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Resumo 

O tratamento superficial é uma das técnicas mais antigas de pavimentação, historicamente, relata-se 
que uma das primeiras aplicações ocorreu em 1840 na avenida Champs-Elysées em Paris. Por tratar-
se de uma técnica de baixo custo de implantação e execução tipicamente artesanal, tem sido muito 
empregada ao longo dos anos nas rodovias brasileiras, sendo que no Rio Grande do Sul sua 
utilização é considerável. Desta maneira este trabalho procura elucidar os mecanismos de 
deterioração atuantes nas rodovias em TSD (Tratamento Superficial Duplo) da região Norte do 
Estado, através de técnicas econométricas do tipo cross-section, as quais permitem determinar os 
fatores que provocam maior influência na composição de uma determinada variável Y, neste caso, 
obtidas através do estado de superfície, levantamentos deflectométricos, tráfego e irregularidade em 
aproximadamente 103 km de rodovias em serviço, de acordo com a base de dados (variáveis X) 
observada: trincamento, desgaste, exsudação, afundamento, panelas, entre outros defeitos. Desta 
análise, pode-se correlacionar a incidência dos defeitos no revestimento em tratamento superficial 
duplo e suas implicações. 
 

Abstract 
The superficial treatment is one of the oldest pavement techniques. It tells that one of the first 
applications occurred in 1840 in the Champs-Elysées Avenue, in Paris. For being about one technique 
of low cost of implantation and typically artisan execution, she has been very used in the Brazilian 
highways, being that in the Rio Grande do Sul its use is considerable. In this way this work looks to 
elucidate the operating mechanisms of deterioration in the highways in TSD (Double Superficial 
Treatment) of the region North of the State, through econometrical techniques of the type cross-
section, which allow to determine the factors that cause greater influence in the composition of one 
determined variable Y, in this case that, gotten through the state of surface, deflectométricos surveys, 
traffic and irregularity in approximately 103 km of highways in service, in accordance with the 
database (variable X) observed: cracking, consuming, sinking, holes, among others defects. Of this 
analysis, the incidence of the defects in the covering in double superficial treatment and its 
implications can be correlated.  
 
1 INTRODUÇÃO 
O tratamento superficial é um dos métodos mais antigos e econômicos de se fazer revestimento 
asfáltico para rodovias de baixo e médio volume de tráfego, sobre bases granulares, ou recuperar 
superfícies de rolamento de pavimentos que estejam degradadas superficialmente e que ainda se 
encontram em boas condições estruturais. Trata-se de um método de construção e reabilitação de 
pavimentos asfálticos que embora tenha pouca ou nenhuma capacidade estrutural direta, os benefícios 
indiretos proporcionados por esta técnica prolongam a vida útil do pavimento aumentando sua 
capacidade estrutural. (ABEDA, 2001) 
Este trabalho tem o objetivo de esclarecer os mecanismos de deterioração atuantes em rodovias com 
revestimento em TSD, através de técnicas econométricas do tipo cross-section, as quais permitem 
determinar os fatores que provocam maior influência na composição de uma determinada variável Y 
(levantamento do estado de superfície, deflectometria, tráfego e conforto ao rolamento - irregularidade 
longitudinal), de acordo com a base de dados das variáveis explicativas existentes (trincamento, 
exsudação, acúmulo de afundamento plástico, panelas, entre outros defeitos). 



A análise foi realizada com base no banco de dados do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem do Rio Grande do Sul, DAER/RS, através das rodovias pertencentes aos lotes 1 e 2 do 
Programa Restauração, constituídas de pavimento flexível com revestimento em tratamento superficial 
duplo, totalizando aproximadamente 103 km. 
 

