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RESUMO 

 

Tendo em vista a necessidade de garantir um adequado nível de serviço nas redes rodoviárias, as 

administrações rodoviárias e as autarquias precisam de dispor de materiais apropriados para realizar 

reparações de emergência, que possam ser aplicados sob quaisquer condições climáticas, em qualquer zona da 

rede e com o mínimo de exigência face aos equipamentos a utilizar. 

Neste contexto, foi surgindo no mercado uma enorme variedade de misturas betuminosas de reparação rápida 

a frio, evidenciando diversos níveis de durabilidade. Face à reduzida informação existente sobre as misturas em 

apreço, verificou-se a necessidade de dispor de métodos para avaliar a qualidade das misturas betuminosas 

aplicadas a frio para de reparação rápida de pavimentos. 

Esta dissertação, apresenta como principais objetivos o estabelecimento dos métodos de ensaio mais 

adequados para a avaliação do seu desempenho e a definição dos critérios de aceitação/rejeição de forma a 

garantir a qualidade das misturas em apreço. 

O trabalho desenvolvido compreende duas fases: a primeira consistiu no estudo das propriedades mais 

adequadas para a avaliação da qualidade das misturas de reparação rápida, e na realização de ensaios 

laboratoriais para a sua determinação. Numa fase posterior, procedeu-se ao acompanhamento da aplicação 

das misturas betuminosas de reparação rápida a frio em obra, e consequente avaliação do seu desempenho ao 

longo de oito meses após a sua aplicação. 

De acordo com os resultados obtidos da avaliação do comportamento das misturas in situ e da atividade 

laboratorial desenvolvida, foi possível definir uma metodologia de ensaio que permite caracterizar o 

desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, bem como a obtenção dos requisitos 

mínimos que estas devem de evidenciar de forma a garantir a qualidade das misturas contribuindo deste modo 

a para otimizar o desempenho dos pavimentos reparados. 
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ABSTRACT 

 

With the aim to ensure an adequate level of service on road networks, road administrations and local 

authorities need to have appropriate materials to carry out emergency repairs, which can be applied under any 

climatic conditions, and with the minimum requirement regarding the equipment to be used. 

Is in this context, that a large variety of asphalt for cold and quick repair emerged on the market, presenting 

different levels of durability. Due to the limited information available for these materials, it was necessary to 

develop methods to assess the quality of asphalt for cold and quick repair of pavements. 

The main objectives of this dissertation are to establish the most appropriate test methods for the evaluation 

of the performance of the asphalt for cold and quick repair, and to define the acceptance / rejection criteria in 

order to guarantee the quality of the mixtures in question. 

The experimental program carried out comprised two phases: the first one consisted in the evaluation of the 

properties for its determination required for the evaluation of fast repair mixtures, and in the execution of 

consequent analysis of its constituents depending on the laboratory tests. In a second step, the application of 

asphalt for cold and quick repair on-site repair was monitored and its performance evaluated over a period of 

eight months after its application. 

According with the obtained results, both from the evaluation of in situ the behavior of the applied mixtures, 

and from the laboratory activity developed, it was possible to define a test methodology that allows to 

characterize the performance of the of asphalt for cold and quick repair, as well as to obtain the minimum 

requirements that these must have, in order to guarantee the quality of the applied mixtures, contributing for 

the optimization of pavement performance. 
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Pavement; Asphalt for cold and quick repair; Emergency Repair; Quality 
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1 | INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

A rede rodoviária constitui a infraestrutura de transportes mais relevante para o desenvolvimento global de 

qualquer país, devido ao elevado grau de liberdade que lhe está indiretamente associado, permitindo a 

movimentação de passageiros e de mercadorias de um local para outro, garantindo o transporte porta-a-porta 

e a interface entre os vários meios de transporte existentes (marítimo, ferroviário e aéreo). 

Em Portugal, nos últimos 30 anos foram aplicados vários planos rodoviários, que levaram a um elevado 

desenvolvimento da rede rodoviária, surgindo um grande aumento da extensão da Rede Rodoviária Nacional 

construída, que atualmente possui em exploração 17874 km (IP, 2016). 

As condições das estradas contribuem de forma significativa para a vitalidade geral da economia de um País, 

sendo necessário assegurar uma superfície de rolamento que permita a circulação de veículos em segurança e 

conforto durante a sua vida útil. 

Todavia, os pavimentos são constantemente submetidos a diversas ações (tráfego e condições climáticas), que 

contribuem continuamente para a sua degradação, causando uma redução progressiva na qualidade funcional 

e estrutural diminuindo consequentemente o nível de serviço prestado aos utentes. 

As degradações que surgem no pavimento ocorrem de forma evolutiva, baseando-se num “princípio da cadeia 

de consequências”, segundo o qual uma degradação não evolui isoladamente no tempo, dando sempre origem 

a novos tipos de degradações que se apresentam tendencialmente mais gravosos. Face a esta situação, torna-

se essencial escolher uma metodologia de reparação adequada consoante o tipo de patologia existente, de 

modo a quebrar o ciclo de degradações e aumentar desta forma a vida útil do pavimento (Branco et al, 2006). 

Atualmente as administrações rodoviárias e as autarquias deparam-se, com o objetivo de conservar e reabilitar 

o património construído, com orçamentos cada vez mais limitativos e minorados, implicando uma diminuição 

do investimento na manutenção e construção rodoviária. Face a esta situação surge a necessidade de retardar, 

sempre que possível, intervenções com maior impacto orçamental, optando-se maioritariamente por técnicas 

de conservação de custo mais reduzido e de durabilidade elevada, procurando deste modo garantir no 

imediato o nível de serviço que se exige nas redes rodoviárias (Figueiredo, 2011). 

Neste contexto surgem novas técnicas de conservação de pavimentos rodoviários, nomeadamente a utilização 

de misturas betuminosas de reparação rápida a frio, que podem ser aplicadas em qualquer zona da rede 

rodoviária, sob quaisquer condições climáticas e com um mínimo de exigências relativamente aos 

equipamentos necessários à sua aplicação, sendo deste modo uma solução rápida e económica para execução 

de reparações pontuais, assumindo um papel importante na garantia de um adequado nível de serviço nas 

redes rodoviárias. 
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Nos Estados Unidos da América e no Canadá as misturas betuminosas de reparação rápida a frio têm sido 

amplamente aplicadas nos últimos 30 anos, todavia a sua aplicação generalizou-se mais recentemente na 

Europa, sendo sobretudo aplicadas em situações de emergência, quando não é possível a realização imediata 

de uma intervenção mais profunda. 

Deste modo foram surgindo no mercado uma diversidade de misturas, com diversos tipos de constituintes e 

características, evidenciando consequentemente diversos níveis de durabilidade e desempenho. Face a esta 

situação, conjugada com a reduzida informação disponibilizada sobre as misturas em apreço e a sobre as 

metodologias para controlar a sua qualidade, o desenvolvimento desta dissertação procura estabelecer 

critérios claros para a seleção de misturas betuminosas de reparação rápida a frio de pavimentos e deste modo 

auxiliar as entidades rodoviárias e autarquias na escolha de um produto de melhor qualidade. 

1.2 Objetivos e metodologia 

A presente dissertação têm como objetivos estabelecer uma metodologia de avaliação da qualidade das 

misturas betuminosas, para a reparação rápida a frio dos pavimentos, e definir os critérios de 

aceitação/rejeição que permitam garantir a qualidade dos materiais adquiridos, para a conservação de 

pavimentos rodoviários. 

Assim, procura-se que as entidades rodoviárias e as autarquias consigam efetuar as suas escolhas, não apenas 

em função dos custos de aquisição das misturas em apreço, mas com base em critérios técnicos, obtendo deste 

modo intervenções mais duradouras e com melhores desempenhos, reduzindo o impacto económico, social e 

ambiental a longo prazo. 

De forma atingir os objetivos anteriormente mencionados, foi efetuada inicialmente uma pesquisa bibliográfica 

referente às misturas em apreço, procurando saber em que contexto as misturas devem ser aplicadas, quais as 

suas principais características, propriedades e requisitos, de forma a garantir um adequado desempenho. 

Foram selecionadas diversas misturas betuminosas de reparação rápida a frio, com diversos níveis de 

desempenho, de modo a serem representativas das diversas misturas existentes no mercado. 

Inicialmente foram desenvolvidos os ensaios laboratoriais para identificação dos constituintes, bem como a 

avaliação das suas características mecânicas. Procurando sempre que possível, a aplicação de métodos de 

ensaio estabelecidos em normas europeias, ou caso estes não sejam adequados, métodos de ensaio facilmente 

aplicáveis sem que ocorra a necessidade de adquirir equipamentos dispendiosos. Em seguida as misturas foram 

aplicadas in situ e foi realizada a avaliação do seu comportamento ao longo do tempo (8 meses). 

Por último procurou-se estabelecer um enquadramento da avaliação do desempenho das misturas in situ com 

os ensaios laboratoriais realizados, e determinar quais os requisitos essenciais para uma adequada utilização 

das misturas betuminosas de reparação rápida a frio e quais os aspetos mais relevantes que influenciam o seu 

desempenho. 
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1.3 Organização da dissertação 

A dissertação é constituída por 6 capítulos, cuja estrutura e conteúdos se descrevem de seguida. 

Capítulo 1: “Introdução”. Neste capítulo apresenta-se o enquadramento do tema da dissertação, os objetivos e 

a metodologia de trabalho para os atingir, bem como uma breve descrição da estrutura do trabalho. 

Capítulo 2: “Conservação de pavimentos”. Neste capítulo é efetuada uma breve descrição da constituição dos 

pavimentos rodoviários e das diversas tipologias de pavimentos existentes com revestimento betuminoso 

(flexíveis e semirrígidos). São ainda abordados aspetos relacionados com o comportamento dos pavimentos 

mediante determinadas solicitações, e quais as degradações que podem ser reparadas pela aplicação das 

misturas betuminosas de reparação rápida a frio. Por fim, são descritas as diferentes técnicas de conservação 

de pavimentos, procurando conhecer de que forma as misturas em apreço são aplicadas e quais as técnicas 

maioritariamente utilizadas na sua aplicação. 

Capítulo 3: “Misturas betuminosas de reparação rápida a frio”. Neste capítulo procurou-se conhecer as 

misturas betuminosas de reparação rápida a frio, definindo as suas principais propriedades e quais os seus 

constituintes e de que modo estes influenciam o seu comportamento final. 

Capítulo 4: “Programa experimental laboratorial das misturas betuminosas de reparação rápida a frio”. Neste 

capítulo são descritos os cinco produtos selecionados para a realização do estudo experimental desenvolvido 

no LNEC, tal como as várias metodologias de ensaio utilizadas para caracterizar os seus constituintes e avaliar o 

seu comportamento. Também é referida a metodologia a adotar para a avaliação do comportamento das 

misturas in situ, tendo em conta as diferentes degradações que lhe são inerentes, estabelecendo diferentes 

fatores de ponderação, em função da importância que lhe é atribuída ao comportamento em serviço. 

Capitulo 5: “Analise dos resultados do programa experimental”. Neste capítulo são apresentados e analisados 

os resultados relativos ao programa experimental descrito no capítulo 4, sendo também mencionados os 

resultados da avaliação in situ das misturas aplicadas durante um período de oito meses após aplicação. Por 

fim procura-se estabelecer uma relação entre os resultados obtidos laboratorialmente com o comportamento 

dos materiais em apreço in situ. 

Capítulo 6: “Conclusões”. Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões retiradas da execução deste 

trabalho, sendo ainda referidos alguns aspetos que se consideram essenciais a desenvolver no futuro da 

temática abordada. 
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2 | CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS 

2.1 Generalidades 

Um pavimento rodoviário é uma estrutura que consiste em várias camadas sobrepostas, de diversos materiais 

e diferentes espessuras, sendo esta estrutura suportada pelo terreno de fundação devidamente regularizado 

(Branco et al, 2006). 

O conjunto de camadas que constituem o pavimento rodoviário tem como objetivo suportar os diversos tipos 

de ações na qual o pavimento está sujeito, retardando o desenvolvimento de degradações. O aparecimento 

das degradações resulta de diversos agentes, nomeadamente agentes ativos que correspondem às ações do 

tráfego e às ações climáticas, e agentes passivos que são associados à qualidade dos materiais aplicados, às 

espessuras das camadas e o rigor implementado na construção (Figueiredo, 2011). 

Face às diversas ações a que o pavimento está sujeito, este deve de ostentar sempre uma superfície que 

ofereça comodidade e segurança na circulação dos veículos durante a sua vida útil, existindo portanto a 

necessidade de garantir de um modo permanente a qualidade funcional e estrutural do pavimento (Branco et 

al, 2006). 

Deste modo surgem as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, como material de construção para 

restabelecer o nível de serviço que se exige a um pavimento rodoviário, sendo aplicado de forma rápida, sob 

quaisquer condições climáticas e apresentando um custo reduzido de equipamento e mão-de-obra. 

2.2 Tipo e constituição dos pavimentos rodoviários 

Existem três tipos distintos de pavimentos rodoviários: os flexíveis, os semirrígidos e os rígidos, distinguindo-se 

entre si pelos materiais que os constituem e pela deformabilidade que ostentam. No presente estudo serão 

apenas contemplados os pavimentos flexíveis e os semirrígidos, em virtude de estes serem constituídos por 

misturas betuminosas nas camadas superiores, às quais se pode realizar a aplicação das misturas betuminosas 

de reparação rápida a frio. Estes pavimentos são designados genericamente por pavimentos betuminosos. 

As diferentes camadas que compõem a estrutura de um pavimento, distinguem-se entre si pelas funções que 

desempenham, pelos materiais que as constituem e pela diversidade de espessuras que apresentam. A sua 

conceção é definida em função de quatro fatores fundamentais: a classe de tráfego, as condições climáticas, o 

tipo de fundação e os materiais de pavimentação (EP, 2014). 

Na Figura 2.1 apresenta-se a estrutura de um pavimento flexível e de um semirrígido, evidenciando-se as 

diferentes camadas que os constituem, estando dispostas, com qualidade e resistência decrescentes, de cima 

para baixo, em concordância com a redução progressiva dos esforços a que são submetidas, em profundidade. 

Deste modo, um pavimento betuminoso pode apresentar a seguinte estrutura: Leito do pavimento, camada de 

sub-base, camada de base, camada de ligação e camada de desgaste. 
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Figura 2.1 - Estrutura do pavimento betuminoso flexível e semi-rígido. 

O leito do pavimento, constituído por terreno natural ou por material granular em aterro, tem como função 

evitar a deformação do pavimento, eliminar ou diminuir os problemas derivados da heterogeneidade dos 

materiais de fundação, impedir a contaminação da sub-base e/ou da base pelos finos do solo e, garantir uma 

boa drenagem evitando a ascensão capilar da água às camadas superiores. No entanto, caso não se verifique as 

características exigidas, opta-se por aplicar um solo selecionado, de melhor qualidade, podendo ser tratados 

com ligantes hidráulicos, de modo a aumentar a sua capacidade de suporte e garantir homogeneização das 

capacidades resistentes. 

A camada de sub-base, quando presente, é constituída por materiais granulares de granulometria extensa 

e/ou solos selecionados. Tem como principal função de distribuir as tensões e ainda apresentar capacidades 

drenantes. 

A camada de base é caracterizada pela função de suporte e de dissipação das cargas provenientes da superfície 

para a fundação. Nos pavimentos com base granular não ligada as camadas de base funcionam essencialmente 

por atrito interno entre as partículas do seu esqueleto mineral, sendo a resistência ao desgaste por atrito dos 

agregados uma propriedade essencial. Nos pavimentos com base em materiais betuminosos, a camada de base 

trabalha sobretudo à flexão reduzindo substancialmente as tensões transmitidas à fundação (Cepsa Betumes, 

2006). 

No caso de um pavimento semirrígido, a estrutura é em tudo semelhante à do pavimento flexível, ocorrendo 

diferenças nas camadas granulares (base e sub-base), onde estas são tratadas com um ligante hidráulico por 

exemplo: cal ou cimento. 

A camada de ligação é constituída por misturas betuminosas, tendo como um dos principais objetivos garantir 

a impermeabilidade do pavimento, evitando que a água chegue às camadas mais interiores do pavimento 

minimizando assim o aparecimento à superfície de degradações causadas pela água. A camada em apreço tem 

também a função de distribuição das tensões a que o pavimento está sujeito. 

Por fim surge a camada de desgaste que é constituída por misturas betuminosas, tendo a função de assegurar 

as características funcionais. Estas características relacionam-se diretamente com as condições de circulação 

dos veículos (aderência, cor, ruído de rolamento e regularidade geométrica da superfície), garantindo o 

Pavimento flexível Pavimento semirrígido 
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conforto e a segurança de circulação e contribuindo adicionalmente para a qualidade estrutural, evitando a 

entrada de água exterior para as camadas inferiores e para o solo de fundação. (Figueiredo, 2011). No entanto, 

sendo esta a camada que está diretamente em contacto com o tráfego e que apresenta maior exposição às 

condições climáticas, é expectável que seja a camada que evidencie um maior número de degradações. 

Contudo nem sempre as degradações que surgem à superfície do pavimento estão associadas a aspetos que 

ocorrem na superfície, podendo ter origem em fenómenos que ocorrem nas camadas subjacentes.  

Neste contexto, constata-se que qualquer degradação existente no pavimento vai ter repercussões na camada 

de desgaste, sendo fundamental garantir que ocorra uma rápida intervenção no pavimento, no sentido de 

restabelecer as características funcionais e estruturais do pavimento e assim acautelar um adequado nível de 

segurança e conforto. 

2.3 Degradações em pavimentos betuminosos 

As degradações que surgem nos pavimentos podem ser superficiais ou estruturais, as primeiras afetam o 

comportamento funcional do pavimento, reduzindo a segurança e a comodidade dos utilizadores da via. As 

degradações estruturais surgem em profundidade e manifestam-se com o aparecimento de patologias à 

superfície, devido à falta de capacidade de carga do solo de fundação, ou à ruína dos materiais constituintes da 

estrutura do pavimento. Estas degradações permitem a acumulação e penetração da água nas camadas 

inferiores, acelerando de forma significativa a gravidade das degradações já existentes. 

As degradações dos pavimentos flexíveis e semirrígidos podem ser agrupadas em famílias, face ao tipo de 

degradação. De acordo com o Quadro 2.1 estas degradações podem ser reunidas em quatro famílias com 

características semelhantes: deformações, fendilhamento, desagregação e movimento de materiais. 

Quadro 2.1 - Os tipos de famílias de degradações no pavimento (adaptado Branco et al, 2006) 

Família de degradações Tipos de degradações 

Fendilhamento 

Pele de crocodilo 

Fenda longitudinal 
Eixo 

Berma 

Fenda Parabólicas 

Fenda Transversal 

Fenda Fadiga 

Deformações 

Rodeiras 

Abatimento longitudinal e transversal 

Pavimento ondulado 

Deformação localizada 

Desagregação da camada de desgaste 

Pelada 

Ninho 

Desagregação superficial 

Cabeça de gato 

Movimentos de materiais 
Exsudação de betume 

Subida de finos 
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No entanto, para além das degradações indicadas no Quadro 2.1, existem outras referências, como o Catálogo 

de Degradações elaborado pelas Estradas de Portugal (EP, 2008), que referenciam as reparações efetuadas na 

camada de desgaste como passíveis de serem consideradas como degradações, pois originam 

descontinuidades no pavimento e passando a ser locais mais vulneráveis ao aparecimento de novas 

degradações. 

A evolução do comportamento de um pavimento é bastante complexa, dependendo consideravelmente das 

alterações específicas que ocorrem sobre as propriedades dos materiais constituintes, sendo estas 

substancialmente reduzidas devido às ações a que o pavimento se encontra sujeito (condições climáticas e 

tráfego). 

As degradações funcionam como uma cadeia de acontecimentos, em que cada uma irá dar origem a novos 

tipos de degradações e assim sucessivamente, reduzindo consideravelmente o nível de qualidade que se exige 

na superfície de um pavimento. Assim, pode-se constatar que as quatro famílias de degradações anteriormente 

definidas exibem uma evidente relação entre si, tal como é demostrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Sequência e interação das degradações (adaptado Branco et al, 2006) 

O fendilhamento e as deformações têm uma interação mútua, sendo que o fendilhamento é, de um modo 

geral a primeira degradação a manifestar-se no pavimento, podendo apresentar duas origens distintas, em 

superfície ou em profundidade. 

Quando o fendilhamento tem origem na superfície, este resulta da ação do tráfego de pesados e de erros 

construtivos, que associadas a altas temperaturas originam deformações elevadas e consequente 

aparecimento de fendilhamento (Branco et al, 2006). O fendilhamento com origem em profundidade é 

resultante dos esforços de tração por flexão verificados na base das camadas de betão betuminoso, devido 

sobretudo à reduzida capacidade de suporte do solo de fundação, e deficiente qualidade das misturas 

betuminosas. 

No entanto, tendo em conta a sequência e interação das degradações evidentes na Figura 2.2, verifica-se que a 

desagregação e o movimento dos materiais existentes na camada de desgaste, têm uma relação direta com o 

fendilhamento, sendo estas degradações uma evolução ou consequência do mesmo. 

De acordo com os diferentes tipos de degradações evidenciadas no Quadro 2.1 é expectável a existência de 

diversas técnicas e materiais de conservação. A presente dissertação foca-se apenas na aplicação das misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio, que são desenvolvidas para serem utilizadas sobretudo em 

Deformações 

Fendilhamento 

Desagregação da camada 

de desgaste  

Movimento dos 

materiais 
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degradações associadas à desagregação dos materiais, presentes na camada de desgaste que originam covas 

(peladas e ninhos) tal como evidenciado na Figura 2.3. 

  

Figura 2.3 - Degradações associadas à desagregação da camada de desgaste (Peladas a) e Ninhos b)) (adaptado de Almeida, 

2013) 

Na Figura 2.4 encontra-se esquematizado o desenvolvimento das covas (peladas e ninhos), tendo em conta os 

principais fatores que potenciam o seu aparecimento: fendilhamento existente no pavimento, ação da água e 

tráfego. 

   

Figura 2.4 - Desenvolvimento de degradações associadas à desagregação da camada de desgaste (adaptada Township of 

Franklin 2016) 

A existência de fendilhamento num pavimento permite a entrada de água à superfície, gerando uma redução 

da capacidade de suporte do solo de fundação, e o desempenho das camadas granulares, conduzindo a um 

maior esforço de tração das camadas betuminosas e acelerando de forma considerável o processo de 

degradação, gerando um aumento do fendilhamento. 

Quanto mais fendilhado o pavimento se apresentar, mais severa será a ação do tráfego sobre o mesmo, pois 

verifica-se uma maior concentração de tensões nos bordos das fendas, que levam à desagregação dos 

materiais presentes na camada de desgaste. 

Em relação às degradações anteriormente referidas (peladas e ninhos), estas surgem com maior incidência no 

inverno e na primavera, estações onde se verificam condições climáticas mais adversas, sobretudo com 

maiores valores de precipitação e consequente aumento do nível freático dos terrenos. Deste modo a água 

assume-se como um agente que potencia o desenvolvimento de degradações cada vez mais gravosas, 

contribuindo consideravelmente para a evolução da degradação do estado do pavimento (Pereira, 2009). 

 

a) b) 
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A água existente num pavimento apresenta três origens distintas: 

 Proveniente da superfície (precipitação); 

 Proveniente das zonas vizinhas (bermas); 

 Subterrâneas. 

A água tende a entrar no pavimento através da superfície, na presença do fendilhamento ou da elevada 

permeabilidade da mistura; através da berma por percolação a partir de terrenos mais elevados, ou através de 

movimentos que ocorrem a partir do lençol freático. Uma vez presente, a água tende a movimentar-se no 

interior do pavimento de inúmeras formas: por difusão, por pressão, por migração térmica, por adsorção, por 

capilaridade ou por osmose. Como resultado da presença da água e da sua movimentação, surgem 

mecanismos de degradação importantes como a falha na adesividade entre o betume e o agregado e a perda 

de coesão da mistura, que juntamente com ação do tráfego leva ao aparecimento das degradações já 

mencionadas anteriormente (Pereira, 2009). 

No entanto, menos frequentemente podem surgir problemas associados à presença de água em outros 

períodos do ano, em resultado do movimento ascendente da água, que pode subir por capilaridade a partir do 

lençol freático. Este fenómeno está associado à falta de características adequadas dos materiais que 

constituem as camadas de sub-base e de base do pavimento, manifestando uma elevada permeabilidade, 

levando a uma drenagem inadequada. Deste modo, as camadas granulares ficam com muita água na sua 

constituição, tornando-se instáveis, potenciando a ascensão da água às camadas betuminosas (Pereira, 2009). 

Neste contexto é essencial garantir que o pavimento apresente uma boa capacidade de drenagem e que seja o 

mais impermeável possível. Deste modo, sempre que se verifique o aparecimento de fendilhamento num 

pavimento, deve-se adotar medidas de conservação de forma a minimizar o aparecimento de degradações 

mais gravosas (como o aparecimento de covas), implicando adoção de técnicas de conservação mais 

dispendiosas. 

2.4 Técnicas de conservação dos pavimentos betuminosos 

Segundo a EP (2009), entende-se por conservação: “O conjunto de operações direcionadas para a preservação 

ou a reposição de um nível de serviço satisfatório, procurando que este seja o mais próximo do inicialmente 

estabelecido”. Deste modo as ações de conservação têm como objetivo garantir a qualidade funcional e 

estrutural do pavimento, permitindo boas condições de circulação ao longo da vida útil do pavimento. 

A ausência de conservação ou conservação tardia de um pavimento, corresponde a custos consideráveis de 

diversa natureza. Nomeadamente custos socioeconómicos, associados à destruição do património existente, 

custos económicos e ambientais, associados ao desgaste e ao consumo dos veículos, e ainda custos 

económicos e humanos associados à ocorrência de acidentes causados pela degradação das condições de 

serviço do pavimento (Batista, 2004). 

