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Resumo 

Atualmente existe uma crescente preocupação com a utilização e o desenvolvimento de novos 

materiais de pavimentação, que assegurem um adequado desempenho mecânico e funcional, 

assim como uma adequada relação entre custo e benefício. É este o caso das misturas 

betuminosas do tipo Stone Mastic Asphalt (SMA) que foram desenvolvidas para apresentar alto 

desempenho e durabilidade às solicitações do tráfego e do clima. 

Neste âmbito, a presente dissertação tem como objetivo analisar o desempenho misturas de 

SMA aplicadas em camadas de desgaste de pavimentos rodoviários. A análise abrangeu sete 

misturas betuminosas do tipo SMA 8 e SMA 11, com diferentes formulações ao nível dos 

agregados (natureza pétrea) e do betume. O estudo do desempenho incidiu no comportamento 

funcional (macrotextura e microtextura) das misturas betuminosas quando aplicadas em 

camadas de desgaste. Para algumas misturas, o estudo contemplou também o comportamento 

mecânico (deformação permanente, módulo de deformabilidade e sensibilidade à água). 

Procedeu-se ainda à avaliação estatística da influência da composição ponderal das misturas 

betuminosas no seu comportamento funcional. O estudo contemplou misturas fabricadas em 

laboratório e misturas aplicadas em obras de beneficiação de pavimentos da rede rodoviária 

nacional. 

Dos resultados obtidos, a análise realizada evidenciou que apesar do conhecimento atual sobre 

as misturas SMA, ainda pode existir, por vezes, uma divergência no comportamento de misturas 

semelhantes entre si, levando à validação da necessidade de aplicação de uma formulação 

específica para estas misturas, diferente da atualmente utilizada. 
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Abstract  

Currently there is a continuous and growing concern with the use and development of new 

materials for the wearing courses, which ensure a suitable mechanical and functional 

performance, as well as, a suitable relation between cost and benefit. This is the case of Stone 

Mastic Asphalt (SMA) that have been developed to provide high performance and durability to 

traffic and climate demands. 

In this context, the present dissertation aims to study the performance of SMA applied in 

pavement wearing courses. The evaluation included seven bituminous mixtures type SMA 8 and 

SMA 11, with different formulations by changing the aggregates (stone nature) and bitumen. The 

performance study focused on the functional behavior (macrotexture and microtexture) of these 

mixtures for wearing courses. Furthermore, some mixtures of this study contemplated also the 

evaluation of the mechanical behavior (permanent deformation, stiffness and water sensitivity). 

The influence of the SMA composition on their functional performance was also evaluated by a 

statistical analysis. The study included mixtures made in the laboratory and mixtures applied in 

pavement works of the national road network. 

The results show that, nevertheless the current knowledge of SMA mixtures there is still a 

divergence in the behavior of similar mixtures, leading to the validation of the need to apply a 

specific mix design for these mixtures, different from the one currently used. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento e motivação  

Ao longo dos tempos tem sido notória a extrema importância das infraestruturas rodoviárias no 

desenvolvimento das sociedades e, consequentemente, também a qualidade dos seus pavimentos é 

fundamental à circulação do tráfego com segurança, conforto, economia e sustentabilidade ambiental. 

A camada de desgaste dos pavimentos é a que está mais diretamente sujeita às principais ações, quer 

do tráfego quer do clima, pelo que também os aspetos de conservação e reabilitação são muito 

importantes de forma a garantir as melhores condições de circulação do tráfego ao longo do ciclo de 

vida da infraestrutura. Assim, esta camada deve conjugar adequadas características funcionais e 

estruturais, nomeadamente de regularidade superficial, resistência à derrapagem, ruído, drenagem, 

resistências à deformação permanente e à fadiga, entre outras, relacionadas com os requisitos 

atualmente exigidos à circulação do tráfego. 

Com este propósito, é fundamental o desenvolvimento e a aplicação de misturas betuminosas que 

possam contribuir para o melhor desempenho das camadas do pavimento, em particular das camadas 

de superfície pela sua maior exposição, e que consequentemente promovam uma diminuição de custos 

associados à conservação a longo prazo. 

Mais recentemente em Portugal, constata-se que as misturas betuminosas do tipo Stone Mastic Asphalt 

(SMA) têm apresentado maior aceitação na sua aplicação em camadas de pavimentos, nomeadamente 

em camadas de desgaste. Segundo Drüschner (2005), as misturas SMA, desde que com uma 

formulação e aplicação adequadas, podem ter um desempenho superior ao das misturas betuminosas 

convencionais, nomeadamente para condições mais exigentes de clima e de tráfego elevado e pesado. 

As misturas SMA têm uma composição específica onde existe uma granulometria descontínua com 

maior predominância de agregados grossos formando vazios entre as partículas de maior dimensão, 

vazios esses que, por sua vez, são preenchidos pelo mastique betuminoso formado pelo agregado fino, 

fíler, betume. Em geral, estas misturas apresentam uma quantidade de betume mais elevada o que, 

em conjunto com a sua composição de agregados grossos, leva à necessidade de utilização de aditivos 

estabilizantes para evitar o escorrimento de material betuminoso. É toda esta composição global das 

misturas SMA que confere a este tipo de mistura betuminosa uma maior resistência às solicitações de 

tráfego, em particular à deformação permanente e ao fendilhamento por fadiga, e ainda boas 

características de superfície (textura e atrito), o que em muito contribui para a cada vez maior tendência 

na sua aplicação em camadas de desgaste (Gardete et al., 2011).  

As misturas SMA são correntemente formuladas por métodos estabelecidos para as misturas 

betuminosas tradicionais, como é o caso do método Marshall. Contudo existem estudos, tais como os 

desenvolvidos por Gardete (2015) e Miranda (2016), que desenvolveram metodologias de formulação 
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que podem contribuir para um melhor desempenho das misturas SMA, nomeadamente utilizando uma 

abordagem volumétrica. 

O bom comportamento das misturas SMA é comprovado tanto a nível internacional como nacional, mas 

ainda assim e no que diz respeito à experiência nacional, são por vezes obtidos comportamentos 

distintos em misturas semelhantes e diferentes dos espectáveis para a sua aplicação, especialmente 

em características funcionais. Considera-se, assim, ser importante aprofundar este tema para um 

melhor conhecimento dos principais fatores com influência nas diferenças de comportamento 

observadas. 

 

1.2. Objetivos e metodologia 

A presente dissertação tem os seguintes objetivos principais: 

1) Analisar o desempenho de misturas SMA relativamente às características de superfície 

quando aplicadas em camadas de desgaste, atendendo principalmente ao coeficiente de atrito 

e à textura. 

2) Investigar possíveis relações entre o desempenho funcional e a composição intrínseca das 

misturas betuminosas. 

Embora a incidência principal do trabalho seja a análise das características de superfície das camadas 

de desgaste em SMA, também foi possível analisar para alguns tipos de misturas o comportamento 

mecânico. 

No que diz respeito à metodologia de trabalho utilizada, foram definidas as seguintes fases: 

• Compilação e análise estatística de informação relativa à composição e propriedades 

mecânicas e funcionais de misturas SMA, com dimensão nominal do agregado igual a 8 mm 

(SMA 8) e 11 mm (SMA 11), aplicadas em obras de pavimentação na rede rodoviária nacional. 

• Estudo experimental em laboratório realizado em misturas betuminosas do tipo SMA 8 com 

diferentes composições, para análise complementar e mais aprofundada do desempenho ao 

nível não só de características de superfície, mas também de resistência e deformabilidade 

A informação relativa às misturas SMA aplicadas nas obras da rede rodoviária nacional do continente 

foi fornecida pela Infraestruturas de Portugal, S.A. Toda essa informação foi armazenada numa base 

de dados em Microsoft Excel para posterior análise. 
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1.3. Estrutura do trabalho 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos: 

• Neste primeiro capítulo – Capítulo 1 – é apresentado o enquadramento e motivação ao tema 

desenvolvido nesta dissertação, estabelecem-se os objetivos e a metodologia adotada, sendo 

ainda apresentada a estrutura do trabalho. 

• No segundo capítulo – Capítulo 2 – descreve-se a revisão bibliográfica realizada de forma a 

enquadrar o tema da dissertação relativamente a características, aplicações e desempenho 

das misturas betuminosas a serem estudadas. São descritos os diversos materiais 

constituintes, especificações e composições, metodologias de fabrico e produção, e ainda o 

controlo de qualidade realizado após a sua aplicação. São também apresentadas as 

características fundamentais utilizadas na avaliação do desempenho destas misturas 

betuminosas, nomeadamente ao nível de características de superfície e de características 

mecânicas. 

• No terceiro capítulo – Capítulo 3 – é apresentado o conjunto de misturas SMA estudadas. Neste 

capítulo são ainda mencionados os ensaios e respetivo enquadramento normativo para 

conhecimento das várias características dos materiais. Complementarmente, são ainda 

descritos os métodos de fabrico das misturas, de compactação de provetes e de ensaios para 

avaliação das diversas características. 

• No quarto capítulo – Capítulo 4 – são analisados os resultados dos ensaios realizados, através 

de uma análise estatística, de forma a estabelecer relações com o desempenho das misturas 

SMA. 

• No quinto capítulo – Capítulo 5 – são apresentadas as principais conclusões. Por fim, 

estabelecem-se possíveis trabalhos futuros na continuidade e aprofundamento do trabalho de 

investigação que foi possível desenvolver nesta dissertação. 
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2. Misturas betuminosas do tipo SMA 

 

2.1. Enquadramento 

O desenvolvimento de novas misturas betuminosas é estimulado para que seja possível dar resposta 

aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes a que os pavimentos rodoviários estão sujeitos 

atualmente. Pavimentos com maior resistência e durabilidade, com níveis de desempenho funcional 

mais adequados às condições de circulação do tráfego, requerem a aplicação de misturas betuminosas 

com adequado desempenho a essas maiores exigências. Por sua vez, estas exigências devem ser 

colocadas ao nível do ciclo de vida da infraestrutura, enquadradas o mais possível nos princípios da 

economia circular e de forma a assegurar baixos custos de conservação e reabilitação, elevados níveis 

de segurança, conforto, economia e ambientalmente sustentáveis. 

Atendendo a estas preocupações, considera-se que é de destacar as misturas betuminosas do tipo 

SMA. Este tipo de misturas betuminosas são uma opção atraente do ponto de vista estrutural e 

funcional. Segundo Miranda (2016), tal é devido ao facto das características desta mistura betuminosa 

proporcionarem uma resistência significativamente mais elevada às solicitações do tráfego. 

As misturas SMA são definidas pela norma EN 13108-5 (2013) como “misturas de granulometria 

descontínua com ligante betuminoso, composta por um esqueleto pétreo de agregado grosso ligado 

por um mástique”.  O mástique é constituído pelo ligante betuminoso, agregado fino, fíler e aditivo 

estabilizante. Esta definição mostra que na composição existem predominantemente dois componentes 

fundamentais: uma mistura de agregados com granulometria descontínua; um mástique betuminoso 

abundante em betume e aditivos estabilizantes. A Figura 2.1 ilustra o arranjo estrutural e composição 

para o caso de uma mistura SMA 8. 

 

 

Do ponto de vista da dimensão nominal dos agregados, as misturas SMA podem abranger uma grande 

variedade de dimensões, que segundo a norma EN 13108-5 (2013) pode ir da mistura SMA 4, onde a 

dimensão nominal de agregado é 4 mm, até à mistura SMA 22, correspondente à dimensão nominal 

 Agregados 

Grossos 

 Mástique 

Figura 2.1: Exemplo de arranjo estrutural de uma mistura SMA 8. 
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de agregado 22 mm, onde a escolha do tipo a utilizar vai depender em grande medida do desempenho 

pretendido para a aplicação em causa. De acordo com Miranda (2019), nas camadas de desgaste, as 

misturas SMA utilizadas em estradas com volume de baixo tráfego, como estradas municipais e vias 

urbanas, tendem a ser misturas com agregados de dimensão nominal entre 4 mm e 8 mm, e em 

construções novas ou reabilitação de estradas com volume de tráfego maior, como autoestradas e 

itinerários principais, esta dimensão tem tendência para variar entre 8 mm e 14 mm.  

Nas misturas SMA, a escolha da dimensão nominal de agregado também têm influência no ruído com 

origem na interação entre o pneu e o pavimento. Segundo Vaitkus et al. (2016), o uso de uma menor 

dimensão nominal de agregado permite obter uma superfície regular reduzindo as vibrações dos pneus. 

Para redução da emissão de ruído em estradas com tráfego ligeiro é adequado o uso de misturas com 

agregados de dimensão nominal entre 4 mm e 6 mm, enquanto que em estradas com tráfego pesado 

este intervalo de dimensões deve variar entre 6 mm a 10 mm. 

De acordo com Drüschner (2005), uma camada de desgaste com mistura SMA apresenta 

características do ponto de vista estrutural de melhor resistência à deformação permanente e 

resistência ao fendilhamento térmico ou devido a tensões mecânicas, e do ponto de vista funcional, 

melhores valores de textura e rugosidade a longo prazo. Nesta aplicação em camadas de superfície, 

as misturas SMA podem apresentar melhores níveis de atrito e valores de macrotextura mais elevados, 

contribuindo positivamente para a maior segurança da circulação do tráfego e para a diminuição do 

ruído do tráfego (Gardete et al., 2011). 

 

2.2. Composição e aplicação 

Os agregados das misturas SMA, segundo Miranda (2016), podem dividir-se segundo duas categorias: 

as partículas ativas, constituídas predominantemente por agregados grossos; e as partículas passivas 

correspondendo aos agregados finos e fíler. 