2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 
Tratamento superficial duplo é definido como a superposição de duas camadas de tratamento 
superficial simples, com o diâmetro de agregados gradativamente decrescente. 
Os pavimentos flexíveis em tratamento superficial sofrem desgaste pela ação abrasiva da passagem 
dos veículos.(Rodrigues, 2001) 
O tratamento por ter uma estrutura delgada, não aumenta a resistência estrutural do pavimento, porém, 
a capacidade de suporte das camadas subjacentes a este são conservadas pelo efeito protetor do 
tratamento, sendo ele uma camada pouco permeável. Recomenda-se a aplicação de capa selante sobre 
o tratamento superficial quando necessária a redução de abrasividade e desgaste e ainda, na correção 
de pontos exsudados, ou seja, correção de problemas executivos. 
Segundo Larsen (1985), as principais funções do tratamento superficial são de:  

- proporcionar uma camada de rolamento de pequena espessura, porém, de alta resistência 
contra desgaste; 

- impermeabilizar o pavimento; 
- proteger a infra-estrutura do pavimento; 
- proporcionar um revestimento antiderrapante; 
- proporcionar um revestimento de alta flexibilidade que possa acompanhar deformações 

relativamente grandes da infra-estrutura. 
Por se tratar de uma técnica aparentemente simples, incorre-se, freqüentemente, no erro de pensar que 
é desnecessário tomar maiores cuidados na avaliação da superfície, clima, tráfego, seleção dos 
materiais e na execução, cuidados estes amplamente compensados pelo resultado superior que se pode 
conseguir. (ABEDA, 2001) 

 

3 A FERRAMENTA ECONOMÉTRICA 
Para o desenvolvimento da análise do desempenho de rodovias em tratamento superficial duplo, será 
utilizada uma das ferramentas da econometria, denominada análise de regressão linear múltipla do tipo 
Cross Section, a qual permite a extração de informações de uma determinada base de dados. Nos 
próximos parágrafos será apresentada, de maneira geral, a constituição da técnica supra citada. 

Os modelos a serem estimados podem ser expressos como: 

ikikiii uXXXY +++++= ββββ ...33221 ,   I = 1,...,N         (1) 

onde: 

- Y   variável dependente (explicada); 
- X2,...,Xk  k-1 variáveis independentes (explicativas); 
- β1,..., βk  parâmetros a serem estimados; 
- u   erro aleatório; e 
- i   indexa as n observações amostrais. 

A quantidade de mudança em uma variável dependente Y, fomentada pelas mudanças em variáveis 
independentes Xi é indicada pelos parâmetros da equação da regressão apresentada acima. 
Neste trabalho são desenvolvidos modelos de regressão linear múltipla para desempenho de rodovias 
em tratamento superficial duplo, portanto, torna-se necessário o conhecimento das hipóteses básicas 
inerentes a este tipo de análise econométrica. Obedecidas as hipóteses básicas e, com o modelo já 
ajustado (fazendo uso do pacote Statistica 99), deve-se proceder com uma análise dos indicadores 
referentes a qualidade do modelo apresentado, uma vez que, se estas premissas não forem atendidas, 
não se pode rejeitar a hipótese nula de que o modelo não possui robustez. 



Um dos indicadores que deve ser analisado é o coeficiente de determinação da amostra (r2), o qual 
compara a variância dependente Y com a redução da variância, quando uma variável independente Xi 
é utilizada para estimar os valores de Y. A proporção da variação total em Y explicada por Xi varia de 
0 a 1, ou seja, de 0% a 100%. Quanto mais próximos os valores calculados estiverem de 100%, melhor 
será a qualidade do modelo ajustado. 
Testes de significância estatística são utilizados para inferir características de uma população, com 
base em uma amostra. Uma frase do tipo “a correlação é estatisticamente siginificativa a 5%” indica 
que existe a chance de 95% de que a relação observada na amostra seja verdadeira para a população. 
Os testes de significância estão ligados a probabilidade de que os resultados observados na amostra 
não sejam relacionados à população. 
A maneira de se testar a significância global de um modelo é por meio da razão de F de Snedecor 
(significância de F), onde existe uma relação direta de proporcionalidade entre a qualidade do modelo 
e a proximidade do valor zero da significância de F, ou seja, quanto mais próximo de zero for o 
resultado desta estatística F, melhor ser a qualidade global do modelo ajustado.  
O teste de significância para os coeficientes da regressão é dado por meio do teste de t-student, o qual 
relaciona o valor do parâmetro ao erro padrão deste mesmo parâmetro. Uma maneira de efetuar este 
teste é por meio da avaliação dos valores de “p-level”, os quais também devem ser próximos de zero, a 
fim de que o parâmetro estimado seja significativamente diferente de zero. 
Para se verificar o efeito de uma variável do modelo, como se as outras não estivessem presentes na 
análise, é utilizado o coeficiente de correlação parcial. Para esta análise os valores devem ser os mais 
próximos possíveis de 100%. 
Fazendo uso da técnica demonstrada neste capítulo, pode-se fazer observações relevantes a respeito do 
desempenho de rodovias em TSD ao longo do tempo. 