As misturas betuminosas de reparação rápida a frio são utilizadas sobretudo em situações de emergência, 

quando se verifica a necessidade de restabelecer as características funcionais do pavimento de forma imediata. 
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No entanto a capacidade para a realização deste tipo de intervenções (situações de emergência) implica custos 

consideráveis para as entidades rodoviárias (gestão de tráfego e equipa de manutenção sempre disponível), 

sendo preferível do ponto de vista económico o adiamento deste tipo de intervenções, procurando agrupa-las 

sempre que possível (Nicholls et al, 2014). 

Todavia, os custos associados ao utilizador (custos de operação do veículo, tempo de viagem e risco de 

acidente) aumentam drasticamente com o adiamento das reparações de emergência, contribuindo de forma 

considerável para o aumento dos custos totais (custo utilizador mais custo das entidades rodoviária), deste 

modo é preferível a realização das reparações de emergência, em vez do adiantamento das mesmas ou da 

realização de uma intervenção mais profunda (Nicholls et al, 2014). 

A conservação de pavimentos é suscetível de várias classificações consoante o tipo de intervenções a realizar, 

as quais dependem do estado do pavimento e do tipo de patologia a intervencionar. De acordo com o 

mencionado pelo LNEC (Antunes et al, 2005) podem-se considerar seis tipos de conservação: rotina, 

emergência, preventiva, corretiva, funcional e estrutural. 

Na presente dissertação, pretende-se destacar a conservação corretiva, bem como a conservação de 

emergência, sendo nestes tipos de conservação que, maioritariamente são utilizadas, as misturas betuminosas 

de reparação rápida a frio. 

A conservação corretiva procura corrigir as degradações existentes no pavimento, utilizando técnicas como a 

restituição das características de atrito do pavimento ao nível da camada de desgaste, a reparação de ninhos 

ou covas, bem como a eliminação da desagregação superficial entre outros (Antunes et al, 2005), sendo 

normalmente sujeitas a planeamento e realizadas em condições climáticas favoráveis. 

A conservação de emergência é realizada quando se verificam degradações que necessitam de uma reparação 

rápida, devido sobretudo aos prejuízos associados ao desconforto e à falta de segurança, que estas podem 

causar junto dos utentes da via. 

A conservação de emergência é maioritariamente aplicada quando as administrações rodoviárias ou autarquias 

adotam uma política de conservação inadequada, evidenciando nesses casos que as ações de conservação 

preventiva e corretiva não são efetuadas atempadamente, levando ao agravamento das degradações. A 

conservação de emergência corresponde a intervenções temporárias e pontuais, realizadas de forma a 

restabelecer a qualidade funcional do pavimento, especificamente nas situações em que seja difícil 

interromper a circulação, nomeadamente em vias de tráfego muito elevado, ou perante a existência de 

condições climáticas adversas (Figueiredo, 2011). 

Uma vez tomada a decisão de intervir num pavimento, os principais critérios a ter em conta para a seleção das 

técnicas de conservação e, consequentemente os materiais a aplicar, passam a ser de natureza técnica, 

económica e ambiental (Batista, 2004). No caso da reparação das degradações anteriormente referidas 

(peladas e ninhos) que originam covas, os critérios baseiam-se nos seguintes aspetos: 
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Critérios técnicos: 

 Eficácia na resolução dos problemas existentes; 

 Desempenho a longo prazo (durabilidade); 

 Aplicação em condições climáticas adversas (temperaturas baixas e precipitação). 

Critérios económicos: 

 Minimização dos custos suportados pelos utentes, durante a aplicação (rapidez de execução); 

 Minimização do custo da aplicação (equipamentos e mão-obra reduzidos). 

Critérios ambientais: 

 Minimização dos impactes ambientais. 

2.5  Materiais betuminosos de reparação de covas 

A seleção do material para trabalhos de conservação corretiva ou de emergência é baseada em diversos 

fatores: o tempo necessário para efetuar a reparação, as condições climáticas existentes, as dimensões da 

degradação em causa, o tipo de degradação existente, as características do pavimento adjacente, a 

disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra e, por fim, a relação custo-benefício na qual se tem em conta 

a durabilidade da intervenção vs os custos que lhe são inerentes. 

Deste modo os materiais normalmente adotados em Portugal para a reparação das degradações mencionadas 

no subcapítulo 2.3 (reparação de covas), correspondem a três grandes grupos: 

 Misturas betuminosas a quente; 

 Misturas betuminosas temperadas e semitemperadas; 

 Misturas betuminosas a frio. 

2.5.1 Misturas betuminosas a quente 

As misturas betuminosas a quente são constituídas por um agregados e um ligante betuminoso, sendo este um 

betume puro ou modificado. Em virtude do betume, apresentar uma elevada viscosidade à temperatura 

ambiente, comportando-se como um sólido, verifica-se a necessidade de aquecê-lo durante a fase de fabrico 

(da mistura) a temperaturas na ordem dos 150°C a 160°C, de modo a obter a consistência adequada para que 

possa envolver os agregados na sua totalidade. 

Uma vez fabricada a mistura betuminosa, continua a ser necessário garantir que esta se mantenha dentro de 

um intervalo de temperaturas pré-determinadas em função da viscosidade do betume aplicado, de forma a 

apresentar a consistência adequada para que seja possível o seu espalhamento e compactação (Kubanek, 

2013). 

Apesar de este material ser amplamente utilizado em reparações localizadas e manifestar uma boa 

durabilidade, acaba por apresentar algumas condicionantes face aos critérios que se pretendem para este tipo 
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de reparações, nomeadamente a dificuldade em garantir as temperaturas necessárias de aplicação das 

misturas em condições climáticas adversas, os tempos prolongados de aplicação, o envolvimento de 

equipamentos e de mão-de-obra dispendiosos, e a dificuldade em obter quantidades reduzidas e de efetuar 

“stocks”. 

Na Figura 2.5, são ilustrados os equipamentos necessários para uma adequada aplicação das misturas 

betuminosas a quente, para garantir a temperatura da mistura a quente (a)) e a respetiva compactação (b)). 

  

Figura 2.5 - Equipamento de aplicação de misturas betuminosas a quente. (adaptado Hot Mix Asphalt On Demand, 2016) 

2.5.2 Misturas betuminosas temperadas e semitemperadas 

As misturas betuminosas temperadas e semitemperadas são aplicadas com regularidade na 

manutenção/conservação de vias com tráfego baixo a moderado (Videira, 2014). 

As misturas betuminosas temperadas apresentam os mesmos princípios de produção das misturas 

betuminosas a quente, sendo que as misturas betuminosas temperadas são modificadas de modo a que 

possam ser fabricadas e compactadas a temperaturas mais reduzidas, permitindo uma redução da temperatura 

de produção entre 30 a 50°C, (±120°C) face ao habitualmente aplicado para as misturas convencionais a quente 

(Lopes, 2015).  

A sua aplicação comporta assim uma significativa redução do consumo energético e de libertação de gases com 

efeito estufa para a atmosfera, bem como uma redução nos custos de produção, estando esta associada à 

redução da temperatura de fabrico face às misturas betuminosas a quente, contribuindo favoravelmente para 

uma redução dos impactos ambientais. 

No entanto, para que a redução da temperatura não comprometa a trabalhabilidade das misturas e garanta o 

correto envolvimento entre os agregados e o ligante, são muitas vezes implementadas nas misturas 

determinados aditivos: ceras orgânicas e aditivos químicos. 

Relativamente às misturas semitemperadas estas apresentam temperaturas de fabrico e de aplicação ainda 

mais reduzidas face às misturas temperadas, situando-se entre 80°C e 100°C para o seu fabrico, e os 60°C 

temperatura de colocação em obra (Videira, 2014). Neste tipo de misturas a redução da viscosidade do ligante 

é obtida através da aplicação de emulsões de betume ou de betumes espuma, nas quais contêm água, 

permitindo deste modo um correto envolvimento do ligante aos agregados e uma adequada trabalhabilidade. 

a) b) 



 

13 

Face às misturas betuminosas a quente, verifica-se que estas misturas se destacam sobretudo pela redução nos 

impactes ambientais. 

2.5.3 Misturas betuminosas a frio 

As misturas betuminosas a frio de reparação rápida são constituídas por uma mistura de agregados e emulsões 

de betumes, podendo estes ser de betumes fluxados, betumes fluidificados, ou de betumes modificados (Costa 

et al, 2016). Comparativamente às misturas anteriormente referidas, estas destacam-se pelo facto de serem 

fabricadas, espalhadas, compactadas e armazenadas à temperatura ambiente, apresentando desde logo 

menores custos energéticos associados à sua aplicação e fabrico, evidenciando também uma maior rapidez de 

aplicação. 

De acordo com os critérios definidos no subcapítulo 2.4, as misturas betuminosas a frio podem ser aplicadas 

sob quaisquer tipos de condições climáticas, apresentando tempos de execução e custos associados ao 

equipamento e mão-de-obra reduzidos, sendo deste modo amplamente utilizadas por parte das autoridades 

rodoviárias e autarquias em trabalhos de conservação de emergência, sobretudo em reparações pontuais. 

Relativamente à durabilidade, as misturas betuminosas a frio de reparação rápida podem apresentar 

durabilidades elevadas. No entanto não atingem durabilidades tão satisfatórias como as misturas 

convencionais a quente quando aplicadas em reparações pontuais em condições climáticas favoráveis, devido 

sobretudo ao facto de não apresentarem iguais níveis de compactação (Pimentel, 2007). 

As misturas a frio apresentam maioritariamente níveis de compactação mais reduzidos, o que as torna mais 

vulneráveis à ação da água, desenvolvendo-se consequentemente importantes mecanismos de degradação 

derivados da deficiente adesividade entre o betume e o agregado e da perda de coesão da mistura. De forma a 

ultrapassar esta limitação, foram desenvolvidos aditivos anti-stripping, que pretendem garantir que os 

agregados se encontram totalmente revestidos de betume durante mais tempo, melhorando assim a coesão 

das misturas e, consequentemente, a sua durabilidade (Kubanek, 2013). 

A presente dissertação restringe-se apenas às misturas betuminosas, pré-fabricadas e embaladas, prontas a 

aplicar em obra, tal como evidenciado na Figura 2.6, designando-as simplesmente como “misturas betuminosas 

de reparação rápida a frio”. 

  

Figura 2.6 - Misturas betuminosas de reparação rápida a frio (adaptado Neoasfalto, 2016 e Asfalto Frio, 2016) 
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2.6 Técnicas de reparação rápida 

No que concerne às técnicas de reparação dos pavimentos para o tipo de degradações mencionadas 

anteriormente (reparação de covas), podemos distinguir dois grupos (Kubanek, 2013): 

 Reparações temporárias; 

 Reparações semipermanentes. 

Torna-se evidente a necessidade de se procurar obter sempre uma reparação com um desempenho favorável e 

que seja duradoura. No entanto, é difícil atingir o equilíbrio entre a qualidade que se pretende da reparação 

efetuada e a necessidade de esta ser realizada de forma económica (equipamento e mão-de-obra reduzidos), 

rápida, em condições climáticas adversas e sujeita a tráfego intenso. 

De acordo com o Manual de Boas Práticas (FHWA, 1999) descrevem-se seguidamente as técnicas mais 

utlizadas para a reparação temporária dos pavimentos com recurso a misturas betuminosas aplicadas a frio: 

 “throw-and-go” – lançar e seguir; 

 “throw-and-roll” – lançar e rolar ; 

 “edge seal method” – método de selar arestas; 

“Throw-and- go” – Este procedimento consiste na aplicação da mistura betuminosa na zona a intervencionar 

sem qualquer tipo de preparação, ou seja, não se verifica a limpeza do local a reparar (Figura 2.7). No que 

concerne à compactação aplicada, as equipas de manutenção não desenvolvem qualquer tipo de 

procedimento, deixando-a a cargo do tráfego que vai passando normalmente na via, permitindo deste modo 

que a equipa de manutenção se desloque rapidamente para a próxima zona a ser intervencionada, garantindo 

uma grande rentabilidade às operações de reparação. 

 

Figura 2.7 - Técnica de reparação “Throw-and-go” (adaptado Antunes et al, 2013) 

“Throw-and-roll” – Este método é muito semelhante ao anterior, a principal diferença reside na compactação 

que é efetuada pelos pneus do veículo da equipa de manutenção (Figura 2.8). Este procedimento, juntamente 

com o procedimento anterior, é o mais realizado em Portugal por parte das administrações rodoviárias e pelas 

autarquias, sendo adotado sobretudo em situações de emergência, na presença de condições climáticas 

adversas (chuva e gelo). 

O método de “Throw-and-roll” é constituído dos seguintes passos: 
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 Colocação do material na zona a intervencionar (normalmente não é realizada a limpeza na zona a 

intervencionar); 

 Compactação da zona intervencionada, através dos pneus do veículo da equipa de manutenção; 

 Garantia que a zona intervencionada apresenta uma elevação em relação à superfície do pavimento 

entre 3 a 6 mm, de forma a acautelar uma adequada drenagem superficial. 

  

Figura 2.8 - Técnica de reparação “Throw-and-Roll” (adaptado Antunes et al, 2013) 

“Edge seal” – Este método é, numa primeira fase, semelhante ao que já foi mencionado anteriormente. No 

entanto, requer uma segunda passagem ao local intervencionado, de forma a melhorar significativamente o 

desempenho da reparação, aplicando uma película betuminosa no perímetro da intervenção, selando deste 

modo as margens da zona intervencionada. 

O método de “Edge seal” é constituído pelos seguintes passos: 

 Colocação do material no local a intervencionar (normalmente não é realizada a limpeza na zona a 

intervencionar). 

 Compactação da mistura betuminosa usando os pneus do veículo da equipa de manutenção. 

 Garantia que a zona intervencionada apresenta uma elevação em relação à superfície do pavimento 

entre 3 a 6 mm, de forma a acautelar uma adequada drenagem superficial. 

 Cura da secção reparada. 

 2ª visita ao local intervencionado - Colocação de uma película de material betuminoso sobre todo o 

perímetro intervencionado (reforça a zona mais vulnerável da zona intervencionada). 

 Aplicação de camada de areia sobre a película de material betuminoso, de forma a evitar arrasto por 

parte dos pneus dos veículos. 

Pelo facto deste procedimento requerer uma segunda visita à zona intervencionada, a rentabilidade é mais 

reduzida face aos métodos já referidos. 

Para além das reparações temporárias anteriormente referidas, existe também as reparações 

semipermanentes, que consistem em intervenções planeadas, efetuadas sobretudo em condições climáticas 

favoráveis (sem precipitação e sem gelo), procedendo-se à total limpeza da zona a intervencionar e uma 

adequada compactação da mistura aplicada. Tais aspetos contribuem fortemente para a obtenção de uma 

intervenção mais duradoura. 
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Torna-se importante mencionar que este tipo de reparação corresponde ao que habitualmente é adotado nas 

fichas técnicas das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, sendo referida como a metodologia mais 

adequada para obtenção de uma reparação com maior durabilidade. 

A reparação semipermanente inclui os seguintes passos: 

 Remoção de água e detritos do local a intervencionar (limpeza da zona a intervencionar). 

 Garantia de verticalidade das extremidades da zona a intervencionar, com recurso a equipamento de 

corte. 

 Colocação da mistura betuminosa de reparação rápida a frio. 

 Compactação da mistura com vibração através de rolo ou placa. 

A rentabilidade deste método é inferior aos anteriores, devido ao elevado tempo despendido para efetuar a 

reparação. No entanto este procedimento apresenta uma maior durabilidade face às técnicas mencionadas 

anteriormente, devido sobretudo ao cuidado na preparação da zona a ser intervencionada e à adequada 

compactação da mistura (Kubanek, 2013) (Figura 2.9). 

Em Portugal os métodos de reparação mais utilizados correspondem aos métodos "throw-and-roll" e a 

reparação semipermanente, sendo os restantes métodos de reparação pouco usais. No que concerne, ao 

custo-benefício entre os dois métodos considera-se a reparação semipermanente a solução mais rentável a 

longo prazo, apesar do custo de aplicação ser mais elevado, apresenta durabilidades superiores (Biswas, 2016). 

  

  

Figura 2.9 - Fases da técnica de reparação semipermanente (Munyagi, 2006) 

Atualmente, têm surgido técnicas de reparação com aplicação de misturas betuminosas de reparação rápida 

mais eficientes e com maiores durabilidades, recorrendo a micro-ondas e infravermelhos. Na presente 

dissertação não se considerou pertinente a sua análise, uma vez que estas técnicas implicam o aquecimento da 

zona a intervencionar e, consequentemente, a homogeneização de todo o material existente, não sendo deste 

modo possível analisar a mistura a frio de forma individual.  
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3 | MISTURAS BETUMINOSAS DE REPARAÇÃO RÁPIDA A FRIO 

3.1 Generalidades 

A aplicação a frio de misturas betuminosas de reparação rápida, permite de uma forma rápida, económica e 

sob condições climáticas adversas efetuar intervenções localizadas para a reparação de covas, restabelecendo 

assim as características funcionais do pavimento. Neste contexto tem-se verificado nos últimos anos, em 

Portugal, uma crescente utilização das misturas em apreço, surgindo no mercado diversos tipos de produtos, 

com diferentes características e consequentemente diversos níveis de durabilidades. 

No presente capítulo pretende-se mencionar quais as propriedades que as misturas betuminosas de reparação 

rápida a frio devem de apresentar e de que forma estas condicionam o seu comportamento em serviço. Referir 

quais os constituintes habitualmente aplicados na sua constituição, e de que modo estes contribuem para a 

obtenção das diferentes propriedades que se consideram necessárias paras as misturas em apreço. 

3.2 Características fundamentais 

As misturas betuminosas de reparação rápida a frio são constituídas geralmente por um conjunto de materiais 

doseados de uma forma ponderal ou volumétrica (misturas de agregados e aditivos), misturados com uma 

quantidade de ligante previamente determinada. Depois de misturados, esses materiais são transportados, 

armazenados, espalhados e compactados, passando a fazer parte integrante de uma camada de pavimento. 

Às misturas betuminosas e aos seus materiais constituintes são requeridas determinadas características gerais, 

durante a construção do pavimento e durante a sua vida útil, sendo exigidas as características de estabilidade, 

durabilidade, resistência à fadiga, flexibilidade, aderência, impermeabilidade e trabalhabilidade (Freire, 2002). 

Relativamente às misturas betuminosas de reparação rápida a frio, estas apresentam desde logo alguns 

desafios na sua conceção, sendo exigidas as mesmas características que se exigem para as camadas em que são 

habitualmente aplicadas (camadas de desgaste), incorporando ainda características que estão associadas às 

condições de aplicação, períodos de armazenamento e níveis de compactação variáveis. 

É deste modo importante destacar, para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, as seguintes 

características: 

 Estabilidade; 

 Durabilidade; 

 Resistência à ação da água; 

 Adesividade ao pavimento existente; 

 Período de armazenamento; 

 Compactação; 

 Trabalhabilidade. 
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3.2.1 Estabilidade 

Esta propriedade está relacionada com a capacidade de resistir às cargas impostas pela passagem repetida dos 

veículos, evidenciando pequenas deformações. Esta propriedade depende de forma considerável da fricção 

interna (atrito) dos materiais e da sua coesão. 

A fricção interna, por sua vez, depende da textura dos materiais existentes, da granulometria dos agregados, 

da forma das partículas e da densidade da mistura. Por sua vez a coesão é uma característica que garante a 

ligação entre as partículas de agregado, e depende do tipo de ligante e sua percentagem. Quanto maior for a 

percentagem de betume aplicada na mistura, maior será a ligação entre as partículas de agregado; tal só se 

verifica até um determinado valor, pois ultrapassado esse valor a coesão tende a baixar (Pereira, 2009).  

Nas misturas betuminosas de reparação rápida a frio a estabilidade é uma propriedade evolutiva, sendo que 

numa fase inicial depende da combinação do atrito e do imbricamento entre os grãos de agregado que 

constituem a mistura, uma vez que a mistura ainda não se encontra curada e evidencia pouca coesão. O atrito 

aumenta com a rugosidade das partículas de agregado e com a área de superfície em que estão em contacto, o 

imbricamento depende fundamentalmente da forma das partículas. 

Deste modo, independentemente do tipo de agregado que se adote no fabrico das misturas betuminosa a frio 

de reparação rápida, a estabilidade aumenta com a capacidade de suporte do material, devendo por isso usar-

se uma granulometria que permita obter misturas com elevadas densidades, tendo o cuidado de não 

comprometer a trabalhabilidade da mistura, a compactação e a possibilidade de garantir uma correta 

evaporação dos voláteis normalmente existentes neste tipo de misturas. 

Relativamente à percentagem de ligante, deve-se ter em conta um valor ótimo, conforme evidenciado na 

Figura 3.1, pois a utilização de uma quantidade excessiva de ligante tende a lubrificar as partículas de agregado, 

reduzindo a fricção interna e a coesão, diminuindo de forma significativa a estabilidade da mistura. 

Na ausência de estabilidade nas misturas em apreço, verifica-se a existência de degradações como 

assentamentos e de ondulação (“dishing” e “shoving”), que consistem nos movimentos da mistura dentro zona 

intervencionada, tal como evidenciado na Figura 3.1 (Proweel, et al 1995). 

 

Figura 3.1 - Representação da degradação “shoving” – ondulação 
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3.2.2 Durabilidade 

Esta propriedade está relacionada com as degradações que ocorrem à superfície, pois a durabilidade de uma 

mistura betuminosa carateriza-se pela resistência à ação da água, à temperatura e ao tráfego (Branco et al, 

2006). 

O betume apresenta um papel fundamental na obtenção desta característica, de modo geral quanto maior for 

a percentagem de ligante adotada, maior será a resistência da mistura à desintegração e consequentemente 

maior a sua durabilidade. Uma maior quantidade de betume aplicada, retarda o processo de envelhecimento 

do betume, minimizando os efeitos da oxidação, volatilização, radiação solar e temperatura a que está sujeito, 

e também reduz a quantidade de vazios e de “canais de comunicação”, tornando mais difícil a entrada de ar e 

água para o interior da mistura. 

No entanto, uma elevada percentagem de betume pode reduzir a estabilidade, devendo-se portanto 

estabelecer um compromisso, mantendo a percentagem de betume tão elevada quanto possível, sem 

prejudicar demasiadamente a estabilidade da mistura. A Figura 3.2 descreve a relação que deve ser 

estabelecida de um modo geral entre a estabilidade e a durabilidade das misturas betuminosas, de forma a 

definir um ponto onde as duas curvas se intersectam, sendo esse a percentagem de betume ideal. 

 

Figura 3.2 - Percentagem de betume em função da estabilidade e da durabilidade 

A utilização de materiais de granulometria contínua, bem compactados, beneficia o aumento da durabilidade, 

uma vez que dá a origem a misturas mais impermeáveis, dificultando a entrada de água para o interior da 

mesma. 

Os problemas de durabilidade geralmente aparecem na forma de “raveling”, que corresponde à perda 

progressiva de agregado a partir da superfície da reparação (desagregação). 
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3.2.3 Resistência à ação da água 

Tendo em conta os efeitos que a água apresenta sobre as misturas, e o período em que as misturas em apreço 

são maioritariamente aplicadas (inverno e primavera, estações com maior pluviosidade), constata-se a 

necessidade de garantir que as misturas aplicadas apresentem uma elevada resistência à ação da água, de 

forma a garantir a durabilidade da mistura betuminosa. 

Desta forma os principais mecanismos de degradação, associados à ação da água são: 

 Perda de adesividade entre o betume e o agregado. 

 Perda de coesão e de resistência do betume. 

A água pode prejudicar a adesividade entre o betume e o agregado, contribuindo para uma redução 

significativa da estabilidade e da durabilidade das misturas (Furlan et al, 2004), sendo que a adesividade é uma 

força intermolecular de atração que existe entre corpos diferentes, podendo ser referida como a quantidade 

de energia que é necessária para quebrar a ligação entre o betume e o agregado. (Pereira, 2009). 

Deste modo considera-se que para além do tipo de mistura e do ligante betuminoso aplicar, as características 

que os agregados apresentam tem um papel preponderante na sensibilidade da água das misturas 

betuminosas, destacando-se a porosidade e absorção, composição mineralógica e polaridade, angularidade, 

forma e a textura superficial dos agregados (Pereira, 2009). 

A coesão pode ser definida como a força intermolecular que, não havendo forças exteriores, une as moléculas 

de um sólido ou de um líquido (Pereira, 2009), podendo ser examinada a um nível micro, onde se considera a 

película de betume que contorna o agregado, e a um nível macro onde a coesão nas misturas compactadas são 

forças coesivas que constituem a integridade do material. 

A perda de coesão associada à presença de água, ocorre devido a: 

 Diminuição da resistência da união betume-agregado; 

 Redução da resistência, a água comporta-se como lubrificante e aumenta a deformação permanente; 

 Envelhecimento do mástique; 

 Retenção da água por parte dos betumes. 

Uma vez que é de todo impossível impedir que a água penetre nas misturas, deve-se ter em conta 

determinadas características de modo a que estas apresentem uma boa resistência à ação da água. De uma 

forma genérica, procura-se que as misturas em apreço evidenciem um baixo volume de vazios, uma 

quantidade de betume relativamente elevada, e eventualmente a utilização de aditivos de anti-stripping, de 

forma a garantir um melhor revestimento dos agregados. 

As misturas betuminosas de reparação rápida também devem de apresentar resistência aos ciclos do gelo-

degelo, ou seja, capacidade de suportar o efeito de enfraquecimento da expansão e contração térmicas, 

resultantes dos ciclos de congelamento e descongelamento; este fenómeno contribui de forma significativa 

para uma redução considerável da durabilidade da mistura de reparação rápida. Contudo este tipo de 
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fenómenos em Portugal é pouco frequente, logo não apresenta peso significativo na avaliação do desempenho 

da mistura. 