Segundo Miranda (2016), é a fração dos agregados grossos, do esqueleto pétreo das misturas 

betuminosas do tipo SMA, presente em maior percentagem da composição (aproximadamente 60 % a 

80 %), que garante o elevado imbricamento, devido às suas dimensões, e que é designado por efeito 

de stone-on-stone. Este contacto dado pelo imbricamento dos agregados permite distribuir as cargas 

pelas partículas ativas, como se pode observar na Figura 2.1 e assegurar um melhor comportamento 

da mistura betuminosa à deformação permanente. O mástique betuminoso perfaz a restante 

composição da massa total (aproximadamente 20% a 40%) e é formado pelos agregados finos, fíler, 

betume e aditivos estabilizantes. 

Para garantir que o esqueleto descontínuo, com elevado atrito interno, funcione corretamente na 

distribuição das cargas, a espessura da camada deve corresponder a, no mínimo, três vezes o tamanho 

nominal do agregado, devido ao contacto entre as partículas ativas e por um certo efeito de 

confinamento que se cria (Miranda et al., 2013). 
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As misturas SMA diferem das misturas betuminosas convencionais, nomeadamente, pela maior 

quantidade de betume e fíler, e pela adição de aditivos estabilizantes à mistura. 

De acordo com a análise de Miranda (2016) à norma EN 13108-5 (2013), o intervalo definido para a 

percentagem de fíler varia consoante a dimensão nominal do agregado. São adotados os seguintes 

intervalos: de 5,0 % a 14,0 % para misturas com agregados de dimensão nominal igual ou inferior a 8 

mm; de 5,0 % a 13,0 % para dimensão nominal entre 10 mm e 12 mm; e de 5,0 % a 12,0 % para 

dimensão nominal entre 14 mm e 22 mm. Relativamente à percentagem de betume, a norma EN 13108-

5 (2013) estabelece cerca de 5,0 % a 7,6 % da massa total da mistura betuminosa. 

Os aditivos estabilizantes são incorporados para mitigar a possibilidade de escorrimento de material  

betuminoso, tal como exemplificado na Figura 2.2, uma vez que este está presente em maior 

quantidade e a mistura de agregados apresenta uma granulometria descontinua. Este fenómeno pode 

originar heterogeneidades da camada que, por sua vez, podem provocar a sua degradação precoce. 

A função das fibras, usualmente celulósicas, é mitigar este fenómeno de escorrimento do material 

betuminoso, retendo-o na mistura e beneficiando o revestimento dos agregados (Martinho et al., 2013). 

 

 

Figura 2.2: SMA sem utilização de aditivo estabilizante. 
 (Adaptado de JRS, Rettenmaier, 2007) 

 

Tal como em qualquer outro tipo de mistura betuminosa, como por exemplo o betão betuminoso 

convencional, também no caso das misturas SMA é necessário atender de forma adequada à correta 

formulação, fabrico em central, aplicação e compactação em obra. 

A metodologia de fabrico das misturas SMA pode ser realizada tanto em centrais contínuas como 

descontínuas, tendo o cuidado de ser dada especial atenção à incorporação do aditivo estabilizante 

para assegurar a melhor homogeneidade possível. 

Segundo Martinho et al. (2013), a elevada quantidade de betume presente nestas misturas confere 

uma boa trabalhabilidade o que, por sua vez, facilita a sua aplicação em obra. Durante o espalhamento 

e compactação, segundo Drüschner (2005), deverão ser atendidas as seguintes recomendações: 
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• A temperatura da mistura betuminosa na misturadora deve ser consistente e estar distribuída 

uniformemente, nunca abaixo dos 150 ºC. 

• Deve ser mantida uma velocidade apropriada para a pavimentadora, de forma a não ocorrer 

uma alta pré-compactação. 

• A compactação deve ser realizada o mais perto possível da pavimentadora. 

• Deve ser utilizado no mínimo dois cilindros de rolos em cada faixa a ser pavimentada. 

• A compactação deve ser feita utilizando cilindros que sejam pesados (peso superior a 9 

toneladas). 

• A compactação com vibração deve ser feita apenas a temperaturas elevadas da mistura e após 

a compactação com cilindros de rolo em modo estático. 

• Se a temperatura da camada aplicada for inferior a 100 ºC, ou a espessura da camada aplicada 

for inferior a 2 cm, a vibração pode levar à quebra e esmagamento dos agregados e, portanto, 

esta não deve ser efetuada. 

• Cilindros de pneus são por si só ineficientes para a compactação das misturas SMA. 

• Se necessária, a pavimentação manual deve ser feita em simultâneo com a pavimentadora e, 

dada a falta da pré-compactação da pavimentadora nestas zonas, é necessário ter em 

consideração que esta resultará numa espessura de camada superior à necessária. 

• Deve-se ter especial atenção à execução das juntas, não sendo possível aceitar espessuras 

da camada inferior à mínima especificada. 

 

2.3. Desempenho das misturas betuminosas 

2.3.1. Desempenho mecânico 

Relativamente ao desempenho mecânico, as características de avaliação de eficiência para camadas 

de desgaste englobam a estrutura total da mistura. Segundo Hainin et al. (2012), as misturas SMA têm 

um excelente desempenho mecânico devido às propriedades que apresentam face à deformação, 

durabilidade e fadiga, resistindo a cargas pesadas de tráfego e condições climáticas menos favoráveis. 

A resistência à deformação é conseguida através da interligação mecânica a partir da concentração 

muito alta de agregado grosso, três a quatro vezes maior que uma mistura convencional, que forma um 

esqueleto pétreo forte e consequentemente uma boa resistência ao desgaste e a elevada resistência à 

fadiga, resultante do elevado teor de betume e fíler que naturalmente cria uma menor quantidade de 

vazios, contribui para a resistência ao fendilhamento e aumento de vida útil de pavimentos com este 

tipo de misturas, em áreas de tráfego intenso (Hainin et al., 2012).  
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A Figura 2.3 mostra a importância de uma adequada formulação de misturas do tipo SMA que possa 

assegurar o melhor comportamento possível à deformação permanente e ao fendilhamento das 

camadas ao longo do tempo. 

 

 

Figura 2.3: Exemplo de deformação (esquerda) e fendilhamento (direita) ocorrentes em pavimentos com SMA 
em camadas de desgaste. 

(Adaptado de J. Rettenmaier & Sohne Gmbh, 2018). 

 

2.3.2. Desempenho funcional 

O desempenho funcional é conferido pelas características de superfície do pavimento. As principais 

características avaliadas com esta finalidade são o atrito, a textura e o ruído. 

Segundo Asi (2005), a avaliação da resistência à derrapagem da superfície de pavimentos passa pela 

avaliação do atrito e da textura. No âmbito da textura, pode ser referido a macrotextura, conferida 

essencialmente pelo tipo de mistura betuminosa da camada de desgaste, e a microtextura, dependente 

maioritariamente das características do agregado grosso, que estão envolvidas neste fenómeno. A 

medição da resistência à derrapagem é complexa e está intimamente associada ao método de ensaio 

utilizado na medição do atrito. 

As misturas SMA, de acordo com o estudo de Bastow et al. (2005), tendem a apresentar uma boa 

resistência de derrapagem que naturalmente tenderá a evoluir ao longo da vida útil como acontece 

noutras misturas betuminosas. 

No que concerne ao ruído resultante do tráfego, especialmente nas últimas décadas, este passou a 

desempenhar um papel de grande relevância em termos ambientais. As preocupações com o ruído 

têm-se refletido também nas escolhas do tipo de camada de desgaste dos pavimentos, sobretudo em 

determinados contextos de tráfego e de usos do solo nas áreas adjacentes às vias rodoviárias. 

Segundo Vázquez et al. (2019), a principal razão para o ruído ambiental provocado pelo tráfego provém 

especialmente da interação entre o pavimento e os pneus dos veículos. Para mitigar este efeito, têm 

sido adotadas diferentes medidas, entre as quais, a redução de velocidade e a construção de barreiras 

acústicas, porém estas soluções afetam o nível de serviço e o impacto visual, respetivamente. Neste 
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âmbito, as camadas de desgaste podem dar um contributo à redução do ruído rodoviário, 

principalmente por modificação das características de superfície. 

O aumento da absorção sonora, a otimização da textura de superfície e a redução da impedância 

elétrica podem ter efeito benéfico na redução do ruído (Vaitkus et al., 2016). 

Segundo Greer (2006), as misturas SMA podem contribuir para a redução do ruído, pois durante a 

compactação deste tipo de misturas betuminosas a maior parte das partículas ativas na superfície é 

orientada de modo a apresentar uma superfície planar em relação à estrada, como se observa na 

Figura 2.4. Esta superfície cria uma textura negativa, pelos vazios nela contidos, originando “caminhos 

de ar” que dissipam o ar preso no pavimento, reduzindo assim o ruído de alta frequência.  

 

 

Figura 2.4: Tipos de texturas da superfície de camadas de desgaste. 
(Adaptado de Greer, 2006). 

 

2.4. Controlo de qualidade 

A conformidade específica das camadas de desgaste, de acordo com o caderno de encargos tipo-obra 

da empresa Estradas de Portugal, S.A. (2014), é constituída por duas fases de controlo de qualidade, 

antes de aceitação ou não da camada aplicada: uma primeira fase, após a execução final da 

pavimentação; uma segunda fase, antes da receção provisória da obra denominada por caracterização 

final. 

A dimensão do lote a considerar para avaliação do controlo de qualidade deve ser a menor destes três 

critérios: o primeiro sendo 500 metros de extensão da faixa; o segundo com 3500 m2 de faixa; e por fim 

é ainda padronizado o total de extensão construída num dia.  Em todos os lotes são extraídas pelo 

menos 5 amostras, nomeadamente carotes, em pontos escolhidos aleatoriamente para determinação 

das propriedades a seguir indicados. Quanto à irregularidade superficial esta será verificada 24 horas 

após execução de cada camada. 

Na primeira fase são avaliadas as seguintes propriedades: 

• As características gerais da mistura, nomeadamente a análise granulométrica dos agregados 

e a percentagem de betume que deve cumprir o estabelecido em projeto. 
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• A espessura média da camada não devendo esta ser inferior ao descrito no projeto, podendo 

apenas ser aceite se, não mais de dois provetes apresentarem valores próprios inferiores a 

10 % da espessura especificada em cada lote. 

• A porosidade que deve cumprir os critérios apresentados na especificação da mistura no 

caderno de encargos, podendo apenas ser aceite se não mais do que um provete em cada 

lote apresentar valor próprio fora dos valores estabelecidos para a porosidade individual e 

média do lote em causa. 

• A regularidade superficial baseada no: 

o Controlo topográfico face aos perfis transversais e longitudinal de projeto verificando 

as cotas e a largura da camada que devem cumprir o estabelecido em projeto. 

o Regularidade longitudinal e transversal avaliada por meio de régua fixa ou móvel com 

comprimento de 3 metros medindo em posições com intervalo de 25 metros, podendo 

apenas ser aceite se todos os valores medidos por lote cumprirem os valores 

estabelecidos. 

• A aderência à camada subjacente deve revelar a existência de uma colagem eficiente, 

devendo ser aceite se não ocorrer nenhum desprendimento de seções nos carotes extraídos. 

• A macrotextura com valores de profundidade de textura através do método volumétrico da 

macha, MTD, caso o adjudicatário pretenda obter valores prévios à caracterização final do 

pavimento. Estes valores devem ser obtidos na rodeira exterior espaçados de 100 metros em 

cada lote, sendo aceite se cumprirem os valores mínimos estabelecidos nas especificações 

definidas para cada tipo de mistura. 

• O coeficiente de atrito obtendo valores de PTV (coeficiente de atrito pontual) através da 

utilização do Pêndulo Britânico, caso o adjudicatário pretenda obter valores prévios à 

caracterização final do pavimento. Realizados com um espaçamento de 100 metros, sendo 

aceite se estes valores cumprirem os valores mínimos estabelecidos nas especificações 

definidas para cada tipo de mistura. 

Já na segunda fase deste controlo de qualidade são avaliadas as seguintes propriedades: 

• A irregularidade longitudinal por medição em contínuo, utilizando equipamentos que obtêm o 

levantamento do perfil longitudinal da superfície e valores de IRI (índice de irregularidade 

longitudinal). Estes valores são calculados por troços de 100 metros e obtidos através da média 

obtida nas duas rodeiras de cada troço representativo, sendo aceite se os resultados não 

excederem os valores limites especificados. 

• A macrotextura a partir de equipamentos tipo laser que realizem a medição da profundidade de 

textura em leituras contínuas para obtenção da profundidade média do perfil, MPD, efetuada 

ao longo da rodeira externa de cada uma das vias do lote. Será aceite se o valor médio do 
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ensaio em cada lote não for inferior ao estabelecido, e se os valores individuais, calculados 

pela média em troços de 100 metros, apresentarem mais do que um resultado inferior ao valor 

médio do ensaio em mais do que 25 %. 

• O coeficiente de atrito em medições em contínuo recorrendo a equipamentos munidos de um 

sistema de rega automático tipo SCRIM, tipo Grip-Tester, ou ainda utilizando outros 

equipamentos desde que o adjudicatário apresente correlações entre os valores por este 

obtidos e os valores de SCRIM ou Grip-Tester, ao longo da rodeira externa de cada uma das 

vias do lote. Este ensaio deve ser realizado a uma velocidade de 50 km/h garantindo uma 

película de água com espessura de 0,5 mm sobre a superfície ensaiada. Pode ainda ser feita 

esta avaliação por coeficiente de atrito pontual, PTV, em casos particulares e com a aprovação 

da Fiscalização. A camada é aceite podendo passar por dois estudos onde, se do ensaio antes 

da abertura ao tráfego resultarem valores inferiores aos estabelecidos, este ensaio será 

repetido ao fim de três meses de serviço. Deste último ensaio a camada é aceite se o valor 

médio em troços de 100 metros não for inferior ao estabelecido e se não mais do que um dos 

resultados obtidos for inferior ao estabelecido em 10 %. 