 
4 MODELOS DESENVOLVIDOS 
Este ítem apresenta os modelos desenvolvidos, os indicadores de qualidade, bem como as análises 
técnicas acerca dos resultados obtidos. 
São desenvolvidos modelos de regressão linear múltipla para a avaliação das variáveis explicadas: 
deflexão, IRI (International Roughness Index), VDM (volume diário médio), IGG (índice de 
gravidade global) e FC_TOTAL (trincamento FC2+FC3) cada qual avaliada de maneira independente 
conforme será apresentado nos itens seguintes. 
Com o objetivo de determinar a constituição das variáveis dependentes, utilizou-se como variáveis 
independentes: deflexão, IRI, VDM, IGG, FC_TOTAL, AP (afundamentos plásticos), O (ondulações), 
P (panelas), EX (exsudação) , D (desgaste) e R (remendos), conforme já descrito anteriormente.  
Para cada uma das variáveis dependentes, procurou-se ajustar um modelo que considera somente os 
parâmetros que realmente provocam algum tipo de influência na determinação do fenômeno proposto. 
 
4.1 Avaliação Estrutural 
O Modelo 1, apresentado na equação (2), avalia a influência de todos os possíveis defeitos de 
superfície na determinação da capacidade estrutural do pavimento através da deflexão no topo do 
revestimento, apresentando as variáveis que foram determinantes na constituição da deflexão do 
pavimento sob o ponto de vista estatístico.  

DF1 = 42,24 + 0,30(FCTOT) + 0,19(P) + 0,36(D)                                                                              (2) 
Tabela 1 - Modelo de melhor ajuste para deflexão 

R e g r e s s i o n  S u m m a r y  f o r  D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  D F 1
R =  , 6 4      R ² =  , 4 1      A d j u s t e d  R ² =  , 4 0
F ( 3 , 1 2 0 ) = 2 8 , 0 9      p < , 0 0 0      S t d . E r r o r  o f  e s t i m a t e :  1 0 , 2 9  

S t .  E r r . P a r t i a l
B o f  B t ( 1 1 9 ) p - l e v e l C o r .

I n t e r c p t 4 2 , 2 4 1 , 4 0 3 0 , 2 5 0 , 0 0
F C _ T O T 0 , 3 0 0 , 1 0 3 , 1 4 0 , 0 0 0 , 2 8
P 0 , 1 9 0 , 0 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 6
D 0 , 3 6 0 , 1 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 , 3 0  

 



Este modelo nos mostra que embora pequena a significância da correlação, os fatores que mais 
interferem na deflexão são o desgaste, as panelas e o trincamento. Esta era uma tendência esperada 
uma vez que o aparecimento destes defeitos refletem deficiênc ias de drenagem superficial e até 
mesmo o aumento da permeabilidade da camada de rolamento.  
 