3.2.4 Adesividade ao pavimento existente 

As misturas betuminosas de reparação rápida a frio devem apresentar uma boa ligação ao pavimento 

subjacente e às laterais da zona a intervencionar, para tal, o tipo e a quantidade de ligante utilizado vai 

contribuir fortemente para a ligação estabelecida (Biswas, 2016) 

Como resultado de muitas das equipas de manutenção não limparem a zona a intervencionar e a não 

aplicarem as misturas em apreço em períodos de tempo seco, a aderência das misturas ao pavimento já 

existente é dificultada. Neste contexto, para garantir uma adequada adesividade, recorre-se a um aumento da 

quantidade de ligante a aplicar na mistura, favorecendo a ligação entre o pavimento já existente e a mistura de 

reparação. 

3.2.5 Período de armazenamento  

A resistência ao armazenamento é uma propriedade essencial para as misturas betuminosas de reparação 

rápida a frio, sobretudo devido à necessidade, de as autoridades responsáveis pelas reparações de emergência, 

terem elevados “stocks” para qualquer eventualidade. 

De acordo com o tipo de ligante adotado, e eventuais aditivos, as misturas betuminosas de reparação rápida a 

frio irão apresentar uma data de validade, correspondendo ao período em que estas podem ser armazenadas, 

sendo expectável que durante o período preconizado a mistura se encontre em condições de ser aplicada. 

Contudo, torna-se importante mencionar que o modo em que as misturas betuminosas de reparação rápida se 

encontram armazenadas, irá influenciar a sua validade, sendo necessário evitar locais com temperaturas muito 

elevadas, e garantir que as embalagens se encontram devidamente seladas, para evitar a entrada do ar que 

altera as características das misturas. 

3.2.6 Compactação 

Esta propriedade é um fator importante na garantida de um adequado desempenho das misturas em apreço, 

influenciando de forma significativa a estabilidade e a durabilidade. 

Através de uma adequada compactação o volume de vazios na mistura diminui, provocando um aumento do 

atrito entre as partículas e criando uma melhor ligação entre os agregados e o betume. Deste modo, quando a 

mistura for sujeita à ação do tráfego, terá melhor comportamento à fadiga e à deformação permanente. 

Diferentemente quando a porosidade é muito elevada, sob a ação do tráfego a mistura densifica-se e o atrito 

entre as partículas diminui, originando deformações, ondulações ou até mesmo assentamentos. Contudo, o 

volume de vazios da mistura não deve ser demasiado baixo, pois também compromete o comportamento da 

mistura, existindo um valor de porosidade mínima (aproximadamente 3%) dependendo do tipo de mistura 

betuminosa (Freire, 2002). 
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Para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, deve-se garantir um equilíbrio na porosidade obtida, 

de modo a que esta não seja demasiado permeável (porosidade elevada), estando mais exposta aos 

mecanismos de degradação associados à água, e que não apresente uma porosidade muito reduzida, pois irá 

comprometer o período de cura da mistura (Ling et al, 2016). 

No que concerne à aplicação das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, verifica-se uma diversidade 

de processos de reparação com diferentes tipos de compactação, que irá influenciar de forma significativa o 

desempenho das misturas sobretudo até ser atingida a sua cura, deste modo considera-se essencial adotar-se 

um processo de reparação onde a compactação seja realizada de um modo efetivo e que não esteja sujeita 

apenas ao processo evolutivo associado à passagem do tráfego (Diaz, 2016). 

3.2.7 Trabalhabilidade 

Para apresentar um adequado comportamento, a mistura betuminosa de reparação rápida não deve apenas 

exibir as características anteriormente referidas, existindo a necessidade de garantir que as misturas sejam 

transportadas, aplicadas e a compactadas na zona a intervencionar sem dificuldades. 

As misturas betuminosas de reparação rápida a frio, têm que apresentar uma adequada trabalhabilidade 

durante a sua colocação, após período de armazenamento, sendo fácil o seu manuseamento e consequente 

aplicação com recurso a equipamentos manuais (pás), mesmo na presença de temperaturas mais baixas. 

A temperatura é o fator que mais influencia a trabalhabilidade, condicionando a viscosidade do ligante 

betuminoso. Tendo em conta que as misturas são maioritariamente aplicadas durante o inverno, na presença 

de temperaturas reduzidas, existe por vezes a necessidade de serem aplicados alguns aditivos, de forma a que 

o ligante betuminoso apresente uma baixa viscosidade a temperaturas mais baixas (Pimentel, 2007), 

facilitando a sua aplicação. 

De acordo com as exigências mencionadas, verifica-se desde logo algumas dificuldades: as propriedades que 

são requeridas, para garantir uma adequada trabalhabilidade e um determinado período de armazenamento 

são ligeiramente contraditórias com as exigências para assegurar uma elevada durabilidade; ou seja, de forma 

a obter-se uma mistura betuminosa de reparação rápida com uma boa trabalhabilidade, esta deve de 

apresentar uma granulometria uniforme, bem como um ligante com uma viscosidade mais baixa. No entanto, 

para a mistura apresentar uma boa durabilidade, esta deve ter uma granulometria mais densa, bem como uma 

viscosidade mais elevada (Kubanek, 2013). 

De seguida apresenta-se no Quadro 3.1 a informação sintetizada, referindo as variáveis que afetam as 

propriedades consideradas essenciais numa mistura betuminosa de reparação rápida a frio, tendo em conta 

que estas poderão ser semelhantes às preconizadas para as misturas betuminosas a quente. 

Depois da informação relativa aos principais requisitos das misturas betuminosas, segue-se a necessidade de 

definir e analisar os diferentes constituintes de uma mistura betuminosa de reparação rápida a frio, e procurar 

entender de que modo, estes contribuem para estabelecimentos das propriedades anteriormente 

mencionadas. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815307650
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Quadro 3.1 - Variáveis que afetam as propriedades das misturas betuminosas a quente (adaptado de Azevedo, 1993) 

Propriedades Definição Variáveis 

Estabilidade 
Resistência às deformações plásticas (a 
temperaturas altas e durante longos 
tempos de carga) 

 Textura da superfície do 
agregado 

 Granulometria 

 Percentagem de betume 

Durabilidade Resistência às ações climáticas e à ação 
abrasiva do tráfego 

 Granulometria 

 Percentagem de betume 

 Sensibilidade à água 

 Compactação 

Resistência à ação da 

água  
Capacidade da mistura em impedir o acesso 
da água ao seu interior 

 Percentagem de betume 

 Granulometria 

 Compactação 

Adesividade 
Capacidade da mistura em apresentar uma 

boa ligação ao pavimento já existente 
 Percentagem de betume 

 Tipo de ligante betuminoso 

Período de 

armazenamento 

Capacidade da mistura apresentar-se 

homogénea, dentro do período definido 

como validade. 

 Percentagem de betume 

 Tipo de ligante betuminoso 

 Tipo de embalagem 

Compactação 

Propriedade que influencia 

consideravelmente a estabilidade e a 

durabilidade da mistura 

 Granulometria 

 Percentagem de betume 

Trabalhabilidade Facilidade para efetuar operações de 
fabrico, colocação e compactação 

 Percentagem de betume 

 Tipo de ligante betuminoso 

 Granulometria 

3.3 Constituintes 

Os materiais que constituem as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, devem de assegurar as 

propriedades anteriormente referidas, de forma a garantir um adequado comportamento das misturas em 

apreço. As misturas betuminosas de reparação rápida são constituídas por agregados, ligante betuminoso e ar 

podendo ainda ser adicionados aditivos à mistura, com o objetivo de melhorar e garantir algumas das suas 

características/propriedades. 

3.3.1 Agregados 

Os agregados correspondem a cerca de 80% do volume global das misturas betuminosas. Estes formam um 

esqueleto pétreo, que deve ter a capacidade de resistir à ação do tráfego, sendo esta resistência obtida através 

do imbricamento dos grãos entre si (Branco et al, 2006). 

Conforme são obtidos os agregados, estes podem classificar-se como naturais, artificiais e reciclados. Os 

agregados naturais são materiais sedimentares obtidos de extração direta, os artificiais são materiais de origem 

mineral resultantes de um processo industrial envolvendo sobretudo modificações térmicas, os agregados 

reciclados resultam do processamento de materiais inorgânicos anteriormente utilizados na construção. 
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De acordo com as especificações de produto definidas na norma portuguesa NP EN 13043 (2004, AC: 2010), os 

agregados aplicados em misturas betuminosas devem apresentar uma boa forma e serem resistentes à rotura, 

à degradação induzida pelo efeito de abrasão e à fragmentação do tráfego. 

No entanto, não existe qualquer referência ou especificação nos atuais Cadernos de Encargos da EP (2014), 

relativos às características a exigir para agregados empregues no fabrico de misturas betuminosas de 

reparação rápida a frio. Deste modo serão adotados como valores de referência, os valores preconizados para 

agregados aplicados em misturas betuminosas para camadas de desgaste, em virtude das misturas em apreço 

serem sobretudo aplicadas em camadas de desgaste, e sujeitas às mesmas ações climáticas e de tráfego que as 

misturas aí presentes. Neste contexto considera-se essencial que a qualidade do agregado aplicado, seja 

semelhante ao das misturas betuminosas convencionais para as camadas em apreço. 

A aplicação de um determinado material granular numa mistura betuminosa exige determinadas 

características fundamentais, sendo necessário analisar aspetos relativamente à granulometria, à resistência, à 

forma, e à limpeza das partículas, bem como aspetos relacionados com afinidade e adesividade entre o 

agregado e o ligante. No Quadro 3.2 apresentam-se as propriedades mais usuais para a classificação das 

diversas características dos agregados, que são contempladas pela norma europeia relativa aos agregados para 

misturas betuminosas NP EN 13043 (2004, AC: 2010) (Batista, 2004). 

Quadro 3.2 - Propriedades geométricas e físicas dos agregados (adaptado de Batista, 2004) 

Propriedades geométricas Propriedades físicas 

 Granulometria; 

 Teor de finos; 

 Forma das partículas do 

agregado grosso (índice de 

achatamento; índice de 

forma) 

 Percentagem de superfícies 

britadas e fraturas no 

agregado grosso; 

 Angulosidade do agregado 

fino 

 Resistência à fragmentação dos agregados grossos 

(Coeficiente de Los Angeles) 

 Resistência ao polimento do agregado grosso para 

camadas de desgaste (Coeficiente de polimento 

acelerado) 

 Resistência à abrasão 

 Resistência ao desgaste por atrito do agregado grosso 

(Coeficiente micro-Deval) 

 Massa volúmica das partículas e absorção de água 

 Baridade 

 Afinidade dos agregados grossos aos ligantes 

betuminosos 

 Durabilidade (absorção de água e resistência ao gelo-

degelo) 

 

No presente trabalho, foram avaliadas e analisadas diversas propriedades dos agregados, procurando entender 

de que forma estas condicionam e influenciam as propriedades que se exigem para as misturas betuminosas de 

reparação rápida a frio. 
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De seguida são reportadas as propriedades que se consideram mais relevantes nos agregados para que estes 

possam ser aplicados nas misturas em apreço. 

Análise granulométrica 

A granulometria é uma característica de grande importância que permite distinguir as várias dimensões das 

partículas existentes e de que forma estas se distribuem. A curva granulométrica dum agregado deve ser 

adequada, originando um esqueleto que distribua de forma favorável as cargas provenientes do tráfego, sendo 

esta característica possível através de um bom imbricamento entre as partículas. 

A análise granulométrica dos agregados é efetuada de acordo com a norma europeia EN 933-1 (2012). A 

granulometria dos agregados a aplicar nas misturas betuminosas deve ser ajustada, em função do tipo de 

mistura que se pretende obter e da espessura da camada a executar. No caso das misturas betuminosas de 

reparação rápida a sua aplicação insere-se maioritariamente na camada de desgaste. 

No entanto a curva granulométrica que se pretende para as misturas em apreço diferencia-se da curva que se 

exige para uma mistura aplicada numa camada de desgaste (curva granulométrica bem graduada - contínua), 

procurando-se essencialmente uma mistura com uma curva granulométrica uniforme, onde os agregados são 

quase maioritariamente do mesmo tamanho (Kubanek, 2013). 

Deste modo, a curva granulométrica uniforme proporciona uma grande percentagem de vazios, permitindo 

uma maior incorporação de ligante na mistura, melhorando assim a sua trabalhabilidade e a resistência da 

mistura à ação água. No entanto, este tipo de granulometria também permite que as misturas em apreço, 

possam desenvolver de um modo mais rápido o seu processo de cura, facilitando a evaporação dos voláteis, 

permitindo que as misturas atinjam rapidamente uma maior estabilidade (Kubanek, 2013). 

Todavia, para este tipo de curvas granulométricas em que se verifica um reduzido imbricamento entre os 

agregados, o ligante adotado assume uma função essencial para que a mistura evidencie uma adequada 

coesão (Kubanek, 2013). 

Os agregados utilizados podem ter maior ou menor dimensão máxima (D) consoante a mistura se destine a 

camadas com maior ou menor espessura (Branco et al, 2006). No entanto para as misturas em apreço a 

dimensão do agregado deve estar relacionada com a profundidade da intervenção a realizar. Se a dimensão do 

agregado for demasiado pequena em relação à profundidade, verifica-se uma maior probabilidade de 

ocorrerem deformações permanentes ou deslocamentos do material aplicado. Caso contrário, se a dimensão 

do agregado for muito elevada para a zona a intervencionar, o material não é devidamente compactado. 

De acordo com outros estudos já realizados (Proweel et al, 1995), considera-se que a granulometria 

desempenha um papel fundamental para a obtenção de uma adequada estabilidade, devendo apresentar 9,5 

mm de dimensão máxima de agregado e menos de 2 % de finos (a passar no peneiro 0,075 mm). 

Segundo Kandhal e Mellot (Munyagi, 2006), uma mistura betuminosa de reparação rápida a frio que apresente 

100% de material passado no peneiro 9,5mm apresenta as seguintes vantagens: 

 Maior trabalhabilidade – permite uma maior rapidez na aplicação; 
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 Maior área de superfície – permite uma maior incorporação de ligante, melhorando a sua 

durabilidade; 

 Maior flexibilidade – permite uma maior adaptação à mudança geométrica da cova. 

Tendo por base a importância destes critérios, a Virginia Transportation Research Council VTRC (Proweel et al, 

1995) definiu o fuso granulométrico apresentado no Quadro 3.3. 

Em Portugal, o CETO da EP (EP, 2014), não contempla qualquer tipo de referência específica para as misturas 

em apreço, apresentando apenas um fuso granulométrico correspondente às misturas betuminosas abertas a 

frio que são aplicadas em trabalhos de conservação corrente e espessuras inferiores a 4 cm (Quadro 3.3). 

Deste modo, procurou-se entender neste trabalho qual será o fuso mais apropriado para as misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio. 

Quadro 3.3 - Fusos granulométricos para misturas betuminosas de reparação rápida a frio, definidos no CETO da EP (2014) 

e pela VTRC (1995) 

Dimensão das aberturas dos 
peneiros (mm) 

CE EP* VTRC** 

10 70 a 90 95 a 100 

8 --- --- 

6,3 --- --- 

4 10 a 35 55 a 80 

2 0 a 5 9 a 35 

1 --- --- 

0,5 --- --- 

0,25 --- --- 

0,125 --- --- 

0,063 0 a 2 0 a 2 

Legenda: * - Exigências do CETO da EP (2014) para Misturas Abertas a Frio aplicadas em trabalhos de conservação 

corrente e com espessura inferior a 4 cm.** - Recomendações do Virginia Transportation Research Council (1995) 

para MBF de reparação rápida. 

Forma das partículas  

A forma das partículas de agregado é outro dos requisitos importantes a considerar, uma vez que influência de 

forma significativa a trabalhabilidade e a durabilidade das misturas betuminosas. As partículas devem ter uma 

forma cúbica, sendo de evitar a utilização de partículas lamelares ou alongadas, sendo estas substancialmente 

mais frágeis (Branco et al, 2006), que podem ser sujeitas à fragmentação durante a compactação, dando 

origem a misturas com maior número de vazios. 

No entanto a angularidade dos agregados também deve ser tida em consideração, os agregados angulosos e de 

superfície rugosa, permitem obter uma mistura com uma trabalhabilidade mais reduzida, mas uma maior 

durabilidade, pois agregados mais angulares permitem maior atrito entre as partículas, proporcionando maior 
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estabilidade às misturas. No entanto as partículas que evidenciem cantos muito agudos, podem perfurar a 

película de betume que reveste o agregado, possibilitando a entrada de água na interface betume-agregado, 

levando á degradação da mistura. Relativamente aos agregados arredondados, estes apresentam uma maior 

trabalhabilidade, mas uma reduzida durabilidade pois o atrito entre as partículas é menor (Munyagi, 2006). 

Face a esta situação o ideal seria a mistura apresentar os dois tipos de agregados (arredondados e angulosos), 

pois permitiria obter as propriedades que se exigem para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio 

(Munyagi, 2006). 

Segundo Kendhal e Mellot (Munyagi, 2006), um agregado de forma cubica e angulosa é o mais apropriado para 

as misturas betuminosas de reparação rápida, sobretudo quando se está na presença de uma granulometria 

uniforme, pois o facto dos agregados serem maioritariamente da mesma dimensão o efeito da angularidade 

dos agregados acaba por ser pouco significativo, condicionando de forma reduzida o desempenho da 

trabalhabilidade da mistura. 

A forma das partículas caracteriza-se através do índice de achatamento (FI), especificado na NP EN 933-3 

(2011) e índice de forma (SI), especificado na EN 933-4 (2008). Embora estejam disponíveis estes dois métodos 

para avaliar a forma dos agregados, considera-se como método de referência o índice de achatamento (INIR, 

2009). 

Absorção de água das partículas 

O ensaio de absorção de água mede a quantidade de água absorvida pelos agregados, o que indica de uma 

forma indireta a porosidade dos agregados, influenciando de forma considerável na quantidade de betume 

aplicar para que a mistura evidencie um comportamento adequado em serviço. 

Quando a porosidade dos agregados é elevada, verifica-se a necessidade de se adicionar uma quantidade 

adicional de betume, para que a mistura betuminosa seja trabalhável e que não evidencie problemas de 

coesão, quando os agregados são muito impermeáveis podem ocorrer problemas de adesividade do betume 

aos agregados. 

A absorção de água dos agregados é avaliada dependendo da dimensão das partículas do agregado de acordo 

com o na NP EN 1097-6 (2003/A1:2010), consoante os casos, esta propriedade pode ser avaliada em diferentes 

frações do agregado. (INIR, 2009). 

Resistência 

Os agregados são constantemente sujeitos a fortes solicitações, sobretudo durante a fase de produção das 

misturas, e de aplicação, sendo expostas a elevadas temperaturas e elevadas ações mecânicas. No entanto, 

depois de aplicadas continuam a ser muito solicitadas principalmente devido à ação do tráfego. 

Para obter uma mistura betuminosa com uma boa resistência, recorre-se à utilização de agregados duros, 

resistentes ao choque, ao atrito e ao desgaste das partículas produzido pelo tráfego (Branco et al, 2006). Os 

agregados aplicados devem de apresentar uma elevada resistência à fragmentação, ao desgaste por atrito e ao 

polimento. 
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A determinação da resistência à fragmentação das partículas de agregados é conseguida através da realização 

do ensaio de desgaste na máquina de Los Angeles, de acordo com a norma europeia NP EN 1097-2 (2011). 

A resistência ao desgaste por atrito das partículas de agregado grosso (coeficiente micro-Deval - MDE) é 

determinada conforme preconizado na norma EN 1097-1 (2011). 

Relativamente à resistência ao polimento, no presente trabalho não se considerou este aspeto relevante de 

analisar, tendo em conta a reduzida área em que as misturas betuminosas de reparação rápida são 

maioritariamente aplicadas. 

Afinidade dos agregados ao ligante 

A afinidade dos agregados aos ligantes betuminosos é umas das propriedades essenciais de ser avaliada nas 

misturas betuminosas de reparação rápida a frio, permitindo conhecer o grau de eficiência da ligação entre o 

agregado e o ligante, ou seja, o grau de adesão entre ambos perante o efeito da água. 

Esta propriedade assume-se com elevada importância, devido ao facto das misturas betuminosas de reparação 

rápida a frio serem sobretudo aplicadas na presença de água (inverno e primavera) e da água ser um elemento 

que potencia o desenvolvimento de degradações nos pavimentos. Neste contexto procura-se que os agregados 

a aplicar nas misturas betuminosas de reparação rápida apresentem uma boa afinidade ao betume. 

A determinação da afinidade do agregado ao ligante é analisada em função da dificuldade com que a água 

separa o betume em contacto com os agregados, através da inspeção visual do agregado revestido com ligante, 

constatando-se qual a percentagem de material sem revestimento após determinadas condições de ensaio. No 

presente caso de estudo, foram adotados três métodos de ensaio diferentes, divergindo entre si pelo modo de 

atuação da água: 

 EN 12697-11 – Parte A (2012) – Determinação da afinidade entre o agregado e o betume; 

 AASHTO TP41-94 – Ensaio de stripping (1994); 

 Método VTM 13 – Virginia Test Method Anti-Stripping (1993). 

Os vários métodos permitem avaliar o impacto das diferentes condições de contacto das amostras com a água 

e interpretar a falta de afinidade, às características químicas do agregado ou à abrasão associada ao 

movimento. 

No entanto os diversos métodos de ensaio, poderão não representar as condições reais a que o pavimento está 

sujeito, impondo condições demasiado severas às amostras que são constituídas por partículas isoladas, 

contrariamente ao que se verifica numa mistura betuminosa onde as partículas se encontram unidas, tornando 

o acesso da água a algumas faces das partículas quase impossível. 

3.3.2 Ligante Betuminoso 

Os Ligantes Betuminosos para aplicação em pavimentos consistem num material adesivo, que contêm betume 

na sua constituição, representando uma percentagem baixa no volume de uma mistura betuminosa, podendo-

se apresentar de várias formas, tal como evidenciado na Figura 3.3 (NP EN 13808 (2016)). 
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A principal função dos ligantes betuminosos consiste em garantir: o envolvimento dos agregados, dando 

origem a uma mistura mais coesa, mais estável e mais resistente à água; uma adequada trabalhabilidade da 

mistura durante o seu transporte e aplicação; uma mistura flexível capaz de se adaptar gradualmente as 

modificações que ocorrem na zona intervencionada, bem como às compressões associadas às ações do 

tráfego. 

No entanto, apesar dos diversos tipos de ligantes existentes, verifica-se que o betume de pavimentação é a 

base para a produção de todos os outros ligantes betuminosos (Betumes modificados, fluidificados, fluxados, 

emulsões betuminosas, etc.), deste modo, para melhor compreender as diferentes propriedades dos diversos 

ligantes é fundamental conhecer as propriedades que caracterizam sobretudo os betumes de pavimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Ligantes Betuminosos (adaptado NP EN 13808 (2016)) 

Betume de pavimentação 

O betume de pavimentação é o ligante betuminoso mais usado em trabalhos de pavimentação (Branco et al, 

2006). É proveniente da refinação do crude (Petróleo não processado) e consiste numa substância aglutinante 

de cor castanha ou preta, cuja sua composição varia mediante a sua origem e tratamentos realizados. Sendo 

um material praticamente não volátil, adesivo e impermeável à água, sendo parcialmente ou completamente 

solúvel em tolueno, muito viscoso e quase sólido à temperatura ambiente. 

Tendo em consideração a importância que o ligante apresenta para o comportamento das misturas 

betuminosas, é fundamental ter um conhecimento das características dos betumes; as propriedades que são 

mais relevantes para caracterização dos betumes são a penetração, e a temperatura de amolecimento, 

destacando-se sobretudo pela sua simplicidade. 

Ligantes Betuminosos 

Betumes de pavimentação EN 

12591 

Betumes Duros EN 13924 

Betumes modificados com 

polímeros EN 14034 

Betumes fluidificados e 

fluxados pr EN15322 

Emulsões betuminosas 

catiónicas EN 13808 



 

30 

Penetração - NP EN 1426 (2010) 

A penetração permite determinar a consistência dos betumes, correspondendo a um ensaio de classificação, 

não estando diretamente relacionado com a qualidade do ligante betuminoso. 

A classificação é atribuída em função da profundidade, em décimos de milímetro, a que uma agulha com 

determinadas características penetra um betume, a uma dada temperatura, durante um determinado período 

de tempo. 

De acordo com o ensaio para determinação da penetração, quanto menor for o valor de penetração, maior 

será a sua “dureza” e consequentemente, mais rígido e mais frágil será o betume. (Alves, 2011). 

Deste modo, procura-se para as misturas betuminosas de reparação rápida betumes ligeiramente mais 

“moles”, que favoreçam a trabalhabilidade da mistura e a sua flexibilidade, garantindo deste modo uma rápida 

aplicação da mistura e uma fácil adaptação da mesma às formas da zona intervencionada. 

Temperatura de amolecimento pelo método Anel e Bola - NP EN 1427 (2010) 

A temperatura de amolecimento, permite definir qual a temperatura em que o betume atinge uma certa 

consistência nas condições de preconizadas na norma NP EN 1427 (2010). 

A determinação da temperatura de amolecimento, consiste em colocar uma esfera de aço de peso 

característico sobre uma amostra de betume, contida num anel de latão, e registar a temperatura em que as 

esferas tocam na base. O ponto de amolecimento corresponde à capacidade de um betume em resistir às 

deformações permanentes a temperaturas de serviço altas. 

Os betumes de pavimentação mais duros, com valores de penetração mais reduzidos, apresentam 

temperaturas de amolecimento maiores (Alves, 2011). 

Deste modo quando um betume atinge a sua temperatura de amolecimento a sua estabilidade é condicionada, 

procurando-se desta forma que o betume para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio apresente 

temperaturas de amolecimento mais altas quanto possível, sem que se aproximem das temperaturas de 

serviço existentes nos períodos mais quentes. 