• Se a obra em questão for a construção da pavimentação na íntegra, ou tenha sido realizado 

um reforço de misturas betuminosas de espessura superior a 0,10 m em obras de beneficiação, 

é também avaliada a capacidade estrutural com ensaios de defletómetro de impacto, FWD. 

Para a camada ser aceite o valor estimado de vida útil restante do pavimento não deve ser 

inferior ao estabelecido no projeto. 

A aceitação da camada de desgaste é feita após a conclusão da verificação da conformidade desta 

segunda fase por completo. 

De acordo com as Cláusulas Técnicas Especiais da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A., que, 

apesar de não constarem no Caderno de Encargos Tipo Obra (CETO), integram a solução de projeto, 

os limites que deverão ser praticados e observados para aceitação do lote de uma camada de desgaste 

constituída por uma mistura SMA são os apresentados no Quadro 2.1. Neste quadro, e para efeitos do 

presente trabalho são apenas relatados os requisitos estipulados para misturas do tipo SMA 8 e 

SMA 11, com a advertência que nas Cláusulas Técnicas Especiais para a mistura SMA 8 são avaliadas 

utilizando um betume PMB 45/80-65, enquanto que para a mistura SMA 11 são avaliadas usando um 

betume PMB 25/55-65. 

Mesmo tendo definidos os critérios de aceitação ou rejeição das diversas propriedades da camada de 

desgaste com a aplicação de penalizações financeiras, o dono de obra pode ainda rejeitar a camada 

se a mesma não cumprir os requisitos de conformidade que forem definidos em projeto. 
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Quadro 2.1: Requisitos para as propriedades das misturas SMA 8 e SMA 11. 
(Adaptado de Cláusulas Técnicas Especiais da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A.) 

Propriedades das misturas betuminosas SMA 8 SMA 11 

Propriedades 

volumétricas 

Volume de vazios na mistura de 

agregados, VMA (%) 
VMAmin14,0 VMAmin14,0 

Porosidade, VV (%) VV min2,0 – VV max4,0 VV min2,0 – VV max4,0 

Propriedades 

mecânicas 

Marshall 

Estabilidade, S (kN) Smin7,5 – Smax17,5 Smin7,5 – Smax17,5 

Deformação, F 

(mm) 
Fmin2,0 – Fmax4,0 Fmin2,0 – Fmax4,0 

Quociente, Q 

(kN/mm) 
Qmin3,0 Qmin3,0 

Resistência à 

deformação 

permanente 

Taxa de 

deformação, WTSAIR 

(mm/103 ciclos) 

WTSAIR 0,07 WTSAIR 0,07 

Percentagem de 

profundidade de 

rodeira, PRDAIR (%) 

- - 

Sensibilidade à 

água 
ITSR (%) ITSR90 ITSR90 

Propriedades 

funcionais 

Textura 

Profundidade de 

textura média, MTD 

(mm) 

MTDmin1,0 MTDmin1,0 

Coeficiente de 

atrito 

“Pendulum Test 

Value”, PTV 
PTVmin60 PTVmin60 

“Sideway 

Coefficient Routine 

Inspection Machine 

Number”, SCRIM 

SCRIMmin0,5 SCRIMmin0,5 

Grip Number, GN GNmin0,6 GNmin0,6 

 

Da mesma forma que as Cláusulas Técnicas Especiais da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. 

fornecem os valores limites indicados no Quadro 2.1 e porque nem em todas as obras de pavimentação 

com misturas SMA são utilizadas as mesmas especificações, em Miranda et al. (2019) são indicadas 

recomendações para as propriedades a impor nos materiais constituintes e misturas em estudo. Este 

estudo teve por base as especificações técnicas e cadernos de encargos empregues em 25 países. Os 

requisitos recomendados por Miranda et al. (2019) são os apresentados no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2: Recomendações a utilizar nas propriedades da avaliação de misturas SMA. 
(Adaptado de Miranda et al., 2019) 

Propriedades das misturas betuminosas SMA 

Propriedades 

volumétricas 

Volume de vazios na mistura de agregados, VMA (%) VMAmin17,0 

Porosidade, VV (%) VV min2,5 – VV max4,0 

Propriedades 

mecânicas 

Marshall Estabilidade, S (kN) Smin6,2 

Resistência à 

deformação 

permanente 

Profundidade de rodeira, RDAIR 

(mm) 
RDAIR 4,0 

Taxa de deformação, WTSAIR 

(mm/103 ciclos) 
WTSAIR 0,15 

Percentagem de profundidade de 

rodeira, PRDAIR (%) 
PRDAIR 8,0 

Sensibilidade  

à água 
ITSR (%) ITSR80 

 

Avaliando as recomendações indicadas por Miranda et al. (2019), é possível verificar um volume de 

vazios na mistura de agregados (VMA) e uma taxa de deformação (WTSAIR) superior, assim como um 

intervalo para a porosidade (VV) e valor de sensibilidade à água (ITSR) menor relativamente ao 

especificado nas Cláusulas Especiais Técnicas fornecidas pela empresa Infraestruturas de Portugal, 

S.A. 

 

2.5. Síntese 

As misturas betuminosas do tipo SMA apresentam uma caracterização favorável nos últimos anos e a 

maioria de aplicações provam que estas misturas dispõem de um desempenho muito favorável para 

camadas de desgaste em pavimentos rodoviários, considerando uma adequada formulação, fabrico e 

aplicação. Os diferentes tipos de misturas SMA, com agregados de dimensão nominal diferentes, 

fornecem a estas misturas um amplo espectro que permite a seleção de acordo com as características 

de desempenho pretendidas. 

Porém, observando as diferenças nas recomendações fornecidas por Miranda (2016) e os limites 

impostos pelas cláusulas especiais da empresa IP, a aplicação destas misturas em pavimentos 

rodoviários nacionais ainda requer uma estruturação que permita uma adequada regulamentação 

normalizada segundo as melhores práticas atuais. 
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3. Metodologia de avaliação do desempenho 

 

3.1. Materiais 

Neste capítulo é estudado o desempenho de sete misturas SMA, do tipo SMA 8 e SMA 11, a aplicar 

como camada de desgaste e para as quais se varia a natureza pétrea dos agregados grossos (granitos, 

basaltos e gabrodioritos). A variação da natureza dos agregados grossos visa avaliar a sua influência 

no desempenho mecânico e funcional das misturas SMA. 

Na Figura 3.1 é possível observar as diversas misturas SMA avaliadas em função da natureza do 

agregado grosso utilizado. As misturas SMA8-A e SMA8-B foram fabricadas em laboratório, tendo as 

restantes (SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C) sido aplicadas em obras de 

conservação e reabilitação da rede rodoviária nacional e cujos elementos foram providenciados pela 

empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. 

 

Complementarmente, foi realizada no caso da SMA8-B a substituição do agregado fino, de granito para 

calcário, relativamente à SMA8-A com o objetivo de avaliar complementar a sua influência no 

desempenho mecânico e em especial no desempenho funcional.  

As misturas betuminosas aplicadas em obra foram formuladas convencionalmente pelo método 

Marshall, segundo a norma europeia EN12697-34, tendo os provetes sido compactados por impacto 

com 50 pancadas em cada topo. 

No caso das misturas fabricadas em laboratório (SMA8-A e SMA8-B) a sua formulação foi realizada 

segundo o método desenvolvido e patenteado por Miranda (2016). O método Miranda tem como 

SMA 8

Gabrodiorito

SMA8-A

SMA8-B

Basalto

SMA8-C

Granito

SMA8-D

SMA 11

Basalto

SMA11-A

Granito

SMA11-B

SMA11-C

Figura 3.1: Misturas SMA avaliadas. 

Legenda:   - Mistura fabricada em laboratório   ;  - Mistura de obra 
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objetivo a otimização volumétrica da mistura betuminosa, obtendo conjuntamente um efeito de 

stone-on-stone e de mastic-within-stone que maximize o seu desempenho global. Sendo este um 

método maioritariamente analítico, foi posteriormente realizada a validação em laboratório através do 

método Marshall para três percentagens de betume, segundo as composições previamente definidas. 

No Quadro 3.1 é apresentada a composição ponderal utilizada para cada uma das misturas 

betuminosas avaliadas. As características de cada um dos materiais utilizados são posteriormente 

apresentadas ao longo deste capítulo. 

. 

Quadro 3.1: Composições das misturas betuminosas SMA estudadas. 

 
Agregados Fíler Fibras  Betume 

Fração granul. (%)1 (%)2 (%)3 (%)4 

SMA8-A 

6 / 12 – Gabro 20,0 

7,0 0,5 7,5 2 / 6 – Gabro 54,0 

0 / 6 – Granito 19,0 

SMA8-B 

6 / 12 – Gabro 20,0 

7,0 0,5 7,5 2 / 6 – Gabro 54,0 

0 / 6 – Calcário 19,0 

SMA8-C 

8 / 12,5 – Basalto 5,0 

5,0 0,3 6,0 4 / 6,3 – Basalto 60,0 

0 / 4 – Calcário 30,0 

SMA8-D 
4 / 11 – Granito 27,5 

7,5 0,3 6,2 
0 / 4 – Granito 65,0 

SMA11-A 
4 / 12 – Basalto 72,2 

6,7 0,3 5,9 
0 / 4 – Calcário 21,1 

SMA11-B 
6 / 10 – Granito 70,0 

6,0 0,4 5,9 
0 / 6 – Calcário 24,0 

SMA11-C 

5 / 15 – Granito 32,5 

5,0 0,3 6,0 4 / 8 – Granito 37,0 

0 / 5– Granito 25,5 

 

Da análise do Quadro 3.1 é possível observar um incremento de cerca 1,5 % na quantidade de betume 

utilizada (relativamente à massa total da mistura) nas misturas formuladas segundo o método Miranda 

comparativamente às misturas formuladas convencionalmente segundo o método Marshall. 

                                                      
1 Percentagem de agregados relativa à massa total de agregados. 
2 Percentagem de fíler relativa à massa total de agregados. 
3 Percentagem de fibras relativa à massa total da mistura. 
4 Percentagem de betume relativa à massa total da mistura. 
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3.1.1. Agregados 

Os agregados utilizados compreendem diferentes tipos de frações e naturezas pétreas, sendo 

seguidamente efetuada uma apresentação sumária das suas principais características (fração e 

natureza) e proveniência. No que concerne ao estudo experimental realizado em laboratório, os 

agregados foram fornecidos pela empresa JJR Construções S.A. 

Para o fabrico da mistura SMA8-A foram utilizados os seguintes agregados: 

• Agregado de fração granulométrica 6/12 mm, com natureza pétrea do tipo Gabro e fornecido 

pela empresa Tecnovia, proveniente da pedreira de Castelo Ventoso em Ferreira do Alentejo. 

• Agregado de fração granulométrica 2/6 mm, com natureza pétrea do tipo Gabro e fornecido 

pela empresa Tecnovia, proveniente da pedreira de Castelo Ventoso em Ferreira do Alentejo. 

• Agregado de fração granulométrica 0/6 mm, com natureza pétrea granítica e fornecido pela 

empresa Mota-Engil Engenharia e Construção, localizada no centro de produção de Alcácer do 

Sal. 

Na mistura SMA8-B foram utilizados os mesmos agregados da mistura SMA8-A com exceção do 

agregado fino (fração 0/6) que foi substituído por agregado de natureza calcária e fornecido pela 

empresa José Marques Gomes Galo, com pedreira localizada em Zambujal, Sesimbra. 

Na mistura SMA8-C foram utilizados os seguintes agregados: 

• Agregado de fração granulométrica 8/12,5 mm, com natureza pétrea basáltica e proveniente 

da empresa Lena Agregados, localizada em Rio Maior. 

• Agregado de fração granulométrica 4/6,3 mm, com natureza pétrea basáltica e proveniente da 

empresa Lena Agregados, localizada em Rio Maior. 

• Agregado de fração granulométrica 0/4 mm, com natureza pétrea calcária e proveniente da 

empresa Calbrita, Sociedade de Britas, localizada na pedreira Casal Viegas nº2 em Carapinha, 

Alenquer. 

Para a mistura SMA8-D, os agregados utilizados na sua composição foram os seguintes: 

• Agregado de fração granulométrica 4/11, com natureza pétrea granítica e proveniente da 

Pedreira do Facho, localizada em Marecos, Penafiel. 

• Agregado de fração granulométrica 0/4, com natureza pétrea granítica e proveniente da 

Pedreira do Facho, localizada em Marecos, Penafiel. 

A mistura SMA11-A, tem na sua composição os seguintes agregados: 

• Agregado de fração granulométrica 4/12 mm, com natureza pétrea basáltica e proveniente da 

empresa Alves Ribeiro, localizada em Vialonga, Vila Franca de Xira. 
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• Agregado de fração granulométrica 0/4 mm, com natureza pétrea calcaria e proveniente da 

empresa Calbrita, Sociedade de Britas, localizada na pedreira Casal Viegas nº2 em Carapinha, 

Alenquer. 

Na mistura SMA11-B, os agregados utilizados foram os seguintes: 

• Agregado de fração granulométrica 6/10 mm, com natureza pétrea granítica e proveniente da 

empresa Mota-Engil Engenharia e Construção, localizada na Pedreira Herdade de Benafessim 

em Montemor-o-Novo. 