4.2 Irregularidade  
A relação mais robusta obtida para o IRI pode ser verificada no Modelo 2, apresentado na equação (3), 
por meio das variáveis O, P e D (ondulações, panelas e desgaste). Embora econometricamente estes 
defeitos sejam tratados separadamente, fisicamente eles contribuem na deterioração do tratamento 
superficial duplo de forma associada, já que o surgimento de panelas é conseqüência da repetição do 
tráfego no revestimento desgastado e ainda, pode ser agravada pela exsudação. 

IRI = 2,41 + 0,01(O) + 0,02(P) + 0,02(D)                                                                                            (3) 
 

Tabela 2 – Modelo de melhor ajuste para a irregularidade 
Regress ion Summary for  Dependent  Var iab le :  IRI
R= ,76     R²= ,57     Ad jus ted R²= ,56
F(3,120)=53,51     p<,000      Std .Error  o f  est imate: ,60

St .  Err . E r r o : 19,66% Partial
B of  B t(119) p- level Cor .

Intercpt 2,41 0 ,08 29,44 0,00
O 0,01 0 ,00 3,45 0,00 0,30
P 0,02 0 ,00 5,33 0,00 0,44
D 0,02 0 ,01 4,27 0,00 0,36  

 
4.3 Tráfego 
A equação a seguir considera as variáveis que melhor explicam o VDM, tendo como base os dados 
analisados. 
Não sendo o foco do trabalho a avaliação da progressão da severidade dos defeitos ao longo do tempo, 
e sim uma avaliação do tipo cross-section que desconsidera a variável tempo, a análise envolvendo o 
tráfego restringe-se a identificar as variáveis que mais influenciam o revestimento.  

VDM = 377,30 +17,95(P) + 8,20(D)                                                                                                    (4) 
 

Tabela 3 – Modelo de melhor ajuste para o tráfego 
Regression Summary for Dependent Variable: VDM
R= ,76     R²= ,57     Adjusted R²= ,57
F(2,121)=81,25     p<,000     Std.Error of estimate: 223,69

St. Err. Partial
B of B t(119) p-level Cor.

Intercpt 377,30 30,95 12,19 0,00
P 17,95 2,49 7,22 0,00 0,33
D 8,20 2,37 3,47 0,00 0,70  

Utilizando o Modelo 3, apresentado na equação (4), percebe-se a grande influência das variáveis 
desgaste e panelas, sendo que a variável desgaste governa o modelo. Isto prova a relação física entre as 
variáveis, isto é, mostra que a ocorrência de panelas é uma conseqüência do desgaste do TSD. 
 
4.4 Condição de Superfície  
O Modelo 4, apresentado na equação (5), avalia a influência de todos os possíveis defeitos de 
superfície na determinação do IGG (Índice de Gravidade Global). 

IGG = - 9,90 + 0,67(O) + 0,73(P) + 0,90(EX) + 1,55(D) + 2,18(R)                                                   (5) 
  
 
 
 
 



Tabela 4 – Modelo geral para as condições de superfície  
Regress ion Summary for  Dependent  Var iab le :  IGG
R= ,86     R²= ,74     Ad justed R²= ,73
F(5,118)=67,18     p<,000     Std.Error  of  est imate:  29,29

St.  Err . Partial
B of  B t(119) p-level Cor.

Intercpt -9,90 4 ,34 -2,28 0,02
O 0,67 0 ,18 3,72 0,00 0,32
P 0,73 0 ,21 3,51 0,00 0,31
E X 0,90 0 ,26 3,44 0,00 0,30
D 1,55 0 ,35 4,45 0,00 0,38
R 2,18 0 ,35 6,25 0,00 0,50  

De acordo com o Modelo 4, o defeito de maior importância é a existência de remendos, isto vem de 
encontro as análises anteriores. Este modelo também mostra a inconsistência dos fatores de 
ponderação preconizados pelo procedimento DNER-PRO 08/94, com relação a avaliação de 
revestimentos em tratamento superficial.  
Segundo Rodrigues (2001), no caso de revestimentos em tratamento superficial, o fator de ponderação 
de apenas 0,3 para o desgaste no procedimento DNER-PRO 08/94 não se aplica. O fator de 
ponderação para este defeito refere-se a revestimentos em CBUQ, onde o desgaste é bem menos grave 
que as trincas severas ou as panelas e remendos. Cabe salientar que o desgaste é o modo predominante 
com que os tratamentos superficiais se deterioram ao longo do tempo. No sentido de corrigir esta 
incoerência o autor propõe uma redistribuição dos pesos, por exemplo o fator de ponderação passa a 
variar de 0,3 a 1,0.  

