentam.
No dia analisado, a rodovia operou na sua capacidade por um curto período de
tempo. Estas condições ocasionaram um curto período de colapso e, com isso, a
operação do uso do acostamento. Para fazer uma análise mais abrangente do uso
temporário do acostamento e caracterizar as condições operacionais da rodovia
com esta estratégia, foi realizada uma modelagem do trecho em estudo através do
software de simulação VISSIM.

3.3 Simulação do Trecho Piloto
A simulação possibilitou a comparação entre as condições operacionais do
trecho piloto com a operação temporária do acostamento e as prováveis condições que a rodovia apresentaria se a medida não tivesse sido implantada. A
modelagem representa 8 horas de simulação, e está dividida em dois cenários
(A e B). O cenário “A” representa a rodovia operando sem o uso do acostamento. O cenário “B” reproduz a operação da rodovia com o uso temporário
do acostamento. Os dois cenários apresentaram o mesmo perfil de demanda
observada no dia da implantação do teste. Os procedimentos operacionais
simulados no cenário “B” obedeceram ao cronograma das ações realizadas
para as operações de abertura do acostamento na rodovia no dia 17 de Fevereiro de 2013 (Tabela 1). O modelo de simulação foi calibrado conforme procedimentos descritos em Caleffi et al. (2012).
A Figura 4 apresenta uma imagem do modelo simulado, referente ao trecho
do acesso entre os km 04 e 05. Em vermelho são destacados os quatro pontos de
coleta de dados no modelo.
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Figura 4: Trecho do modelo de simulação
Devido ao tráfego adicional do acesso da RSC-101, este ponto caracteriza um
gargalo na rodovia. Ao operar temporariamente o acostamento e bloquear o tráfego no acesso, este gargalo é eliminado, e as médias de velocidade se mantém
elevadas, mesmo nos períodos em que a via opera na sua capacidade. Com isso, a
incidência de colapsos no fluxo é reduzida.
A Figura 5 apresenta os resultados das simulações “A” e “B”, que representam respectivamente a rodovia operando sem o uso do acostamento, e com o
uso temporário do acostamento. Uma comparação das velocidades médias e
dos volumes é apresentada para os dados coletados no modelo nos pontos de
entorno do acesso da RSC-101. Cada ponto corresponde à média dos veículos
a cada dois minutos.
Através dos resultados de simulação, é possível perceber os efeitos da liberação
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Figura 5: Resultados das simulações “A” e “B”, para o ponto de coleta do Acesso
temporária do acostamento sobre o trecho analisado. Ao realizar o bloqueio do
acesso às 17:00 horas, e posteriormente liberar o uso do acostamento às 17:47
horas, as velocidades médias se mantiveram elevadas e não foi observada a reincidência de colapso do fluxo no trecho. O volume também se manteve em níveis elevados por um período maior. A comparação dos cenários de simulação indica que a
adoção das medidas evitou que a rodovia permaneça em estado de colapso por um
longo período. A Figura 8 apresenta uma comparação das velocidades simuladas.
São apresentados os resultados das simulações “A” e “B”, com uma comparação das
velocidades dos quatro pontos de coleta de dados.
Assim como no acesso, os outros pontos de coleta também apresentam impactos
positivos com o uso temporário do acostamento. É possível notar os efeitos que o
gargalo tem a montante (km 4,5 e km 04), e que estes efeitos são menores à medida que os pontos de coleta ficam mais distantes do gargalo. Em todos os pontos
de coleta, quando o acostamento está em operação, e as velocidades médias se
mantem em níveis elevados.
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4. Conclusão
Este artigo apresentou uma revisão bibliográfica das tendências atuais do gerenciamento ativo de tráfego, trazendo as estratégias usadas para melhorar a segurança, diminuir o congestionamento e a variabilidade das velocidades, aumentar a
capacidade e melhorar a confiabilidade dos tempos de viagens. Este artigo também
apresentou uma análise da implantação do uso temporário do acostamento em um
trecho piloto da rodovia BR-290, que demonstrou melhorias nas condições operacionais do tráfego. Através de uma simulação do trecho em estudo, foi apresentada
uma simulação das condições da rodovia sem o uso temporário do acostamento, e
com a rodovia adaptada para receber o uso do acostamento.
A análise dos dados coletados apontou que a implantação do uso temporário
do acostamento apresenta resultados positivos na operação do tráfego. Após a
implantação do sistema, a rodovia operou com níveis de velocidades mais elevados
do que teria ocorrido caso o esquema não tivesse sido implantado.
Pelas câmeras de monitoramento da rodovia e pela operação especial organizada
pela concessionária, foi possível notar uma boa conduta e um bom entendimento
dos motoristas no uso do temporário do acostamento. A ação foi aprovada pela
comunidade gaúcha, usuários da rodovia e pela imprensa, que observaram a otimização do tempo de viagem e a melhoria das condições do tráfego no retorno do
litoral norte do Estado.
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Resumo

Apresenta-se proposta de um sistema gerencial de informações que está em
desenvolvimento para gestão de intervenções em encostas e taludes da BR-116/
RJ (SGGR116). Este procedimento dará apoio à tomada de decisão e é fundamentado nos moldes de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Auxiliará no controle e gerenciamento do conjunto de dados e permitirá com maior facilidade a
elaboração de mapas, análises de susceptibilidade e mecanismos que governam a
instabilização de taludes. Através da utilização de mecanismos de análise espaço-temporal busca-se a minimização dos riscos de acidentes, redução de custos e
estabelecimento de padrões adequados de segurança.
Palavras-chave
Banco de dados, WebGIS, taludes, encostas, gerenciamento de riscos.
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1. Introdução
Trechos da rodovia BR-116/RJ vêm sendo investigados e monitorados desde o
início da concessão. Busca-se a mitigação de riscos geotécnicos envolvendo
encostas e taludes, e obras de contenção. A estas informações somam-se também os estudos e projetos geotécnicos realizados pelo DNER ao longo de anos.
Basicamente, a base de dados é composta por sondagens, ensaios laboratoriais
e in situ, registros de deslizamentos, pluviometria, piezometria, inclinometria,
levantamentos plani-altimétricos, mapas temáticos, memórias de cálculo,
relatórios técnicos, teses, projetos, monitorações de riscos de deslizamentos e
outros. Busca-se organizar e estruturar tais informações para armazená-las em
base geográfica e banco de dados, gerenciados por um sistema que possibilite o
acesso fácil e rápido à consulta de dados espaço-temporais de qualquer lugar
que tenha acesso a internet.
Ao longo do trecho de concessão da BR-116/RJ têm-se três grandes compartimentos geomorfológicos contrastantes - Baixada da Baía de Guanabara (km 104 ao 144); Escarpa da Serra dos Órgãos (km 89 ao 104); e Escarpa
Reversa do Planalto da Região Serrana (km 2 ao 89). As condições locais geológico-geotécnicas associadas a eventos meteorológicos que se manifestam
por faixa mobilizam distintos mecanismos de ruptura em uma mesma unidade geomorfológica, variando significativamente de local para local. Neste
contexto, é possível através da base de dados georreferenciada segmentar o
conjunto de encostas e taludes da rodovia que apresentaram características e
comportamentos similares. Tal segmentação será útil para o desenvolvimento
de mapeamento geotécnico, modelos de comportamento mais representativos
e balizamento de intervenções em locais com características similares, principalmente a nível preventivo.

2. Geomorfologia e mecanismos de
ruptura
As características geomorfológicos foram extraídos das cartas geomorfológicas, folhas do Rio de Janeiro e Ponte Nova/Juiz de Fora (escala 1:250.000)
elaboradas pela CPRM (2000). E a descrição dos mecanismos de ruptura, conforme observações de campo realizadas durante anos, bem como de relatos
do DNER e CRT.
O segmento entre o km 104 e 144, de maneira geral, é caracterizado pela predominância de planícies colúvio-alúvio-marinhas, havendo colinas, morrotes e
morros baixos isolados (formas de relevo residuais). À medida que se aproxima das
escarpas serranas, as superfícies planas da baixada são substituídas por um relevo
de colinas, morros, rampas de colúvio ou cortadas pelas planícies fluviais, que drenam as escarpas da Serra dos Órgãos. Há certa vulnerabilidade a processos erosivos.
Eventualmente observam-se movimentos de massa. O lençol freático é próximo
à superfície. Dependendo do terreno de fundação, trechos em aterro apresentam
sinais de trincas e recalques.
O trecho entre o km 37 e 104 situa-se em região de relevos de degradação em
áreas montanhosas de relevo acidentado e extremamente acidentado, com vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Predomínio de amplitudes topográficas
superiores a 400 m e gradientes elevados a muito elevados, com ocorrência de
colúvios e depósitos de tálus, com composição e dinâmicas próprias, solos rasos
e afloramentos de rocha. Ocorrem movimentos de massa nas escarpas florestadas (Serra), desplacamento e queda de blocos, avalancha de detritos, rastejos e