• Agregado de fração granulométrica 0/6 mm, com natureza pétrea calcária e proveniente da 

empresa Mota-Engil Engenharia e Construção, localizada na Pedreira Herdade de Benafessim 

em Montemor-o-Novo. 

Quanto à mistura SMA11-C, foram utilizados os seguintes agregados: 

• Agregado de fração granulométrica 5/15 mm, com natureza pétrea granítica e proveniente da 

empresa Agrepor, cuja localização não foi possível conhecer. 

• Agregado de fração granulométrica 4/8 mm, com natureza pétrea granítica e proveniente da 

empresa Agrepor, cuja localização não foi possível conhecer. 

• Agregado de fração granulométrica 0/5 mm, com natureza pétrea granítica e proveniente da 

empresa Agrepor, cuja localização não foi possível conhecer. 

 

3.1.2. Fíler 

Nas misturas estudadas foram aplicados cinco tipos diferentes de fíler comercial: 

• Nas misturas SMA8-A, SMA8-B e SMA11-B foi aplicado fíler comercial com natureza pétrea 

calcária, proveniente da empresa Parapedra, Sociedade Transformadora de Pedras, localizada 

em Rio Maior. 

• Nas misturas SMA8-C e SMA11-A foi utilizado o fíler comercial com natureza pétrea calcária, 

proveniente da empresa VAC – Vitalino Adrião Casinhas, Lda., localizada em Rio Maior. 

• Na mistura SMA8-D foi usado o fíler comercial com natureza pétrea calcária, proveniente da 

empresa Omya com o código de identificação Fillocarb – OU, cuja localização não foi possível 

conhecer. 

• Na mistura SMA11-C foi empregue o fíler comercial com natureza pétrea calcária, proveniente 

da empresa Eurocálcio Calcários e Inertes, cuja localização não foi possível conhecer. 
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3.1.3. Aditivo estabilizante 

O aditivo estabilizante utilizado provem do mesmo fabricante em todas as misturas, excetuando a 

mistura SMA11-C para a qual se desconhece o tipo de aditivo utilizado. As misturas betuminosas 

incorporam fibras naturais de celulose revestidas com betume fornecidas pelo fabricante JRS, J. 

Rettenmaier & Sohne Gmbh & Co. Nas misturas SMA8-A e SMA8-B foram utilizadas fibras Viatop® 

Standard ARBOCEL. Nas restantes misturas foram utilizadas fibras Viatop® Premium. 

 

3.1.4. Betume 

O betume utilizado em todas as misturas foi um betume modificado com polímeros PMB 45/80-65. Nas 

misturas SMA8-A e SMA8-B, o betume foi fornecido pela empresa Lusasfal, Derivados Asfálticos de 

Portugal. Nas restantes misturas, excetuando a mistura SMA11-C para a qual não foi possível conhecer 

o fornecedor, o betume foi fornecido pela empresa Repsol, Lubrificantes e Especialidades. 

   

3.2. Avaliação das características mecânicas 

Seguidamente são descritos os vários ensaios realizados às misturas betuminosas selecionadas para 

o estudo no âmbito da avaliação das propriedades mecânicas. Dentro dessa descrição, apresenta-se: 

o procedimento de ensaio, as respetivas normas e ainda alguns aspetos observados aquando da 

realização dos ensaios. Relativamente ao controlo de qualidade das misturas betuminosas aplicadas 

no contexto de obras de conservação e reabilitação, foram analisadas diversas propriedades 

selecionadas como as mais representativas para análise. Na avaliação das características mecânicas 

foram considerados o ensaio Marshall, o ensaio de resistência à deformação permanente, o ensaio de 

módulo de deformabilidade e a avaliação da sensibilidade à água através do ensaio de resistência à 

tração indireta. No Quadro 3.2 são apresentados os ensaios realizados em laboratório para avaliar o 

desempenho mecânico ou os ensaios consultados no âmbito da informação de obras de conservação 

e reabilitação onde foram aplicadas as misturas SMA. Para alguns ensaios não foi possível ter 

informação. 

Quadro 3.2: Ensaios realizados nas misturas SMA para avaliar as propriedades mecânicas. 

     Ensaio 

 

Mistura 

Propriedades 

Marshall 

Deformação 

Permanente 

Módulo de 

deformabilidade 

Sensibilidade 

à água 

SMA8-A ✓ ✓ ✓ ✓ 

SMA8-B  ✓ ✓ ✓ 

SMA8-C ✓    

SMA8-D     

SMA11-A ✓    

SMA11-B ✓ ✓  ✓ 

SMA11-C ✓ ✓   

Legenda:     ✓ - informação disponível     ;       - informação não disponível 
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No Quadro 3.3 são apresentadas as normas seguidas, as principais condições de ensaio, e ainda uma 

imagem ilustrativa do equipamento utilizado em cada ensaio realizado para a caracterização do 

desempenho mecânico. 

Quadro 3.3: Normas e condições dos ensaios de avaliação das propriedades mecânicas. 

Ensaio Fotografia do equipamento Normas Condições 

Marshall 

 

EN 12697-34 

• Provetes cilíndricos 

compactados por impacto 

com 50 pancadas. 

• Aquecimento dos provetes 

em banho termostático à 

temperatura de 60 ºC, 

durante 40 minutos. 

Deformação 

Permanente 

 

EN 12697-22 

• Provetes prismáticos 

compactados com “Roller 

Compactor”. 

• Aquecimento os provetes à 

temperatura de 60 ºC 

durante pelo menos 4 

horas, antes da realização 

dos ciclos de carga. 

• Temperatura de ensaio:  

60 ºC 

Módulo de 

deformabilidade 

 

EN 12697-26 

• Provetes com idade 

compreendida entre 2 a 6 

semanas. 

• Assegurar a temperatura 

dos provetes antes do início 

do ensaio. 

• Temperatura de ensaio:  

10 ºC; 20 ºC; 30 ºC. 

Sensibilidade à 

água 

 

EN 12697-12 

 

EN 12697-23 

• Conservar os provetes 

secos à temperatura de 25 

ºC. 

• Submeter os provetes 

molhados a vácuo em água, 

numa primeira fase e, 

seguidamente, condicionar 

em banho termostático à 

temperatura de 40 ºC 

durante um intervalo de 

tempo de 68 a 72 horas. 
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3.2.1. Estabilidade e deformação Marshall 

Neste ensaio foram avaliadas a estabilidade e a deformação dos provetes. Segundo diversos autores, 

como por exemplo Drüschner (2005), este não é o ensaio mais adequado à avaliação do desempenho 

mecânico de misturas betuminosas do tipo SMA, tal como para outo tipo de misturas betuminosas, 

embora seja ainda um ensaio de referência em Portugal, contemplado no Caderno de Encargos Tipo 

Obra (CETO) da Infraestruturas de Portugal (EP, 2014). 

Para a realização deste ensaio foram utilizados provetes cilíndricos submetidos a força de compressão 

na prensa Marshall. No Quadro 3.3 pode-se observar a norma seguida, as principais condições e ainda 

uma imagem representativa do ensaio, mostrando o provete na fase de compressão no estabilómetro 

Marshall do Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes do Instituto Superior Técnico. A Figura 

3.2 apresenta os provetes ensaiados (antes e após o ensaio). 

 

 

Figura 3.2: Provete antes (esquerda) e após (direita) o ensaio Marshall. 

 

3.2.2. Resistência à deformação permanente 

O ensaio de deformação permanente, também muitas vezes designado por ensaio de pista, destina-se 

a avaliar a resistência da mistura à deformação plástica e consiste na medição da profundidade de 

rodeira que é obtida durante a aplicação de um determinado número de ciclos de ensaio de uma roda 

normalizada. Este ensaio foi realizado em provetes prismáticos (lajetas) produzidas em laboratório e 

compactadas através do Roller Compactor. 

No ensaio realizado nas misturas SMA fabricadas em laboratório seguiu-se o procedimento B ao ar, 

tendo as lajetas sido acondicionadas durante 4 horas à temperatura de 60 ºC, atendendo à sua 

espessura (50 mm). Foram aplicados 10000 ciclos de carga, nunca se tendo atingindo a profundidade 

de rodeira máxima de 20 mm. 
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No Quadro 3.3 é apresentado a norma, as principais condições do ensaio e uma imagem do decorrer 

do ensaio no Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes do Instituto Superior Técnico. Na 

Figura 3.3 é possível observar como exemplo um dos provetes, antes e após a avaliação da 

deformação permanente. 

 

 

Figura 3.3: Lajeta antes (esquerda) e após (direita) o ensaio de deformação permanente. 

 

3.2.3. Módulo de deformabilidade 

No ensaio de módulo de deformabilidade foram ensaiados provetes prismáticos, obtidos por corte de 

lajetas, no ensaio de flexão em quatro pontos, segundo o Anexo B da norma EN 12697-26 para três 

temperaturas diferentes, 10 ºC, 20 ºC e 30 ºC. Por indisponibilidade de tempo, o ensaio não cumpriu a 

condição da idade dos provetes compreendida entre 2 a 6 semanas. O Quadro 3.3 apresenta a norma 

e as principais condições do ensaio, bem como uma imagem de um provete no equipamento de flexão 

do Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes do Instituto Superior Técnico. Na Figura 3.4 

mostra-se como exemplo alguns dos provetes utilizados neste ensaio. 

 

 

Figura 3.4: Provetes prismáticos avaliados no ensaio de módulo de deformabilidade. 
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3.2.4. Sensibilidade à água 

O ensaio de sensibilidade à água permitiu avaliar o efeito da saturação na resistência das misturas. 

Esta verificação foi avaliada segundo a relação entre a resistência à tração indireta dos provetes 

molhados e dos provetes secos que consiste no parâmetro ITSR. 

Neste ensaio, o conjunto dos provetes foi subdividido em dois subconjuntos de número igual (4 

provetes), sendo um destes mantido a seco e levado a uma temperatura constante de 25 ºC, enquanto 

o outro foi conservado em água a 40 ºC durante um certo intervalo de tempo para obter a sua saturação. 

Estes provetes foram em seguida colocadas no equipamento de ensaio, sujeitas ao carregamento a 

velocidade constante até se obter a rotura do provete. No Quadro 3.3 são apresentadas as principais 

condições do ensaio, as normas e uma imagem ilustrativa da fase de carregamento de um provete para 

avaliação da resistência à tração indireta no Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes do 

Instituto Superior Técnico. Na Figura 3.5 é apresentado o conjunto de provetes ensaiados. 

 

 

Figura 3.5: Provetes cilíndricos ensaiados à sensibilidade à água. 

 

3.3. Avaliação das características de superfície 

De seguida são descritos os vários ensaios realizados às misturas betuminosas selecionadas para o 

estudo da avaliação das propriedades funcionais. Dentro dessa descrição, apresenta-se: o 

procedimento de ensaio, as normas associadas e ainda alguns aspetos relevantes aquando da 

realização dos ensaios. No âmbito do controlo de qualidade das misturas betuminosas aplicadas no 

contexto de obras de conservação e reabilitação, foram analisadas diversas propriedades selecionadas 

como as mais representativas para análise. Na avaliação das características de superfície foram 

considerados três ensaios de verificação à microtextura, entre eles o ensaio da técnica de Pêndulo 

Britânico, o ensaio utilizando o equipamento Grip-Tester e ainda o ensaio utilizando o equipamento 

SCRIM. No que concerne à macrotextura, a sua análise foi realizada através da técnica volumétrica da 

mancha. No Quadro 3.4 são apresentados os ensaios realizados em laboratório para a avaliação do 

desempenho funcional e os ensaios consultados no âmbito da informação proveniente de obras de 

conservação e reabilitação onde foram aplicadas as misturas SMA. Para alguns ensaios não foi 

possível conhecer informação. 
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Quadro 3.4: Ensaios realizados nas misturas SMA para avaliar as características de superfície. 

     Ensaio 

 

Mistura 

Microtextura Macrotextura 

Pêndulo Grip-Tester SCRIM 
Mancha de 

Areia 

SMA8-A ✓   ✓ 

SMA8-B ✓   ✓ 

SMA8-C ✓ ✓ ✓ ✓ 

SMA8-D ✓   ✓ 

SMA11-A  ✓  ✓ 

SMA11-B ✓  ✓ ✓ 

SMA11-C ✓   ✓ 

Legenda:     ✓ - informação disponível     ;       - informação não disponível 

 

No Quadro 3.5 são apresentadas as normas utilizadas, as principais condições, e ainda uma imagem 

ilustrativa do equipamento utilizado em cada ensaio realizado para a caracterização do desempenho 

funcional (macrotextura e microtextura). 

 

Quadro 3.5: Normas e condições dos ensaios de avaliação das características de superfície. 

Ensaio Fotografia Norma Condições 

Macrotextura 

Técnica 

volumétrica 

da mancha 

 

EN 13036-1 
• Superfície limpa e seca. 

• Utilização de esferas de vidro. 

Microtextura 

Pêndulo 

Britânico 

 

EN 13036-4 

• Verificação prévia do 

equipamento assegurando a sua 

verticalidade. 

• Superfície limpa e devidamente 

saturada de água. 

Microtextura 

Grip-Tester 

 

CEN/TS 

15901-7 

• Velocidade: 50 km/h. 

• A temperatura do ar deve ser 

superior a 4 ºC, e a temperatura 

do pavimento deve estar 

compreendida entre 4 ºC e 50 ºC. 

Microtextura 

SCRIM 

 

CEN/TS 

15901-6 

• Velocidade do ensaio constante 

a 60 km/h. 