O betume é um material viscoelástico, onde o seu comportamento é dependente da temperatura e do tempo 

de aplicação de carga. Constatando-se que um betume quando exposto a altas temperaturas, comporta-se 

como um líquido pouco viscoso, para temperaturas baixas o betume comporta-se como um sólido bastante 

frágil que fendilha facilmente quando lhe são aplicadas cargas. No entanto, para temperaturas intermédias o 

betume comporta-se como um material viscoelastico (Alves, 2011). 

A consistência de um ligante betuminoso a uma determinada temperatura, consiste numa característica 

importante dos betumes. É fundamental avaliar qual o intervalo de temperaturas em que é possível, manipular 

o ligante em condições que permitam um correto envolvimento dos agregados e aplicação dos betumes. 
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Face ao período em que as misturas betuminosas de reparação rápida a frio são maioritariamente aplicadas 

(inverno-temperaturas reduzidas) o betume encontra-se num estado mais viscoso, menos fluido, 

condicionando de forma negativa a trabalhabilidade das misturas durante a sua aplicação e compactação. 

Deste modo, deve-se garantir que o betume a adotar nas misturas betuminosas de reparação rápida seja 

suficientemente fluido para envolver todos os agregados, de forma homogénea, e permita uma adequada 

trabalhabilidade durante aplicação e compactação a temperaturas reduzidas. Ao mesmo tempo deve ser 

suficientemente viscoso, para que não ocorram fenómenos de drenagem durante o seu fabrico e 

armazenamento, para que suporte a circulação dos veículos após a sua aplicação, e para que garanta uma 

elevada resistência ao deslocamento da película de betume que envolve os agregados, a temperaturas mais 

elevadas (Munyagi, 2006); sendo deste modo fundamental aplicação de um betume com reduzida 

suscetibilidade às temperaturas.  

No entanto quando se pretende obter uma mistura com menor suscetibilidade térmica, melhores 

características de “adesão” e de flexibilidade recorre-se habitualmente à aplicação de betumes modificados 

com polímeros (INIR, 2010). 

Os betumes modificados com polímeros, correspondem a betumes cujas propriedades reológicas foram 

alteradas durante o processo de fabrico, recorrendo à implementação de um ou mais agentes químicos (adição 

de polímeros: elastómeros, plastómeros ou termoendurecedores), aos betumes de pavimentação (Pereira, 

2010). 

No que concerne aos betumes modificados com polímeros, tal como os betumes de pavimentação, 

apresentam-se quase sólidos à temperatura ambiente, sendo desde logo um inconveniente para as misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio, impossibilitando o seu manuseamento e consequente compactação a 

essas temperaturas. 

Neste contexto surge a necessidade de se aplicar ligantes com viscosidades mais reduzidas à temperatura 

ambiente, sendo utilizados os seguintes ligantes betuminosos: 

• Betume fluidificado - solubilização do betume em frações mais ou menos voláteis da destilação do 

petróleo, como a gasolina, o petróleo comercial ou o gasóleo; 

•Betume fluxado - solubilização do betume num óleo fluxante (dissolvente volátil) sendo este menos 

volátil e mais viscoso que os produtos utilizados para o betume fluidificado. 

•Emulsão betuminosa - Dispersão de pequenas partículas de um ligante hidrocarbonado numa 

solução de água e num agente emulsionante, de carácter aniónico ou catiónico, o que determina a designação 

da emulsão. 

No entanto, com a aplicação destes tipos de ligantes surge um fator essencial a ter em conta que irá influenciar 

de forma considerável algumas das características que se consideram essenciais para obtenção de um 

desempenho adequado das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, o período de cura.  
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O período de cura de uma mistura betuminosa, consiste no período que é necessário para que ocorram a 

volatilização dos solventes existentes no ligante betuminoso, ou as alterações químicas necessárias, de forma a 

garantir a ligação dos agregados, que estabelecem a estabilidade e a coesão à mistura. No entanto, este 

processo pode desenvolver-se de uma forma mais ou menos rápida, consoante a velocidade de evaporação dos 

solventes existentes ou das reações químicas verificadas. 

Para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio o período de cura depende, do tipo de ligante 

betuminoso aplicado, da quantidade de solvente existente, das condições climáticas existentes, e da sua 

granulometria. 

Relativamente à análise granulométrica, verifica-se que o período de cura poderá ser diferente, em função da 

granulometria apresentada. Numa granulometria contínua (mistura mais densa, com menor percentagem de 

vazios), verifica-se a necessidade de mais tempo para que os voláteis possam ser eliminados na totalidade, 

necessitando de um ligante de cura mais demorada (cura lenta). Numa granulometria uniforme (mistura mais 

aberta, maior percentagem de vazios), o tempo de cura é substancialmente mais reduzido, em vicissitude dos 

voláteis serem eliminados mais rapidamente, consequentemente deve ser aplicado um ligante de cura rápida 

ou média (Munyagi, 2006). 

Tendo em conta aplicação das misturas em apreço, estas devem de apresentar períodos de cura maiores 

(Kubanek, 2013), possibilitando consequentemente maiores períodos de armazenamento; e ao mesmo tempo 

que períodos de cura muito elevados podem ser prejudiciais, em vicissitude das misturas serem instáveis 

durante um longo período de tempo após a sua aplicação, fomentando o desenvolvimento de deformações 

permanentes. 

Betumes fluidificados e fluxados 

Os betumes à temperatura ambiente apresentam-se no estado semissólido, sendo necessário fluidifica-lo 

temporariamente para ser utilizado na construção dos pavimentos. Face a esta necessidade, pode-se liquefazer 

o betume em solventes, obtendo-se assim os betumes fluidificados (cut-backs – terminologia anglo-saxónica) 

(Branco et al; 2008) e os betumes fluxados (fluxed – terminologia anglo-saxónica) (Quaresma, 2014). 

Os betumes fluidificados são ligantes constituídos por betume de pavimentação ou modificado em polimeros 

dissolvido em fluxantes de origem petrolífera, sendo maioritariamente utilizados os ”White Spirtit” e o 

Queroseno (Quaresma, 2014). As percentagens em massa do betume nestes produtos variam conforme o tipo, 

situando-se entre os 50% e os 80%. 

 Os ”White Spirtit” são compostos por uma mistura de hidrocarbonatos parafínicos, cicoparafínicos e 

aromáticos, com um intervalo de destilação entre 150°C e 230°C. O seu teor de aromáticos, de cerca 

de 20%, e o seu odor pouco penetrante, fazem destes produtos excelentes diluentes (Cepsa, 2006). 

 O querosene é um líquido resultante da destilação fracionada do petróleo, com temperatura de 

ebulição entre 150°C e 290 °C, correspondendo a uma fração entre a gasolina e o óleo diesel. 

No que concerne a classificação dos betumes fluidificados, esta difere da adotada para os betumes de 

pavimentação, que tem por base os valores de penetração, sendo atribuída em função da volatilidade do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Destila%C3%A7%C3%A3o_fracionada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ebuli%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
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fluidificante empregue e do valor da viscosidade cinemática determinada em condições normalizadas, sendo 

especificados os seguintes tipos (LNEC E98-1980): 

 Cura lenta (SC – Slow Curing) - Gasóleo (óleos de baixa volatilidade) - SC-70, SC-250, SC-800 e SC-300; 

 Cura média (MC – Medium Curing) - Petróleo (diluente de volatilidade intermédia) – São utilizados 

para misturas de reparação podendo estar em armazenamento - MC-30, MC70, MC-250, MC-800 e 

MC-3000; 

 Cura rápida (RC – Rapid Curing) - Gasolina (diluentes de alta volatilidade) – São utilizados para 

tratamento de superfície - RC-70, RC-250, RC-800 e RC-3000. 

Contudo a referida classificação apresenta-se desatualizada, mas considera-se importante referencia-la, pois 

verifica-se ainda a existência deste tipo de designações em algumas fichas técnicas de produtos. 

Atualmente os betumes fluidificados e fluxados são especificados segundo a Norma Europeia EN 15322, sendo 

designados por 4 elementos: 

 Tipo de Fluxante –FM (Fluxante mineral); FV (Fluxante vegetal); 

 Classe de viscosidade – (2 a 7); 

 Tipo de betume base – B (Betume de pavimentação), BP (Betume modificado com polímeros); 

 Classe de cura (2 a 7). 

Nos fluxantes vegetais (FV), o desenvolvimento da resistência é devido sobretudo a alterações químicas. No 

caso dos fluxantes minerais (FM) a cura desenvolve-se através da volatilização dos óleos leves. 

Os solventes usados são materiais combustíveis aplicados correntemente na produção de energia. Assim, 

quando são utilizados como solventes desperdiça-se a capacidade energética desses produtos ao serem 

libertados para a atmosfera por evaporação, o que não é economicamente e ambientalmente aceitável.  

É ainda verificado que os betumes apresentam pontos de inflamação baixos, induzindo um certo grau de 

insegurança para os operários. Deste modo, os betumes fluidificados e fluxantes têm vindo a ser menos 

utilizados sendo mais vantajosa a aplicação das emulsões betuminosas. 

Emulsões Betuminosas 

Uma emulsão betuminosa é um sistema heterogéneo de duas fases, constituído em dois líquidos imiscíveis, 

betume e água. O sistema mantem-se estável devido ao emulsionante que se distribui à volta dos glóbulos de 

betume e estabelece ai uma camada de cargas elétricas que repelem as dos outros glóbulos, mantendo assim o 

sistema em equilíbrio. O betume fica assim disperso no meio contínuo formado pela água sob a forma de 

pequenos glóbulos com dimensões entre 0,1 e 5 microns de diâmetro. 

Inicialmente, as emulsões betuminosas eram de um modo geral, classificadas segundo a sua natureza 

(aniónicas ou catiónicas), estabilidade (velocidade de rotura), viscosidade e dureza do betume base utilizado 

no seu fabrico (Batista, 2004). 

Relativamente à natureza, as emulsões podem ser: 

Betume 
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 Aniónicas (EA), em que o emulsionante (aniónico) induz cargas negativas na superfície dos glóbulos de 

betumes suspensos no meio aquoso. 

 Catiónicas (EC), em que o emulsionante (catiónico) induz cargas positivas na superfície dos glóbulos de 

betume suspensos no meio aquoso. 

As emulsões aniónicas apresentam algumas limitações, entre as quais deficiente adesividade com os agregados 

eletronegativos, e maior sensibilidade às condições climáticas durante a cura das misturas colocadas em obra. 

Com efeito, enquanto a rotura das emulsões aniónicas é muito condicionada pela evaporação da água, no caso 

das emulsões catiónicas o mecanismo predominante de rotura é a reação química entre o emulsionante e os 

agregados. 

Além disso, veio a verificar-se que as emulsões catiónicas podem apresentar boa adesividade quer com 

agregados eletronegativos, quer com agregados eletropositivos. De facto, estas emulsões apresentam boa 

adesividade com agregados eletropositivos, como por exemplo os de natureza basáltica ou calcária (Batista, 

2004). 

Historicamente as emulsões aniónicas precederam às emulsões catiónicas, contudo face às melhores 

propriedades que as catiónicas apresentam, levou a que as emulsões aniónicas não fossem tao aplicadas, 

sendo atualmente a média mundial de utilização inferior a 10% (Batista, 2004). 

Quanto à estabilidade, esta também pode ser classificada segundo a sua velocidade de rotura, que 

corresponde à separação irreversível da água do betume, em emulsões de rotura rápida (R), média (M) ou 

lenta (L). A velocidade de rotura de uma emulsão betuminosa depende essencialmente da composição do 

emulsionante e da sua concentração, para além dos aspetos relacionados com os agregados (natureza 

mineralógica e superfície específica) (LNEC E 128 e LNEC E 354). 

Em relação à viscosidade da emulsão, esta é classificada em “1” ou “2” consoante seja menos (1) ou mais (2) 

viscosa. A viscosidade das emulsões depende essencialmente dos seguintes fatores: da viscosidade do betume 

base, do teor em betume e da dimensão dos glóbulos do betume. 

As emulsões betuminosas são ainda diferenciadas quanto à dureza do betume base, sendo designadas por “h” 

quando um betume de dureza superior. 

Em Espanha, a denominação das emulsões não é muito diferente do que está especificado pelo LNEC, 

destacando-se para além das emulsões já mencionadas, as emulsões betuminosas modificadas com polímeros, 

ou seja, emulsões fabricadas a partir de betume modificado com polímeros. Para identificar este tipo de 

emulsões acrescenta-se à designação da emulsão, a letra “m”, sendo definidos 6 tipos diferentes: ECR-1-m, 

ECR-2-m, ECR-3-m, EAM-m, EAM-m e ECL-2-m (Batista, 2004). 

Mais uma vez considera-se essencial referenciar que todos estes tipos de designações anteriormente referidas 

se encontram desatualizadas, considerando-se pertinente a sua divulgação, em vicissitude de ainda estarem 

presentes em algumas fichas técnicas dos produtos em apreço. 
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Atualmente, as emulsões betuminosas utilizadas são maioritariamente emulsões catiónicas tal como referido 

anteriormente, sendo a sua classificação estabelecida de acordo com a Norma Europeia (NP EN 13808 (2016)), 

na qual a designação de uma emulsão betuminosa é baseada em quatro características diferentes: 

 Carga das partículas: C – emulsão catiónica; 

 Teor nominal de betume residual, em percentagem; 

 Tipo de ligante: B – betume de pavimentação; BP – Betume modificado com polímeros; BF – betume 

com adição de mais de 3% (m/m) de fluidificante na emulsão (Fm – Fluidificante mineral ou Fv – 

Fluidificante vegetal); 

 Classe de rotura (2 a 10). 

Aditivos 

De forma a melhorar algumas características essenciais nas misturas betuminosas de reparação rápida a frio, 

aplica-se determinados aditivos. A aplicação dos aditivos em betumes surgiu no início dos anos 70 nos países 

mais industrializados, tendo o objetivo de conferirem às misturas betuminosas melhores características, de 

forma serem mais eficazes às solicitações do pavimento, garantindo um desempenho mais duradouro (Branco 

et al, 2006). 

Os betumes podem ser modificados por aditivos (filer, aditivos de adesividade, antioxidantes, componentes 

organometálicos, enxofre, entre outros), por polímeros (plastómeros, elastómeros naturais ou sintéticos, 

borrachas recuperadas e fibras orgânicas ou inorgânicas, resinas e endurecedores) ou através de reações 

químicas. 

Os betumes após serem aditivados, apresentam maioritariamente uma menor viscosidade, e 

consequentemente uma menor suscetibilidade aos elevados gradientes de temperatura, permitindo baixar 

temperaturas de fabrico e de aplicação, contribuindo de um modo geral para uma melhoria da trabalhabilidade 

da mistura (INIR, 2010). Verifica-se também que a aplicação de aditivos melhora substancialmente a 

adesividade entre o agregado e o ligante. 

Uma vez que as misturas em apreço são amplamente aplicadas em condições climáticas adversas (períodos de 

chuva e a temperaturas reduzidas), e evidenciam uma maior permeabilidade face às misturas betuminosas a 

quente convencionais, considera-se fundamental a necessidade de se aplicar aditivos nas misturas de 

reparação rápida, de forma a apresentarem uma adequada trabalhabilidade a temperaturas mais baixas, e 

também uma maior resistência à ação da água. 

Deste modo, justifica-se a necessidade de aplicar aditivos anti-stripping que permitam aumentar a “adesão” 

entre o agregado e o ligante, sendo essencial que os agregados se encontrem totalmente revestidos durante os 

períodos de armazenamento, de aplicação, e sobretudo após aplicação quando são sujeitos às condições de 

climáticas e de tráfego (Munyagi, 2006). 

Ao longo deste capítulo foram referidas as principais características para a obtenção de uma mistura 

betuminosa de reparação rápida de qualidade, destacando-se sobretudo aspetos relacionados com a 

trabalhabilidade, o período de armazenamento, a compactação, a durabilidade e a resistência da mistura à 
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ação da água, procurando entender como é que os diversos fatores a que as misturas são habitualmente 

sujeitas (temperatura, ação do trafego, ação da água) influenciam o seu comportamento in situ. Procurou-se 

estudar o comportamento das misturas de reparação, através de ensaios realizados em laboratório de forma a 

poder avaliar o seu desempenho. 

Contudo para que as misturas em apreço possam apresentar as características que se exigem, considerou-se 

essencial identificar os seus constituintes e de que forma estes contribuem para a obtenção de determinadas 

características. No entanto, foi constatada desde logo uma elevada diversidade de constituintes possíveis e de 

proporções diversificadas, contribuindo de forma considerável para uma elevada variedade dos níveis de 

durabilidade. 

Pelo facto, de não existirem valores de referência para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, 

houve a necessidade de identificar e de caracterizar laboratorialmente diversas amostras de misturas 

betuminosas de reparação rápida, efetuado um conjunto de ensaios de identificação e caracterização dos seus 

constituintes procurando entender de que forma estes influenciam o comportamento das misturas. 
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4 | PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.1 Generalidades 

No presente capítulo encontra-se definido o programa experimental da dissertação, tendo por base as 

propriedades que se exigem para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio nas fases de fabrico, 

armazenamento, transporte e aplicação, bem como no seu período de vida útil, sendo desenvolvido em duas 

fases. 

Numa fase inicial, face à reduzida experiência da avaliação do desempenho das misturas betuminosas de 

reparação rápida a frio, o trabalho realizado foi inicialmente assente numa fase exploratória, onde se procurou 

analisar a aplicabilidade dos ensaios habitualmente utilizados, para a caracterização das misturas betuminosas 

em laboratório, tendo em atenção os materiais em apreço. 

De acordo como as propriedades definidas no capítulo anterior, considerou-se essencial determinar e analisar 

as características relacionadas com o período de armazenamento, facilidade de aplicação dos materiais em 

obra (trabalhabilidade), caracterizar o seu desempenho em idades jovens antes da conclusão do período de 

cura (estabilidade e coesão) e após a conclusão do período de cura e compactação sob ação do tráfego 

(durabilidade e estabilidade). 

No entanto, devido ao facto de a água ser um dos elementos que mais contribuem para o mecanismo de 

degradação nas misturas betuminosas (motivo para o qual estas são aplicadas maioritariamente durante o 

inverno e primavera) foi dada especial atenção ao impacto da mesma sobre as misturas em apreço, procurando 

saber qual a sua influência sobretudo durante a sua aplicação, período no qual a mistura ainda não se encontra 

curada, portanto mais vulnerável. 

A segunda fase do programa experimental compreendeu a aplicação in situ das amostras alvo de estudo e 

pretendeu estabelecer uma metodologia de avaliação do desempenho das misturas aplicadas. 

4.2 Identificação dos materiais 

A campanha experimental incidiu sobre 5 tipos de misturas betuminosas aplicadas a frio destinadas à 

reparação rápida de pavimentos em zonas localizadas (tapagem de covas). As amostras ensaiadas foram 

fornecidas ao LNEC pela Infraestruturas de Portugal em 2012. Trata-se de misturas prontas a serem aplicadas, 

tendo sido selecionadas de forma a serem representativas dos diversos níveis de desempenho que 

habitualmente estes tipos de materiais evidenciam, de acordo com a perceção dos técnicos responsáveis pela 

conservação. 

Os materiais estudados estão apresentados no Quadro 4.1 sendo também indicadas as principais 

características de acordo com as informações apresentadas nas respetivas fichas técnicas. 
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Quadro 4.1 - Materiais estudados – Informação disponível das Fichas Técnicas dos Produtos 

Produto Embalagem Tipo de ligante 
Ligante 

(%) 
Agregados 

(%) 
Aditivos Filer Validade 

MBF1 Balde de 25 kg 

Betuminoso (pen 
100) diluído em 
álcool branco e 

xileno 

6,0 84,6 (2) 
Pó de 
pedra 

(9,40%) 

6 meses 
no 

interior 
do balde 

MBF2 
Ensacado em 

balde(1) de 25 
kg 

Emulsão 
betuminosa ECM-

1 “melhorada” 
5,5 – 7 

Pórfiros 
93 - 94,5 

nd nd nd 

MBF3 Balde de 20 kg 
Betume (50/70 ou 

35/50) 
5 94 

1% 
aditivo 

fluxante 
nd 

12 
meses 

no 
interior 

do balde 

MBF4 Balde de 25 kg 

Betuminoso (pen 
100) diluído em 
álcool branco e 

xileno 

5,8 83,2 (2) 

Pó de 
pedra 

calcário 
(11%) 

3 anos 
no 

interior 
do balde 

MBF5 Balde de 25 kg 

Betuminoso (pen 
100) diluído em 
álcool branco e 

xileno 

5,8 83,2 (2) 

Pó de 
pedra 

calcário 
(11%) 

3 anos 
no 

interior 
do balde 

Legenda: nd - informação não disponível; (1) - Constatou-se que este tipo de embalagem facilitava a aplicação do produto 

e conferia uma proteção adicional para a sua preservação em armazém; (2) - Éter perita enthrytol, adesivos, 

hidrocarbonetos de petróleo não saturados, ácidos gordos, ácidos creosotados, resinas, anti-espumantes, agentes 

humidificantes e outros componentes. 

 

As amostras, foram identificadas por ordem aleatória, sendo atribuída as referências MBF (Mistura Betuminosa 

aplicadas a Frio) 1, MBF2, MBF3, MBF4 e MBF5, de forma a garantir a confidencialidade. 

Considera-se importante referir, que na segunda fase do programa experimental que compreendeu a aplicação 

in situ das misturas, também foram realizados ensaios laboratoriais tendo em consideração os ensaios que na 

primeira fase da campanha experimental se consideraram fundamentais para a avaliação da qualidade das 

misturas betuminosas de reparação rápida a frio. Deste modo é evidenciado em alguns ensaios a designação 

(1ª amostra para a 1ª fase de Ensaios Laboratoriais e a 2ª amostra para a 2ª fase de Ensaios Laboratoriais). 

4.3 Composição das misturas e caracterização dos seus constituintes 

A correta caracterização dos componentes das misturas betuminosas (os agregados, ligante betuminoso e 

aditivos) consiste num passo essencial para obter as características mencionadas no subcapítulo 3.1, e deste 

modo garantir que a mistura apresenta capacidade de resposta às exigências impostas pelas condições 

climáticas e de tráfego. 

4.3.1 Agregados 

De um modo geral, quando se utiliza um determinado material granular no fabrico de misturas betuminosas 

existe a necessidade de determinar certas características fundamentais tais como: a granulometria (análise 

granulométrica), a resistência (Desgaste Los Angeles, micro-deval), a forma das partículas (Índice de 

achatamento), a limpeza, a afinidade ao ligante, entre outras. 



 

39 

Análise granulométrica 

De modo a identificar a distribuição dos agregados recuperados das várias misturas em estudo procedeu-se à 

sua análise granulométrica de acordo com a EN 933-1 (2012). 

O procedimento de ensaio compreende a passagem do agregado, após lavagem e secagem, por uma série de 

peneiros de abertura progressivamente decrescente, determinando a massa das partículas que vão ficando 

retidas e consequente percentagem relativamente á massa total. Em função das percentagens apuradas é 

possível, definir uma curva granulométrica e ter uma ideia clara da distribuição das partículas por tamanhos, 

distinguindo os materiais de maior dimensão dos mais finos. 

Forma das partículas - Índice de achatamento 

De modo a avaliar a forma das partículas determinou-se o índice de achatamento conforme preconizado na NP 

EN 933-3 (2011). O índice de achatamento é obtido através de dois processos de peneiração. Primeiramente 

são utilizados os peneiros usados na análise granulométrica, sendo a amostra separada em várias frações. 

Seguidamente cada fração é peneirada com recurso a peneiros de barras de ranhuras paralelas. O índice de 

achatamento é definido através da massa total das partículas que passam nos peneiros de barras, sendo 

expressa em percentagem da massa total seca das partículas sujeita a ensaio. 

O índice de achatamento é calculado através da expressão: 
 

𝐹𝐼 =
𝑀2

𝑀1

× 100 (1) 

Onde: 

M2 – é a soma das massas das partículas de cada uma das frações granulométricas que passa pelo 

peneiro de barras correspondente, com ranhura de largura Di/2; 

M1 – é a soma das massas das partículas de cada uma das frações granulométricas di/Di. 

Resistência das partículas - Resistência à fragmentação 

De forma a analisar a resistência à fragmentação dos agregados, recorre-se ao ensaio de desgaste na máquina 

de Los Angeles, de acordo com a norma europeia EN 1097-2 (2010), de modo a determinar o coeficiente Los 

Angeles (LA). 

De acordo com a norma NP EN 1097-2 (2010), a amostra de agregado de 15 kg na fração granulométrica de 4 

mm a 6.3 mm é reduzida a 5 kg que posteriormente será sujeito a uma rotação, até perfazer as 500 rotações, 

juntamente com uma carga abrasiva em função da fração utilizada. O material fragmentado, corresponde a 

todo o material que no fim do ensaio passa no peneiro 1,6 mm. O coeficiente Los Angeles LA é determinado de 

acordo com a expressão preconizada na norma NP EN 1097-2 (2010). 

No entanto, a resistência à fragmentação (coeficiente Los Angeles - LA) de acordo com a norma europeia EN 

1097-2 (2010), não foi possível de ser determinada, por impossibilidade de obter a quantidade suficiente de 

agregado da fração 4/6,3 mm (cerca de 5Kg) a partir das amostras fornecidas. 
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Todavia não se considera relevante a sua a determinação no presente estudo, referindo que as misturas em 

apreço devem de apresentar um valor de resistência à fragmentação próximo daquele que se encontra 

preconizado no CETO da EP (2014) para misturas betuminosas aplicadas em camadas de desgaste (LA20). 

Resistência ao desgaste 

A resistência ao desgaste das partículas de agregado grosso (coeficiente micro-deval - MDE) é determinada 

conforme preconizado na norma EN 1097-1 (2011), utilizando a metodologia proposta na norma de ensaio 

para a fração 4/6,3 mm. 

O equipamento micro-deval é constituído por quatro cilindros em aço inoxidável ocos, que apresenta um 

diâmetro e o comprimento interiores de 200 mm e 154 mm, respetivamente e por uma carga abrasiva 

constituída por esferas de aço com diâmetro cerca de 10 mm.  