56

sumário

VIII Workshop RDT

escorregamentos de tipo translacional, principalmente associados à interface de
materiais com diferentes propriedades mecânicas e hidráulicas. Escorregamentos
rotacionais ocorrem em geral em taludes mais íngremes com camada de solo mais
espessa. Aterros a meia encosta apresentam mecanismo de ruptura circular com
superfície de deslizamento passando pelo contato do aterro com o solo residual. A
ocupação antrópica desordenada junto aos taludes laterais da rodovia entre o km
79 e 84 tem gerado situações de risco que podem induzir a instabilização dos taludes e encostas. Nos aterros com taludes estendendo-se no sentido do fundo dos
vales, próximos às margens dos talvegues, comumente ocorrem situações de risco
geológico-geotécnico relacionado a trincas, abatimentos, solapamentos, erosões e
escorregamentos.
O segmento entre a divisa de MG/RJ e o km 37 encontra-se em região com
relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos arredondados ou aguçados,
com sedimentação de colúvios, alúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus.
Predomínio de amplitudes topográficas entre 200 e 400 m e gradientes médios,
com presença de formas residuais proeminentes e gradientes elevados. Notam-se
escorregamentos com superfície de deslizamento complexa (planar ou composta).
Nos derrames de colúvio, normalmente espessos e homogêneos quanto ao tipo
de solo (argiloso), predominam rupturas rotacionais. Destacam-se os depósitos de
tálus-colúvio interceptados pelo corpo estradal, onde ocorrem movimentações significativas, principalmente em zonas de falhamento. Entre os km 33 e 37 ocorre
uma zona de transição de relevo montanhoso e de morros, em que os mecanismos
de ruptura são característicos aos dois relevos.
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3. Banco de dados
A CRT ao longo dos anos de concessão acumulou diversas informações das características dos solos e rochas das encostas e taludes que margeiam a rodovia, bem
como dos escorregamentos ocorridos e dos registros pluviométricos a eles associados. Uma das principais características do banco de dados proposto é a sua
conexão com uma base geográfica, a partir da introdução da espacialidade nas
informações e parâmetros armazenados. Com o referenciamento, organização
e estruturação desses dados torna-se possível a criação de um banco digital de
dados, que facilitará muito o acesso e tratamento das informações.
Ressalta-se que em diferentes pontos da BR-116/RJ já possuem séries históricas
bastante completas de dados de interesse geotécnico. As informações são compostas basicamente por sondagens à percussão, rotativas e geofísicas; ensaios in situ;
ensaios laboratoriais envolvendo desde a caracterização do material até obtenção
dos parâmetros de resistência; relatórios sobre deslizamentos ocorridos (eventos
geotécnicos); registros pluviométricos de estações meteorológicas automáticas em
operação; programas de instrumentação e resultados das monitorações; diários de
obras de estabilização e contenção, incluindo as built; trabalhos científicos; mapas
temáticos; análises de riscos de deslizamentos (monitorações anuais); levantamentos plani-altimétricos; e mapas temáticos e mapeamentos contendo o eixo estaqueado da rodovia.
Através do recurso de bancos de dados digital será possível realizar upload e
download de arquivos e informações dentro do sistema de gerenciamento. A partir
da inserção de um ponto (identificado pelo km da rodovia), informações e parâmetros serão carregados e armazenados nesta referência. Automaticamente será
criada uma matriz, cujas linhas são os km e as colunas são a identificação da informação ou documento carregado. Dessa forma, pesquisas poderão ser realizadas
com uso de filtros, considerando, inclusive, camadas temporais.
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4. Base georeferenciada
Foram executados serviços técnicos especializados de levantamento de coordenadas geográficas por GPS dos marcos quilométricos e da diretriz em planta do eixo
da rodovia, visando a montagem da base geográfica primária. O eixo foi tratado,
definindo-se as tangentes e curvas, e estaqueado a cada 50 m. Assim como, realizado em campo para obtenção do ponto (km + distância), a cada marco quilométrico o estaqueamento foi reiniciado. O eixo georreferenciado foi convertido em
um arquivo de CAD com extensão universal (dxf) e shapefile para uso em softwares
de GIS. Com este procedimento é possível identificar em mapas temáticos e em
imagens aéreas as características locais e regionais.
Na Figura 1 exemplificam-se recursos para análises de comportamento de
encostas que podem ser obtidos pelo uso do eixo como uma camada (layer) dentro
de um mapa temático qualquer. Na carta geológica (Figura 1a) observam-se zonas
de cisalhamento interceptando a rodovia e foliações desfavoráveis à estabilidade
das encostas situadas na pista 2 (lado esquerdo). Na carta topográfica (Figura 1b)
observa-se relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos arredondados
e aguçados com amplitudes topográficas superiores a 150 m, com sedimentação
de colúvios, alúvios e depósitos de tálus, e densidade de drenagem alta. Cruzando
visualmente as informações das cartas é de se esperar que nas proximidades do
km 29 haja movimentações nas encostas, resultante da presença de depósitos de
tálus-colúvios interceptada por falha com atitude desfavorável ao eixo da rodovia.
De fato, resultados de monitorações topográficas, inclinométricas e piezométricas
empregadas por Ehrlich et al. (2012) demonstram deslocamentos horizontais superiores a 2,6 m e nível d’água elevado.
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Figura 1 – Exemplos de aplicação do shapefile eixo georrefenciado e estaqueado como camada (layer) de mapas
temáticos: (a) geologica (CPRM, 2000) e (b) topografia (IBGE, 1974); na interpretação da susceptibilidade de
movimentação de encostas

5. Plataforma
Como relatado a concepção do sistema é fundamentada no mesmo princípio
do Sistema de Informação Geográfica (SIG). O SGGR116 será uma plataforma
web projetada para inserir (upload), armazenar e integrar, em uma única base de
dados, informações espaciais relacionadas à geologia e geotecnia das encostas
e taludes que margeiam a rodovia, sendo possível realizar consultas, downloads
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e visualizar o conteúdo da base geográfica. Assinalando um objeto poder-se-á
saber o valor de seus atributos, e inversamente, selecionando um registro da base
de dados será possível saber a sua localização e aponta-la na imagem de satélite
do Google Earth © (Figura 2).
Poder-se-á acessar o sistema através de qualquer computador e demais
dispositivos móveis dotados de software navegador (por exemplo, smartphone). Isso é possível porque a aplicação Web SGGR116, juntamente com a API
do Google Maps © (necessária para a representação do mapa), é oferecida na
modalidade de software em nuvem. Cada usuário, com sua função específica,
terá seu nível de acesso segmentado (sistema de autenticação). O SGGR116
apresentará interface amigável com uso de ícones, que proporcionam fácil
utilização. A opção de filtragem (função de busca) permitirá a pesquisa de
atributos, em que será possível a visualização apenas das informações necessárias na ocasião, indicando-se no mapa os pontos (km) correspondentes
àquela solicitação do usuário. Na Figura 3 apresenta-se o fluxograma do
protótipo baseado no sistema SGGR116.
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Figura 2 – Aspecto visual do sistema SGGR116

Figura 3 – Fluxograma do protótipo baseado no sistema SGGR116
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O ambiente em nuvem minimiza custos com hardware e riscos de perda de dados
e garante o acesso remoto seguro, sem a necessidade de instalações especiais. Por
seu caráter integrador, o software SGGR116 permitirá a incorporação de módulos
futuros, como por exemplo, a importação automática de dados de outros serviços
de informação web (por exemplo: dados de pluviógrafos instalados na rodovia disponibilizados na plataforma Hidromec) e de leituras automáticas de instrumentos
(telemetria). Recurso dinâmico que será muito útil no futuro, poupando trabalhos
de uploads manuais e possíveis erros associados.