 

4.5 Trincamento 
Para o caso do trincamento, o Modelo 5, apresentado na equação (6), avalia a interferência das 
variáveis deflexão, irregularidade, índice de gravidade global dos defeitos e tráfego na sua 
constituição. 

 
FCTOT = - 22,78 + 0,39(DF1) + 4,00(IRI) - 0,01(VDM) + 0,07(IGG)                                               (6) 
 

Tabela 5 – Modelo geral para o trincamento 
Regression Summary for Dependent Variable: FC_TOT
R= ,69     R²= ,47     Adjusted R²= ,45
F(4,119)=26,31     p<,000     Std.Error of estimate: 9,57

St. Err. Partial
B of B t(119) p-level Cor.

Intercpt -22,78 4,16 -5,48 0,00
DF1 0,39 0,08 4,87 0,00 0,41
IRI 4,00 1,48 2,71 0,01 0,24
VDM -0,01 0,00 -1,39 0,17 -0,13
IGG 0,07 0,03 2,44 0,02 0,22  

 

Este Modelo não pode ser utilizado para analisar o desempenho de revestimentos em tratamento 
superficial. Este fato já era esperado, uma vez que as variáveis utilizadas para explicar o fenômeno 
apresenta fator de correlação muito baixo. Se fosse o caso de um pavimento em CBUQ, essa análise 
possivelmente apresentaria maior eficiência, já que o nível de trincamento é mais grave neste caso 
hipotético. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Da análise econométrica realizada neste trabalho, os modelos que apresentaram os melhores resultados 
foram com relação à irregularidade longitudinal (Modelo 2) e ao Índice de Gravidade Global (Modelo 
4). Estes modelos expressam que a avaliação dos mecanismos de deterioração em tratamento 



superficial duplo deve ser feita por meio de parâmetros funcionais, já que claramente este tipo de 
revestimento, que em média apresenta espessura de 2,5 cm, não tem função estrutural. 
Os modelos anteriormente citados convergem para a determinação dos defeitos responsáveis pela 
deterioração do pavimento. Eles apontam como principais mecanismos de deterioração o desgaste, 
panelas, ondulações, remendos e com menor ordem de grandeza a exsudação. 
É justificável a maior influência do desgaste e panelas, uma vez que estes defeitos são 
interdependentes, isto é, com a passagem das cargas de roda o revestimento se desgasta até o momento 
em que se formam panelas nos pontos mais afetados (Figura 1). Já os remendos se destacam nos 
modelos pela superestimativa do fator de ponderação preconizada pelo procedimento DNER PRO 
08/94, caso o fator de ponderação seja reajustado, este fator reduzirá a sua significância nos modelos. 

 

 
Figura 1 – Ocorrência de desgaste e exsudação em rodovias 

As ondulações no caso de tratamentos superficiais estão ligadas à falhas no processo construtivo, uma 
vez que imperfeições no revestimento são explicadas pela camada de base, isto é, a espessura delgada 
do revestimento impede que se possa corrigir nesta camada imperfeições remanescentes das camadas 
inferiores.  
A exsudação é um mecanismo de deterioração muito importante em tratamentos superficiais, o qual 
ocasiona a formação de panelas na superfície, normalmente de forma prematura. Este defeito tem 
várias causas, pode ser fruto da dosagem de ligante inadequada (alta taxa de ligante), má execução 
(ligada à falta de controle da taxa de aplicação ou manutenção do equipamento espargidor) e até 
mesmo problemas de adesividade do agregado.  
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