O coeficiente micro-deval, é determinado em função da amostra original de 500g reduzida a uma dimensão 

inferior a 1,6 mm, após rotação num cilindro durante 120 minutos na presença da água. O ensaio baseia-se na 

medição do desgaste produzido pelo contacto entre os agregados e uma carga abrasiva, num tambor rotativo 

na presença de água. Quando a rotação termina, determina-se a massa retida no peneiro de 1,6 mm, e calcula-

se o coeficiente micro-deval (MDE) de acordo coma seguinte expressão: 

𝑀𝐷𝐸 =
500 − 𝑚

5
 (2) 

Onde: 

m - é a massa retida no peneiro de 1,6 mm, em gramas 

De referir que um valor mais baixo do coeficiente micro-deval indica uma melhor resistência ao desgaste. 

Absorção de água 

A determinação da absorção de água foi realizada conforme preconizado na NP EN 1097-6 (2003/A 1:2010) 

sobre as amostras de agregados recuperados da fração 0,063 mm a 4 mm. 

O ensaio consiste na determinação da relação entre a massa e o volume da amostra, sendo a massa 

determinada através da pesagem do provete com as partículas saturadas e com superfície seca após secagem 

em estufa. O volume é determinado através da massa de água deslocada. De acordo com a fração de 

agregados existente, o método de ensaio utilizado foi o do picnómetro. 

4.3.2 Caraterização do ligante 

Tal como foi mencionado no capítulo anterior a caracterização do ligante será efetuada de acordo com os 

valores de penetração e com os valores de temperatura de amolecimento. No entanto considera-se 

fundamental a identificação do tipo de betume aplicado nas misturas em apreço (betume de pavimentação ou 

betume modificado), procurando deste modo identificar da presença de polímeros, reconhecendo a presença 

de um betume modificado. 
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Penetração 

A penetração nominal de um betume é determinada com base na norma EN 1426 (2010), segundo a qual é 

medida a profundidade, em décimos de milímetro, a que penetra uma agulha com determinadas 

características (durante cinco segundos) num betume à temperatura controlada de 25°C (Figura 4.1 (a)). 

Contudo devido à impossibilidade de reunir a quantidade necessária para realização do ensaio, só foi possível 

determinar este parâmetro em alguns materiais. O resultado do ensaio corresponde à média de três 

penetrações realizadas sucessivamente na mesma amostra de ensaio, perante as mesmas condições. 

   

Figura 4.1 - Ensaio de penetração EN 1426 a) e Ensaio de temperatura de amolecimento EN 1427 b) 

Temperatura de amolecimento, método anel e bola 

A determinação da temperatura de amolecimento pelo método do anel e bola, segunda a norma EN 1427 

(2010), consiste em colocar uma esfera de aço, de massa característica, sobre uma amostra de betume contida 

num anel de latão, tal como evidenciado na Figura 4.1 b). Este é colocado em água que vai sendo aquecida à 

razão de 5°C por minuto. O betume vai amolecendo e a esfera de aço vai deformando a amostra, de modo a 

que haja escoamento do provete através do anel. No instante em que o betume e a esfera tocam na base, 

regista-se a temperatura da água, sendo testados dois provetes em simultâneo, o ponto de amolecimento é 

dado pela média das duas temperaturas registadas. 

Análise por espectrofotometria de infravermelhos (IV) 

A espectrometria de infravermelhos por Transformada de Fourier (FTIR -“Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy”) consiste numa técnica que possibilita a identificação dos materiais, da sua composição química 

e das ligações químicas existentes, através das vibrações das moléculas (Dias, 2013). 

De forma a determinar o espectro de infravermelhos de um betume, procede-se à aplicação de um feixe de luz 

infravermelha, e mede-se a quantidade de energia absorvida pela amostra de betume a cada comprimento de 

onda aplicado. A partir da informação obtida, é possível definir um espectro de transmissão ou de absorção, 

que evidencia os vários comprimentos de onda do IV que a amostra absorve radiação. Em função desta 

informação já é possível interpretar que tipos de ligações químicas existem (Paiva, 2006). 

Com recurso a esta técnica laboratorial procura-se identificar a presença de polímero no ligante betuminoso, e 

saber se estamos na presença de um betume modificado. 

a) b) 
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Tratando-se de uma análise proveniente de betumes recuperados, considera-se importante referir que o 

processo de recuperação do betume poderá alterar as propriedades e a dispersão dos polímeros. 

4.3.3 Percentagem de ligante solúvel e teor de água das misturas 

A determinação da percentagem de ligante residual foi efetuada de acordo com a norma NP EN 12697-1 

(2012), por centrifugação (método B.1.5, Anexo B) e recuperação da matéria mineral residual por incineração 

(Método 1, Anexo C).  

Para a realização do ensaio, verifica-se a necessidade de garantir que as amostras provenientes das misturas 

embaladas, se encontram totalmente secas, sendo determinado o seu peso até massa constante, conforme 

preconizado no ponto 6 da norma de ensaio NP EN 12697-1 (2012). A secagem das amostras foi realizada à 

temperatura máxima de 40°C, por forma a alterar, o menos possível, as propriedades dos ligantes, uma vez que 

os materiais em apreço apresentavam temperaturas de amolecimento reduzidas. 

Relativamente ao procedimento de ensaio, uma vez atingida a massa constante da amostra, esta é colocada na 

cuba da centrifugadora juntamente com solvente, sendo aplicada uma velocidade de 3600 rpm, permitindo 

deste modo recolher a solução de solvente e betume. Durante a extração da solução é importante assegurar 

que nenhum betume permanece agarrado ao agregado, tal é obtido através da adição contínua de solvente até 

que a solução saía incolor. 

Posteriormente recolhe-se uma amostra de 100ml do volume da solução total obtida e procede-se à 

determinação da matéria mineral residual por inceneração, sendo também determinada a massa do agregado 

seco recuperado, após a lavagem. 

Deste modo a percentagem de betume residual (S), é calculada através da seguinte equação: 

𝑆 =
|(𝑚) − (𝑚1 + 𝑚2)|  × 100

𝑚
 (3) 

Onde: 

m – massa da amostra seca, expressa em gramas (g); 

m1 – massa do agregado recuperado seco, expressa em gramas (g); 

m2 – massa da matéria mineral residual no volume total da solução recolhida, expressa em gramas (g). 

4.4 Comportamento da mistura a curto e médio prazo 

4.4.1 Estabilidade ao armazenamento 

A estabilidade ao armazenamento das misturas betuminosas de reparação rápida a frio é uma característica 

essencial de ser avaliada, uma vez que as misturas em apreço são sujeitas a períodos de armazenamento 

significativos, sendo aplicadas em situações de emergência. 

No decurso do estudo realizado, observou-se que algumas das misturas apresentavam “escorrimento” do 

ligante após períodos de armazenamento da ordem de 6 meses com a embalagem fechada. Neste contexto 
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procurou-se avaliar o escorrimento do ligante tendo em conta os métodos contemplados na norma europeia 

EN 12697-18 (2004), sendo estes utilizados habitualmente em misturas betuminosas drenantes e SMA, para 

avaliar a estabilidade ao armazenamento. 

A norma EN 12697-18 (2004) apresenta dois métodos distintos de ensaio, designados por método do cesto 

(Basket method) e por método de “Schellenberg” (Schellenberg method). Face à reduzida informação referente 

à implementação deste ensaio, optou-se apenas por se adotar, no presente estudo, o ensaio de escorrimento 

pelo método de “Schellenberg”, considerando este método mais próximo das condições de armazenamento. 

O ensaio consiste na aplicação de 1000g de mistura betuminosa em cada um de dois recipientes cilíndricos de 

vidro, com diâmetro de 100 mm e capacidade de 800 ml, à temperatura de 25°C acima do que é especificado 

para a temperatura de fabrico face ao ligante betuminoso definido, durante um período de 60 minutos. Ao fim 

deste período coloca-se o copo com a base para cima durante 10 segundos, o resultado do escorrimento de 

ligante numa mistura betuminosa, corresponde ao material que fica retido no copo. 

Contudo, se a massa de material betuminoso retido no copo for superior a 0,5% da massa inicial da amostra, a 

norma EN 126797-18 (2004) menciona que o material retido não é apenas betume, sendo constituído também 

por partículas de agregado, pelo que se deve proceder à peneiração do material com o peneiro de malha 

quadrada de dimensão 1 mm, sendo necessário determinar a massa de material retida no peneiro, a qual deve 

ser subtraída à massa de material escorrido. 

De forma a avaliar a aplicabilidade da norma para analisar a estabilidade ao armazenamento das misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio, optou-se apenas por avaliar o escorrimento sobre duas das misturas 

em análise, que evidenciaram comportamentos mais díspar nas embalagens (Mistura MBF2 - melhor 

comportamento à estabilidade ao armazenamento e mistura MBF4 - pior comportamento à estabilidade ao 

armazenamento). 

No entanto os resultados obtidos não foram conclusivos, e verificou-se a necessidade de determinar a 

percentagem de ligante betuminoso residual de amostras retiradas do topo, centro e fundo dos recipientes de 

armazenamento onde encontram, de modo avaliar a migração do ligante betuminoso ao longo do tempo. 

O período definido para a avaliar a estabilidade ao armazenamento foi de seis meses após a data de entrega, 

uma vez que não se disponha de informação concreta face às datas de produção dos materiais em análise. 

A determinação da percentagem de ligante residual foi determinada de acordo com a norma NP EN 12697-1, 

por centrifugação (método B.1.5, Anexo B) e recuperação da matéria mineral residual por incineração (Método 

1, Anexo C). 

4.4.2 Avaliação da coesão da mistura recém-aplicada 

Tal como referido no capítulo anterior a coesão é um aspeto que está associado à ligação entre as partículas, 

sendo esta estabelecida através do ligante, em virtude das misturas numa fase inicial ainda não se 

apresentarem totalmente curadas e de serem amplamente aplicadas no inverno na presença da água, é 

fundamental analisar a coesão das misturas em dois períodos, pouco tempo após a sua aplicação e finalizado o 

período de cura. Esta característica consiste num forte indicador da estabilidade e durabilidade das misturas. 
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De forma a avaliar a coesão da mistura recém-aplicada, procurou-se aplicar o procedimento preconizado na EN 

12697-43 (2005), correspondente ao ensaio de resistance to fuel, recorrendo à substituição da imersão parcial 

dos provetes em combustível por água. 

Os provetes são compactados com 50 pancadas em cada topo e sujeitos a um período de 24 a 48 horas de cura 

à temperatura ambiente. No entanto os provetes nas condições anteriormente referidas não resistiam à 

imersão em água desintegrando-se por completo ao fim de 24 horas tal como evidenciado na Figura 4.2, pelo 

que a metodologia de ensaio foi considerada inadequada para avaliar a coesão da mistura recém-aplicada. 

 

Figura 4.2 - Provete após 24 horas de imersão em água 

Deste modo, optou-se por avaliar a coesão da mistura recém-aplicada com recurso ao ensaio de avaliação da 

afinidade entre o ligante e o agregado, procurando deste modo obter uma indicação importante relativamente 

à resistência das misturas recém-aplicadas à ação da água. 

Afinidade entre o ligante e o agregado 

De forma a avaliar a afinidade entre o agregado e o ligante, tal como mencionado no capítulo 3 foram 

realizados três métodos de ensaio diferentes: O EN 12697-11 – parte A – Determinação da afinidade entre o 

agregado e o betume (2012); a AASHTO TP41-94 – Ensaio de stripping (1994) e o método VTM 13 – Virginia 

Test Method Anti-Stripping (1993). 

No método descrito na parte A da EN 12697-11, a afinidade entre o agregado e o ligante é determinada pelo 

registo visual do nível de cobertura do betume nos agregados, após a agitação mecânica da mistura 

betuminosa na presença de água a uma velocidade de rotação de 60 rpm, à temperatura ambiente. Contudo, a 

água que é inserida inicialmente na amostra deve de apresentar uma temperatura de 5°C, de forma a evitar o 

aparecimento de aglomerados de partículas “grumos” (Figura 4.3). 

No entanto o ensaio realizado foi modificado face ao preconizado na norma EN 12697-11, parte A, sobretudo 

na preparação da amostra. Segundo a norma a amostra sujeita a ensaio corresponde a 510g de agregado de 

uma das seguintes frações 8/11 mm, 6/10 mm ou 5/8 mm, sendo envolvida por uma quantidade de betume 

correspondente a 3% do peso da mistura. Em virtude de termos apenas as misturas já fabricadas, optou-se por 

se aplicar diretamente 150±2g de mistura proveniente das embalagens em cada uma das três garrafas. 
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Figura 4.3 - Avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante EN 12697-11, parte A 

No ensaio realizado conforme a norma AASHTO TP41-94 – ensaio de stripping (1994), a amostra é sujeita a 

uma temperatura de 60°C entre 16 a 18 horas, em meio húmido. Após este período agita-se o frasco 

vigorosamente durante aproximadamente 5 segundos e, em seguida, deita-se fora a água, espalhando a 

mistura sobre papel absorvente. Por fim estima-se visualmente a percentagem de mistura que permanece 

revestida. 

O ensaio VTM 13 (1993) consiste em colocar a amostra num recipiente com água em ebulição, durante 10 

minutos. Seguidamente procede-se ao espalhamento da amostra sobre um tabuleiro e estima-se visualmente a 

percentagem de mistura que permanece revestida (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 - Avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante VTM 13 (MBF4) 

4.4.3 Características relacionadas com o comportamento da mistura a médio prazo 

Relativamente às misturas em estudo, e ao tipo de aplicação a que se destinam, considera-se oportuna a 

avaliação das propriedades mecânicas dos provetes compactados e curados, possibilitando a obtenção de 

indicador sobre o comportamento das misturas a médio e a longo prazo, face à ação do tráfego e da água. 

As misturas betuminosas de reparação rápida a frio apresentam um comportamento evolutivo desde a sua 

aplicação até ao fim do período de cura, evidenciando modificações do seu estado de compacidade e das suas 

características mecânicas ao longo do tempo. 

No que concerne à sua compactação, verifica-se que esta é realizada maioritariamente com recurso a meios 

manuais (pás ou maços), na qual ira proporcionar uma compactação relativamente baixa, que ao longo do 

tempo tende a aumentar devido à ação primordial do tráfego. Relativamente à sua resistência mecânica, esta 

tende a aumentar, resultante sobretudo da cura das misturas aplicadas. 



 

46 

De forma a caracterizar o comportamento a médio prazo das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, 

recorre-se ao fabrico de provetes representativos da mistura curada e com compacidade superiores às iniciais, 

representativas das compacidades resultantes da ação do trafego. Deste modo surgiu a necessidade de 

desenvolver um processo de cura acelerado para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, bem 

como a determinação da compactação mais representativa das misturas aplicadas em obra, após o seu período 

de cura. 

Processo de cura acelerada de provetes em laboratório 

De forma a obter a cura acelerada dos provetes em laboratório, optou-se inicialmente por adotar um dos 

processos de cura acelerada para misturas betuminosas a frio descrito por Batista (2004): 

 2 horas no molde; 

 1 dia ao ar, à temperatura ambiente; 

 3 dias em estufa a 60°C. 

Contudo, foram evidenciadas dificuldades devido à fraca coesão que os provetes recém-moldados 

apresentavam, desintegrando-se facilmente quando retirados dos moldes duas horas após terem sido 

compactados. Tendo sido também visível, a fácil desintegração da generalidade dos provetes, quando 

permaneciam a temperaturas superiores a 45°C, tal facto poderá estar associado às baixas temperaturas de 

amolecimento que as misturas em apreço apresentam.  

Deste modo, para garantir que os provetes não se desintegrassem durante o período de cura, houve a 

necessidade de confiná-los, permanecendo dentro dos moldes Marshall. Este facto aumentava o seu período 

de cura, desta forma surgiu a necessidade de aplicar uma malha com abertura de 2 mm de abertura que 

permitiria a evaporação dos solventes e da água existente e oferecia a estabilidade necessária para que os 

provetes não se desintegrassem antes de findar o período de cura. Concluiu-se que o processo de cura 

acelerado mais adequado para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio fosse o seguinte: 

 2 dias a 45°C no interior dos moldes; 

 5 dias a 45°C envolvidos numa malha de #2 de abertura. 

Na Figura 4.5 pode-se observar o desenvolvimento do processo de cura acelerada, adotada para as misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio. 

      

Figura 4.5 - Desenvolvimento do processo de cura acelerado 

Provete em malha #2mm 5 dias na estufa a 45°C Provete em molde Marshall 
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É importante referir que não foi possível obter provetes íntegros para a mistura MBF3 (Figura 4.6), utilizando 

esta metodologia de cura acelerada, pois provavelmente o processo de cura da mistura não ocorre através da 

evaporação dos solventes ou da água presente no ligante betuminoso utilizado, mas sim através de reações 

químicas. Tal facto é justificado pois o provete não apresenta qualquer variação de massa desde o início do 

processo até à sua conclusão. 

 

Figura 4.6 - Provetes MBF3 após 7 dias de cura acelerada 

Compactação dos provetes em laboratório 

Tal como mencionado anteriormente, a compacidade das misturas betuminosas de reparação rápida a frio é 

bastante variável e evolutiva, dependendo do processo de reparação adotado e da ação do trafego inerente. 

Deste modo, procurou-se determinar quais os valores de compacidade normalmente atingidos, após o final do 

período de cura das misturas em apreço quando aplicadas em obra. 

A avaliação da compactabilidade foi realizada de acordo com a EN 12697-10 (2001) que consiste, através da 

moldagem de provetes Marshall com 5, 10,1 5, 20, 30 e 50 pancadas em cada topo, avaliar a variação da sua 

compacidade com o número de pancadas e efetuar uma comparação com a compacidade obtida em misturas 

aplicadas em obra curada. 

No entanto, a avaliação da compactabilidade apenas foi efetuada para a mistura MBF1, em vicissitude de ser a 

única mistura da qual se tinha efetuado sondagens. 

Constatou-se que para um número de pancadas inferior a 20 era muito difícil obter provetes íntegros, mesmo 

tendo sido sujeito aos procedimentos de cura acelerada em laboratório (Figura 4.7). 

  

Figura 4.7 - Provete com 10 pancadas em cada topo, durante o estudo do processo de cura acelerada 
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De acordo com a Figura 4.8, a partir das 20 pancadas, a baridade tende a estabilizar alcançando valores de 

baridades da mesma ordem de grandeza para as 20, 30, 40 e 50 pancadas. 

Face à experiencia adquirida, considerou-se que seria mais apropriado a aplicação de 50 pancadas em cada 

topo com o compactador Marshall, para a preparação em laboratório dos provetes cilíndricos.  

 

Figura 4.8 - Avaliação da compactabilidade da mistura betuminosa de reparação rápida a frio (MBF1) 

A Figura 4.9 apresenta os valores obtidos para a porosidade de provetes moldados com 50 pancadas em cada 

topo, calculada a partir da baridade máxima teórica e das baridades dos vários provetes produzidos, de acordo 

com as normas EN 12697-6 (2003+A1:2010) e EN 12697-5 (2009). No entanto não foi possível obter dados 

referentes à mistura MBF3, em virtude da mesma se desintegrar na desmoldagem após 48 horas. 

 
LEGENDA: nd – nada definido 

Figura 4.9 - Porosidade dos provetes das misturas em análise 

Coesão das misturas a médio prazo 

De forma a avaliar a coesão das misturas a médio prazo optou-se por adotar o que se contra preconizado na 

norma AASHTO TP42-94 (1994). 

O ensaio prevê que sejam compactados provetes com cinco pancadas em cada topo com o martelo Marshall à 

temperatura de 4°C e que sejam sujeitos ensaio de imediato. Como os provetes não se apresentavam íntegros, 
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foi adicionado um período de cura de 24 horas a 25°C após a sua compactação e foi adotado uma compactação 

semelhante à aplicada em campo, correspondente a 50 pancadas em cada topo. 

Por fim os provetes foram colocados num peneiro com abertura de 25,4 mm e 30,5 cm de diâmetro sendo 

sujeitos a um movimento de rolamento para a frente e para trás (ao longo da extensão do seu diâmetro) 

durante 20 vezes. 

    

Figura 4.10 - Ensaio de avaliação da coesão - AASHTO TP44-94 (1994) 

Após o ensaio avaliou-se a massa de material retido no peneiro, que deve ser superior a 60% da massa inicial 

do provete (Proweel et al, 1995) (Figura 4.10). De acordo com o definido, os resultados apresentados no 

Quadro 4.2 foram satisfatórios para todos os materiais, tendo-se verificado apenas a deformação dos provetes, 

sem que estes se desintegrassem e ocorre-se perda de material. 

Quadro 4.2 - Resultados da avaliação da coesão - AASHTO TP44-94 (1994) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Massa retida (%) 100% 100% nd nd 100% 

Legenda: nd – não foram fabricados provetes 

Neste contexto, considera-se que o presente ensaio não foi apropriado para avaliar a coesão dos materiais em 

apreço, uma vez que se revela pouco conclusivo. Deste modo procurou-se adotar outras metodologias de 

ensaio para avaliar a coesas das misturas a médio prazo. 

Efeito da água sobre a coesão de misturas betuminosas de granulometria aberta mediante o ensaio cântabro 

de perda de desgaste 

De acordo com os requisitos necessários para uma obter uma mistura betuminosa de reparação rápida a frio 

que apresente um adequado desempenho, torna-se essencial avaliar a coesão da mistura a longo prazo. 

A avaliação da coesão das misturas betuminosas em estudo foi avaliada pelo ensaio Cântabro, conforme 

preconizado na norma NLT 362/92 e pela norma Europeia EN 12697-17 (2004), em provetes compactados e 

curados conforme descrito anteriormente. 

No ensaio Cântabro é determinada a perda de massa de provetes compactados e mantidos a 25°C em estufa 

ventilada durante 24 horas por ação da rotação na máquina de Los Angeles, com e sem prévia imersão em 
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água durante 24 horas a 45°C. No caso de misturas a frio, a norma NLT 362/92 preconiza a realização de 200 

voltas no tambor da máquina de Los Angeles, calculando-se a perda de massa verificada após o ensaio. 

O procedimento mencionado na norma Europeia EN 12697-17 (2004), destinado à caracterização das misturas 

betuminosas drenantes, é semelhante ao da norma referida anteriormente, sendo aplicadas 300 voltas ao 

provete e não incluindo a imersão em água. 

Verificou-se que a imersão dos provetes em água à temperatura de 45°C, conforme prescrito na norma NLT 

para o ensaio Cântabro húmido, era inviável, uma vez que os provetes acabavam por se desintegrar devido 

essencialmente ao facto de esta temperatura ser relativamente elevada, por vezes da ordem de grandeza da 

temperatura de amolecimento do ligante betuminoso. Face a esta situação, optou-se por reduzir a 

temperatura da água para permitir que os provetes permanecessem com a sua forma inicial, o que se verificou 

aos 35°C. 

Avaliação da sensibilidade à água 

O ensaio de sensibilidade à água apresenta como principal objetivo a avaliação do efeito da água na resistência 

à compressão de provetes cilíndricos de uma mistura betuminosa, podendo também avaliar de uma forma 

indireta o efeito da humidade, na adesão entre o betume e o agregado.  

Os ensaios de avaliação da sensibilidade à água, aos vários materiais em estudo foram realizados de acordo 

com o método A da norma europeia EN 12697-12 (2008). Segundo a metodologia prescrita na norma de 

ensaio, foram fabricados um total de 6 provetes cilíndricos por tipo de mistura, tendo sido adotado o processo 

de cura acelerada anteriormente descrito. 

Para cada tipo de mistura foram constituídos dois grupos de 3 provetes com características semelhantes em 

altura e em valores de baridade, sendo determinadas estas características de acordo com as normas EN 12697-

29 (2002) e EN 12697-6 (2003+A1:2010). 

Após conclusão do período de cura, um dos grupos de três provetes foi condicionado ao ar a uma temperatura 

de 20°C. Os restantes provetes foram imersos em água a 20°C e submetidos a vácuo com uma pressão de 670 

mbar, durante 30±5 minutos, para que a água penetrasse em todos os poros. Após o período em que os 

provetes tiveram sujeitos ao vácuo, estes foram medidos novamente tendo como objetivo verificar se ocorreu 

uma variação de volume superior a 2%, caso se tenha constatado, o provete não pode ser submetido a ensaio. 

Posteriormente, os provetes foram mantidos em banho de água a 35°C, durante um período de 68 a 72 h, 

sendo alterada a temperatura do banho face ao que a norma preconiza (40±1°C), em vicissitude dos provetes 

se tornarem instáveis, face à aproximação das respetivas temperaturas de amolecimento. 

Concluído o período de condicionamento dos provetes ao ar e na água, estes foram sujeitos a ensaios 

mecânicos para determinação da resistência à tração indireta, a uma temperatura de 15°C, por ser esta a 

temperatura recomendada na norma Europeia EN 13108-20. 

De forma a determinar a resistência de tração indireta, colocou-se o provete no suporte, a uma carga de 

compressão, a qual originou uma tensão à tração ao longo do plano do diâmetro vertical, provocando a 
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fissuração do provete, existindo posteriormente a necessidade de visualizar que tipo de rotura ocorreu nos 

provetes ensaiados, podendo ser: tração indireta evidente; deformação ou combinada. Também houve a 

necessidade de analisar o revestimento de ligante na superfície do agregado exposto e a existência ou não de 

agregado fraturado ou esmagado. Tais procedimentos encontram-se descritos com maior pormenor na EN 

12697-23 (2003). 