6. Registros visual contínuo e fotográfico
Serão somadas ao banco de dados geológico-geotécnico imagens de fotografias e
registros visuais contínuos terrestres e aéreos realizados em inspeções periódicas.
São duas campanhas de levantamento, uma no período seco e outra no chuvoso.
Os registros das condições visuais das encostas e das obras de contenção é ferramenta independente e complementar ao sistema SGGR116, que contribui com as
análises geotécnicas. Devido ao tamanho dos arquivos gerados e a capacidade de
tráfego de informações da rede, as imagens, a princípio, serão acessadas somente
através de computadores ligados a servidores da CRT.
O levantamento visual contínuo terrestre é realizado com recurso de filmagem
digital georreferenciada em sincronia com hodômetro de alta precisão, instrumentação, sistema de cadastro e GPS. O produto desse levantamento proporciona à
equipe técnica a visualização da rodovia em conjunto com o caminhamento do
laboratório móvel em planta e perfil longitudinal (Figura 4), oferecendo condições
de avaliar as análises em escritório.
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Figura 4 – Registro visual contínuo terrestre das encostas com uso do
sistema HoleHunter (Enggeotech, 2003) - filmagem georrefenciada
sincronizada com instrumentos e cadastros de campo
As filmagens digitais aéreas são realizadas com auxílio de um helicóptero equipado com duas filmadoras sincronizadas com GPS. O voo é feito seguindo o eixo
da rodovia, no sentido crescente, em baixa velocidade e em altitude suficiente para
visualizar as encostas em uma escala adequada para a elaboração das análises.
As imagens são tratadas e editadas com legendas indicando a quilometragem da
rodovia e comentários sobre os aspectos geológico-geotécnicos observados (Figura

VIII Workshop RDT

Empresa Concessionária Rio – Teresópolis S. A. – CRT

5). No sentido decrescente, o helicóptero segue rota definida em plano de voo
para que o fotógrafo profissional possa registrar as imagens aéreas dos pontos
objeto de estudos e monitorações. Buscam-se os melhores ângulos de visualização
das encostas para identificar elementos que possam contribuir com as análises. A
Figura 6 demonstra casos de uso de fotografias aéreas para auxiliar na definição da
solução de mitigação do risco geotécnico.
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Figura 5 – Registro visual contínuo aéreo das encostas da BR-116/RJ com legenda para identificação
da quilometragem e realização de comentários
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Figura 6 – Registros fotográficos aéreos para auxiliar na definição da solução de estabilização e na
identificação do risco geotécnico

7. Sumário e conclusões
A BR-116/RJ vem sendo investigada e monitorada desde o início da concessão. De
forma a reduzir custos e estabelecer padrões adequados de segurança ao usuário,
busca-se a mitigação dos riscos geotécnicos envolvendo encostas e taludes, e obras
de contenção. A CRT, concessionária da rodovia, ao longo destes anos, vem acumulando uma gama considerável de informações espaço-temporais. Elementos de
superfície até o horizonte rochoso sob o manto de alteração, variações do lençol
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freático, eventos meteorológicos entre outras informações encontram-se arquivadas − uma quantidade significativa de dados. Um sistema está sendo desenvolvido
com base nos moldes de um SIG e visa melhor organizá-las. Esta visão espaço-temporal facilitará o entendimento fenomenológico dos mecanismos de ruptura
que ocorrem nas áreas de influência da rodovia e auxiliará na tomada de decisão e
gerência dos problemas encontrados.
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Resumo

Esta pesquisa pretende avaliar a deterioração dos pavimentos em função da carga
solicitante, a fim de compreender os efeitos do carregamento em termos de tensão
atuante em cada camada de estrutura. As medidas de carregamento são efetuadas
por meio de sistema de pesagem em movimento, com a identificação da carga
por tipo de eixo. A instrumentação do pavimento fornece informações relativas à
deformação na fibra inferior de cada camada de revestimento e de base, ao carregamento em diferentes profundidades, à temperatura ao longo da espessura do
revestimento e ao nível de umidade na interface entre as camadas.
A pesquisa propõe a avaliação de três tipos distintos de pavimento: (i) pavimento flexível com base de comportamento puramente granular, (ii) pavimento
flexível com base asfáltica e (iii) pavimento semirrígido com base cimentada. Os
mecanismos de deterioração para cada pavimento avaliado são reconhecidamente
diferentes, no entanto, não existem correlações diretas entre o tipo de solicitação
(tipo de eixo e carga por eixo) e a estrutura do pavimento.
O tráfego identificado pelo sistema de pesagem deve ser comparado com os
dados de contagem oriundos das praças de pedágio, propiciando a calibração dos
dados regularmente utilizados na determinação do tráfego solicitante.
Palavras-chave
Deterioração de pavimentos, tráfego, instrumentação, pesagem em movimento.
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1. Objetivos da pesquisa
Esta pesquisa se propõe a avaliar os parâmetros fundamentais relativos ao desempenho de pavimentos asfálticos com vistas à definição de método de projeto empírico-mecanicista apoiado em dados confiáveis de solicitação pelo tráfego, propriedades de materiais e deterioração ao longo do tempo em campo. Para alcançar o
objetivo, várias etapas, desenvolvimentos e metas são definidas:
, Definição de procedimentos para instrumentação de pavimentos e aquisição de
dados.
, Caracterização do tráfego atuante, em relação ao tipo de veículo (configuração
de eixo) e carga por eixo.
, Caracterização do dano causado em relação à carga atuante.
, Avaliação das respostas estruturais do pavimento em pontos críticos, geralmente utilizados para prever o desempenho de pavimentos, em relação à carga real
atuante e em relação à carga estimada com base na contagem de pedágio.
, Avaliação da deterioração das camadas por meio de ensaios laboratoriais sobre
amostras coletadas em pista.
, Avaliação das variações da resposta de tráfego obtidas por avaliação de espectro
de carga e obtidas por equivalência de cargas.
, Análise estatística dos dados obtidos por pesagem em movimento comparados
com contagem de pedágio.
, Avaliação da alteração nas propriedades mecânicas das misturas aplicadas no
pavimento devido à repetição de solicitação.
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2. Justificativa
Dentre os principais fatores associados à deterioração dos pavimentos encontram-se aqueles relativos (i) ao tráfego, incluindo volumes de veículos, carga por eixo,
configuração de eixos, pressão de enchimento de pneus, tempo de aplicação de
carga; (ii) às propriedades dos materiais e características das camadas, tais como
distribuição granulométrica, tipos de ligantes utilizados, espessura das camadas,
comportamento mecânico estimado em projeto; (iii) ao clima, tais como precipitação, nível de lençol freático, existência e operação dos dispositivos de drenagem; e
(iv) ao nível de manutenção e presença de irregularidades na pista.
Os métodos de projeto comumente utilizados no Brasil são empíricos, formulados
a partir de análises de dados de desempenho em campo, e extrapoladas estatisticamente para condições distintas das originais. Os métodos empírico-mecanicistas
se utilizam de calibrações a partir de respostas estruturais obtidas no desempenho
observado em campo, com base na Teoria da Elasticidade, usada na mecânica dos
pavimentos. Os métodos puramente mecanicistas associam um modelo teórico
para previsão de tensões e deformações ao processo de deterioração verificado
especificamente para as condições de aplicação e compatibilizam com as propriedades resistentes dos materiais, sendo este o método com maior confiabilidade,
contudo de maior complexidade.
Os modelos empírico-mecanicista têm apresentado maior evolução e utilizam-se
de constantes obtidas empiricamente por meio do desempenho de pavimentos em
relação aos defeitos tipicamente observados (trincas e afundamentos em trilha de
roda) e de modelos e determinações teóricas das respostas de tensões nos pavimentos.
A quantificação do tráfego exerce fator fundamental no desempenho dos pavimentos e por conseguinte, nos projetos de pavimentos, portanto, a qualidade dos
dados deve ser assegurada. Dois fatores são preponderantes na aquisição de dados
de tráfego: (i) a extensão do período de coleta, e (ii) o tipo de equipamento utilizado
na obtenção dos dados. As informações relativas à carga e categorias de veículos