• A temperatura do ar deve ser 

superior a 5º C. 
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3.3.1. Macrotextura 

A macrotextura foi avaliada pelo ensaio da técnica volumétrica da mancha, tendo como principal 

propósito a medição da profundidade média de textura da superfície da mistura SMA (MTD). Este 

ensaio pontual consiste no espalhamento de um volume conhecido de esferas de vidro com disco 

revestido de borracha, segundo uma área de geometria circular. Procedeu-se a diversas medições do 

diâmetro para avaliar a área circular de espalhamento das esferas de vidro.  No Quadro 3.5  são 

apresentadas a norma, as condições de realização do ensaio bem como uma imagem ilustrativa dos 

acessórios e utensílios utilizados no Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes do Instituto 

Superior Técnico. Na Figura 3.6 mostra-se, como exemplo, a mancha obtida num ensaio realizado 

numa lajeta fabricada em laboratório. 

 

 

Figura 3.6: Lajeta ensaiada à macrotextura pela técnica volumétrica da mancha. 

 

3.3.2. Microtextura 

Relativamente à avaliação da microtextura, foram utilizados três tipos de equipamento para medição 

da resistência à derrapagem: o Pêndulo Britânico, equipamento de avaliação pontual do atrito; o 

equipamento Grip-Tester; e o equipamento SCRIM. Estes dois últimos permitem uma avaliação em 

contínuo do atrito à medida que o equipamento de ensaio se desloca sobre o pavimento nas condições 

de ensaio. 

• Equipamento Pêndulo Britânico 

O objetivo do ensaio realizado com o Pêndulo Britânico é obter a resistência pontual à derrapagem da 

superfície do pavimento. O valor medido neste ensaio é expresso em unidades PTV (Pendulum Test 

Value) que deve ser corrigido para a temperatura da superfície do pavimento durante o ensaio. Trata-

se de um equipamento portátil que permite a realização de um ensaio simples e de fácil execução.  No 
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Quadro 3.5 são apresentadas a norma, as condições principais do método de ensaio e uma imagem 

do equipamento do Instituto Superior Técnico (Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes). 

• Equipamento Grip-Tester 

O equipamento Grip-Tester permitiu a determinação da resistência à derrapagem da superfície do 

pavimento através da medição em contínuo do coeficiente de atrito longitudinal designado por 

Grip-Number (GN). Este equipamento foi realizado em condições de superfície do pavimento molhada, 

através de sistema de jato de água controlado e direcionado à zona de passagem da roda de ensaio 

normalizada, alimentado por tanque de água acoplado ao equipamento. Pelo facto da roda de ensaio 

se encontrar parcialmente bloqueada, o equipamento permitiu a medição simultânea da força 

horizontal, bem como da força normal exercida na roda durante o ensaio realizado a uma velocidade 

de 50 km/h. No Quadro 3.5 são apresentadas as condições principais de ensaio, a norma e uma 

fotografia do equipamento do Instituto Superior Técnico (Laboratório de Vias de Comunicação e 

Transportes). 

• Equipamento SCRIM 

Na avaliação da resistência à derrapagem em contínuo com o equipamento SCRIM (Sideway Force 

Coefficient Routine Investigation Machine) procedeu-se à medição do valor do coeficiente de atrito 

transversal, devido à obliquidade da roda de ensaio em relação ao sentido do movimento do veículo de 

ensaio. O ensaio foi igualmente realizado para condições controladas da velocidade do veículo e de 

molhagem da superfície do pavimento. No Quadro 3.5 é apresentada a norma do ensaio, as principais 

condições a cumprir e uma imagem do equipamento pertencente à Infraestruturas de Portugal, S.A. 

 

3.4. Síntese  

Neste capítulo foram apresentadas as sete misturas SMA para aplicação em camadas de desgaste do 

tipo SMA 8 e SMA 11, com natureza pétrea dos agregados grossos de três tipos: granitos, basaltos e 

gabrodioríticos. Nestas misturas duas delas foram fabricadas em laboratório e as restantes cinco 

referentes a aplicações em obras nacionais de conservação e reabilitação fornecidas pela IP, S.A. Para 

comparação das cinco misturas SMA aplicadas em obra formuladas pelo método Marshall 

convencional, relativamente às duas misturas SMA fabricadas em laboratório foi aplicada a formulação 

desenvolvida por Miranda (2016) validando-a de seguida pelo método Marshall. 

Este capítulo apresento ainda os ensaios realizados às misturas: ensaios de análise das características 

mecânicas; e ensaios de análise das características de superfície. Dentro das características 

mecânicas foram avaliadas as misturas quanto à estabilidade e deformação Marshall, à deformação 

permanente, ao módulo de deformabilidade e à sensibilidade à água. Relativamente às características 

de superfície, foram avaliadas a profundidade média de textura através do ensaio de técnica 

volumétrica da mancha, e coeficiente de atrito através de três equipamentos: o Pêndulo Britânico, o 

Grip-Tester e ainda o SCRIM. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1. Metodologia de análise 

Neste trabalho, os resultados apresentados provêm dos valores obtidos em ensaios realizados em 

laboratório como também de ensaios de campo, dado as duas origens das misturas de estudo 

analisadas, como já referido no capítulo anterior. Estes resultados têm como intuito a construção de 

uma base de dados geral, englobando todos os materiais e propriedades que possam caracterizar as 

misturas SMA, com o objetivo de possibilitar uma análise estatística para estabelecer correlações entre 

propriedades e constituintes das misturas, ou ainda entre as misturas em si. Os resultados estatísticos 

apresentados são relativos às características de superfície. 

Nos subcapítulos seguintes, foram analisadas as diversas características referentes aos resultados das 

propriedades escolhidas para o estudo e descritas no capítulo 3. 

 

4.2. Análise das características mecânicas 

4.2.1. Estabilidade e deformação Marshall 

Na análise à estabilidade e deformação Marshall as misturas avaliadas e às quais foi obtida a 

informação respetiva para a realização deste trabalho, baseado na escolha da percentagem ótima de 

betume, foram as misturas SMA8-A, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C. Estas 

misturas aplicaram as composições baseadas nas formulações descritas no capítulo 3, subcapítulo 3.1, 

tendo em conta que para a mistura SMA fabricada em laboratório foram realizados 6 provetes cilíndricos 

com dimensões aproximadas de 62 mm (espessura) por 102 mm (diâmetro), com 3 composições 

distintas e com 3 percentagens de betume respetivamente. Para cada uma das misturas aplicadas em 

obra foram realizadas 5 composições para 5 percentagens de betume diferentes. 

O Quadro 4.1 mostra um resumo dos resultados obtidos na avaliação da estabilidade e deformação 

Marshall, indicando apenas os valores de estabilidade, deformação e porosidade para a percentagem 

de betume que foi escolhida como “ótima”. Neste quadro também é apresentado o quociente Marshall, 

razão entre a estabilidade e a deformação obtidos com os valores resultantes do ensaio. 
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Quadro 4.1: Valores dos resultados das percentagens "ótimas" de estabilidade, deformação e porosidade do 
ensaio Marshall. 

Misturas 

Percentagem 

de betume 

“ótima”, Pb 

(%) 

Resultados obtidos 

Porosidade, 

VV (%) 

Estabilidade, 

S (KN) 

Deformação, 

F (mm) 

Quociente, 

Q (KN/mm) 

SMA8-A 7,5 4,9 6,7 3,2 2,1 

SMA8-C 6,0 3,3 16,4 4,4 3,7 

SMA8-D 6,2 4,4 16,4 3,2 5,1 

SMA11-A 5,9 3,0 14,0 3,5 3,9 

SMA11-B 5,9 3,6 16,2 3,6 4,5 

SMA11-C 6,0 4,5 17,0 3,2 5,2 

 

Nas Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3 são apresentadas graficamente as percentagens de betume 

utilizadas e os resultados obtidos de estabilidade, deformação e porosidade, alcançados neste estudo 

inicial, para os provetes ensaiados das misturas SMA8-A, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e 

SMA11-C.  Tal como referido no subcapítulo 3.2.1, citando Drüschner (2005), os resultados obtidos 

através deste ensaio não são a melhor referência para a caracterização de misturas betuminosas do 

tipo SMA, isto porque podem conduzir a uma leitura incorreta das características deste tipo de misturas. 

As misturas apresentadas na Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3 são separadas e diferenciadas por cor, 

como se pode observar na legenda de cada um dos gráficos representados. 

 

 

Figura 4.1: Resultados médios da estabilidade Marshall para as misturas SMA8-A, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, 

SMA11-B e SMA11-C. 
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Figura 4.2: Resultados médios de deformação Marshall para as misturas SMA8-A, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, 

SMA11-B e SMA11-C. 

 

 

Figura 4.3: Resultados médios da porosidade para os provetes Marshall das misturas SMA8-A, SMA8-C, 

SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C. 

 

Para validar qual a melhor percentagem de betume a utilizar nas misturas fabricadas em laboratório, 

misturas denominadas por SMA8-A e SMA8-B, foi realizado o ensaio Marshall para três percentagens 

de betume, 7,0 %, 7,5 % e 8,0 %, apenas utilizando a composição de agregados da mistura SMA8-A. 

Os valores médios de estabilidade obtidos neste ensaio situaram-se no intervalo de 6,5 kN e 7,5 kN. 

Os valores médios de deformação encontraram-se entre 3 mm e 4 mm. Os resultados médios de 

porosidade estiveram dentro do intervalo de 4,0 % a 7,1 %. Com os resultados obtidos e conjugando 

estas propriedades para a melhor percentagem foi escolhido o valor de 7,5 % de betume. 
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No que concerne às misturas SMA aplicadas nas obras da rede rodoviária nacional, as percentagens 

de betume utilizadas para este ensaio variaram de os 4,5 % a 7,5 %, tendo sido realizado o ensaio para 

5 percentagens de betume em cada mistura. Os valores médios de estabilidade obtidos para estas 

misturas situaram-se dentro do grande intervalo de valores de 9,5 kN a 17,5 kN. Os valores médios de 

deformação estiveram dentro do intervalo de 2 mm a 7 mm. Os valores médios de porosidade situaram-

se entre 1,5 % a 8,0 %. Com estes resultados foram escolhidas as percentagens de betume a utilizar 

nas composições finais para cada uma das misturas analisadas, percentagens essas apresentadas 

no Quadro 4.1. 

Avaliando os resultados obtidos para as percentagens “ótimas” de betume e comparando com os limites 

impostos no Quadro 2.1 para as propriedades das misturas SMA 8 e SMA 11 apresentadas no 

subcapítulo 2.4, apenas a mistura SMA8-A não cumpre o limite mínimo especificado de estabilidade 

com valor inferior a 7,5 kN e, consequentemente, também não cumpre o limite do quociente Marshall, 

apresentando um valor inferior a 3 kN/mm. Quanto aos resultados de deformação obtidos, estes 

enquadram-se nos limites especificados do Quadro 2.1, à exceção da mistura SMA8-C cujo valor é 

superior a 4 mm. 

 

4.2.2. Deformação permanente 

Para a avaliação da deformação permanente as misturas que foram analisadas e às quais foi obtido 

informação para este trabalho foram as misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA11-B e SMA11-C, misturas 

com a composição referida no subcapítulo 3.1, cuja percentagem de betume é a percentagem escolhida 

como “ótima” a partir dos resultados no ensaio de estabilidade e deformação Marshall. Relativamente 

ao número de amostras ensaiadas das misturas fabricadas em laboratório, foram produzidas 2 lajetas 

de dimensões 50x300x400 mm3, enquanto que na SMA11-B foram avaliadas 3 lajetas e na mistura 

SMA11-C foram avaliadas 2 lajetas. 

Na Figura 4.4 é apresentada a evolução da deformação permanente das misturas com o número de 

ciclos de carga para as misturas SMA8-A e SMA8-B, e de uma das duas das obras de conservação e 

reabilitação, SMA11-B. A mistura SMA11-C não está representada na Figura 4.4, uma vez que não foi 

possível ter acesso à curva de evolução da deformação permanente. As misturas representadas na 

Figura 4.4 estão separadas e diferenciadas por cor, sendo que para cada mistura a curva obtida 

resultou da média dos resultados obtidos nas várias lajetas ensaiadas de cada mistura. 

 



 

31 
 

 

Figura 4.4: Resultados do comportamento à deformação permanente das misturas SMA8-A, SMA8-B e 

SMA11-B. 

 

Os resultados obtidos permitiram verificar que para todas as misturas, tanto as duas do tipo SMA 8 

como a do tipo SMA 11, se obteve uma baixa deformação permanente ao final dos 10000 ciclos de 

carga do ensaio (inferior a 4 mm). 

Para poder realizar a análise às quatro misturas que possuem resultados de ensaio de deformação 

permanente, são apresentados no Quadro 4.2 os valores médios da profundidade da rodeira, da taxa 

de deformação e da percentagem de profundidade da rodeira, como também o respetivo valor médio 

de porosidade. 

 

Quadro 4.2: Valores médios dos resultados de deformação permanente das misturas SMA8-A, SMA8-B, 
SMA11-B e SMA11-C. 

Misturas 

Resultados obtidos 

Porosidade, 

VV (%) 

Profundidade 

de rodeira, 

RDAIR (mm) 

Taxa de 

deformação, 

WTSAIR 

(mm/103 

ciclos) 

Percentagem 

de 

profundidade 

de rodeira, 

PRDAIR (%) 

SMA8-A 4,9 3,9 0,29 7,5 

SMA8-B 3,2 3,4 0,19 6,6 

SMA11-B 4,6 3,6 0,13 9,4 

SMA11-C 4,1 2,5 0,07 4,8 
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Nas misturas fabricadas em laboratório, SMA8-A e SMA8-B, a profundidade média de rodeira variou 

entre 3,5 mm a 3,9 mm para os 10 000 ciclos de ensaio. No entanto, a taxa de deformação média obtida 

variou de 0,19 mm/103 ciclos a 0,29 mm/103 ciclos, valor elevado para misturas betuminosas do tipo 

SMA. Relativamente à percentagem de profundidade de rodeira média situou-se entre 6,6 % e 7,5 %. 