 

Figura 4.11 - Ensaio de tração Indireta EN 12697-23 (2003) 

A resistência conservada em tração indireta (ITSR), foi determinada de acordo com a expressão seguinte: 

𝐼𝑇𝑆𝑅 =
 𝐼𝑇𝑆𝑤

𝐼𝑇𝑆𝑑

 × 100 (4) 

Em que, 

ITSW – valor médio da resistência à tração indireta dos provetes “imersos” (kPa); 

ITSd – valor médio da resistência à tração indireta dos provetes “a seco” (kPa); 

Avaliação da estabilidade Marshall 

A avaliação da estabilidade Marshall foi efetuada em provetes compactados segundo a norma EN 12697-30 

(2004+A1:2009), compactados com 50 pancadas em cada topo e curados de acordo com o procedimento 

descrito anteriormente no subcapítulo 4.3.5. 

Os valores da estabilidade Marshall, deformação e quociente Marshall foram determinados conforme 

preconizado na norma Europeia EN 12697-34 (2004+A1:2010), tendo-se modificado a temperatura do banho-

maria para, em lugar dos 60°C estabelecidos na norma.  

Este ensaio consiste em comprimir diametralmente os provetes Marshall, provenientes do banho-maria (35  

1)°C à velocidade constante de 50 mm/min, até à rotura tal como evidenciado na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 - Avaliação da estabilidade Marshall 

A força máxima obtida no momento da rotura que caracteriza a resistência mecânica da mistura é denominada 

por “estabilidade Marshall”, enquanto a deformação máxima na rotura se designa por “deformação Marshall”. 

Com estes parâmetros, determina-se o “quociente Marshall”, que poderá ser um indicador se a mistura 

apresentar um bom ou mau comportamento às deformações permanentes, sendo expectável que quanto 

maior for o valor do “quociente Marshall”, melhor será o comportamento da mistura às deformações 

permanentes (Nunes, 2010). 

 

 

Figura 4.13 - Representação gráfica da variação da carga aplicada em função da deformação ocorrida (Nunes, 2011) 

De acordo com o preconizado na norma EN 12697-34 (2004+A1:2010), a Figura 4.13 representa a relação entre 

a carga que o provete está sujeito durante o ensaio em função da deformação que nele se verifica. 

4.5 Ensaios realizados in situ 

De acordo com os resultados laboratoriais obtidos, houve a necessidade de procurar estabelecer relações entre 

os resultados obtidos em laboratório e o desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio em 

serviço, e deste modo entender quais os aspetos que mais contribuem para obtenção de uma intervenção mais 

duradoura, de rápida aplicação e consequentemente económica. 

4.5.1 Local e condições de aplicação das misturas betuminosas 

A aplicação dos materiais em estudo foi realizada na Estrada Nacional nº4 (EN 4) no Pk-21+500 no sentido 

Norte-Sul, em dois períodos diferentes. A primeira aplicação foi efetuada na presença de condições climáticas 

adversas (precipitação abundante) a 30 de março de 2012. A segunda aplicação deu-se em período de tempo 

Prensa Marshall 

Estabilómetro 
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seco a 5 de abril de 2012. O modo de aplicação das misturas correspondeu ao procedimento normalmente 

adotado por parte dos serviços operacionais da IP, onde o tipo de compactação utilizada é o “throw-and-roll”, 

que consiste na passagem do veículo sobre a zona intervencionada, tal como mencionado no capítulo 3. 

Na Figura 4.14 apresenta-se a localização onde as misturas foram aplicadas. 

 

LEGENDA:           Zona intervencionada 

Figura 4.14 - Zona intervencionada EN 4, Pk-21+500 no sentido N/S. 

As Figura 4.15 e 4.16 mostram as condições em que as misturas betuminosas foram aplicadas in situ. 

 
Figura 4.15 - Aplicação a frio das misturas betuminosas de reparação rápida (sob condições adversas) - EN 4 

 

Figura 4.16 - Aplicação a frio das misturas betuminosas de reparação rápida (tempo seco) - EN 4 

4.5.2 Metodologia de avaliação do comportamento das misturas aplicadas em obra 

De forma a avaliar o comportamento das misturas aplicadas, optou-se por considerar uma metodologia de 

avaliação das misturas betuminosas de reparação rápida a frio já existente (Prowell et al, 1995), que estima o 
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comportamento das misturas aplicadas através da apreciação dos vários tipos de degradações que 

frequentemente se verificam nas misturas betuminosas de reparação rápida a frio: 

 Exsudação de betume (bleeding) – avaliação, por inspeção visual, da área afetada pela subida de 

aglutinante à superfície. 

 Assentamento (dishing) – medição da profundidade máxima da zona reparada em cada quadrante, 

com uma régua de cerca de 1 metro de comprimento colocada perpendicularmente ao sentido do 

tráfego. 

 Desintegração dos bordos (edge disintegration) – avaliação, por inspeção visual, da percentagem de 

fissuras ao longo do perímetro da zona intervencionada. 

 Desagregação da mistura (ravelling) – avaliação, por inspeção visual, da perda de partículas à 

superfície, tendo em conta as suas dimensões e profundidade afetada. 

 Ondulação (shoving) - medição da diferença máxima entre cotas da superfície, com uma régua de 

cerca de 1 metro de comprimento. 

 Pelada (missing patch) - avaliação, por inspeção visual, da percentagem da superfície reparada 

afetada pelo desprendimento de material. 

De acordo com a metodologia adotada, cada reparação é dividida em quatro quadrantes tal como evidenciado 

na Figura 4.17, sendo cada quadrante avaliado de forma independente em função dos vários tipos de 

degradação referidos anteriormente, sendo atribuída uma escala de 1 a 4, tendo em consideração os critérios 

estabelecidos no Quadro 4.3. 

 

Figura 4.17 - Divisão da reparação em quadrantes 

Adicionalmente, foi considerado um outro critério de avaliação relacionado com a trabalhabilidade das 

misturas, que é sem dúvida uma característica essencial para uma mistura de reparação. Esta característica é 

classificada de acordo com a perceção do operador, tendo em atenção a dificuldade que sente relativamente 

ao manuseamento do material durante a aplicação do produto. Neste caso, para facilitar a classificação, foram 

consideradas apenas 3 categorias de desempenho:  

1 - Mau desempenho; 

2 - Desempenho razoável; 

3 - Bom desempenho. 

1 

2 

3 

4 
Sentido tráfego 
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Em virtude de existir apenas 3 categorias de desempenho para a trabalhabilidade, o desempenho da mistura 

na sua aplicação foi expresso numa escala de 1 a 4, através da multiplicação do resultado obtido por 4/3. 

Deste modo no Quadro 4.3, encontram-se definidos todos os critérios que se consideram relevantes para a 

avaliação in situ do desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio. 

De modo obter o desempenho global (D) de cada produto, foi utilizada a expressão (5), que corresponde à 

média ponderada da avaliação atribuída aos vários indicadores individuais, sendo cada indicador associado a 

fatores de ponderação. 

Onde: 

 Ex- O valor atribuído à exsudação; 

 As – O valor atribuído ao assentamento; 

 Db – O valor atribuído à desintegração dos bordos; 

 De – O valor atribuído à desagregação; 

 On – O valor atribuído à ondulação; 

 Pe – O valor atribuído á pelada; 

 Tr – O valor atribuído à trabalhabilidade; 

 p1 a p7 – Os valores atribuídos aos fatores de ponderação correspondentes a cada um dos indicadores 

anteriormente referidos, sendo:  ∑ p𝑖 = 1  

Quadro 4.3 - Critérios de avaliação estabelecidos para o desempenho de reparações (adaptado (PROWELL, D.et al 1995) 

Indicador / escala 4 3 2 1 

Exsudação (área 
afetada) 

0% a 10% 10 a 30% 30% a 60% > 60% 

Assentamento 
(profundidade) 

Não mensurável < 6,4 mm 6,4 a 12,5 mm > 12,5 mm 

Desintegração dos 
bordos (perímetro 

afetado) 
0% a 10% 10 a 30% 30% a 60% > 60% 

Desagregação Não existente 
Perda de finos à 

superfície 

Perda de 
partículas 
maiores à 
superfície 

Perda de 
partículas em 
profundidade 

Ondulação 
(Deformação máxima) 

Não mensurável < 12,5 mm 12,5 a 25 mm > 25 mm 

Pelada (área afetada) 0% a 10% 10% a 30% 30% a 60% > 60% 

Trabalhabilidade Boa Razoável Má 

 

𝐷 =
(𝑝1 × 𝐸𝑥) + (𝑝2 × 𝐴𝑠) + (𝑝3 × 𝐷𝑏) + (𝑝4 × 𝐷𝑒) + (𝑝5 × 𝑂𝑛) + (𝑝6 × 𝑃𝑒) + (𝑝7 × 𝑇𝑟)

4
× 100 (5) 
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Na presente dissertação, os fatores de ponderação foram fixados com base na ocorrência expectável das 

degradações, tendo-se atribuído um peso superior à desagregação, à desintegração dos bordos, e à pelada por 

se considerar que estes tipos de fenómenos ocorrem frequentemente nas misturas aplicadas in situ. Assim, 

foram adotados os seguintes fatores de ponderação (Quadro 4.4) para as misturas em apreço, de acordo com a 

classificação média das degradações que ocorrem com maior frequência nas misturas de reparação rápida 

(Figura 4.18) (Biswas, 2016). 

 

Figura 4.18 - Classificação média das degradações que ocorrem com maior frequência numa reparação com misturas 

betuminosas de reparação rápida (escala de 1 a 5: 1 é pouco frequente 5 é muito frequente) (adaptado de Biswas, 2016) 

 

Quadro 4.4 - Fatores de ponderação para a avaliação do desempenho das reparações 

Indicador Fator de ponderação * 

Exsudação (área afetada) p1 0,10 

Assentamento (profundidade) p2 0,10 

Desintegração dos bordos 
(perímetro afetado) 

p3 0,20 

Desagregação p4 0,20 

Ondulação (Deformação máxima) p5 0,10 

Pelada (área afetada) p6 0,20 

Trabalhabilidade p7 0,10 

Legenda: * Estes fatores de ponderação devem ser modificados tendo em atenção a importância atribuída ao 
comportamento em serviço; os valores indicados na tabela têm em atenção as características das covas a que se 
refere o estudo desenvolvido 

  

0

1

2

3

4

5
D

e
sa

gr
e

ga
çã

o

A
ss

e
n

ta
m

e
n

to

D
e

si
n

te
gr

aç
ão

 
d

o
s 

b
o

rd
o

s

P
e

la
d

a

O
n

d
u

la
çã

o

Ex
su

d
aç

ão



 

57 

5 | ANÁLISE DOS RESULTADOS DO PROGRAMA EXPERIMENTAL 

5.1 Generalidades 

Neste capítulo são divulgados, analisados e interpretados os resultados obtidos no estudo tendo em conta o 

programa experimental descrito no capítulo anterior. Face à ausência de informação para as misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio no CETO da EP de (2014), os resultados obtidos tiveram como 

referência principal as propriedades exigidas para as misturas betuminosas abertas a frio no CETO da EP (2014), 

e em determinadas situações, foram tidas em consideração características aplicadas às misturas betuminosas 

convencionais destinadas às camadas de degaste. É importante referir que a análise dos resultados também foi 

efetuada tendo em consideração valores já estabelecidos por estudos realizados, para as misturas em apreço. 

5.2 Composição das misturas e caracterização dos seus constituintes 

5.2.1 Agregados 

Análise granulométrica 

No Quadro 5.1 e na Figura 5.1 encontram-se os resultados da análise granulométrica realizada em 

conformidade com NP EN 933- 1 (2012), para os vários produtos em análise. 

Quadro 5.1 - Granulometria dos agregados - % cumulativa de material passado. 

Identificação MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 CETO IP* VTRC** 

Dimensão 
das 

aberturas 
dos 

peneiros 
(mm) 

10 100 100 100 100 100 70 a 90 95 a 100 

8 100 100 100 100 100 --- --- 

6,3 100 89 91 88 86 --- --- 

4 38 46 27 30 29 10 a 35 55 a 80 

2 12 7 12 14 16 0 a 5 9 a 35 

1 7 3 9 9 10 --- --- 

0,5 6 2 7 6 7 --- --- 

0,25 5 1 5 5 5 --- --- 

0,125 4 1 4 4 4 --- --- 

0,063 3,5 0,8 2,9 3,3 3 0 a 2 0 a 2 

Legenda: 
* - Exigências do CETO da IP para Misturas Abertas a Frio aplicadas em trabalhos de conservação; 
** - Recomendações do Virginia Transportation Research Council para MBF de reparação rápida (Prowell, et al 1995) 

Os resultados evidenciam que as misturas ensaiadas possuem uma granulometria uniforme de dimensões 

máximas dos agregados na ordem dos 8 mm, sendo identificadas as MBF1 e MBF3 com uma dimensão máxima 

de agregado de 6,3 mm, sendo nestes casos identificada uma percentagem de material passado no peneiro de 

superior a 90% no peneiro 6,3 mm. 
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No que concerne à dimensão mínima do agregado, esta é identificada através da maior abertura do peneiro, da 

série de peneiros na qual não passa, mais do que 5% da massa do agregado, deste modo verifica-se que todas 

as misturas em análise apresentam uma dimensão mínima de agregado de 0,25 mm, excetuando-se a MBF2 

que apresenta um valor correspondente a 1mm de dimensão mínima de agregado. 

De acordo como os valores obtidos, constata-se um afastamento significativo dos fusos granulométricos 

definidos no CETO da EP (2014) para misturas abertas a frio aplicadas em trabalhos de conservação corrente, 

correspondendo a uma granulometria mais grosseira verificando-se que as granulometrias obtidas estão mais 

próximas do fuso preconizado pelo VTRC (1995).No entanto torna-se importante referir que não foram 

considerados os fusos habitualmente definidos para as camadas de desgaste, por se julgar que a granulometria 

continua não é a mais apropriada para as misturas em apreço. 

 

Figura 5.1 - Curvas granulométricas das misturas de agregados recuperados dos materiais em estudo e fusos 

granulométricos da CETO e VTRC 

Forma das partículas - Índice de achatamento 

A forma das partículas foi determinada através do índice de achatamento conforme preconizado na NP EN 933-

3 (2011). No Quadro 5.2 apresentam-se os resultados obtidos para as várias misturas analisadas. 

Quadro 5.2 - Resultados do ensaio do índice de achatamento NP EN 933-3 (2011) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Índice de Achatamento – FI 22 15 8 22 23 
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Os valores obtidos para o índice de achatamento cumprem o valor preconizado no CETO da EP (2014) para 

misturas betuminosas abertas a frio (FI25). Os limites preconizados para agregados aplicados em camadas de 

desgaste em misturas betuminosas (FI15 ou FI20, em função do tipo de mistura), não são verificados em algumas 

misturas, nomeadamente nas amostras MBF1, MBF4 e MBF5. 

No entanto torna-se importante destacar o valor obtido para a amostra MBF3 que apresenta um valor bastante 

reduzido de partículas achatadas correspondendo a 8, correspondendo a um aspeto bastante favorável pois as 

partículas achatadas são mais frágeis, podendo ser um bom indicador da estabilidade da mistura. 

Resistência ao desgaste 

No Quadro 5.3 encontram-se os resultados obtidos para as misturas em estudo da resistência ao desgaste das 

partículas de agregado grosso (coeficiente micro-deval – MDE) sendo determinada utilizando a metodologia 

proposta na norma EN 1097-1 (2011) para a fração 4/6,3 mm. 

Quadro 5.3 - Resultado do ensaio de resistência ao desgaste das partículas de agregado grosso (coeficiente micro-deval) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Coeficiente micro-deval (ensaio realizado na fração 
4/6,3 mm) 

11 18 23 15 28 

 

De acordo com o valor limite preconizado no CETO da EP (2014) para misturas betuminosas abertas a frio 

aplicadas em trabalhos de conservação corrente (MDE20), constata-se que apenas os materiais MBF3 e MBF5 

apresentam valores superiores ao especificado para as misturas betuminosas abertas a frio, não cumprindo o 

valor pretendido. Relativamente ao valor preconizado para as misturas aplicadas em camadas de desgaste 

correspondente a uma classe de (MDE15), verifica-se que só a mistura MBF1 cumpre o valor definido, 

considerando-se este valor bastante restritivo. 

Absorção de água 

Os resultados da determinação da absorção de água realizada em conformidade com a NP EN 1097-6 (2003/A 

1:2010), sobre as amostras de agregados recuperados da fração 0,063 mm a 4 mm das misturas em análise, 

encontram-se definidos no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 - Resultados do ensaio da absorção de água 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Absorção de água (%) 0,8 1,0 0,6 0,4 0,8 

 

De acordo com os resultados apresentados, constata-se que em todas a misturas, a absorção de água dos 

agregados é inferior ou igual a 1%, portanto verifica-se que todas as misturas em análise cumprem o critério 

mencionado no CETO da EP (2014), para misturas aplicadas em camada de desgaste como em misturas 
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betuminosas abertas a frio, sendo um fator positivo, pois revela que os agregados existentes não absorvem 

grandes quantidades de ligante, necessitando deste modo uma menor quantidade de betume para a obtenção 

do teor ótimo. 

5.2.2 Caraterização do ligante 

Tal como foi mencionado no capítulo anterior a caracterização do ligante foi efetuada de acordo com os 

valores de penetração, de temperatura de amolecimento e de identificação da presença de polímero no 

betume (betume modificado). 

Sobre as amostras de ligante recuperado foram determinados os valores da penetração e da temperatura de 

amolecimento pelo método do “anel e bola”, conforme preconizado nas normas EN 1426 (2010) e EN 1427 

(2010), respetivamente. No Quadro 5.5 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios efetuados. 

Quadro 5.5 - Caracterização do ligante – 1ª amostra 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Pen (10
-1

 mm) 172 nd nd nd 151 

Tab (°C) 41,2 44 16,4 45,6 23,6 

Legenda: Pen – Penetração do betume recuperado; Tab – Ponto de amolecimento pelo método do anel e bola do betume 
recuperado; nd – não determinado 

 

As amostras analisadas apresentam valores de penetração elevados entre os 151 e os 172 (10
-1

 mm), 

correspondendo a betumes moles. Relativamente aos valores de temperatura de amolecimento, estes situam-

se entre os 16,4°C e os 45,6°C. Existindo duas misturas, MBF3 e o MBF5, com valores de temperatura de 

amolecimento inferiores ao limite mínimo de 28°C preconizado na EN 1427 (2010). 

Contudo, uma vez que os betumes analisados foram provenientes de recuperações betuminosas, é plausível 

que os mesmos possam apresentar óleos ou aditivos aprisionados influenciando de forma significativa os 

valores determinados. 

Espectrometria de infravermelhos 

De forma a identificar a presença de polímero no ligante betuminoso, é necessário recorrer à análise por 

espectrometria de infravermelho, medindo a quantidade de energia absorvida pela amostra de betume a cada 

comprimento de onda aplicado, sendo definido um espectro de transmissão ou de absorção. Posteriormente 

procede-se à observação das bandas de espectros obtidos e à sua comparação com outros espectros de 

betumes e de betumes modificados com polímeros, para que se possa identificar a presença de polímeros no 

betume. Na Figura 5.2 verifica-se os espectros IV para as misturas em análise. 
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Legenda: 34/2012/5 –MBF5; 34/2012/3 – MBF3; 34/2012/4 – MBF4; 34/2012/2 – MBF2; 34/2012/1 – MBF1 

Figura 5.2 - Espectros IV das amostras em análise. 

Através da observação e análise das bandas de absorção presentes nos espectros IV obtidos verificou-se o 

seguinte (DM, 2012): 

 Nos espectros das amostras MBF1, MBF2 e MBF4 identificam-se apenas bandas características de 

betume; 

 Nos espectros das amostras MBF3 e MBF5 detetam-se as bandas características de betume e também 

bandas características de compostos orgânicos com grupos funcionais do tipo éster (evidenciados na 

Figura 5.2 pelas letras “A” e “B”). As intensidades relativas destas últimas bandas relativamente às dos 

betumes fazem supor a presença de aditivos ou de solventes de elevada temperatura de ebulição que 

pertencem ao betume, em quantidades consideráveis. 

No entanto uma vez que se trata de uma análise proveniente de betumes recuperados, considera-se 

importante referir a possibilidade de que o processo de recuperação do betume possa alterar as suas 

propriedades e a dispersão dos polímeros. 

5.2.3 Percentagem de ligante solúvel e teor de água das misturas 

No Quadro 5.6 encontram-se os resultados correspondentes à determinação da percentagem de ligante 

residual e de teor de água realizada de acordo com a norma NP EN 12697-1 (2012), por centrifugação (método 

B.1.5, Anexo B) e recuperação da matéria mineral residual por incineração (Método 1, Anexo C). 

Quadro 5.6 - Valores de teor de água e percentagem de ligante betuminoso residual 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Teor de água (%) – 1ª amostra 0,4 2,0 0,1 0,6 0,4 

Teor de água (%) – 2ª amostra  0,1 2,2 0,3 0,9 5,0 

Percentagem de ligante betuminoso (%) – 1ª amostra 3,4 4,8 5,1 3,8 3,8 

Percentagem de ligante betuminoso (%) – 2ª amostra 3,3 5,1 4,9 3,7 5,2 
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Os valores obtidos para o teor de água nas misturas em análise situam-se entre 0,1% (MBF3) e os 5% (MBF5), 

sendo importante mencionar que as diferenças que podem ocorrer poderão estar associadas ao período de 

armazenamento em que estas tiveram submetidas antes de serem analisadas, uma vez que não foi possível ter 

em consideração de forma exata o período de produção das misturas. 

Relativamente à percentagem de ligante os resultados obtidos encontram-se entre 3,3% (MBF1) e o 5,2% 

(MBF5), sendo importante referir que estes dois parâmetros podem influenciar de forma considerável a 

trabalhabilidade das misturas, tal como a resistência à ação da água. 

A mistura MBF5 apresenta valores de percentagem de ligante betuminoso consideravelmente diferente entre 

as duas amostras, revelando alguma variabilidade no fabrico das misturas. 

5.3 Comportamento da mistura a curto médio prazo 

5.3.1 Estabilidade ao armazenamento 

Tal como foi mencionado no capítulo anterior, foram avaliadas várias hipóteses de adaptação dos métodos de 

ensaio de drenagem dos ligantes, utilizados sobretudo em misturas betuminosas drenantes ou com fibras, para 

avaliar a estabilidade ao armazenamento, tendo sido realizado o ensaio de escorrimento pelo método de 

“Schellenberg”, de acordo a norma EN 12697-18 (2004).No entanto considerou-se que os 60 minutos que a 

norma estabelece não seriam suficientes para evidenciar diferenças significativas no escorrimento, face à 

temperatura definida inicialmente de (±22°C). Deste modo o procedimento de ensaio preconizado na norma foi 

modificado, tendo sido realizado durante um período de 168 horas, à temperatura ambiente de (±22°C). 

No Quadro 5.7 encontram-se os resultados correspondentes à avaliação do escorrimento durante 168 horas à 

temperatura ambiente, das duas misturas em análise que apresentaram comportamentos distintos nas 

embalagens, (MBF2 – melhor comportamento à estabilidade em armazenamento e MBF4 – pior 

comportamento à estabilidade em armazenamento). 

Quadro 5.7 - Avaliação do escorrimento do ligante pelo método de “Schellenberg” – (±22°C) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Valor médio de material escorrido (%) 168 horas - 0 - 0 - 

 

Face aos resultados obtidos, e dado que não se manifestou qualquer tipo de escorrimento, foi decidido realizar 

o ensaio a 60°C durante 24horas e 168horas. A temperatura de ensaio foi selecionada tendo em consideração 

as gamas de temperaturas de aplicação recomendadas nas fichas técnicas, cujo limite máximo é geralmente 

dessa ordem de gradeza. No Quadro 5.8 encontram-se os resultados da avaliação do escorrimento do ligante 

betuminoso pelo método de “Schellenberg” a 60°C. 
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Quadro 5.8 - Avaliação do escorrimento do ligante pelo método de “Schellenberg” – (60°C) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Valor médio de material escorrido (%) 24 horas - 0,7 - 0,7 - 

Valor médio de material escorrido (%) 168 horas - 0,7 - 0,9 - 

 

Uma vez que se verificou a existência de um mau desempenho da mistura MBF4, no que se refere à 

estabilidade ao armazenamento à temperatura ambiente, e não se obteve qualquer escorrimento significativo 

pelo método de “Schellenberg” ao fim de 1 semana à temperatura de 60°C, conclui-se que a estabilidade ao 

armazenamento só pode ser avaliada após um período prolongado, sendo este método pouco conclusivo para 

todas as misturas em apreço. 

Face aos resultados obtidos no ensaio de drenagem, foi determinada a percentagem de ligante residual de 

acordo com a norma NP EN 12697-1 (2012), das misturas em função da profundida das embalagens e durante 

um período de seis meses de armazenamento (Quadro 5.9). 

Os resultados confirmam que após um certo período de armazenamento, se verifica uma migração do ligante 

betuminoso em profundidade em alguns dos produtos ensaiados, nomeadamente nas amostras MBF1, MBF3 e 

MBF4. Considera-se que não é admissível a ocorrência de diferenças na percentagem de ligante obtida em 

diversos pontos de uma mesma embalagem, superiores ao valor que se encontra preconizado nos Cadernos de 

Encargos da EP (2014) para a tolerância de fabrico das misturas (±0,3%), considerando que este fator assume 

maior gravidade nos casos em que as misturas possuem percentagens de ligante residual reduzidas. 

Quadro 5.9 - Valores de percentagem de ligante betuminoso das misturas estudadas 

Parâmetro 
Profundidade da 

amostra 

Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Percentagem de ligante 
betuminoso (%) - sem 

período de 
armazenamento 

Topo da 
embalagem 

3,3 5,0 5,0 3,6 5,1 

Centro da 
embalagem 

3,4 5,0 5,1 3,5 5,1 

Fundo da 
embalagem 

3,4 4,8 5,0 3,8 5,2 

Percentagem de ligante 
betuminoso (%) - com 

período de 
armazenamento 6 meses 

Topo da 
embalagem 

3,7 4,8 4,5 2,0 4,1* 

Centro da 
embalagem 

3,4 5,0 4,7 2,1 4,0* 

Fundo da 
embalagem 

4,5 4,9 6,0 3,9 4,3* 

Legenda: *Produto não apresenta características uniformes entre embalagens. 
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5.3.2 Avaliação da coesão da mistura recém-aplicada 

Afinidade entre o ligante e o agregado 

No Quadro 5.10 apresentam-se os resultados obtidos para as misturas em análise, pelo método descrito na 

parte A da EN 12697-11 (modificado). Nas Figura 5.3 e 5.4 é possível constatar a evolução da percentagem de 

material revestido nas amostras ensaiadas, ao longo do tempo de ensaio. 