sumário

VIII Workshop RDT

podem ser obtidas, por contagem manual e pesagem estática, ou por contagem e
pesagem em movimento.
A pesagem estática, embora apresente maior precisão nas leituras de cargas,
apresentam dificuldades operacionais, por conta da morosidade associada ao processo, e normalmente é realizada por amostragem; em contrapartida, a pesagem
em movimento embora indique maior imprecisão nas medidas, com erros na ordem
de 5%, realiza a contagem/pesagem de todos os veículos que transitam no local da
instalação, além de representar o impacto da carga em movimento que se distingue
em termos de dano, da carga medida estaticamente. A obtenção de dados relativos ao tráfego, tais como volume, distribuição de carga, e caracterização da frota
(numero de eixos), conforme indicado no relatório numero 509 da NCHRP, pode ser
precisamente realizado por meio de sistema de pesagem em movimento – Weight
in Motion – WIM.
A configuração de eixos pode ser simplificadamente dividida entre Eixo Simples
de Roda Simples (ESRS), Eixo Simples de Roda Dupla (ESRD), Eixo Tandem Duplo
(ETD) e Eixo Tandem Triplo (ETT), que associados aos tipos de veículos (a saber, 5
categorias no Brasil), definem a configuração do tráfego a partir do espectro de
carga por eixo, conceito proposto no método da AASHTO 2002.
O carregamento no Brasil apresenta duas condições excepcionalmente agravantes: as dificuldades no controle de carga dos veículos comerciais e a proporção
de veículos com configuração de eixos com maior potencial danoso. O programa
Long Term Pavement Performance – LTPP, norte americano para investigação de
danos associados às configurações de tráfego mostrou que a proporção de veículos
com ETT não ultrapassam 1% do tráfego total de veículos comerciais, e que os
veículos com Eixos Simples respondem por 50% do tráfego, representando 19%
de contribuição nos ESALs (Equivalent Standard Axles Load), nos Estados Unidos
e Canadá. Algumas pesquisas têm indicado que o excesso de carga em veículos
com eixos simples pode gerar danos mais pronunciados do que aqueles causados
por veículos com ETD, em função da utilização de pneus convencionais, tendo em
vista que a deterioração está relacionada à carga por eixo, ou seja, estima-se que a
adequada distribuição da carga entre os eixos causa menores tensões nas camadas
dos pavimentos.
A utilização do sistema de pesagem em movimento, embora represente alto
custo inicial, contribui positivamente para a aquisição de dados que por sua vez
são aplicados diretamente no dimensionamento de pavimentos mais confiáveis.
De acordo com DNIT (2007), a tendência de aumento no transporte de cargas cada
vez maiores desafia a eficiência da fiscalização sobre os pesos transportados, com
impactos negativos na vida útil dos pavimentos. Cabe lembrar que os problemas
com controle de carga são de ordem mundial e que muitos países, preocupados
com os impactos exponenciais que a sobrecarga causa à infraestrutura rodoviária,
buscam calibrar os métodos de projeto em função do tráfego real monitorado, e
não apenas sobre aproximações e simplificações de estimativas do tráfego.
O efeito danoso dos veículos de carga nos pavimentos deve ser contemplado nos
métodos de projeto de pavimento, contudo, diante das dificuldades em se correlacionar o tráfego atuante ao dano causado, os projetos têm se mostrado pouco
assertivos ou com dificuldades importantes na previsão de desempenho. O método
de projeto de pavimentos flexíveis em vigor no Brasil define espessuras necessárias
para evitar (i) a ruptura por tensões verticais no subleito/ reforço de subleito, (ii) a
fadiga da camada asfáltica de revestimento por tensões de tração na fibra inferior
desta, (iii) a fadiga da camada cimentada de base/ ou sub base, por tensão de tração na fibra inferior e (iv) a fadiga estrutural por deflexões no topo do revestimento.
Os modelos de fadiga utilizados para limitar as tensões máximas atuantes em
função do tráfego não são calibrados para condições locais específicas, sendo que
os modelos mais consagrados continuam a ser sugeridos mesmo após as muitas
mudanças no tráfego e nos materiais. Como exemplo, a equação proposta pela
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associação americana Federal Highway Administration em 1976 (DER, 2006), para
fadiga de revestimentos betuminosos é extensamente utilizada no Brasil, apesar da
longa data em que foi desenvolvida. Entretanto, é importante colocar que o desenvolvimento de modelos de fadiga é de grande complexidade, exigindo um amplo
conhecimento sobre o tipo de material, os danos causados e os agentes causadores,
além das inúmeras variáveis acerca das condições de contorno consideradas na
definição dos dados utilizados na formulação.
Os Estados Unidos desenvolveram métodos e modelos de deterioração ao longo
de vários anos fundamentados nos resultados observados na pista da AASHO road
test (TRC, 2007). No entanto, uma recente alteração conceitual identificou as limitações na utilização da análise estatística de dados obtidos sob condições limitadas
de variação de materiais, além das condições exclusivas de clima e tráfego. Em
2002 um novo modelo foi proposto no intuito de ampliar as análises de pavimentos
com uma abordagem empírico-mecanística, nomeado como Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide – MEPDG. As principais diferenças entre os métodos se
referem às propriedades mais extensas dos materiais, a interpretação do tráfego
(por meio de espectros de carga e não mais por equivalência de cargas) e calibração
através de diferentes seções teste.
Os esforços envidados pelos norte-americanos mostram a importância da regionalização dos parâmetros de entrada em projetos de pavimentos, contemplando
uma gama mais sortida de variáveis. Os métodos de projeto, bem como o desempenho do pavimento são também importantes considerações em sistemas de gerência de pavimentos, inclusive de programas como HDM – Highway Developement
and Management, sistema mais difundido entre agências de transporte pelo mundo como ferramenta de planejamento e análise de gerência de pavimentos.
A gerência de pavimentos tem como função primordial, aumentar a eficiência e
consistência das decisões na manutenção dos pavimentos; é uma estrutura ordenada dos parâmetros físicos relativos a uma via ou a uma rede e as relações econômicas envolvidas. Este tipo de ferramenta é abastecido por informações fundamentais sobre tráfego, desempenho, condições estruturais e funcionais do pavimento,
histórico de manutenção, condições ambientais dentre outros, sendo estimados
para a via em análise, os custos de conservação e a condição da estrada a cada ano,
para as estratégias propostas no programa de gerência.
As condições do pavimento representam uma complexa interação nos programas de gerência, em virtude das dificuldades associadas ao projeto, identificação
dos processos de deterioração e modelos de previsão de desempenho. Compreender
os fatores mais preponderantes, de tráfego e das condições do pavimento, constitui
um importante instrumento nos processos gerenciais.

3. Metodologia
Esta pesquisa vem sendo desenvolvida com base na revisão bibliográfica necessária
para subsidiar os trabalhos iniciais relativos à construção do trecho experimental,
instalação da instrumentação do pavimento e instalação do sistema de pesagem
em movimento, além do sistema de aquisição de dados. A revisão bibliográfica
deve permear todo o trabalho, durante as análises de resultados, entretanto, para
atender os objetivos propostos, podem ser avaliados nesta pesquisa, procedimentos
distintos daqueles verificados na bibliografia existente.
O trecho experimental foi projetado no intuito de fornecer informações acerca
do comportamento de diferentes camadas que compõem a estrutura. O projeto
do pavimento foi elaborado para atender os preceitos estabelecidos em normas
nacionais vigentes, contemplando também avaliações por métodos de projeto
internacionais que representem avanços significativos na definição de pavimentos
duráveis e otimizando investimentos. Os projetos consideram ainda, a realidade
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nacional, com adoção de estruturas típicas, que possam ser posteriormente comparadas a diversos pavimentos executados. O projeto do pavimento considerou
previamente os aspectos concernentes à construção com instalação da instrumentação das camadas, a fim de permitir a adequada instalação dos sensores, com
capacidade para abastecer os sistemas de coleta de dados com confiabilidade nas
leituras realizadas.
O projeto de instrumentação do pavimento a partir de sensores específicos para
medição das deformações, carregamento, temperatura e umidade em cada camada
deve ser realizado de acordo com informações obtidas a partir das experiências
de outros centros de pesquisa, sendo adaptado às condições específicas propostas
neste estudo. O sistema de instrumentação será instalado de modo definitivo internamente no pavimento, sendo previsto um sistema de proteção física dos equipamentos externos, permitindo a continuidade dos trabalhos por todo o período da
pesquisa.
A instalação do sistema de pesagem em movimento será tratada de maneira
específica e independente, com segmento de pavimento construído para atender
às características requeridas para seu correto funcionamento. Caso seja necessário,
será definido um pavimento com horizonte de projeto consideravelmente superior
aos demais segmentos da rodovia, de modo que este não sofra deterioração acentuada que possa interferir na confiabilidade dos dados coletados. O sistema será
calibrado periodicamente para aferição da qualidade dos dados.
Em função dos resultados fornecidos pelo sistema de pesagem em movimento,
será desenvolvido um modelo de carga móvel, comparativamente com os dados da
contagem da praça de pedágio próxima ao trecho experimental. O modelo deve
fornecer informações acerca da caracterização do tráfego em categorias bem definidas por configurações de eixos e carregamento. O modelo deve correlacionar o
tráfego monitorado pelo sistema de pesagem com o tráfego categorizado na praça
de pedágio, permitindo extrapolações para outras rodovias, suprindo os projetistas
com dados efetivos para a obtenção do número N de repetições de carga.
As tensões atuantes nos pavimentos, bem como o processo de deterioração das
camadas serão correlacionados com o tráfego atuante, associando diretamente o
dano ao carregamento nas condições verificadas de capacidade de suporte efetiva do pavimento. A deterioração do pavimento será avaliada também por ensaios
sobre amostras extraídas do trecho experimental periodicamente; os ensaios serão
realizados para a determinação das alterações no comportamento mecânico correlacionando o dano verificado em campo com os danos sobre amostras de cada
material.
Os resultados de tráfego e dano no pavimento serão avaliados em programa
de gerência de pavimentos para verificação da influência destes aspectos no programa de manutenção do trecho experimental. As avaliações devem permitir que
sejam elaborados modelos de previsão de desempenho mais assertivos além da
geração de coeficientes de calibração próprios.