No caso das duas misturas provenientes de obras de pavimentação do tipo SMA 11, nomeadamente 

SMA11-B e SMA11-C, estas apresentaram uma variação de deformação média que variou dos 2,5 mm 

aos 3,6 mm de rodeira para os 10000 ciclos, uma taxa de deformação média entre 0,07 mm/103 ciclos 

e 0,13 mm/103 ciclos, e um valor de percentagem de profundidade de rodeira médio situado entre 4,8 % 

e 9,4 %. 

Quando realizada uma análise comparativa entre as misturas do tipo SMA 8, a que mostrou melhor 

desempenho quanto à deformação permanente foi a mistura SMA8-B, que apenas diferiu da SMA8-A 

na natureza pétrea do agregado fino, ou seja, procedeu-se à substituição do granito (SMA8-A) por 

calcário (SMA8-B). Relativamente às misturas do tipo SMA 11, a que mostrou melhor desempenho 

quanto à deformação permanente foi a mistura SMA11-C, cuja única diferença entre estas duas 

misturas foi na fração granulométrica utilizada e nas percentagens de cada fração de agregado. 

Enquadrando os resultados obtidos com o limite imposto à taxa de deformação do Quadro 2.1 para as 

propriedades das misturas SMA 8 e SMA 11 apresentadas no subcapítulo 2.4, apenas a mistura 

SMA11-C cumpriu com WTSAIR médio de 0,07 mm/103 ciclos. 

 

4.2.3. Módulo de deformabilidade 

As misturas avaliadas quanto ao ensaio de módulo de deformabilidade, foram apenas as fabricadas 

em laboratório para o objetivo deste trabalho, SMA8-A e SMA8-B, utilizando as composições descritas 

no subcapítulo 3.1. Este ensaio seguiu o procedimento da norma referida e obedeceu às condições de 

ensaio principais indicadas no subcapítulo 3.2.3, excetuando a condição de idade dos provetes, onde 

neste ensaio não foi cumprida a idade de 2 a 6 semanas, exceto quando se fez o ensaio da SMA8-A a 

uma temperatura de 10 ºC. Neste ensaio foi realizada uma lajeta para cada uma das misturas SMA, 

permitindo obter por corte 5 provetes prismáticos de dimensões 50x50x400 mm3. Foram estudadas 

também três temperaturas: 10 ºC, 20 ºC e 30 ºC. 

No Quadro 4.3 encontram-se os valores médios para o módulo de deformabilidade e ângulo de fase de 

cada uma das misturas, para as três temperaturas de ensaio e para as diferentes frequências utilizadas, 

assim como as respetivas porosidades. 
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Quadro 4.3: Valores médios dos resultados de módulo de deformabilidade e o ângulo de fase das misturas 
SMA8-A e SMA8-B. 

Misturas 
Temperatura, 

T (ºC) 

Resultados obtidos 

Porosidade, 

VV (%) 

Frequência, f (Hz) 

1 3 5 10 20 30 

Módulo de deformabilidade, E (MPa) 

SMA8-A 

10 

4,9 

5372 7091 7657 8389 9398 10008 

20 2349 3332 3905 4565 5365 5999 

30 747 1057 1320 1736 2225 2648 

SMA8-B 

10 

3,2 

4269 6102 6680 7534 8601 9310 

20 2009 3057 3612 4422 5374 5952 

30 705 988 1226 1668 2105 2647 

 Ângulo de fase, Φ (º) 

SMA8-A 

10 

4,9 

27 20 18 14 9 5 

20 35 28 26 23 19 13 

30 41 35 34 32 30 26 

SMA8-B 

10 

3,2 

30 22 20 16 11 7 

20 38 32 30 25 20 15 

30 40 36 36 32 31 29 

 

Na Figura 4.5 são apresentadas as relações entre o módulo de deformabilidade, o ângulo de fase e a 

frequência reduzida das misturas avaliadas, para as três temperaturas de ensaio e no que concerne à 

mistura SMA8-A. Na Figura 4.6 são apresentadas, do mesmo modo, as relações anteriormente 

indicadas para a mistura SMA8-B. 

 

Figura 4.5: Resultados do comportamento do módulo de deformabilidade e ângulo de fase da mistura SMA8-A. 
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Figura 4.6: Resultados do comportamento do módulo de deformabilidade e ângulo de fase da mistura SMA8-B. 

 

A partir dos resultados obtidos neste ensaio de módulo de deformabilidade, representados nas        

Figura 4.5 e Figura 4.6, podemos verificar que para ambas as misturas betuminosas se obteve uma 

mastercurve que permite, para as três temperaturas de 10 ºC, 20 ºC e 30 ºC, relacionar de forma 

contínua o módulo de deformabilidade de acordo com a frequência reduzida. Isto também foi possível 

ser verificado quanto ao ângulo de fase de acordo também com a frequência reduzida, tal como se 

observa nos gráficos retratados nas Figura 4.5 e Figura 4.6. 

Na Figura 4.7 são apresentadas, de um modo comparativo, as mastercurves dos resultados obtidos da 

evolução do módulo de deformabilidade para as duas misturas betuminosas 

 

Figura 4.7: Comparação do comportamento do módulo de deformabilidade das misturas SMA8-A e SMA8-B. 

 

Segundo a Figura 4.7, observa-se, que entre as misturas avaliadas não existe uma grande variação de 

valores relativamente ao módulo de deformabilidade, tendo um comportamento muito semelhante entre 

si.  
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4.2.4. Sensibilidade à água 

As misturas betuminosas avaliadas quanto à sensibilidade à água foram as duas fabricadas em 

laboratório, SMA8-A e SMA8-B, assim como a mistura SMA11-B, aplicando as composições e 

formulações descritas no subcapítulo 3.1. Em todas as misturas foram ensaiados provetes cilíndricos, 

de dimensões próximas a 62 mm (espessura) e 102 mm (diâmetro). Relativamente ao número de 

provetes, nas misturas SMA8-A e SMA8-B foram avaliados 8 provetes, enquanto que na mistura 

SMA11-B foram avaliados 6 provetes, separando-as em dois conjuntos iguais para a obtenção da 

resistência à tração indireta com provetes “a seco”, ITSd, e da resistência à tração indireta com provetes 

imersos, ITSw. 

No Quadro 4.4 são apresentados os valores médios obtidos de resistência à tração indireta dos 

provetes “a seco” e dos provetes imersos, o valor percentual de ITSR, como também o valor médio de 

porosidade para as respetivas misturas. 

 

Quadro 4.4: Valores médios dos resultados de sensibilidade à água para as misturas SMA8-A, SMA8-B e 
SMA11-B. 

Misturas 

Resultados obtidos 

Porosidade, 

VV (%) 

Resistência à 

tração indireta 

dos provetes “a 

seco”, ITSd 

(kPa) 

Resistência à 

tração indireta 

dos provetes 

imersos, ITSw 

(kPa) 

ITSR (%) 

SMA8-A 3,4 2368 2248 95 

SMA8-B 3,2 2905 2636 91 

SMA11-B 3,5 2174 2026 93 

 

Nas Figura 4.8, Figura 4.9 e Figura 4.10 são apresentados graficamente os resultados obtidos das 

misturas avaliadas quanto a este ensaio, no que concerne ao valor da resistência à tração indireta com 

os provetes “a seco”, ITSd, ao valor da resistência à tração indireta com provetes imersos, ITSw, e ainda 

o quociente entre estas duas propriedades, representando a resistência à tração indireta em 

percentagem. Os valores correspondem representam a média dos provetes avaliados em cada uma 

das misturas estudadas.  
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Figura 4.8: Resistência à tração indireta dos provetes “a seco” obtidos no ensaio das misturas SMA8-A, SMA8-B 
e SMA11-B. 

 

Figura 4.9: Resistência à tração indireta dos provetes imersos obtidos no ensaio das misturas SMA8-A, SMA8-B 
e SMA11-B. 

 

 

Figura 4.10: Resultados da sensibilidade à água das misturas SMA8-A, SMA8-B e SMA11-B. 
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Pela observação dos resultados nas Figura 4.8 e Figura 4.9, foi possível constatar que as resistências 

à tração, tanto para os provetes “a seco” como para os imersos, não variam consideravelmente 

mantendo-se em todas as misturas entre 2000 kPa e 3000 kPa. No que concerne ao valor de ITSR 

este variou entre os 91 % e 95 % para as misturas avaliadas.  

A mistura que apresentou maiores valores de resistência à tração indireta, tanto “a seco” como imerso, 

foi a mistura SMA8-B, seguida pela mistura SMA8-A e pela SMA11-B respetivamente, mas quanto ao 

quociente entre estas duas propriedades, representando a resistência conservada à tração indireta 

percentual,  a mistura SMA8-B é a que apresenta maior sensibilidade à água, seguida pela SMA11-B 

e SMA8-A. Comparando as duas misturas fabricadas em laboratório, onde a única diferença reside na 

natureza pétrea da fração granulométrica mais fina dos agregados, foi possível observar que na mistura 

com agregados finos de natureza calcário existe maior resistência à tração indireta, mas que pelo 

contrário, foi na mistura com agregados finos de natureza granítica que reside a menor sensibilidade à 

água. 

Os resultados obtidos enquadram-se dentro do limite estabelecido no Quadro 2.1 para as propriedades 

das misturas SMA 8 e SMA 11, apresentadas no subcapítulo  2.4, atendendo ao valor de ITSR  que foi 

sempre superior a 90 %. 

 

4.3. Análise das características de superfície 

4.3.1. Macrotextura 

As misturas avaliadas quanto à macrotextura foram as misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, 

SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C com as formulações e composições respetivas especificadas no 

subcapítulo 3.1. Relativamente aos ensaios realizados em laboratório os provetes foram 2 lajetas com 

dimensões de 50x300x400 mm3. 

No que concerne às características de superfície, foi verificado a partir de ensaios realizados às 

misturas fabricadas em laboratório que não existiu uma grande modificação dos valores obtidos de 

macrotextura antes e após decapagem. 

No Quadro 4.5 encontram-se os valores médios obtidos da profundidade de textura, assim como as 

respetivas porosidades das misturas estudadas. 
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Quadro 4.5: Valores médios dos resultados de macrotextura das misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, 
SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C. 

Misturas 

Resultados obtidos 

Porosidade, 

VV (%) 

Profundidade de 

textura, MTD (mm) 

SMA8-A 4,9 1,20 

SMA8-B 3,2 1,21 

SMA8-C 3,3 0,75 

SMA8-D 4,4 1,19 

SMA11-A 3,0 1,14 

SMA11-B 3,6 1,16 

SMA11-C 4,5 0,95 

 

Na Figura 4.11 são apresentados os resultados médios obtidos no ensaio referentes às profundidades 

de textura das misturas SMA avaliadas. 

 

Figura 4.11: Resultados da macrotextura das misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, 

SMA11-B e SMA11-C. 

 

Segundo o Quadro 4.5 e a Figura 4.11, pode-se verificar que, os valores de profundidade média de 

textura obtidos recorrendo à realização de ensaios de altura de areia adquiridos pelo método da técnica 

volumétrica da mancha, variaram desde 0,75 mm a 1,21 mm. 

As duas misturas que apresentaram maiores valores de profundidade média de textura foram as duas 

fabricadas em laboratório, a SMA8-A e a SMA8-B, com valor de 1,20 mm e 1,21 mm respetivamente. 

As duas misturas SMA que apresentaram menor profundidade média de textura são a SMA8-C e a 

SMA11-C, com valores de 0,75 mm e 0,95 mm. 
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Enquadrando os resultados obtidos com o limite imposto à profundidade de textura medida pelo método 

da mancha volumétrica, MTD, do Quadro 2.1 para as propriedades das misturas SMA 8 e SMA 11 

apresentadas no subcapítulo 2.4, apenas as misturas SMA8-C e SMA11-C não cumpriram com os 

valores médios de MTD superiores a 1,0 mm.  

Com o objetivo de perceber melhor este comportamento, realizou-se uma análise estatística com todos 

os atributos volumétricos de mistura SMA, analisando assim as correlações possíveis entre os 

elementos da composição e características volumétricas de cada mistura avaliada.  

Para esta análise começou-se por estudar todos as amostras ensaiadas em conjunto e remover 

possíveis outliers de cada uma das misturas, tentando obter a melhor relação possível entre as 

características. Após remoção de outliers verificou-se a normalidade do comportamento da propriedade 

em análise, e verificou-se a possibilidade de efetuar correlação através do software SPSS, obtendo-se 

o histograma no ANEXO. Com este software obteve-se a correlação de Pearson ® das diversas 

componentes, e verificou-se qual a melhor correlação significativa, que neste caso foi com a 

componente de percentagem de partículas passivas, partículas referentes ao agregado passado no 

peneiro 4 mm e retido no peneiro 0,063 mm de acordo com Miranda (2016). Tirando a melhor correlação 

averiguou-se se a esta continuava significativa através da estatística de regressão. No Quadro 4.6 são 

apresentados os resultados relativamente à macrotextura.   

 

Quadro 4.6: Resultados da análise estatística relacionando a macrotextura com a percentagem de partículas 
passivas. 