Quadro 5.10 - Resultados da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante EN 12697-11 Parte A (modificado) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

Duração do ensaio - 6 (horas) – 1ª amostra 30%* 75%* 80%* 20%* 30%* 

Duração do ensaio - 24 (horas) – 1ª amostra 5% 35% 50% 3% 5% 

Duração do ensaio - 6 (horas) – 2ª amostra 30%* 60%* 75%* 60%* 35%* 

Duração do ensaio - 24 (horas) – 2ª amostra 5% 15% 45% 15% 2,5% 

Legenda:  *- Verifica-se a formação de aglomerados de partículas. 

 

Figura 5.3 - Resultados da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante EN 12697-11 Parte A -1ª amostras 

 

Figura 5.4 - Resultados da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante EN 12697-11 Parte A -2ª amostra 
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Na Figura 5.5 são evidentes as diferenças entre as misturas analisadas, apresentando-se com resultados mais 

satisfatórios a mistura MBF3 com 75% de agregado revestido com betume ao fim de 6 horas e 45% ao fim de 

24 horas de ensaio, evidenciando uma maior afinidade entre o agregado e o ligante; contrariamente à mistura 

MBF5 que de um modo geral manifestou resultados menos satisfatórios, com 35% de agregado revestido com 

betume ao fim de 6 horas e 2,5% ao fim de 24 horas de ensaio, demonstrando uma reduzida afinidade entre o 

agregado e o ligante. 

     

Figura 5.5 - Avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante EN 12697-11 Parte A, após 24 horas, (MBF3/MBF5) 

No que concerne ao ensaio de stripping, correspondente à norma AASHTO TP41-94, os resultados encontram-

se no Quadro 5.11, tendo sido verificado que todas as amostras apresentaram um desempenho adequado, ou 

seja, não evidenciou qualquer stripping (desrevestimento) do agregado, permanecendo completamente 

revestido de ligante. 

Quadro 5.11 - Resultados da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante AASHTO TP 41-94 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

AASHTO TP 41-94 – 1ª amostra 98% 100% 100% 100% 100% 

 

Relativamente ao ensaio VTM 13 (1993), no Quadro 5.12 são visíveis os resultados obtidos para as misturas em 

estudo, dos quais as amostras MBF3 e MBF4 se destacam com uma redução do revestimento dos agregados. 

Quadro 5.12 - Resultados da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante VTM13 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

VTM 13 – 1ª amostra 98% 98% 85% 70% 98% 

 

No que concerne aos resultados obtidos pelos 3 métodos para determinação da afinidade entre o ligante e o 

agregado, considera-se importante mencionar que a avaliação realizada tem por base uma estimativa visual, a 

qual está associada a uma grande variabilidade dependendo sobretudo da experiência do operador. De forma a 

mitigar este fator, todos os resultados apresentados correspondem a valores médios estimados por dois 

operadores. 

MBF3 MBF5 
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No Quadro 5.13 e na Figura 5.6 resume-se os resultados obtidos para as três metodologias de ensaio adotadas 

na avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante. 

Os resultados apresentados permitem constatar que os métodos preconizados na norma AASHTO TP 41-94 

(1994) e na norma VTM 13 (1993), não possibilitam distinguir os diferentes comportamentos das misturas e 

estabelecer uma relação com o que se verifica in situ. Por sua vez, o método VTM 13 (1993) é considerado 

pouco representativo face à elevada temperatura a que as amostras estão sujeitas (100°C), não manifestando 

qualquer representatividade das condições em serviço. 

No entanto, o método preconizado na EN 12697-11, Parte A (modificado), permite distinguir dois tipos de 

comportamento: o da mistura MBF3 que conserva uma percentagem significativa de superfície de agregado 

revestida ao fim de 24 horas, e o das restantes que findado esse período apresentam as partículas 

maioritariamente desrevestidas. 

Quadro 5.13 - Resultados da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante utilizando diferentes metodologias de 

ensaio (% de superfície de agregado revestido) 

Parâmetro 
Identificação 

MBF1 MBF2 MBF3 MBF4 MBF5 

EN 12697-11 parte A (24 horas) – 1ª amostra 5% 35% 50% 3% 5% 

EN 12697-11 parte A (24 horas) – 2ª amostra 5% 15% 45% 15% 2,5% 

AASHTO TP 41-94 – 1ª amostra 98% 100% 100% 100% 100% 

VTM 13 – 1ª amostra 98% 98% 85% 70% 98% 

 

 

Figura 5.6 - Análise comparativa da avaliação da afinidade entre o agregado e o ligante utilizando diferentes metodologias 

(% de superfície de agregado revestido) 
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Relativamente ao que se encontra preconizado no CETO da EP, não existe qualquer indicação do valor mais 

apropriado tanto para misturas aplicadas em camadas de desgaste como para misturas betuminosas abertas a 

frio, para trabalhos de conservação correntes. No entanto, de um modo geral as misturas não apresentaram 

valores muito satisfatórios, evidenciando de forma clara que o tipo de ligante betuminoso adotado tem uma 

influência significativa nos resultados, constatando-se que as misturas com recurso a ligantes com betumes 

diluídos em álcool branco e xileno tiveram valores inferiores a 20% de superfície de agregado revestida, em 24 

horas. 

5.3.3 Características relacionadas com o comportamento da mistura a médio prazo 

Efeito da água sobre a coesão de misturas betuminosas de granulometria aberta mediante o ensaio cântabro 

de perda de desgaste 

O efeito da água sobre a coesão das misturas betuminosas foi avaliado e acordo com a norma NLT 362/92, 

encontram-se no Anexo 1 os resultados correspondentes a cada provete, e no Quadro 5.14 a seguir os 

resultados médios para cada mistura analisada. Refira-se que os provetes que apresentam uma percentagem 

de perda de massa correspondente aos 100%, ficaram completamente destruídos conforme exemplificado na 

Figura 5.7.a). 

   

Figura 5.7 - Resultado dos provetes após a realização do ensaio NLT/362/92 (Húmido) – a) e do EN12697-17 (Seco) – b) e c) 

Quadro 5.14 - Resultados obtidos no ensaio cântabro: perda de partículas (% em massa) (NLT 362/92 e EN 12697-17). 

Identificação 
NLT -362 /92 Seco (%) 

(200 voltas) 
NLT -362 /92 Húmido (%) 

(imersão a 35ºC) 
EN 12697-17 seco (%) 

(300 voltas)  

MBF1 – 1ª Amostra 8,26 13,64 11,88 

MBF1 – 2ª Amostra 11,67 41,26 19,13 

MBF2 – 1ª Amostra 21,07 100 73,38 

MBF2 – 2ª Amostra 24,34 100 74,62 

MBF4 – 1ª Amostra 24,49 41,42 37,39 

MBF4 – 2ª Amostra 7,05 100 13,85 

MBF5 – 1ª Amostra 62,87 100 100 

MBF5 – 2ª Amostra 8,35 100 16,97 

 

MBF4 1ª Amostra  a) MBF1 1ª Amostra  c) MBF4 1ª Amostra  b) 
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De acordo com o definido no CETO da EP (2014) para misturas abertas a frio, estas devem apresentar uma 

perda por desgaste inferior a 25%, sendo omissas as condições de ensaio em que se deve aplicar este critério. 

Tal exigência só é cumprida maioritariamente para a NLT-362/92, a seco. 

No entanto, considera-se que o ensaio com imersão dos provetes, mesmo realizado com temperatura 

reduzida, é demasiado severo. Por outro lado, a norma Europeia relativa ao ensaio Cântabro (EN 12697-17) 

apenas preconiza a metodologia a seco, alterando-se o número de voltas passando de 200 a 300 face ao 

mencionado na NLT-362/92. 

Face aos resultados apresentados no Quadro 5.14, verifica-se que de um modo geral a mistura MBF1 

apresentou os resultados mais satisfatórios mesmo nas condições húmidas. Os resultados menos satisfatórios 

correspondem à mistura MBF5 do primeiro lote, que evidenciava uma percentagem de betume 

substancialmente inferior à existente no segundo lote. 

Contudo, em função da variabilidade dos resultados obtidos, consideram-se os ensaios inadequados para 

avaliação da coesão das misturas betuminosas de reparação rápida a frio. 

Avaliação da sensibilidade à água 

No Anexo 1 são apresentados os valores médios da resistência à tração indireta dos dois conjuntos de provetes 

“a seco” e “imersos”, tal como os valores de ITSR obtidos para as misturas em apreço, que indicando o valor de 

resistência conservada em tração indireta. 

De acordo com os resultados em síntese apresentados no Quadro 5.15 e na Figura 5.8, é verificado que a 

resistência à tração em compressão diametral é muito reduzida face aos valores mínimos especificados para 

misturas betuminosas convencionais a quente 800kPa (Munyagi, 2006), evidenciando claramente diferenças 

entre os provetes “secos” e os “imersos”, levando deste modo à obtenção de valores baixos de resistência 

conservada em tração indireta, que se situam entre os 25% e os 60%. Relativamente a este parâmetro o CETO 

da EP (2014) não preconiza qualquer valor, indicando apenas que esta deve ser uma propriedade declarada 

aquando da caracterização da mistura. 

Quadro 5.15 - Resultados médios do ensaio de sensibilidade da água (EN 12697-12) 

Identificação (1) Parâmetros Provetes “a seco” Provetes “imersos” 

MBF1 
ITS médio (kPa) 380 170 

ITSR 
 

45 % 

MBF2 
ITS médio (kPa) 50 30 

ITSR 
 

60 % 

MBF4 
ITS médio (kPa) 320 130 

ITSR  41 % 

MBF5 
ITS médio (kPa) 40 10 

ITSR 
 

25 % 
LEGENDA: ITS– valor médio da resistência à tração indireta dos provetes “imersos” e dos provetes “a seco”; ITSR - 

resistência conservada em tração indireta. (1) - Não foi possível obter provetes íntegros da mistura MBF3. 
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Considera-se que neste ensaio, os provetes “imersos” estão sujeitos a condições demasiados agressivas, que 

não correspondem às condições atmosféricas reais, julgando-se assim um ensaio inadequado para as misturas 

em apreço. 

 

Legenda: nd – nada definido 

Figura 5.8 - Resultados médios obtidos de resistência conservada (EN 12697-12) 

De acordo com os resultados obtidos de resistência conservada das misturas compactadas e curadas, e os 

resultados do ensaio de afinidade entre o agregado e o ligante (EN 12697-11 Parte A (modificado), é 

constatado que a mistura MBF5 apresentou os piores resultados em ambos os ensaios, sendo os restantes 

valores obtidos pouco relacionáveis entre si. 

 

Legenda: nd – nada definido 

Figura 5.9 - Resultados de ITSR (Resistência Conservada) e de Afinidade agregado-ligante  

Avaliação da estabilidade Marshall 

Os resultados da estabilidade Marshall, deformação e quociente Marshall foram determinados conforme 

preconizado na norma Europeia EN 12697-34 (2004+A1:2010), encontrando-se em Anexo 1 os resultados 

obtidos para cada provete e no Quadro 5.16 os resultados médios para cada mistura analisada. 
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Os resultados apresentados mostram que as misturas em apreço possuem valores de estabilidade Marshall 

bastante inferiores aos definidos no CETO da EP (2014) para misturas betuminosas a quente para camadas de 

desgaste, sendo definido um intervalo entre 7,5 KN e 15 KN. No entanto segundo Shim (Shim et al, 2012) para 

misturas betuminosas de reparação rápida os valores devem ser superiores a 2,5 KN, tendo-se constatado que 

todas as misturas em análise cumprem este requisito. A mistura MBF1 destaca-se por ter uma estabilidade 

superior às restantes, correspondendo a um valor de 5,3 KN, enquanto que a misturas MBF2 apresenta o valor 

mais reduzido 2,5 KN. 

Relativamente à deformação verifica-se que de um modo geral as deformações das misturas analisadas são 

reduzidas face às preconizadas no CETO da EP (2014), devendo-se situar no intervalo de 2 a 4 mm. 

Por fim, relaciona-se a estabilidade e a deformação e determina-se o quociente Marshall, devendo este ser 

superior a 2 kN/mm de acordo com CETO da EP (2014) para misturas aplicadas em camadas de desgaste. Face 

aos resultados obtidos verifica-se que os valores são relativamente reduzidos, sendo um forte indicador da 

existência de misturas muito suscetíveis às deformações permanentes. Das misturas em análise a que 

apresentou maior valor de quociente Marshall, foi a MBF4, com o valor de 3,1 (KN/mm). 

Contudo os resultados obtidos apresentaram alguma variabilidade entre provetes da mesma mistura, 

considerando deste modo um ensaio inadequado para as misturas betuminosas de reparação rápida a frio. 

Quadro 5.16 - Resultados médios da avaliação das características Marshall dos provetes após 7 dias de cura (EN 12697-34, 

com imersão a 35°C) 

Identificação (1) Parâmetros Resultados 

MBF1 

Estabilidade (KN) 5,3 

Deformação (mm) 2,0 

Deformação tangencial (mm) 1,2 

Quociente Marshall (kN/mm) 2,6 

MBF2 

Estabilidade (kN) 2,5 

Deformação (mm) 2,2 

Deformação tangencial (mm) 1,3 

Quociente Marshall (kN/mm) 1,2 

MBF4 

Estabilidade (kN) 4,3 

Deformação (mm) 1,5 

Deformação tangencial (mm) 0,9 

Quociente Marshall (kN/mm) 3,1 

MBF5 

Estabilidade (kN) 3,3 

Deformação (mm) 2,0 

Deformação tangencial (mm) 1,3 

Quociente Marshall (kN/mm) 1,6 

Legenda: (1) Não foi possível obter provetes íntegros da mistura MBF3 
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5.4 Resultados da avaliação in situ 

A avaliação do desempenho das misturas betuminosas in situ foi efetuada para as duas condições de aplicação 

“húmido” e “seco”, em cinco períodos distintos:  

 Uma semana após a aplicação (“húmido”); 

 Duas semanas após a aplicação (“húmido” e “seco”); 

 Dois meses após a aplicação (“húmido” e “seco”); 

 Quatro meses após aplicação (“húmido” e “seco”); 

 Oito meses após aplicação (“húmido” e “seco”). 

Relativamente às condições climáticas durante o período de avaliação, ocorreu alguma precipitação no 

primeiro mês após aplicação das misturas (abril), sendo esta praticamente ausente nos meses subsequentes. 

As temperaturas registadas foram amenas e próprias para a época do ano, verificando-se um aumento 

significativo da temperatura no mês de julho passando dos 24°C para os 27°C de temperatura média máxima. 

Em relação ao tráfego, não se obteve informação suficiente para atribuir uma classe de tráfego, contudo, é 

visível na estrada nacional nº4 (EN4) a significativa passagem de tráfego de pesados. 

Os resultados das avaliações efetuadas in situ são apresentadas no Anexo 2. 

Após as avaliações in situ, e com base na expressão do desempenho (5), determinou-se o valor de cada mistura 

betuminosa de reparação rápida a frio, nos cincos períodos diferentes de avaliação. Os resultados são 

representados graficamente de acordo com as condições em que as misturas foram aplicadas (Figura 5.10 a 

5.10). 

 

Figura 5.10 - Avaliação do desempenho global das misturas aplicadas em condições de chuva 

 No Anexo 2, encontra-se o Quadro A. 7 que evidencia a evolução das misturas betuminosas aplicadas em 

condições de chuva, de abril a novembro de 2012 e o Quadro A. 8 que apresenta a evolução do aspeto das 

misturas betuminosas aplicadas em condições de tempo seco, de abril a novembro de 2012. 
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Figura 5.11 - Avaliação do desempenho global das misturas aplicadas em condições de tempo seco  

No que concerne à mistura MBF2 aplicada em período seco, não foi passível de ser avaliada dado que se 

constatou uma intervenção na zona onde se estava a realizar o estudo, que afetou o local de reparação feita 

com esta mistura, sendo visíveis agregados de grandes dimensões, que se diferenciam dos que constituem a 

mistura em apreço. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.10 e 5.11 e no Anexo 2 foi possível concluir que a 

mistura MBF3 foi aquela que apresentou um melhor desempenho (D), tanto aplicada em condições adversas 

(precipitação intensa), como em período seco. 

Por outro lado, as misturas MBF4 e MBF5 evidenciaram piores desempenhos (D), destacando-se as duas 

sobretudo pelas diferenças consideráveis de comportamento face às condições climáticas em que foram 

aplicadas, manifestando melhores resultados quando aplicadas em tempo seco. 

Da análise dos resultados obtidos durante os oitos meses de estudo, para os dois tipos de aplicação (húmido e 

seco) constatou-se que as misturas MBF1 e MBF4 apresentam assentamentos muito elevados ao longo da área 

intervencionada, podendo tal facto estar relacionado com a estabilidade da mistura ou com a elevada 

profundidade que a zona a intervencionar apresentava, ultrapassando em algumas situações a camada de 

desgaste. No Anexo 2 encontra-se definido as dimensões das zonas intervencionadas. 

Relativamente à ondulação, considera-se que de um modo geral não foram evidenciadas de forma significativa 

grandes movimentações de material dentro da zona intervencionada, o que permite concluir que as misturas 

de um modo geral apresentam uma boa estabilidade. 

Por fim, constatou-se de forma inequívoca que as degradações associadas à desagregação da mistura 

(Desagregação, Pelada e Desintegração dos bordos) são as que mais contribuem para uma redução significativa 

da durabilidade das zonas intervencionadas, tal facto foi visível na mistura MBF5 sobretudo quando aplicada 
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em período húmido, apresentando um elevado valor de desagregação da mistura potenciado sobretudo pelo 

facto dos agregados se encontrarem deficientemente revestidos pelo ligante. 

5.5 Apreciação crítica dos resultados 

De acordo com os resultados da atividade experimental desenvolvida, foi possível estabelecer algumas relações 

entre as diferentes características e propriedades dos materiais, que poderão influenciar de forma significativa 

o desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio. 

Com base nos resultados disponíveis sobre o comportamento das misturas in situ, foi possível constatar que as 

misturas que apresentaram melhor desempenho, perante as condições de aplicação mais desfavoráveis 

(tempo húmido), foram as misturas MBF2 e MBF3, e as que apresentaram piores resultados foram as MBF4 e 

MBF5; deste modo procurou-se relacionar os seguintes aspetos com os resultados dos ensaios laboratoriais 

realizados: 

 Foram verificados assentamentos elevados nas misturas MBF1 e MBF4, apresentando uma reduzida 

estabilidade, considera-se que tal facto pode estar associado às baixas percentagens de betume 

presentes nos materiais referidos, uma vez que a granulometria é semelhante em todas as misturas 

analisadas. 

 As misturas com percentagens de ligante residual superiores a 4,5% (MBF2, MBF3 e MBF5) 

apresentaram de acordo com a expressão (5) o melhor comportamento in situ, exceto a mistura MBF5 

que evidenciou o pior comportamento, devido sobretudo à fraca resistência à desagregação quando 

aplicado em condições de tempo húmido. 

 As misturas que apresentam betumes diluídos em álcool branco e xileno (MBF1, MBF4 e MBF5), 

exibem níveis de desempenho (D) mais reduzidos (pior comportamento in situ), tanto aplicadas em 

período húmido como em período seco. 

 De acordo com o comportamento registado nos ensaios de afinidade entre o ligante e o agregado pela 

norma EN 12697-11 (parte A) modificada, foi possível encontrar uma relação entre a resistência à 

desagregação das misturas in situ (Desagregação, Desintegração dos bordos e Pelada). 

A mistura MBF5 evidenciou pior resistência à desagregação da mistura in situ (evidenciando um 

somatório associado a este tipo de degradações de 1,3 em 2,4 aplicado em período húmido e de 1,8 

em 2,4 aplicado em período seco), sendo a mistura que apresentou o valor mais reduzido de 

percentagem de partículas revestida de betume após um período de 24 horas (2,5%). 

Por sua vez a mistura MBF3 exibe maior resistência à desagregação in situ, ostentando um somatório 

de 1,9 em 2,4 aplicado em período húmido e 2,2 em 2,4 aplicado em período seco, sendo a mistura 

que evidenciou valores mais elevados de percentagem de partículas revestidas de betume (45%). 

Deste modo a afinidade entre o ligante e o agregado assume-se com elevada importância, revelando 

ser um forte indicador da qualidade das misturas betuminosas de reparação rápida a frio. 

 Os resultados dos ensaios de avaliação da coesão das misturas obtidos pela norma NLT-362 /92 a 

seco, permitem constatar que todas as misturas analisadas, exibem perdas de massa inferiores a 25%, 

sendo visível uma elevada variabilidade nos resultados obtidos entre provetes da mesma mistura. 



 

74 

Relativamente ao ensaio NLT-362 /92 com imersão dos provetes a 35°C, bem como o ensaio EN 

12697-17 a seco, verificaram-se demasiados agressivos para as misturas em apreço, apresentando 

igualmente alguma variabilidade nos resultados obtidos. Deste modo não se considera apropriado 

estabelecer exigências de garantia da qualidade para as misturas betuminosas de reparação rápida 

tendo em consideração os referidos ensaios.  

 A partir dos resultados dos ensaios de estabilidade Marshall e dos ensaios de avaliação da 

sensibilidade à água, não foi possível tirar conclusões que permitissem estabelecer exigências de 

garantia da qualidade das misturas em apreço. 

 Relativamente ao armazenamento das misturas betuminosas de reparação rápida a frio conclui-se 

que, as misturas betuminosas analisadas apresentam uma boa homogeneidade durante o primeiro 

mês após a sua produção. Passado um período de seis meses constata-se que as misturas MBF3 e 

MBF4, apresentam variações significativas de 1,3% e 1,8% da percentagem de ligante dentro do 

recipiente onde se encontram armazenadas, podendo deste modo comprometer o desempenho da 

mistura a quando da sua aplicação.  

Deste modo, considera-se importante mencionar que de um modo geral, para as misturas em apreço, 

não é aconselhável aplicar períodos de armazenamento muito elevados, existindo ainda a necessidade 

de estas serem armazenadas em locais com temperaturas amenas, pois as temperaturas mais 

elevadas potenciam o escorrimento do ligante betuminoso. Recomenda-se que a mistura seja 

cuidadosamente homogeneizada antes da sua aplicação na tapagem de covas. 

 No que concerne à trabalhabilidade, verificou-se que ocorre alguma variabilidade entre produtos da 

mesma marca, podendo tal facto estar associado à deficiente selagem dos recipientes das misturas em 

apreço. Por isso um adequado acondicionamento dos produtos, assume especial relevância devido ao 

facto que as misturas betuminosas de reparação rápida a frio, apresentam como ligante betuminoso, 

betumes fluidificados ou emulsões betuminosas, podendo estes perder os seus voláteis de uma forma 

precoce, caso estejam expostos ao ar, impossibilitando uma correta aplicação e compactação da 

mistura, condicionando de forma negativa o seu desempenho.  
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6 | CONCLUSÕES 

6.1 Principais conclusões 

O trabalho desenvolvido teve como objetivos definir quais os métodos de ensaio que melhor se adequam à 

caracterização do desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio e, quais os critérios de 

aceitação/rejeição a estabelecer para garantir de um modo geral a qualidade dos materiais adquiridos para a 

conservação de pavimentos rodoviários. 

Tendo em vista esses objetivos, o estudo incidiu sobre cinco produtos comerciais diferentes (MBF1, MBF2, 

MBF3, MBF4 e MBF5), no qual se procurou numa fase inicial, a caracterização mecânica e física dos seus 

constituintes e a definição de quais os ensaios mecânicos que seriam mais adequados para avaliar o 

comportamento da mistura. Numa fase posterior, os produtos foram aplicados em obra e foi avaliado o seu 

desempenho durante oito meses, procurando estabelecer deste modo uma correlação com a atividade 

laboratorial desenvolvida. 

Em virtude das misturas em apreço serem muitas vezes aplicadas em períodos de precipitação elevada (inverno 

e primavera), foi atribuída especial atenção ao estudo do efeito da ação da água sobre as misturas betuminosas 

de reparação rápida, durante a sua aplicação e após entrada em serviço. Constatou-se que as misturas 

betuminosas de reparação rápida a frio, quando aplicadas em período húmido, apresentam um nível de 

desempenho inferior ao das misturas aplicadas em período seco, destacando deste modo a influência que a 

água tem no desempenho global da mistura, contribuindo de forma considerável para uma aceleração dos 

mecanismos de degradação relacionados com (coesão e adesividade). 

Neste contexto face aos resultados obtidos com a extensa atividade laboratorial e da avaliação in situ das 

misturas em apreço, podemos concluir que o método de ensaio que melhor se adequa à caracterização do 

desempenho de misturas betuminosas de reparação rápida de pavimentos a frio corresponde ao ensaio 

laboratorial, para determinação da afinidade entre o agregado e o ligante, de acordo com a norma EN 12697-

11 parte A (modificado). Permitindo avaliar a capacidade de adesão entre o agregado e o ligante, a coesão das 

misturas recém-aplicadas de forma indireta e a resistência das misturas à ação da água ao longo do tempo, 

consiste num forte indicador do comportamento da mistura no que respeita à sua estabilidade, durabilidade e 

resistência à ação da água. 