4. Trecho Experimental
O projeto do trecho experimental, conforme mencionado anteriormente procurou
considerar diferentes métodos de dimensionamento, além de considerar estruturas
distintas. Como resultados foram propostas as seguintes estruturas (Figura 1): (i)
pavimento flexível com base de comportamento puramente granular, (ii) pavimento flexível com base asfáltica e (iii) pavimento semirrígido com base cimentada. O
procedimento de instrumentação deve ser realizado para a obtenção das deformações e carga a que cada ponto crítico de cada estrutura é mais solicitado, consistindo, portanto em pontos relativos à fadiga dos materiais.
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Figura 1 – Estruturas de pavimento avaliadas
O comportamento de cada uma das estruturas propostas varia consideravelmente, inclusive a vida útil prevista. No entanto, todas as estruturas devem resistir a
um horizonte de projeto mínimo de oito anos, não estando sujeitas a intervenções
que possam comprometer a obtenção de dados. A extensão do tempo de coleta de
dados tem tanta relevância quanto o posicionamento dos sensores nos pontos de
interesse, uma vez que pretende-se definir qual o dano causado pelo carregamento, e ainda como cada camada e a própria estrutura reage ao acúmulo dos danos
frente às solicitações.
Os trabalhos de instrumentação do pavimento com sensores devem interferir
minimamente nas características executivas dos pavimentos, a fim de garantir que
as estruturas funcionem de modo recorrente ao seu uso, sem alterações que possam configurar fontes variáveis no comportamento.
A extensão dos segmentos deve garantir com segurança, a extração periódica de
amostras da estrutura, a serem ensaiadas em laboratório, para determinação das
alterações no comportamento mecânico, comparados ao estágio inicial de aplicação dos materiais.
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5. Sistema de Pesagem em Movimento
Os sistemas permanentes disponíveis para pesagem em movimento se baseiam, em
grande parte, no mecanismo piezoelétrico. Os sensores ficam previamente montados e aferidos e as operações de pesagem podem ser programadas de forma
rotineira ou aleatória pelos operadores sem a necessidade de maiores transtornos.
Permanentemente instalados sobre locais nivelados e drenados de acordo com as
normas, os sensores podem apresentar maior durabilidade e precisão. Estes mecanismos permanentes devem ser constantemente protegidos de fatores externos
tais como: descargas elétricas, variação de temperatura, umidade, poeira, insetos
e outras causas que podem interferir no bom funcionamento dos equipamentos.
Para o monitoramento a que se destina o projeto optou-se por utilizar a tecnologia do sistema High Speed Weighing (HSWIM), que utiliza piezosensores; o sistema
WIM mede veículos que trafegam em velocidades de estrada e coleta dados continuamente sem qualquer interferência no fluxo de tráfego (Figura 2).
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Figura 2 – Piezosensores instalados na superfície de uma rodovia

6. Considerações Finais
A pesquisa de longo prazo deve fornecer informações cruciais no que se refere ao
desempenho de estruturas de pavimentos. A correlação entre solicitação e dano,
para cada tipo de estrutura é um importante subsídio para a adoção de pavimentos adequados a cada tipo de tráfego, sendo que a adequada categorização deste
assegura que os projetos sejam dimensionados corretamente.
A obtenção de resultados confiáveis depende da elaboração precisa de todas
as etapas mencionadas para o desenvolvimento da pesquisa. Os dados relativos a
tráfego, deformações, carregamento e deterioração, devem ser tratados com vistas
à comparação com condições distintas, para a identificação de variáveis que possam ser controladas para a realização do mesmo tipo de investigação, porém mais
simplificada, em outros sítios.

sumário

VIII Workshop RDT

Concessionária Autopista Fernão Dias S. A.

Referências
NCHRP Report 509 – National Cooperative Highway Research Program – Equipment for Collecting Traffic Load Data. Transportation Research Board. Washington.
2004.
American Association Of State Highway And Transportation Officials. Aashto Guide
For Mechanistic-Empirical Design Of New And Reabilitated Pavement Structures.
Illinois, 2002.
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Identificação de
Sistemas de Pesagem em Movimento. 2008.
Departamento De Estradas De Rodagem De São Paulo. Der/Sp Ip-De-P00/001: Instrução De Projeto De Pavimentação. São Paulo, 2006.
TRC – Transportation Research Circular – E- C118 – Pavement Lessons Learned from
the AASHO Road Test and Performance of the Interstate Highway System. Washington. 2007
MEPDG - Guide for mechanistic-empirical design of new and rehabilitated pavement structures. Final Report, National Cooperative Highway Research Program,
Transportation Research Board, Washington, D.C. 2004.

71

sumário

72

sumário

Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S. A. – NovaDutra

Implantação de pontos com o novo
sistema automático de arrecadação para
testes – 1a etapa
Autor
Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun
Compilação: Mário Abreu – CCR Engelogtec

Resumo

A Concessionária NovaDutra, por solicitação da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT, executou uma série de testes e medições para verificar o nível de
acerto que equipamentos de Reconhecimento Automático de Caracteres, conhecidos como OCR, teriam em condições reais de tráfego ao longo da rodovia Presidente Dutra. O principal objetivo era fazer uma avaliação inicial da viabilidade de se
adotar solução de cobrança de tarifas de pedágio através das placas dos veículos.
Além disso, foram avaliadas as produtividades de operadores no tratamento visual
das imagens, com o objetivo de identificar as placas colhidas através de fotografias
registradas pelos equipamentos. Desta forma seria possível estimar o dimensionamento e custo da equipe necessária no BackOffice.
Para as medições, foram escolhidos cinco pontos para a instalação dos equipamentos, de cinco fornecedores distintos, buscando diferentes comportamentos de
tráfego e posicionamento em relação à iluminação natural, bem como avaliar os
mecanismos de iluminação artificiais disponibilizados pelos fabricantes.
Após o período de ajustes dos equipamentos, e acompanhamento por alguns
dias dos resultados, amostras estatísticas “oficiais” dos dados foram colhidas e
analisadas pelo Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, que registrou,
documentou todo o processo e emitiu relatório de resultados, que foram entregues
à Concessionária NovaDutra e à ANTT.
Palavras-chave
OCR, pedágio, backoffice, estatística.
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1. Introdução
Em vista da crescente necessidade de suporte ao volume de veículos em circulação
pela malha rodoviária nacional e, com vistas a melhor atender o usuário dentro
de um serviço continuado de alto-padrão, o domínio das técnicas automáticas de
identificação e classificação de veículos se torna ferramenta indispensável.
A dinâmica de circulação de veículos nos principais eixos de transporte do
país se caracteriza pela complexidade de cenários de densidade e tipos de
veículos. Nesse contexto, fica evidente a necessidade de se criar, ao mesmo
tempo, condições para aumentar o fluxo combinado com uma maior capacidade de identificação e classificação dos veículos que circulam pelo sistema.
Essa necessidade combinada é um desafio técnico e operacional, já que identificação e classificação são em princípio mais difíceis de alcançar quando os
veículos estão em movimento, em alta velocidade e nas variadas condições de
trânsito nas rodovias.
Um sistema de identificação e classificação de veículos automático operacional
nestas condições é uma ferramenta imprescindível para operações de pedágio. A
partir do estabelecimento dessas condições, será possível estruturar uma operação
de pedágio mais justa, que considera trechos percorridos, tipos de veículo e condições de trânsito.
O projeto teve como objetivo montar, comissionar, integrar dados e gerar estatísticas de índices de acerto provenientes de 5 pórticos localizados na rodovia sobre
a responsabilidade da Concessionária NovaDutra. Cada pórtico possui infraestrutura para inspeção de veículos fornecida por empresas diferentes, o que fornece
variedade de tecnologias ao projeto, embora, essencialmente, os métodos de leitura e recursos de aquisição ópticos sejam os mesmos. Assim, seria esperado que
variações observadas nos resultados reflitam pouco a variedade de tecnologias que
participam do projeto e mais as condições extrínsecas ou ambientais. Por exemplo,
espera-se que a taxa de imagens absolutamente não conformes (que não podem
ser identificadas) oscile mais como função da densidade de veículos sob o sistema
de aquisição e não pelo fato de se usar um tipo de câmera ou outro. A taxa de
imagens não conforme é um dos resultados que se extraem dos dados mais críticos,
uma vez que placas que não podem ser lidas representam uma perda de cobrança
no modelo que prevê cobrança de pedágio por leitura de imagem de placa .
Por outro lado, a taxa de imagens conformes para um humano é diretamente
relacionada à chance de, em uma passagem, o sistema globalmente resultar em um
registro que só pode ser lido por um agente humano. Essa frequência multiplicada
pelo fluxo de veículos é de importância fundamental para o dimensionamento do
BackOffice ou procedimento de validação de imagens não lidas automaticamente.

2. Sítios de coleta de dados
O objetivo fundamental da fase preliminar do projeto foi medir a qualidade do
processo de leitura automática de placas de veículos através de um conjunto de
5 portais localizados na rodovia, 4 deles dispostos no sentido Rio de Janeiro - São
Paulo (Norte). A localização é como segue:
1 – Km 227 SP (Guarulhos) - GRU;
2 – Km140 (São José dos Campos) - SJS;
3 – Km 266 (Barra Mansa/RJ) - BRM;
4 – Km167(São João do Meriti/RJ) – SJM;
5 – Km 156 (São José dos Campos/SP) - SJC: esse pórtico é no sentido São Paulo
– Rio (Sul).
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É importante considerar a variedade de número de pistas envolvido no estudo. Por exemplo, 8 pistas (incluindo acostamento) ou apenas 2 pistas e 1 acostamento. Essa condição diversificada de pistas representa uma variabilidade
de condições de aquisição, configurações possíveis e fatores extrínsecos de
interferência externa.