Macrotextura 
Resultados obtidos 

Partículas Passivas 

Nº de amostras 486 

Correlação de Pearson (r) 0,826 

Significância 0,000 

Estatística de regressão (R2) 0,682 

Significância 0,000 

p-value 0,000 

 

Na análise da Correlação de Pearson, bem como também da estatística de regressão, a correlação é 

significativa se o valor de significância for inferior ou igual a 0,05. Na estatística de regressão, para 

além do valor de significância, ainda se pode avaliar o p-value, que se traduz numa boa correlação se 

o seu valor for inferior a 0,05. Com os resultados obtidos no Quadro 4.6 foi notória a boa correlação 

entre a percentagem de partículas passivas e os resultados de macrotextura obtidos, e, portanto, na 

Figura 4.12 é apresentada a relação dos resultados obtidos entre profundidade de textura, 

macrotextura, e a percentagem das partículas passivas. 
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Figura 4.12: Relação entre a profundidade de textura e a percentagem de partículas passivas das misturas 
SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C. 

 

De acordo com a análise realizada e representada na Figura 4.12, verificou-se que a macrotextura das 

misturas avaliadas pela profundidade de textura foi influenciada pela quantidade de partículas passivas. 

Da representação gráfica, verificou-se que existe uma tendência para as misturas de obras de 

beneficiação com maior a percentagem de partículas passivas apresentarem menor valor esperado de 

profundidade de textura. Foi possível constatar que as misturas fabricadas em laboratório, a SMA8-A 

e a SMA8-B, não seguiram esta tendência, obtendo-se valores de profundidade de textura tão elevados 

como os das misturas onde existiu menor quantidade de partículas passivas. 

Foi também possível verificar uma boa correlação entre a profundidade de textura e a percentagem de 

partículas ativas (agregados retidos no peneiro 4 mm), tal como observado na Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13: Relação entre a profundidade de textura e a percentagem de partículas ativas das misturas SMA8-
A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C. 
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Segundo a Figura 4.13, foi possível confirmar a correlação obtida anteriormente, visto que existiu 

também uma tendência nas misturas provenientes das obras de conservação e reabilitação para, 

quanto menor a percentagem de partículas ativas, ser menor o valor esperado de profundidade de 

textura, confirmando-se assim os resultados anteriores. 

 

4.3.2. Microtextura 

Relativamente à avaliação da microtextura, esta foi determinada de acordo com três equipamentos 

diferentes, que forneceram assim três tipos de valores de coeficiente de atrito, tal como referido no 

capítulo 3: o valor de PTV, o valor de GN e ainda o valor de SCRIM. 

• Pêndulo Britânico 

No caso do ensaio onde é obtido o valor de Pendulum Test Value, PTV, foram as misturas SMA8-A, 

SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-B e SMA11-C, aplicando as formulações e composições descritas 

no subcapítulo 3.1. Quanto ao tipo de provetes nas misturas fabricadas em laboratório, SMA8-A e 

SMA8-B, foram utilizadas 3 lajetas com dimensões de 50x300x400 mm3 para cada uma das misturas. 

Em relação ao estado da superfície do pavimento foram consideradas duas condições: macrotextura 

logo após a realização do pavimento (resultados antes de decapagem) e após remoção da película de 

betume (resultados após decapagem). Para obter resultados após decapagem, nas misturas de 

laboratório foi seguida a metodologia para decapagem desenvolvida em Miranda (2016), enquanto que 

nas misturas de laboratório foram analisados os resultados de avaliação do pavimento após 1 ano de 

serviço. As misturas que foram avaliadas quanto à macrotextura antes de decapagem foram a SMA8-

A, SMA8-B, SMA8-C e SMA11-B, e as misturas avaliadas quando ao PTV após decapagem foram a 

SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D e SMA11-C.  

No Quadro 4.7 são apresentados os valores obtidos de coeficiente de atrito (PTV), antes e após 

decapagem, bem como o valor correspondente de porosidade de cada mistura aqui avaliada. 

 
Quadro 4.7:Valores médios dos resultados de microtextura (PTV) das misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, 

SMA8-D, SMA11-A, SMA11-B e SMA11-C. 

Misturas 

Resultados obtidos 

Porosidade, 

VV (%) 

Coeficiente de atrito 

antes da decapagem, 

PTVantes 

Coeficiente de atrito 

após a decapagem, 

PTVapós 

SMA8-A 4,9 58 79 

SMA8-B 3,2 74 79 

SMA8-C 3,3 59 57 

SMA8-D 4,4 - 55 

SMA11-B 3,6 69 - 

SMA11-C 4,5 - 65 
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Na Figura 4.14 são apresentados os resultados, separando as misturas por cada cor correspondente, 

e desagregando o tipo de condição do pavimento na obtenção dos valores por padrão. 

 

 

Figura 4.14: Resultados da microtextura (PTV) das misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D, SMA11-B e 
SMA11-C. 

 

De acordo com o Quadro 4.7 e a Figura 4.14, observa-se que os valores obtidos de coeficiente de atrito 

(PTV) obtidos antes da decapagem variam desde 58 PTV a 74 PTV, e os valores do mesmo obtidos 

após decapagem variam de 55 PTV a 79 PTV. Nas misturas onde existe valores comparativos de antes 

e após decapagem foi possível verificar que houve melhoria após a remoção da película superficial 

inicial do pavimento, tal como expetável, excetuando na mistura SMA8-C. 

Avaliando os resultados obtidos com o limite imposto quanto ao coeficiente de atrito (PTV),                            

do Quadro 2.1 para as propriedades das misturas SMA 8 e SMA 11 no subcapítulo 2.4, antes da 

decapagem apenas as misturas SMA8-A e SMA8-C não cumprem com valores de PTV inferiores a 60. 

Relativamente aos resultados após decapagem apenas as misturas SMA8-C e SMA8-D não cumprem 

os limites impostos. 

Antes da decapagem, as misturas que apresentaram maiores valores de coeficiente de atrito (PTV) 

foram a SMA8-B e SMA11-B, com 74 PTV e 69 PTV respetivamente. As que mostraram menores 

valores de coeficiente de atrito (PTV) foram a SMA8-A e SMA8-C, com valor de 58 PTV e 59 PTV. Nas 

misturas fabricadas em laboratório podemos ver que a mistura SMA8-B apresentou o maior valor de 

PTV, enquanto a SMA8-A teve o valor mais baixo de PTV antes de decapagem. 

Tal como na propriedade de macrotextura, e analisando as características funcionais das misturas, 

também se efetuou a análise estatística descrita no subcapítulo anterior para este ensaio, mas não foi 

possível obter nenhuma correlação com o coeficiente de atrito (PTV) antes da decapagem.  
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Em relação aos resultados após decapagem, as misturas que apresentaram maiores valores de 

coeficiente de atrito (PTV) foram as duas fabricadas em laboratório, a SMA8-A e SMA8-B, com valores 

iguais de 79 PTV, e as que mostraram menores valores foram a SMA8-C e SMA8-D, com 55 PTV e 57 

PTV respetivamente. Após a primeira análise de atrito antes da decapagem é notório a diferença 

observada quanto à mistura SMA8-A, passando do pior valor de coeficiente de atrito (PTV) para um 

dos dois melhores, simplesmente após a remoção da película superficial do pavimento no começo da 

sua vida útil.  

Por comparação aos estudos anteriores, foi realizada a mesma análise estatística para poder obter 

correlações explicativas que fundamentem os resultados obtidos, apresentando o histograma de 

distribuição normal respetivo no ANEXO. Os resultados obtidos nesta análise relativos à microtextura 

(PTV) após decapagem são exibidos no Quadro 4.8, tendo sido obtida a maior correlação quanto à 

percentagem de partículas passivas. Para a microtextura a percentagem de partículas passivas mais 

representativas e avaliada nesta propriedade retrata a quantidade de agregados referentes entre o 

peneiro 2 mm e o peneiro 0,063 mm de acordo com Miranda (2016). 

 

Quadro 4.8: Resultados da análise estatística relacionando a microtextura obtida através de PTV após a 
decapagem com a percentagem de partículas passivas. 

Microtextura (Após 
Decapagem) 

Resultados obtidos 

Partículas Passivas 

Nº de amostras 43 

Correlação de Pearson (r) 0,877 

Significância 0,000 

Estatística de regressão (R2) 0,770 

Significância 0,000 

p-value 0,000 

 

Segundo a análise realizada existe uma boa correlação entre a percentagem de partículas passivas e 

a microtextura avaliada consoante o valor de PTV após decapagem, tendo níveis de significância e 

p-value quase nulos, tanto na estatística de regressão realizada como na correlação de Pearson.  

A correlação é ilustrada na Figura 4.15, com a relação entre os resultados de coeficiente de atrito (PTV) 

após decapagem e a percentagem de partículas passivas das misturas em análise.  Na Figura 4.15 a 

representação das misturas SMA8-A e SMA8-B é sobreposta dado os resultados idênticos obtidos no 

coeficiente de atrito após decapagem. 
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Figura 4.15: Relação entre a microtextura (PTV) após decapagem e a percentagem de partículas passivas das 
misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D e SMA11-C. 

 

Conforme os resultados observados no Quadro 4.8 e Figura 4.15 da análise estatística, observa-se 

uma influência entre a microtextura avaliada pelo PTV após decapagem e a percentagem de partículas 

passivas das misturas avaliadas. Foi possível verificar uma tendência de quanto maior a percentagem 

de partículas passivas, menor o valor do coeficiente de atrito (PTV) após decapagem.  

Também foi verificada uma boa correlação entre a microtextura (PTV) após decapagem e a 

característica volumétrica VMA, o volume de vazios na mistura de agregados. Esta correlação é assim 

ilustrada na Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16: Relação entre a microtextura (PTV) após decapagem e o volume de vazios nos agregados das 
misturas SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C, SMA8-D e SMA11-C. 
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Neste gráfico é observada uma nova tendência de que quanto maior o volume de vazios nos agregados 

das misturas, maior a microtextura (PTV) esperada após decapagem. 

 

• Grip-Tester 

Em relação ao ensaio de coeficiente de atrito Grip-Tester onde é obtido o valor de Grip Number, GN, 

foram avaliadas apenas as misturas SMA8-C e SMA11-A utilizando as composições e formulações 

relatadas no subcapítulo 3.1. Os resultados apresentados referem-se à superfície de pavimento já 

submetida à passagem do tráfego, ou seja, após não só a remoção da película de betume como 

também o polimento da superfície dos agregados.  

Na mistura SMA8-C o ensaio foi realizado no mês de abril, enquanto que na mistura SMA11-A o ensaio 

foi realizado no mês de agosto. 

No Quadro 4.9 são apresentados os valores médios obtidos de coeficiente de atrito GN, tanto no sentido 

crescente como no sentido decrescente, os respetivos desvio padrão e ainda o coeficiente de variação 

para cada uma das misturas estudadas. 

 

Quadro 4.9: Valores médios dos resultados de microtextura (GN) das misturas SMA8-C e SMA11-A. 

Misturas Sentido 

Resultados obtidos 

Valor médio de 

Grip Number, 

μCAL (GN) 

Desvio 

padrão, 

σCAL (GN) 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

SMA8-C 
Crescente 0,39 0,05 14 

Decrescente 0,43 0,05 13 

SMA11-A 
Crescente 0,30 0,07 24 

Decrescente 0,32 0,06 18 

 

Na Figura 4.17 são apresentados graficamente os resultados do valor médio de coeficiente de atrito 

GN, separando as misturas por cada cor correspondente, e separando também o sentido de cada via, 

assim como exposto na legenda da figura. 
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Figura 4.17: Resultados da microtextura (GN) das misturas SMA8-C e SMA11-A. 

Segundo a Figura 4.17 e o Quadro 4.9, foi possível observar que os resultados de coeficiente de atrito 

obtidos pelo ensaio com o equipamento Grip-Tester, em unidades GN, são valores baixos. 

A mistura que apresenta maiores resultados é a SMA8-C com valores médios de coeficiente de atrito 

de 0,39 GN no sentido crescente e 0,43 GN no sentido decrescente, e coeficiente de variação de 14% 

e 13%. A mistura que apresenta menores valores foi a SMA11-A com valores médios de coeficiente de 

atrito de 0,30 GN e 0,32 GN, e coeficiente de variação de 24% e 18% para os sentidos crescente e 

decrescente respetivos. 

Enquadrando os resultados obtidos neste ensaio com o limite imposto ao coeficiente de atrito GN do 

Quadro 2.1 para as propriedades das misturas SMA 8 e SMA 11 no subcapítulo 2.4, nenhuma destas 

duas misturas avaliadas cumpre pois foram obtidos valores inferiores a 0,60 GN. 

 

• SCRIM 

Relativamente ao ensaio de avaliação do coeficiente de atrito utilizando o equipamento SCRIM as 

misturas avaliadas foram a SMA8-C e SMA11-B aplicando as formulações e composições descritas no 

subcapítulo 3.1. Tal como nos resultados obtidos com o equipamento Grip-Tester, os resultados 

apresentados na utilização do equipamento SCRIM referem-se à superfície de pavimento já submetida 

à passagem do tráfego. 

Na mistura SMA8-C o ensaio foi realizado no mês de agosto, enquanto que na mistura SMA11-B não 

foi possível obter a informação quanto à época do ano em que este foi realizado. 

No Quadro 4.10 são apresentados os valores médios obtidos de coeficiente de atrito SCRIM, tanto no 

sentido crescente como no sentido decrescente, os respetivos desvio padrão e ainda o coeficiente de 

variação para cada uma destas duas misturas estudadas. 
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Quadro 4.10: Valores médios dos resultados de microtextura (SCRIM) obtidos das misturas SMA8-C e SMA11-B. 