Da análise dos resultados da avaliação in situ, foi possível verificar que as misturas que apresentaram 

desempenhos (D) mais elevados, evidenciando um melhor comportamento in situ, foram as misturas que 

apresentaram maiores percentagens de superfície das partículas de agregados, revestidas com ligante 

betuminoso em função do tempo de ensaio EN 12697-11 parte A (modificado) e também uma maior 

percentagem de ligante residual na sua composição, sendo também visível de acordo com os critérios 

associados à desagregação (desagregação nas margens, pelada e desagregação), que pelo contrário as misturas 

que apresentaram piores resultados foram as que evidenciaram consequentemente menores percentagens de 

superfície das partículas de agregados revestidas com ligante betuminoso. 
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Deste modo, procurou-se estabelecer um critério em função do ensaio anteriormente mencionado, para 

garantir um adequado desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, face às degradações 

que mais contribuem para a deterioração precoce das misturas em apreço (desagregação, desagregação nas 

margens e peladas). Tendo em conta os bons resultados obtidos na avaliação in situ e no ensaio de afinidade 

entre o agregado e o ligante para a MBF3, estes foram tidos como referência para o estabelecimento da 

percentagem mínima de superfície de partículas revestidas para as primeiras seis horas de ensaio (70%), e para 

as vinte e quatro horas de ensaio (30%). 

Todavia, considera-se fundamental complementar este critério com outros aspetos relacionados com a 

composição das misturas (agregados e ligante), que contribuem de forma considerável para a obtenção de uma 

mistura betuminosa de reparação rápida de qualidade: 

a) Agregados 

Os agregados devem evidenciar uma granulometria uniforme, proporcionando deste modo uma maior 

percentagem de vazios à mistura, permitindo que o processo de cura ocorra mais rapidamente e 

consequentemente também a estabilidade da mistura obtida. Esta característica também permite uma maior 

incorporação de ligante na mistura, contribuindo favoravelmente para um aumento da trabalhabilidade e da 

resistência da mistura à ação água. 

De acordo com as características dos agregados, que são contempladas pela norma europeia relativa aos 

agregados para misturas betuminosas (NP EN 13043 (2004, AC: 2010), considera-se que estas devem de 

apresentar os mesmos requisitos definidos no CETO da EP (2014), para agregados aplicados em camadas de 

desgaste, destacando apenas a alteração da resistência ao desgaste por atrito do agregado grosso, coeficiente 

micro-Deval para as camadas de desgaste (MDE15), que se considera bastante restritivo, sendo sugerido o valor 

definido para as misturas betuminosas a abertas a frio (MDE20). 

b) Ligante betuminoso 

No que concerne ao ligante betuminoso a aplicar, este deve de apresentar uma percentagem mínima de 

ligante modificado residual na mistura, maior ou igual a 4,8%, de forma garantir uma adequada estabilidade, 

trabalhabilidade e um total recobrimento dos agregados existentes. Este critério foi definido em função das 

misturas que apresentaram melhor comportamento in situ (MBF2 e MBF3), tendo estas evidenciando 

percentagens de ligantes superiores a 4,5%. 

Face aos objetivos definidos inicialmente, definiu-se uma metodologia de ensaio rápida e económica para a 

caracterização do desempenho das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, bem como o 

estabelecimento de critérios de aceitação/rejeição essenciais para a obtenção de uma mistura de qualidade. 

As principais limitações encontradas ao longo da execução do trabalho deveram-se ao facto de não existirem 

normas europeias que sejam apropriadas para as misturas em apreço, existindo a necessidade de se proceder, 

em muitas situações, à modificação de alguns parâmetros (temperaturas, tempos de cura). Tal facto poderá 

explicar a elevada variabilidade nos resultados experimentais obtidos em alguns ensaios realizados, sendo 

também importante mencionar a ausência de informação nas fichas técnicas dos produtos, que impossibilitou 
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uma correta caracterização das misturas betuminosas de reparação rápida a frio utilizadas, não sendo 

identificado de forma inequívoca a existência de muitos dos aditivos aplicados. 

Considera-se, no entanto, que o trabalho desenvolvido representa um contributo significativo para o 

entendimento do comportamento das misturas em apreço, e que quais os aspetos mais importantes a ter em 

consideração para obter misturas com qualidade, contribuindo de uma forma clara para a mitigação de 

misturas com níveis de durabilidade e desempenho díspares, permitindo às autarquias e entidades rodoviária 

uma escolha mais apropriada das misturas betuminosas de reparação rápida a frio. 

6.2 Recomendações para trabalhos futuros 

No que concerne à continuação dos estudos desenvolvidos nesta dissertação recomenda-se que sejam 

desenvolvidos os seguintes aspetos: 

 Método de ensaio que permita avaliar a trabalhabilidade das misturas em apreço, com recurso a 

equipamento pouco dispendioso e de forma expedita. 

 Procura-se uma maior diversidade de misturas em análise, podendo deste modo avaliar com maior 

exatidão o desempenho das misturas face aos vários tipos composição destes materiais. 

 Face ao tipo de ligantes betuminosos maioritariamente aplicados, deve-se ter em consideração os 

diversos processos de recuperação de betume, de forma a mitigar a presença de solventes ou óleos no 

momento da sua caracterização. 

 Avaliar o comportamento que os diversos tipos de agregados perante os vários tipos de ligantes 

betuminosos existentes. 

 Desenvolver uma metodologia de ensaio para avaliar a adesão da mistura betuminosa de reparação 

rápida a frio ao pavimento já existente. 
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ANEXO 1 – Resultados de ensaios laboratoriais  
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Quadro A. 1 - Resultados obtidos no ensaio cântabro: perda de partículas (% em massa) (NLT 362/92 e EN 12697-17) 1ª 

amostra. 

Identificação 
NLT -362 /92 
Seco (%) 200 

voltas 
Média (%) 

NLT -362 /92 
Húmido 

(imersão a 
35ºC) (%) 

Média (%) 
EN 12697-17 
(300 voltas) 

Média (%) 
 

MBF1 

8,84 

8,26 

--- --- 11,57 

11,88 

7,71 --- --- 12,67 

8,38 --- --- 11,34 

8,11 --- --- 11,93 

--- --- --- --- 11,91 

--- --- 16,40 

13,64 

--- --- 

--- --- 13,28 --- --- 

--- --- 13,51 --- --- 

--- --- 11,35 --- --- 

MBF2 

21,07 

21,07 

--- --- 100 

73,38 

25,22 --- --- 47,36 

4,80 --- --- 40,65 

33,20 --- --- 78,86 

--- --- --- --- 100 

--- --- 100 

100 

--- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

MBF4 

41,90 

24,49 

--- --- 57,25 

37,39 

14,24 --- --- 23,33 

17,14 --- --- 25,48 

24,68 --- --- 43,50 

--- --- --- --- 37,36 

--- --- 65,26 

41,42 

--- --- 

--- --- 52,37 --- --- 

--- --- 10,73 --- --- 

--- --- 37,32 --- --- 

MBF5 

100 

62,87 

--- --- 100 

100 

53,21 --- --- 100 

47,54 --- --- 100 

50,71 --- --- 100 

--- --- --- --- 100 

--- --- 100 

100 

--- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 
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Quadro A. 2 - Resultados obtidos no ensaio cântabro: perda de partículas (% em massa) (NLT 362/92 e EN 12697-17) 2ª 

amostra. 

Identificação 
NLT -362 /92 
Seco (%) 200 

voltas 
Média (%) 

NLT -362 /92 
Húmido 

(imersão a 
35ºC) (%) 

Média (%) 
EN 12697-17 
(300 voltas) 

Média (%) 
 

MBF1 

12,03 

11,67 

--- --- 20,06 

19,13 

12,69 --- --- 20,95 

10,99 --- --- 17,75 

10,96 --- --- 19,15 

--- --- --- --- 17,76 

--- --- 56,82 

41,26 

--- --- 

--- --- 37,28 --- --- 

--- --- 34,57 --- --- 

--- --- 36,36 --- --- 

MBF2 

24,33 

24,34 

--- --- 100 

74,62 

21,96 --- --- 72,96 

25,07 --- --- 72,53 

26,02 --- --- 49,25 

--- --- --- --- 78,36 

--- --- 100 

100 

--- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

MBF4 

11,15 

7,05 

--- --- 17,66 

13,85 

5,67 --- --- 16,25 

4,44 --- --- 8,52 

6,92 --- --- 13,82 

--- --- --- --- 12,98 

--- --- 100 

100 

--- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

MBF5 

8,06 

8,35 

--- --- 8,65 

16,97 

19,11 --- --- 50,34 

2,62 --- --- 3,95 

3,63 --- --- 4,55 

--- --- --- --- 17,35 

--- --- 100 

100 

--- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 

--- --- 100 --- --- 
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Quadro A. 3 - Resultados da avaliação das características Marshall dos provetes após 7 dias de cura (EN 12697-34, com 

imersão a 35°C) 

Identificação 
(1) 

Grandeza Uni. Valores obtidos 

MBF1 

Estabilidade  
Provete 

(kN) 
5,1 5,6 5,3 5,2 

Média 5,3 

Deformação 
Provete 

(mm) 
2,0 2,2 1,9 1,9 

Média 2,0 

Deformação 
tangencial 

Provete 
(mm) 

1,2 1,2 1,2 1,1 

média 1,2 

Quociente 
Marshall 

Provete (kN/m
m) 

2,5 2,5 2,8 2,8 

Média 2,6 

MBF2 

Estabilidade 
da mistura  

Provete 
(kN) 

2,8 2,5 2,3 2,5 

Média 2,5 

Deformação 
Provete 

(mm) 
1,9 2,3 2,6 1,9 

Média 2,2 

Deformação 
tangencial 

Provete 
(mm) 

1,2 1,4 1,6 1,2 

Média 1,3 

Quociente 
Marshall 

Provete (kN/m
m) 

1,5 1,1 0,9 1,3 

Média 1,2 

MBF4 

Estabilidade 
da mistura  

Provete 
(kN) 

5,6 6,6 3,5 1,5 

Média 4,3 

Deformação 
Provete 

(mm) 
1,8 1,5 2,2 0,5 

Média 1,5 

Deformação 
tangencial 

Provete 
(mm) 

1,0 0,9 1,3 0,3 

Média 1,5 

Quociente 
Marshall 

Provete (kN/m
m) 

3,2 4,5 1,6 2,9 

Média 3,1 

MBF5 

Estabilidade 
da mistura  

Provete 
(kN) 

2,5 6,4 2,2 2,0 

Média 3,3 

Deformação 
Provete 

(mm) 
2,0 2,2 1,8 2,2 

Média 2,0 

Deformação 
tangencial 

Provete 
(mm) 

1,2 1,3 1,2 1,6 

Média 1,3 

Quociente 
Marshall 

Provete (kN/m
m) 

1,3 3,0 1,3 0,9 

Média 1,6 
Legenda: (1) - Não foi possível obter provetes íntegros da mistura MBF3 

 

Quadro A. 4 - Resultados do ensaio de sensibilidade da água (EN 12697-12) 

Identificação (1) Parâmetros Uni. Provetes “a seco” Provetes “imersos 

MBF1 
ITS (kPa) 358,00 448 319 180 178 140 

ITSmédio (kPa) 380 170 

ITSR (%) 45 

MBF2 
ITS (kPa) 38,60 49,98 48,49 35,40 33,80 34,90 

ITSmédio (kPa) 50 30 

ITSR (%) 60 

MBF4 
ITS (kPa) 290,00 305,00 351,00 109,00 130,00 143,00 

ITSmédio (kPa) 320 130 

ITSR (%) 41 

MBF5 
ITS (kPa) 36,91 30,71 39,37 69,10 49,00 37,50 

ITSmédio (kPa) 40 10 

ITSR (%) 25 
LEGENDA: ITS– valor médio da resistência à tração indireta dos provetes “imersos” e dos provetes “a seco”; ITSR - resistência conservada 

em tração indireta (1) - Não foi possível obter provetes íntegros da mistura MBF3 
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ANEXO 2 – Avaliação do comportamento in situ das misturas 

betuminosas aplicadas a frio e de reparação rápida  
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Quadro A. 5 - Avaliação das misturas betuminosas a frio de reparação rápida, in situ (aplicação em condições de chuva). 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1,25 1 2 1 1 1,25 1 2 1 1 1,25

0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 3 mm 2 mm 5 mm 6 mm 16 mm 12 mm 15 mm 24 mm 16 mm 12 mm 15 mm 24 mm 17 mm 12 mm 16 mm 26 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 3 4 4 3,75 4 3 4 4 3,75 4 3 4 4 3,75 3 3 4 4 3,5 3 3 4 4 3,5

Pelada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Desagregação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,75 3 3 3 2 2,75

Traballhabilidade 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2,5 2 3 2 3 2,5 2 3 2 3 2,5

5 mm 3 mm 2 mm 1 mm 5 mm 3 mm 5 mm 1 mm 8 mm 3 mm 7 mm 1 mm 8 mm 4 mm 7 mm 1 mm 8 mm 5 mm 8 mm 3 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 3 4 3 3,5 4 3 4 3 3,5 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2,75 3 2 3 3 2,75

Pelada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Desagregação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2,5 2 2 3 3 2,5

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,75 4 3 4 4 3,75 4 3 4 4 3,75 4 3 4 4 3,75

4 4 3 3 3,5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2,5 2 3 3 2 2,5 2 3 3 2 2,5

0 mm 0 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm 2 mm 3 mm 7 mm 5 mm 2 mm 8 mm 7 mm 5 mm 3 mm 8 mm 7 mm 5 mm 3 mm 9 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 3 3,75 4 4 4 3 3,75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pelada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desagregação 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,75 2 3 2 3 2,5 2 3 2 3 2,5

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3,5 3 4 3 4 3,5

2 3 3 3 2 2 1 2 1,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 mm 5 mm 4 mm 3 mm 10 mm 12 mm 13 mm 8 mm 15 mm 16 mm 17 mm 16 mm 15 mm 16 mm 18 mm 18 mm 16 mm 16 mm 18 mm 18 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 3 3,75 4 4 4 3 3,75 3 3 4 4 3,5 3 3 4 4 3,5 3 2 2 3 2,5

Pelada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Desagregação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,75 2 3 3 3 2,75 2 3 3 2 2,5

Ondulação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3,75 3 4 4 4 3,75 3 4 4 4 3,75

3 3 3 4 3 2 3 3 2,75 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1,5

2 mm 9 mm 2 mm 0 3 mm 11 mm 4 mm 2 mm 11 mm 15 mm 6 mm 7 mm 11 mm 16 mm 6 mm 8 mm 19 mm 22 mm 11 mm 10 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2,5 2 2 3 3 2,5 2 2 2 2 2

Pelada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2,75

Desagregação 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2,25 2 2 1 2 1,75 2 2 1 2 1,75

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,99 3,999 3,999 3,9993,999 3,999 3,999 3,999

21 de Junho de 2012
Média

9 Agosto de 2012
Média

Assentamento (Profundidade) 3,25

MBF4

Categorias
10 de Abril de 2012

Média
18 de Abril de 2012

Média

MBF5

3,999 3,999 3,999 3,999

21 de Junho de 2012
Média

9 Agosto de 2012
Média

Assentamento (Profundidade) 2,75

MBF3

Categorias
10 de Abril de 2012

Média
18 de Abril de 2012

Média

Média

Assentamento (Profundidade)

3,999 3,999 3,999 3,999

Categorias
10 de Abril de 2012

Média
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012

Média
9 Agosto de 2012

MBF2

Média
9 Agosto de 2012

Média

Assentamento (Profundidade)

3,999 3,999 3,999 3,999

Categorias
10 de Abril de 2012

Média
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012

MBF1

Média
9 Agosto de 2012

Média

Assentamento (Profundidade)

1,333 1,333 1,333 1,333

Categorias
10 de Abril de 2012

Média
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012 27 novembro de 2012

Média

1,333

27 novembro de 2012
Média

3,999

27 novembro de 2012
Média

3,999

27 novembro de 2012
Média

3,999

27 novembro de 2012
Média

3,999
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Quadro A. 6 - Avaliação das misturas betuminosas a frio de reparação rápida, in situ (aplicação em condições de tempo seco). 

 

Média

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 mm 16 mm 23 mm 25 mm 19 mm 19 mm 23 mm 26 mm 19 mm 20 mm 26 mm 26 mm 19 mm 20 mm 26 mm 26 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3,5 4 3 4 3 3,5 3 2 4 3 3

Pelada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desagregação 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2,5 2 3 3 2 2,5 2 3 3 2 2,5

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 1,333 1,333 1,333 1,333

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

1 1 1 1 1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

51 mm 43 mm 43 mm 42 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 4 4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Pelada 4 4 4 4 4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Desagregação 4 4 4 4 4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Ondulação 3 3 3 3 3 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Traballhabilidade 3,999

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1,5 1 2 1 2 1,5

8 mm 7 mm 10 mm 12 mm 11 mm 10 mm 12 mm 12 mm 13mm 12 mm 13 mm 12 mm 14 mm 12 mm 13 mm 12 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,5 3 3 4 4 3,5 3 3 4 4 3,5

Pelada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desagregação 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,75 4 3 4 3 3,5 4 3 4 3 3,5

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,999 3,999 3,999

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 mm 20 mm 20 mm 21 mm 23 mm 21 mm 21 mm 21 mm 25 mm 23 mm 22 mm 21 mm 25 mm 23 mm 22 mm 21 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,5 3 2 4 4 3,25 3 2 4 3 3

Pelada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Desagregação 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,75

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,999 3,999 3,999

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exudação 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 mm 25mm 26 mm 25 mm 28 mm 29 mm 28 mm 29 mm 28 mm 33 mm 32 mm 29 mm 28 mm 33 mm 34 mm 31 mm

Desagregação da margem 

(Perimetro afetado)
4 4 4 4 4 2 3 3 3 2,75 2 2 3 3 2,5 2 2 3 3 2,5

Pelada 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,5 3 3 4 4 3,5 3 3 4 4 3,5

Desagregação 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ondulação 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Traballhabilidade 3,999 3,999 3,999 3,999

3,999

27 novembro de 2012

3,999

27 novembro de 2012
Média

3,999

27 novembro de 2012

1,333

27 novembro de 2012
Média

27 novembro de 2012
Média

Média

Assentamento (Profundidade)

3,999 3,999 3,999

MBF4

Categorias
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012

Média
9 de Agosto de 2012

9 de Agosto de 2012

MBF5

Assentamento (Profundidade)

3,999 3,999 3,999

Categorias
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012

Média

Assentamento (Profundidade)

3,999 3,999 3,999

MBF2

Categorias
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012

Média
9 de Agosto de 2012

9 de Agosto de 2012

MBF3

Média

Assentamento (Profundidade)

3,999

MBF1

Categorias
18 de Abril de 2012

Média
21 de Junho de 2012

Média

1,333 1,333 1,333

Categorias
18 de Abril de 2012 21 de Junho de 2012

Média
9 de Agosto de 2012

Assentamento (Profundidade)
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Ficha de avaliação in situ (misturas betuminosas de reparação rápida a frio) 

Nª da reparação:__________EN 4 – Km_21.5  Sentido Norte/Sul 

Indicador / escala 4 3 2 1 

Exsudação (área afetada)     

Assentamento (profundidade)     

Desintegração dos bordos 
(perímetro afetado) 

    

Desagregação     

Ondulação (Deformação 
máxima) 

    

Pelada (área afetada)     

Trabalhabilidade  

 

Indicador / escala 4 3 2 1 

Exsudação (área afetada) 0% a 10% 10 a 30% 30% a 60% > 60% 

Assentamento (profundidade) Não mensurável < 6,4 mm 6,4 a 12,5 mm > 12,5 mm 

Desintegração dos bordos 
(perímetro afetado) 

0% a 10% 10 a 30% 30% a 60% > 60% 

Desagregação Não existente 
Perda de finos à 

superfície 

Perda de 
partículas 
maiores à 
superfície 

Perda de 
partículas em 
profundidade 

Ondulação (Deformação 
máxima) 

Não mensurável < 12,5 mm 12,5 a 25 mm > 25 mm 

Pelada (área afetada) 0% 0% a 30% 30% a 60% ≥ 60% 

Trabalhabilidade Boa Razoável Má 

 

 Exsudação de betume (bleeding) – avaliação, por inspeção visual, da percentagem de aglutinante libertado à superfície de cada 

quadrante; 

 Assentamento (dishing) – medição da profundidade máxima da zona reparada em cada quadrante, com uma régua de cerca de 

1 metro de comprimento colocada perpendicularmente ao sentido do tráfego; 

 Desintegração dos bordos (edge disintegration) – avaliação, por inspeção visual, da percentagem de fissuras ao longo do 

perímetro da zona intervencionada em cada quadrante; 

 Desagregação da mistura (ravelling) – avaliação, por inspeção visual, da perda de partículas à superfície, tendo em conta as suas 

dimensões e profundidade afetada; 

 Ondulação (shoving) - medição da diferença máxima entre cotas da superfície, com uma régua de cerca de 1 metro de 

comprimento; 

 Pelada (missing patch) - avaliação, por inspeção visual, da percentagem da superfície reparada afetada pelo desprendimento de 

material. 
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Quadro A. 7 - Avaliação das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, in situ – aplicação com chuva, evolução de 

abril a novembro de 2012 

ID Fotos (abril) Fotos (novembro) Observações 

MBF1 

  

Desempenho 70,83% 

A mistura apresentou um 
assentamento considerável, 
podendo estar associado à 
profundidade, de 8 cm que 

manifestava a zona a ser 
intervencionada, ultrapassando 

claramente a camada superficial. 

MBF2 

  

Desempenho 75,00% 

Verificou-se uma ondulação 
elevada, indicando um possível 

excesso de mistura aplicada, face 
ao volume da zona a ser 

intervencionada (4 cm de 
profundidade). 

 

MBF3 

  

Desempenho 80,62% 

Observou-se uma ondulação 
elevada, podendo ser justificada 
com base nas razões atribuídas à 

MBF2. 

MBF4 

  

Desempenho 68,75% 

A mistura apresentou um elevado 
assentamento e considerável 
desagregação nas margens. 

MBF5 

  

Desempenho 63,12% 

O agregado não se encontrava 
totalmente revestido de betume, 
sendo inclusive a única mistura a 

apresentar tal anomalia. 

A mistura apresentava uma elevada 
desagregação, nomeadamente nas 

margens, comparativamente às 
restantes misturas. Observou-se 

um elevado assentamento, apesar 
dos 4 cm de profundidade da zona 

intervencionada. 
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Quadro A. 8 - Avaliação das misturas betuminosas de reparação rápida a frio, in situ, aplicação com tempo seco, evolução 

de abril a novembro de 2012. 

ID Fotos (abril) Fotos (novembro) Observações 

MBF1 

  

Desempenho 70,83% 
 

A mistura manifestou um 
assentamento considerável. 

Identificou-se também a presença 
de agregados que não estão 

totalmente revestidos de ligante. 

MBF2 

  

 
Desempenho não avaliada%. 

 
A mistura MBF2, não foi avaliada, 

dado que se verificou uma 
intervenção no local, não 

controlada, sendo visíveis agregados 
de grandes dimensões, claramente 

distintos dos que constituem a 
mistura em apreço. 

 

MBF3 

  

 
Desempenho 86,25% 

 
A mistura MBF3 apresentou o 

melhor desempenho, de todas as 
misturas betuminosas de reparação 

rápida. 

MBF4 

  

 
Desempenho 78,75% 

 
Observou-se um elevado 

assentamento e desintegração nas 
margens. 

MBF5 

  

Desempenho 75,00% 
 

À semelhança do que se verificou na 
MBF5 aplicada com chuva, 
observou-se uma elevada 
desagregação e desintegração nas 
margens.  
Verificou-se também um elevado 
assentamento. 
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Figura A. 1 - Desempenho global das misturas- avaliação em 18 abril de 2012 

 

 

Figura A. 2 - Desempenho global das misturas – avaliação em 21 de junho de 2012 

 

 

Figura A. 3 - Desempenho global das misturas avaliação em 9 de agosto de 2012 

 

79,35

83,12

88,12

92,50

77,08

0 20 40 60 80 100

Desempenho (%)

M
is

tu
ra

s 
d

e
 r

e
p

ar
aç

ão
 r

áp
id

a

Após duas semanas da sua aplicação "molhado"

MBF1

MBF2

MBF3

MBF4

MBF5

70,62

76,25

81,87

78,75

72,70

0 20 40 60 80 100

Desempenho (%)

M
is

tu
ra

s 
d

e
 r

e
p

ar
aç

ão
 r

áp
id

a

Após dois meses da sua aplicação "molhado"

MBF1

MBF2

MBF3

MBF4

MBF5

68,12

75,00

80,62

75,00

70,83

0 20 40 60 80 100

Desempenho (%)

M
is

tu
ra

s 
d

e
 r

e
p

ar
aç

ão
 r

áp
id

a

Após quatro meses da sua aplicação "molhado"

MBF1

MBF2

MBF3

MBF4

MBF5



 

97 

 

Figura A. 4 - Desempenho global das misturas avaliação em 27 de novembro de 2012 

 

 

Figura A. 5 - Desempenho global das misturas em 18 de abril de 2012. 

 

 

Figura A. 6 - Desempenho global das misturas em 21 de junho de 2012 
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Figura A. 7 - Desempenho global das misturas em 9 de agosto de 2012. 

 

 

Figura A. 8 - Desempenho global das misturas em 22 de novembro de 2012 
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Quadro A. 9 - Dimensões da zona intervencionada 

ID 

Dimensão da zona 

intervencionada (aplicação em 

período molhado) 

Profundidade 

(cm) 

Dimensão da zona 

intervencionada (aplicação em 

período seco) 

Profundidade 

(cm) 

MBF1 

 

8,0 

 

4,8 

MBF2 

 

4,0 

 

9,5 

MBF3 

 

4,2 

 

4,0 

MBF4 

 

4,3 

 

4,2 

MBF5 

 

4,0 

 

6,2 

80 cm 

36 cm  

90 cm 

40 cm 

60 cm 

50 cm 

40 cm  

80 cm  

57 cm  

72 cm  

50 cm  

64 cm  

51 cm  

84 cm  

58 cm  

67 cm  

64 cm  

61 cm  

77 cm 

40 cm  
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