3. Definições dos índices de eficiência
Uma “nota” é um número que representará o status de saída ou resultado de inspeção para uma determinada base de dados de entrada. Uma imagem deve conter
informação suficiente para se extrair um código. Portanto os elementos fundamentais da análise são:
, Registro: conteúdo de informação que identifica uma passagem associada a
uma imagem;
, Imagem: conteúdo de informação que pode conter uma placa;
, Placa: pedaço da imagem que pode conter informação sobre um código;
, Código: sequência de caracteres que pode representar um código válido;
, Código válido: pedaço de informação que pode conter um código validado (placa
correta) do veículo capturado na imagem;
, Código validado: informação que contém o código existente e correspondente
ao do veículo responsável pelo registro.
O fluxo de informação da placa até o resultado final desejado é Registro ,
Imagem , Placa , Código , Código válido , Código validado. A chance de se
obter uma leitura correta de um veículo registrado no momento da passagem é o
produto das probabilidades:
, Probabilidade de se capturar um veículo: essa probabilidade depende de fatores
sistêmicos como, por exemplo, eficiência de disparo da câmera no momento da
passagem do veículo;
, Probabilidade de se capturar uma placa: dado que uma imagem foi adquirida
contendo um veículo, ela deve conter uma placa. Essa probabilidade depende de
um grande número de fatores extrínsecos e intrínsecos ao sistema: qualidade da
placa, ângulo de posição do par câmera-veículo, iluminação externa, presença de
sobras, ângulo de posição do sol etc;
, Probabilidade de se ter um código válido: uma vez capturada uma imagem
contendo uma placa, uma fração da imagem será lida com o algoritmo OCR e
resultará em um código que pode ser válido. Por código válido entende-se uma
sequência de 3 caracteres de letras e 4 caracteres de números. Essa probabilidade depende da qualidade da imagem e da eficiência de detecção da placa na
imagem pelo software;
, Probabilidade de se ter uma leitura validada: depende de fatores de BackOffice
(habilidade do inspetor) de validar a imagem, ângulo de posicionamento, iluminação e tipos de caracteres presentes na placa.
A chance de se ter uma leitura correta (validada) será o produto das probabilidades descritas acima. Não é difícil ver que, se um código válido existe no
registro, então, muito provavelmente, uma placa legível por um humano será
encontrada na imagem.
A eficiência de leitura pode ser avaliada diretamente a partir da inspeção realizada por humanos sobre as placas. Por exemplo, ao se examinar por meio de um
agente humano, um grupo de n imagens (amostra) contendo, cada uma, placas
únicas de veículos escolhidos em determinada hora de um determinado dia, o
índice de acerto para o humano (ou nota de imagens conformes para o humano)
pode ser definido como:
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%ICH: número de imagens legíveis apenas pelos humanos/Número total de imagens ilegíveis para software OCR.
Esse é o número de imagens incorretamente interpretadas pelo software OCR,
mas que, para um operador humano bem treinado, resultam na leitura correta dos
caracteres. Da mesma forma, podemos definir:
%ICE: nota de imagens legíveis pelo software OCR. Trata-se da frequência de acertos do software (ou de conjunto de softwares) e envolve, necessariamente, a análise por BackOffice via operadores humanos. Podemos também definir essa nota por:
%ICE: número de imagens corretamente lidas pelo software OCR/N;
%INCE: nota de imagens não lidas pelos softwares de OCR. Trata-se de %ICE descontado de 100%, ou seja, é o resíduo das leituras conformes o software OCR;
%INC: nota de imagens absolutamente ilegíveis. É o resíduo das imagens ilegíveis
pelos humanos (%ICH).
O diagrama pode ser ilustrado como na figura 1:

Figura 1: Diagrama de
uma das alternativas
para análise de um
conjunto de n imagens
para apresentação
do problema. Abaixo
do nível das imagens
ilegíveis, há outras
separações.
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Como a eficiência de leitura de um humano é superior ao de softwares OCR,
%INC é o percentual esperado de imagens ilegíveis. As causas de perda de reconhecimento são:
, Imagens com pouca iluminação (por motivos vários, chuva, neve etc);
, Presença de caracteres problemáticos;
, Placas avariadas irreconhecíveis;
, Ocultamento de veículos (efeito de sombra causado por veículos altos e densidade elevada de tráfego);
, Falhas técnicas de disparo de imagem (causas ligadas ao sistema de captura).
Esses fatores têm impacto direto na probabilidade de se ter um código válido,
uma vez capturada uma imagem contendo uma placa. As características acima
descritas podem ser inferidas a partir do conjunto de imagens. Portanto, o %INC
pode ser subdividido em diversos outros índices menores. Em particular, os fatores
2 e 3 são os mais importantes pois:
, O fator “placas avariadas irreconhecíveis” determinam diretrizes para substituição de placas;
, Caracteres (letras) graficamente parecidos, o que causam erros de reconhecimento tanto pelo sistema automático como pelos humanos.
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Em menor grau, o fator “ocultamento devido ao excesso de veículos” representa
uma perda dependente do nível de densidade de veículos (veículos/km), portanto,
se essa taxa de inconformidade estiver fora do valor tolerável, pórticos de registro
de placas para fins de pedágio devem se localizar em regiões livres de congestionamento (ou regiões onde congestionamento sejam menos frequentes). Tais questões
devem ser respondidas dentro do escopo do projeto.
A Figura 1 representa um diagrama esquemático de um relacionamento entre
as notas que é concebível para um conjunto de imagens. Não é difícil ver que são
válidas as relações: %ICE + %INCE = 1; e %ICH + %INC = 1.
Relações desse tipo podem ser obtidas para vários outros índices. É importante
considerar que essas notas são sazonais, isto é, elas dependem do tempo. Isso acontece principalmente por causa de variações na densidade de veículos e variações
no nível de iluminação externa. Por causa dessa dependência, é razoável montar o
processo de amostragem de dados por período. Não é necessário definir um “mínimo período”, mas amostrar sobre um período em que se observem a ocorrência
de condições externas homogêneas, ou seja, o processo deve ser feito sobre fatias
homogêneas de dados.

4. Processo de inspeção de imagens em
BackOffice
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De uma forma bem sintética, a metodologia utilizada se baseou na coleta dos dados
dos equipamentos instalados, que foram consolidados em uma base de dados para
posterior tratamento. Os dados foram trabalhados e disponibilizados para a análise de
BackOffice, no intuito de avaliar o nível de acertos e erros dos equipamentos, através
de inspetores que utilizaram um software especificamente desenvolvido para isso.
Uma segunda equipe fez uma revalidação dos dados, a fim de verificar o nível de
acertos e erros dos inspetores. A Figura 3 demonstra simplificadamente o processo.

Figura 2: Diagrama
descritivo do processo
de análise em
backoffice.

Após os tratamentos e análises estatísticas executadas pelo Centro de Pesquisas
Avançadas Wernher von Braun, foram estabelecidos índices para demonstrar os
resultados obtidos, seguindo o esquema demonstrado na figura 3. São eles:
, %fCE: percentual de imagens lidas pelo software corretamente;
, %fCH: percentual de imagens com códigos válidos que só humanos leem;
, %fPI: percentual de placas ilegíveis (humanos e automático);
, %fPP: percentual de imagens inválidas (placas perdidas);
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, %fPAL: percentual que o sistema diz que lê do total que ele retornou válido;
, %fIL: percentual que o sistema diz que lê do total de imagens.

Figura 3: Hierarquia binomial usada no método de inspeção e validação das imagens.