Misturas Sentido 

Resultados obtidos 

Valor médio de 

SCRIM, μCAT 

(SCRIM) 

Desvio 

padrão, σCAT 

(SCRIM) 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

SMA8-C 
Crescente 0,60 0,10 16 

Decrescente 0,59 0,12 21 

SMA11-B 
Crescente 0,57 0,06 10 

Decrescente 0,61 0,05 8 

 

Na Figura 4.18 são apresentados os resultados do valor médio do coeficiente de atrito SCRIM, 

separando as misturas por cada cor correspondente, e por sentido de via (crescente e decrescente). 

 

 

Figura 4.18: Resultados da microtextura (SCRIM) das misturas SMA8-C e SMA11-B. 

 

De acordo com os resultados obtidos e evidenciados no Quadro 4.10 e na Figura 4.18, verificou-se que 

os valores foram muito próximos variando de 0,57 a 0,61 SCRIM. 

Comparando os valores médios de coeficiente de atrito SCRIM entre estas duas misturas não é 

possível concluir qual o melhor, pois são misturas com valores muito próximos entre si, onde na mistura 

SMA8-C temos valores no sentido crescente de 0,60 SCRIM e 0,59 SCRIM no sentido decrescente, e 

na mistura SMA11-B valores de 0,57 SCRIM e 0,61 SCRIM nos sentidos referentes. 

Comparando os resultados obtidos com o limite imposto no Quadro 2.1 do subcapítulo 2.4, as duas 

misturas cumprem o valor especificado, pois são valores superiores a 0,50 SCRIM. 
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4.3.3. Relação entre a macrotextura e microtextura 

Para analisar a generalidade das relações entre o desempenho funcional foi também realizada idêntica 

análise estatística feita nos subcapítulos anteriores, mas agora para as propriedades de macrotextura 

e a microtextura, antes e após decapagem, avaliada de acordo com o coeficiente de atrito (PTV). Os 

resultados obtidos nesta análise relacionando a macrotextura com a microtextura (PTV) antes de 

decapagem são exibidos no Quadro 4.11. No ANEXO é apresentado o histograma de distribuição 

normal respetivo. 

 

Quadro 4.11: Resultados da análise estatística relacionando a microtextura obtida através de PTV antes da 
decapagem com a macrotextura. 

Microtextura (Antes 
Decapagem) 

Resultados obtidos 

Macrotextura 

Nº de amostras 68 

Correlação de Pearson (r) 0,745 

Significância 0,000 

Estatística de regressão (R2) 0,555 

Significância 0,000 

p-value 0,000 

 

Os resultados obtidos mostraram uma boa correlação entre a microtextura (PTV), antes da decapagem, 

e a macrotextura, com níveis de significância e p-value aproximadamente nulos na estatística de 

regressão e correlação de Pearson. Na Figura 4.19 são apresentados os resultados obtidos nos 

ensaios. 

 

 

Figura 4.19: Relação entre a microtextura (PTV) antes de decapagem e a profundidade de textura das misturas 
SMA8-A, SMA8-B, SMA8-C e SMA11-B. 
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Segundo os resultados obtidos no Quadro 4.11 e na Figura 4.19, pode-se constatar que, em geral, 

misturas num só conjunto existe a ligeira tendência de quanto maior o coeficiente de atrito PTV obtido, 

maior será a profundidade de textura esperada, mas verificando as misturas individualizadas não 

conseguimos obter nenhuma tendência significativa que demonstre uma relação entre a microtextura 

e a macrotextura. 

Para esta análise também foi relacionado a macrotextura com a microtextura (PTV) após a decapagem, 

apresentando em ANEXO o histograma de distribuição normal da análise e sendo obtidos os valores 

indicados no Quadro 4.12. 

 

Quadro 4.12: Resultados da análise estatística relacionando a microtextura obtida através de PTV após a 

decapagem com a macrotextura. 

Microtextura (Após 
Decapagem) 

Resultados obtidos 

Macrotextura 

Nº de amostras 21 

Correlação de Pearson (r) 0,131 

Significância 0,571 

Estatística de regressão (R2) 0,017 

Significância 0,571 

p-value 0,001 

 

Segundo a análise realizada, foi possível verificar que não existiu uma boa correlação entre a 

microtextura (PTV) após decapagem e a macrotextura, atendendo aos valores de correlação e 

regressão se apresentarem baixos e sem significância. Na Figura 4.20 são apresentados os resultados 

obtidos relacionando estas duas propriedades de estudo. 

 

 

Figura 4.20: Relação entre a microtextura (PTV) após de decapagem e a profundidade de textura das misturas 

SMA8-A, SMA8-B, SMA8-D e SMA11-C. 
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Conforme os resultados apresentados no Quadro 4.12 e na Figura 4.20, foi possível concluir não é 

possível estabelecer uma tendência de comportamento entre estas duas propriedades, mas analisando 

de forma individualizada verificou-se correlação para a mistura SMA 11. Para esta mistura observou-

se uma tendência de quanto maior o coeficiente de atrito (PTV) após decapagem maior será a 

profundidade de textura esperada. Através destes resultados, também se concluiu que existiu uma 

diferenciação entre os resultados nas misturas SMA 8, obtendo maiores valores de coeficiente de atrito 

para maior profundidade de textura. 

 

4.4. Síntese 

Da análise global dos resultados obtidos foi possível verificar, em geral, uma diferença de 

comportamento das diversas misturas, sendo de destacar o desempenho das propriedades obtidas 

para as misturas fabricadas em laboratório formuladas por um método diferente do convencional 

(método Miranda (2016)). 

Relativamente à análise das características mecânicas, os resultados obtidos permitiram constatar que: 

• Nas propriedades Marshall os resultados mostraram valores mais baixos de estabilidade para 

as misturas SMA com maior quantidade de betume (SMA 8). Contudo, os valores da 

deformação não foram afetados e foram sempre aceitáveis atendendo aos valores das 

restantes misturas betuminosas. 

• No ensaio de deformação permanente, os resultados indicaram uma taxa de deformação 

inferior para as misturas com maior dimensão de agregado nominal grosso, e um aumento 

dessa mesma taxa para as misturas com percentagem de betume superior. 

• No ensaio de módulo de deformabilidade, os resultados evidenciaram um bom desempenho 

em geral para todas as misturas SMA. 

• Na sensibilidade à água, os resultados demonstraram melhor desempenho quando a natureza 

do agregado fino foi granítica e, para essas características, foi possível verificar que existiu 

uma melhoria com o aumento da percentagem de betume. 

No que diz respeito à análise das características de superfície, os resultados obtidos permitiram 

constatar que:  

• Na macrotextura, os resultados demonstraram que existiu uma tendência para quanto maior a 

percentagem de partículas passivas menor ser a profundidade de textura. 

• Na microtextura, os resultados indicaram que quanto maior a percentagem de partículas 

passivas menor foi o coeficiente de atrito pontual (PTV) após decapagem. Também foi 

constatado que a um maior volume de vazios na mistura dos agregados (VMA) esteve 

associado um maior coeficiente de atrito pontual (PTV) após decapagem.  
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• Também foi possível constatar uma tendência para aos casos de maior macrotextura estar 

associada uma maior microtextura (avaliada pelo PTV). 

• Os resultados obtidos indicaram ainda que as características de superfície podem ser afetadas 

pela adição de agregado de natureza calcária. 
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5. Conclusões e trabalhos futuros 

 

5.1. Principais conclusões 

As misturas SMA têm grande aplicação em camadas de desgaste de pavimentos rodoviários 

apresentando, na sua maioria, um bom desempenho quando fundamentado numa boa formulação, 

fabrico e aplicação. Este desempenho divide-se em desempenho mecânico, associado a 

características de deformação, resistência e durabilidade, e desempenho funcional relacionado com 

características de superfície, como por exemplo atrito, textura e ruído. 

Com o objetivo de estudar o desempenho de misturas SMA, foram analisadas sete misturas 

betuminosas para aplicação em camada de desgaste, do tipo SMA 8 e SMA 11, constituídas por 

agregado de natureza pétrea diferente. O desempenho foi estudado tendo por base informação de 

misturas aplicadas em estradas nacionais e ainda resultados de ensaios realizados com misturas 

betuminosas fabricadas em laboratório. A formulação das misturas aplicadas em obra seguiu a 

metodologia Marshall. No caso das misturas fabricadas em laboratório, foi adotado o método 

desenvolvido por Miranda (2016) e validado com o método Marshall. 

Da análise aos resultados de desempenho mecânico, relativamente aos ensaios Marshall, de 

deformação permanente, de módulo de deformabilidade e de sensibilidade à água, as principais 

conclusões são: 

• Relativamente às propriedades Marshall, as misturas SMA com maior percentagem de betume 

apresentaram os valores mais baixos de estabilidade como espectável. Contudo na mistura 

SMA8-A formulada segundo o método Miranda (2016), constatou-se que esta baixa 

estabilidade não comprometeu a deformação, pois os resultados obtidos da deformação foram 

aceitáveis e semelhantes aos das outras misturas betuminosas. 

• No que diz respeito à deformação permanente, as misturas SMA apresentaram em geral um 

bom comportamento. De salientar que para as misturas SMA com menor dimensão nominal de 

agregado grosso e maior percentagem de betume foi obtida uma taxa de deformação superior. 

• Em relação ao módulo de deformabilidade, as misturas SMA exibiram um comportamento 

adequado e semelhante ao descrito na bibliografia. No caso da mistura SMA8-A, é de salientar 

que os bons resultados obtidos para o módulo de deformabilidade não foram comprometidos 

pela baixa estabilidade do ensaio Marshall. Para diferentes naturezas do agregado e 

independentemente da frequência de aplicação da carga e da temperatura de ensaio, não se 

observou alteração significativa do comportamento. 

• Relativamente à sensibilidade à água, as misturas SMA apresentaram em geral um bom 

comportamento independentemente da composição da mistura betuminosa, nomeadamente 

da dimensão nominal e natureza do agregado. 
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Os resultados obtidos nos ensaios Marshall e de módulo de deformabilidade para o caso da mistura 

SMA8-A reforçam a necessidade de uma maior reflexão sobre a relevância que tem sido atribuída ao 

método Marshall na formulação de misturas SMA, bem como à atribuição de limites à estabilidade e 

deformação, contrariando assim a prática atual. 

Da análise aos resultados de desempenho funcional, relativamente aos ensaios de avaliação da textura 

e do coeficiente de atrito, as principais conclusões são: 

• Relativamente à macrotextura, as misturas SMA com maior percentagem de partículas ativas 

apresentaram maior profundidade de textura. De igual modo as misturas SMA com maior 

percentagem de partículas passivas apresentaram tendência para menor profundidade de 

textura. 

• No que diz respeito à microtextura antes da decapagem da película de betume, não se 

constatou uma correlação significativa entre a composição das misturas SMA e o coeficiente 

de atrito pontual PTV. Para as misturas SMA avaliadas após decapagem uma maior 

percentagem de partículas passivas e um menor volume de vazios na mistura de agregados 

(VMA) estiveram associados a uma redução do coeficiente de atrito pontual PTV. Os resultados 

obtidos reforçam a necessidade de adotar valores de VMA mais elevados, à semelhança da 

prática internacional. 

• Relacionando a macrotextura e a microtextura, foi possível verificar que maiores valores de 

microtextura (PTV) corresponderam a maiores valores de macrotextura. 

• Nas misturas betuminosas em que houve adição de agregado de natureza calcário foi 

constatado que as características de superfície foram influenciadas. 

Em síntese, no presente trabalho foi possível concluir que existiu divergência de comportamento das 

diversas misturas SMA estudadas. As diferenças observadas podem estar associadas maioritariamente 

à composição das misturas betuminosas e, consequentemente, ao método de formulação adotado. 

Com efeito, o trabalho desenvolvido em laboratório permitiu destacar o desempenho das misturas 

betuminosas formuladas pelo método desenvolvido por Miranda (2016) que se distinguiu do 

comportamento evidenciado pelas misturas SMA formuladas pela metodologia convencional (método 

Marshall). Assim, confirmou-se a importância de na formulação de misturas SMA se utilizar 

metodologias mais específicas, as quais devem ser continuamente validadas. 

 

5.2. Trabalhos futuros 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação confirmou que as misturas SMA são particularmente 

interessantes para aplicação em camadas de desgaste. No entanto, as diferenças observadas no 

comportamento de misturas betuminosas semelhantes recomenda prosseguir o seu estudo.  
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Uma análise estatística alargada a uma maior quantidade e diversidade de misturas SMA, incluindo 

outras propriedades, poderá contribuir ainda mais para o aprofundamento do estudo. Também poderá 

ser interessante incluir nesta análise misturas betuminosas obtidas por diferentes formulações, de 

forma a aprofundar e validar as metodologias de formulação mais adequadas às misturas SMA, com 

particular destaque para a mistura SMA 8 e ao método proposto por Miranda (2016). 

Relativamente à influência da natureza pétrea dos agregados nas características de superfície, 

especialmente no caso da mistura SMA 8, recomenda-se um estudo mais aprofundado do trabalho 

iniciado nesta dissertação. 
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Figura A.1: Histograma de distribuição normal da propriedade macrotextura. 

 

 

 

Figura A.2: Histograma de distribuição normal da propriedade microtextura após decapagem. 
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Figura A.3: Histograma de distribuição normal da correlação da propriedade macrotextura com microtextura 

antes da decapagem. 

 

 

 

Figura A.4: Histograma de distribuição normal da correlação da propriedade macrotextura com microtextura após 
decapagem. 

 