5. Síntese do trabalho executado
Um sistema de teste foi instalado numa sequência de sítios ao longo da Via Dutra
para a determinação do nível de acerto de inspeção automática via OCR para todos
os períodos ao longo de um conjunto de dias de operação. A taxa efetiva de acerto
(considerada correção de perda de tráfego e apoio de BackOffice, ou seja, é a soma
%fCE+%fCH), e para os melhores pontos flutua dentro do intervalo 70%-80%.
Esse índice de validação de leituras foi obtido em apenas dois sítios, o de Guarulhos (km 227) e o de São José dos Campos ‘sul’ (km 140). O primeiro sítio adquiriu
imagens da fronteira de veículos, enquanto que o segundo capturou imagens traseiras. O site GRU é responsável por 44% do fluxo de veículos no trecho de rodovia
estudado, enquanto que o ponto SJS é responsável apenas por 12% do fluxo total.
Para atingir o nível de certeza nos resultados, o projeto desenvolveu um processo
de auditoria interna que levou em consideração a contagem de tráfego por meio
de sistema independente (conhecidos como ATs – Analisadores de Tráfego). Considerando os dias “oficiais” de aquisição, as taxas máximas de acerto corrigido para
cada sítio se distribuem conforme segue:
, GRU: 71,5% (17/9/2012) e 72,7% (18/9/2012);
, SJS: 69,4% (17/9/2012) e 77,4% (18/9/2012);
, BMA: 22,0% (17/9/2012) e 23,0% (18/9/2012);
, SJM: 42,5% (17/9/2012) e 42,7% (18/9/2012);
, SJC: 26,4% (17/9/2012) e 24,7% (18/9/2012).
O projeto envolveu a integração de dados em diversos segmentos ou estratos tais
como: sítio de aquisição, período do dia, tipo de dado dentre outros. Um processo
especial de inspeção precedido por auditoria na estrutura de dados foi estabelecido.
Durante o conjunto de dados considerados “oficiais”, todos os fornecedores operaram
seus sistemas de forma simultânea para possibilitar integralização de dados. O processo de inspeção final envolveu a utilização de 10 a 20 pessoas formando um comitê
de inspetores (BackOffice) para agrupamento dos dados da leitura e detecção em
várias classes: grupo de acerto do sistema automático, grupo de acerto exclusivo dos
humanos, grupo de dados contendo placas ilegíveis, grupo de dados com placas inválidas e grupo de motocicletas. Cada um desses grupos foi usado para compilar índices
ou frações de acerto específicas para cada estrato junto com seus desvios-padrão. O
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projeto demonstrou que existem variações no tempo de inspeção médio entre inspetores e que os pontos que apresentam melhor desempenho (essencialmente medido
pela fração de imagens validadas do total de registros) também coincidem com os
pontos de maior velocidade de análise em BackOffice. Assim, quanto melhor for o
desempenho do ponto de aquisição tanto menor é o esforço humano dispendido na
análise das imagens. Isso acontece porque sistemas com índices de acerto automático piores requerem mais tempo de digitação de código correto e não apenas a mera
checagem visual de imagens. Tempos típicos de análise em regime de alta eficiência
estão no intervalo 2-4 segundos enquanto pontos que exigem digitação das placas
fazem 8-12 segundos. O tempo médio de inspeção inferido a partir do “estado da
arte” instalado durante o projeto é de 4 segundos.
Para as taxas de acerto automático, sem considerar as perdas envolvidas, para
os melhores níveis alcançados (melhores sítios) não se observam variações grandes entre dia e noite, nem aparentemente com o tipo de placa (cor, reflexividade).
Com consideração de análise de tráfego, foram observadas perdas consideráveis de
registro nos dias 17/9 e 18/9 para os sítios BMA e SJC (índices de relação registro-tráfego superiores a 60%). Para esses pontos, as notas de inspeção automática
foram corrigidas para o fluxo registrado e resultaram em valores típicos entre 20%30%, bem inferiores aos registros de GRU e SJS. O sítio de SJM, embora tenha apresentado o menor índice de perda de veículos, apresentou o menor nível de acerto
de todos os sítios. De forma geral, as perdas por ilegibilidade de placa ou imagens
não conforme somam aproximadamente entre 10%-20% do fluxo efetivamente
registrado para os sítios com as melhores notas de inspeção, enquanto que o resíduo das diferenças para o total deve necessariamente ser inspecionado por operadores humanos. A percentagem de imagens do total que deve necessariamente ser
inspecionado por humanos envolve considerações financeiras e pode ser estimado
parcialmente pela análise dos índices. Porém, com base no tempo médio determinado para inspeção de um registro pelo BackOffice usado no projeto, foi estimado
o número de pessoas necessárias para inspecionar todos os registros gerados por
todos os pontos, assumindo que não há perdas de tráfego (registro). Para o tempo
médio de inspeção (4s), 48 pessoas são necessárias trabalhando em um turno de
8h, enquanto que se o tempo de 10s de digitação média for usado (o operador não
faz a checagem do código gerado, mas digita diretamente a placa) esse mesmo
número é da ordem de 120 pessoas. Variações de duração de turno podem ser
importantes para garantir boa eficiência de inspeção pelos humanos. Os erros de
leitura automática observados (ou, equivalentemente, frações de imagens exclusivamente lidas por humanos) estão muito relacionados à presença de caracteres
específicos que causam maior erro. Tais caracteres podem ser usados para segregar
placas em BackOffice, aumentando a eficiência final de inspeção. Ainda na questão “detecção de veículos”, ficou claro que o uso de laços virtuais – em que pese a
vantagem expressiva de não se ter que instalar nenhum dispositivo na pista – sofre
de algumas desvantagens, como a necessidade de regime de iluminação constante.
Com relação à incidência de chuvas, boa parte do projeto transcorreu durante
o período de estiagem, portanto, uma análise sistemática da influência de chuvas
não foi realizada. Entretanto, no dia 21/9/2012 foi possível extrair as frações de
desempenho para um período de chuva moderada para GRU, o que foi observado
por meio da impressão da imagem (perda de contraste). Os resultados não permitem inferir que houve perda de qualidade no processo de inspeção, utilizando dados de um dos melhores pontos de aquisição, embora tenha ocorrido um
aumento pequeno da taxa de imagens ilegíveis. Com relação à eficiência de inspeção de motocicletas, um dos sítios capturou imagens traseiras, e valores típicos da
ordem de 25% foram encontrados. Aproximadamente 50% dos registros de motos
somente pode ser inspecionada por operadores humanos.
No que se refere à possibilidade de se usar o sistema para rastreamento sucessivo
de veículos, ou, de forma equivalente, as taxas de leitura automática sucessivas, a
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utilização das melhores frações de validação de código e sob a assunção de perda
nula de tráfego levam a valores teóricos da ordem de 81,9%±9,0% para 2 pórticos,
72,9%±12,1% para 3 pórticos e 65,6%±14,5% para uma sequência de 4 pórticos.
Durante o projeto não foi possível executar um teste de rastreabilidade, o que não
impediu a determinação dos coeficientes de rastreamento, que podem ser obtidos
a partir dessas taxas de leitura individuais.

6. Principais resultados obtidos
Após todas as validações e tratamento estatístico da amostra “oficial” dos dados
coletados, apresentamos a seguir na Figura 4 os principais indicadores aferidos. O
índice principal de acerto médio, corrigido para o fluxo – chamado de %cfCE para
todos os sítios é a taxa de acerto considerando toda perda de tráfego.
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Figura 4: Tabelas contendo as notas médias para os diversos sítios nos dias indicados. Destacamos os
índices %Irv (perda de fluxo) e a fração corrigida média de acerto que, no final, o percentual total de
veículos efetivamente lidos e validados por cada um dos sistemas.
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7. Considerações Finais
O método implementado para inspeção em BackOffice demonstrou sucesso na inspeção para geração de estatísticas das diversas notas pré-definidas. Em particular,
foi visto que os índices %fPAL e %fIL (percentual de placas assertivamente válidas
e percentual de registros que retornam código válido respectivamente), embora
representando um nível de acesso à qualidade final do sistema de leitura OCR,
não são indicadores globalmente válidos. Em seu lugar, deve-se considerar o uso
de %fCE, %fII e %fCH em conjunto com %IrV como índices de caracterização
apropriados do sistema.
Em particular, o resultado final das notas teve que ser corrigido para os fluxos
aferidos no momento de passagem por um sistema independente da contagem de
tráfego. Por meio da criação de um índice adicional, %IrV, foi possível conhecer o
valor real de cada nota. É importante considerar que as perdas totais são obtidas da
soma de diversos termos. Para cada sítio j e período k, a perda total será dada por
%fPI(j,k)+%fPP(j,k)+%IrV(j,k). Idealmente, %IrV(j,k) , 0 com os sistemas mais bem
ajustados, de forma que a perda total é equivalente a %fII(j,k) = %fPI(j,k)+%fPP(j,k).
Os sistemas instalados em rodovia, ainda que tenham uma chance não nula de perder
veículos, devem necessariamente registrar essa perda em sistema. Durante o projeto,
foi exigido que os fornecedores produzissem, em tempo real, relatórios de log de
sistema, contendo instruções ou descrições internas de cada sistema de câmera sobre
seu status de funcionamento, paradas, eventuais perdas de comunicação etc. Apenas
o sítio GRU produziu relatórios de log suficientemente completos que registram também perdas sistêmicas de captura. Assim, ainda que se observem perdas pela análise
de %IrV, o sistema reportou estar ciente disso. Esses relatórios são importantes e
suplementares para a caracterização da solução utilizada e todos os registros produzidos em um determinado ponto de inspeção, já que representam a “vida real” e não
o que fornecedores em geral idealizam com relação a seus sistemas.
Espera-se internamente que o número de registros seja igual ao número de imagens. Entretanto, problemas internos podem fazer com que o número de imagens seja
menor (por conta de perdas ou dificuldades de gravação da imagem), o que é esperado. Entretanto, o número de imagens não pode ser maior. Em alguns pontos (SJM
e SJC) foi observado que imagens foram geradas em excesso ao número de registros.
Isso se constitui um problema grave já que a inspeção em BackOffice despreza, por
inexistência de referência de registro, as imagens em excesso. Porém, em SJM foi
constatado que %IrV tornou-se negativo em alguns períodos, por conta de geração
de registros em excesso ao número real de veículos. Se esses registros estão associados a imagens, isso pode gerar trabalho adicional em BackOffice. É importante considerar que o uso de registros e imagens múltiplas pode ser uma estratégia de inspeção
– aumento de redundância – mas está associado a trabalho adicional de inspeção.
As notas ou índices observados ao longo de vários períodos em dois dias escolhidos de funcionamento comum de todos os sítios demonstram uma variedade inter sítios e uma variação intra sítios. A variação inter sítios foi maior que a
esperada originalmente. Com relação à variação intra sítios, as curvas para GRU
e SJS são razoavelmente homogêneas em um longo período do dia apresentando
quedas nos períodos noturnos. Essas quedas estão correlacionadas com acréscimo
do percentual %fCH, indicando requisição de BackOffice na inspeção de imagens
não conformes. Isso é esperado segundo o estado da arte da tecnologia de OCR.
Assim, a curva de desempenho de sistemas OCR apresenta máximos nos períodos
de maior luminosidade (meio do dia) e mínimos no período noturno. Tal observação
é importante para o planejamento do BackOffice já que esse comitê será menos
requisitado nos períodos de maior luminosidade (taxa maior de registros válidos).
O comportamento dos sistemas GRU e SJS convergidos apenas demonstram correlação com a luminosidade. Não se constatou qualquer correlação das curvas com a
densidade de tráfego. Se tais períodos são inspecionados, observamos que não houve
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modificação alguma nas notas de desempenho. Isso indica que, para o nível de congestionamento da ordem de 50 a 60 veículos por km, o sistema de inspeção instalado
em GRU é robusto e apenas dependente do nível de iluminação como esperado.
Ainda com relação às perdas intrínsecas de registro, notamos que as perdas
maiores ocorreram em sistemas que não utilizam processos ativos de detecção. Um
processo ativo de detecção faz uso de instrumental de pista que é acionado com a
passagem fisicamente próxima do veículo. Sistemas passivos ou ‘virtuais’ tais como
os chamados ‘laços virtuais’ dependem de variações consideráveis de iluminação
externa para que sejam efetivos. Embora acreditemos que esses sistemas são, de
fato, eficientes, eles exigem condições mais rigorosas para seu funcionamento
pleno. Dentre elas, a mais importante é garantir um nível mínimo de iluminação
externo que seja comensurável com a sensibilidade das câmeras que dele fazem
parte. Isso significa que, em tais sistemas, iluminação externa é necessária, o que
parece indicar que o uso de laços virtuais é propício a ambientes urbanos onde a
iluminação pública já está disponível. Em ambientes rurais, postes com iluminação
adicional devem ser utilizados. Embora não seja escopo do projeto, é provável que
iluminação infravermelha seja suficiente para a função de contraste. De qualquer
forma, laços virtuais, se por um lado apresentam a vantagem de não exigir intervenções na pista, tem a desvantagem de exigir iluminação. É provável, além disso,
que mesmo com iluminação adicional, certas cores de veículos influenciem na taxa
global de aquisição, o que deve ser confirmado por testes adicionais;
Por outro lado, as curvas de %fCE observadas nos sítios de BMA, SJM e SJC são
diferentes das curvas equivalentes para GRU e SJS, o que caracteriza a variação inter
sítios. Isso indica que os sistemas de BMA, SJM e SJC não estão ajustados o suficiente
para a tarefa de registro e inspeção de imagens. Além disso, as notas finais para esses
sítios – corrigidas segundo %IrV – resultaram muito baixas por conta da perda de veículos. Em particular, o sítio de SJM, embora apresente o melhor desempenho de todos
no registro de veículos, está com as notas de desempenho em OCR inerentemente
baixas, apresentando períodos de geração espúria de registros conforme comentado
anteriormente. As curvas de desempenho %fCE em SJC estão abaixo e coincidentes
com a curva %fPAL. Isso acontece porque em SJC apenas os registros que resultaram
em códigos válidos estão sendo reportados (o mesmo ocorre em BMA). Pela definição
de %fPAL e %fCE, se o número de imagens com registros válidos (m) for igual ao
número total de registros (n), as duas notas coincidem.
Com relação à estatística de motos (índice %fT), foi necessário segregar as imagens que correspondem a esse tipo de veículo. Essa foi, na verdade, o único tipo
de classificação veicular que foi feito. Os sítios de GRU e SJS foram os únicos que
registraram presença de motos (há uma pequena contribuição residual em SJM em
18/9 que é provavelmente espúria) e a estatística de presença indica taxas médias
da ordem de 4,18%±0,33% e 3,68%±0,31% em 17/9 e 18/9, respectivamente, em
GRU e 3,38%±0,45% e 2,19%±0,33% em 17/9 e 18/9, respectivamente, em SJS.
Portanto, a quantidade de motos parece estar limitada a menos de 5% do fluxo
total. Ainda assim, o sistema instalado em SJS (que capturava placas traseiras de
veículos) conseguiu detectar e retornar códigos validados para aproximadamente
1⁄4 do volume de motos. A inspeção humana torna-se especialmente necessária na
maioria dos casos (cerca de 54,7%) e aproximadamente 29% do volume é perdido.
Não foi detectada variação apreciável dos índices de inspeção com a incidência
de chuva com base em dados de GRU. O período escolhido (5:00) corresponde a
um período de baixa iluminação e tráfego pequeno que antecede a um período de
congestionamento.
Com relação ao planejamento do BackOffice em uma operação real do sistema,
a análise dos tempos de inspeção (propiciado pela medida desses tempos por meio
de uma interface especial criada durante o projeto) determinou um tempo médio de
4s. Não obstante esse valor, é importante considerar que o tempo real de inspeção
por registro dependerá bastante da maneira como serão organizados os dados e sua
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distribuição entre diversos inspetores. Há várias estratégias de inspeção, sendo que a
frequência com que se inspeciona uma imagem depende de seu status no sistema
(se ela apresenta um código válido é apenas uma dessas caracterizações). O fato de
o código válido apresentar certa sequência de letras ou o registro ter sido obtido
em determinadas horas propícias ou não do dia são outras caracterizações possíveis.
Portanto, o tempo efetivo de inspeção dependerá bastante desses arranjos especiais, e
aqui apenas determinamos medidas aproximadas de esforço de BackOffice conforme
o tempo médio ou o tempo médio de digitação (aproximadamente 10 s), na hipótese
de todos os registros serem inspecionados. Em particular, nesse último caso, um turno
de 6 horas de inspeção determina um máximo de aproximadamente 2200 registros/
dia por inspetor, enquanto que valores progressivamente maiores são obtidos com
turnos mais longos. Chamamos a atenção que essa ‘duração de turno’ é o tempo
líquido ou efetivo de inspeção. Assim, um turno de 6h pode corresponder a um turno
oficial de maior período, conforme a política adotada de descanso ou horários livres
(almoço, intervalos de lanche, descanso etc). Considerado esse intervalo de 6h, um
número máximo de 160 pessoas seria necessário para inspecionar todo o fluxo diário
pelos 5 sítios que fizeram parte do projeto, onde consideramos os sistemas ajustados
e sem perda em relação ao tráfego real. Essa análise deve ser refeita ao se considerar
a necessidade de inspeção de imagens da pista sentido ‘norte’ num total de 8 sítios
e um fluxo aproximadamente dobrado (a menos de SJC, o fluxo em um sentido deve
considerar apenas os volumes aferidos em GRU, SJS, BMA e SJM).

8. Principais Conclusões
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1 – Considerando perdas de tráfego, taxas da ordem 60%-70% foram obtidas de
acerto do sistema de inspeção automática de placas;
2 – A taxa de acerto global do sistema pode ser melhorada com apoio de BackOffice;
3 – Perdas estimadas de imagem (placas perdidas ou ilegíveis) estão entre 10% e
20% (podem não ser perdas intrínsecas, mas de conservação das placas);
4 – A taxa de acertos não indica necessariamente garantia de localização do proprietário do veículo (avaliação da situação das placas coletadas na amostra);
5 – Efeito maior sobre as notas do nível externo de iluminação. Efeito de posicionamento das placas pouco relevante. Efeito de chuva fraca e moderada pouco
influente (mas seria necessário maiores estudos fora do período de estiagem), efeito de congestionamento não tangível pelo estudo;
6 – Fluxo de motos <5%, com eficiência automática de leitura de placa traseira
da ordem de 25%. Cerca da metade das fotos são lidas apenas por humanos e o
resto perdido;
7 – Planejamento de BackOffice: 160 pessoas/turno/dia para inspeção de todo fluxo num regime de turno de 6 horas. Estratégias de distribuição de imagens brutas
tem impacto grande no tempo total de inspeção (estimado 4 s em média, típico 10
s para digitação do código RENAVAM).
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