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Resumo
A auscultação dos pavimentos é uma importante fonte de informação sobre o estado de conservação
destes, permitindo organizar as ações necessárias ao planeamento das estratégias de intervenção no
âmbito dos sistemas de gestão dos pavimentos.

A presente dissertação tem o objetivo de avaliar a eficiência da reabilitação do atrito e da
irregularidade longitudinal, importantes características de superfície dos pavimentos, através da
utilização das técnicas de microaglomerado betuminoso a frio e de projeção de granalha de aço.
Estas foram utilizadas em camadas de desgaste de betão betuminoso e de betão armado contínuo.
Com a informação disponível foi ainda analisada a respetiva durabilidade destas técnicas.

Será apresentado um caso de estudo de beneficiação de pavimento rodoviário, onde foram aplicadas
estas técnicas. As características da superfície da camada de desgaste, em betão betuminoso e em
betão de cimento, foram avaliadas antes e depois das reabilitações, recorrendo à medição do
Coeficiente de Atrito Transversal e do Índice de Irregularidade Longitudinal.

A análise à informação recolhida mostra que a aplicação das técnicas para reabilitação do atrito e da
regularidade longitudinal melhorou estas características. O acréscimo do Coeficiente de Atrito
Transversal médio obtido com a aplicação destas técnicas foi de 65 % e 71 %, respetivamente. Com
o decorrer do tempo, e para os materiais encontrados, o microaglomerado betuminoso a frio
apresentou mais durabilidade. O decréscimo do Índice de Irregularidade Longitudinal médio obtido
com a aplicação de microaglomerado foi de 55 %, permanecendo conforme decorridos 2 anos.

Palavras – chave

Estrada, Pavimento, Características de superfície, Atrito, Irregularidade longitudinal, Reabilitação

V

VI

Abstract
The pavement’s quality control is an important source of data concerning their preservation state,
allowing to organize the necessary actions to plan intervention strategies in the pavement’s
management systems context.

The present dissertation aims the rehabilitation efficiency assessment of skid resistance and
longitudinal unevenness, which are important characteristics of pavement’s surface, through the
application of cold micro-asphalt and abrasive shot-blasting process techniques. These were applied
to asphalt and concrete pavements. With the information available it was also analyzed the
techniques’ durability.

It will be presented a pavement rehabilitation case study, where these techniques were applied. The
surface characteristics, on asphalt and concrete pavements, were monitored before and after the
rehabilitation campaigns, by means of the International Roughness Index and the Coefficient of
Friction.

The analysis of the collected data shows that the application of the techniques for the rehabilitation of
skid resistance and longitudinal unevenness made an improvement of these characteristics. The
average increase of the Coefficient of Friction obtained with the application of these techniques was
65 % and 71 %, respectively. Over time, and for the materials found, the cold micro-asphalt presented
more durability. The average decrease of the International Roughness Index obtained with the
application of cold micro-asphalt was 55 %, remaining in the threshold after 2 years.

Keywords

Road, Pavement, Surface characteristics, Skid resistance, Longitudinal unevenness, Rehabilitation
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1 – Introdução
1.1 – Enquadramento e motivação
As infraestruturas rodoviárias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das
sociedades, atendendo a que grande parte da mobilização de pessoas, bens e mercadorias é
realizado através das suas vias de comunicação. Portugal assistiu nas últimas três décadas a um
grande crescimento do seu património rodoviário, que pelo aumento da qualidade da sua rede de
estradas passou a assegurar a circulação de veículos de forma mais segura, económica, competitiva
e sustentável. Os pavimentos, por ação de vários fatores, degradam-se sendo o tráfego de veículos
pesados um dos que mais contribui para esta deterioração, assistindo-se à necessidade de
reabilitação. A reabilitação e manutenção da rede garantem determinados padrões de qualidade,
prevenindo que o pavimento entre num estado de degradação tal que o leve à ruína. A conservação
de pavimentos, segundo alguns organismos, são todas as ações de reabilitação ligeira, manutenção
preventiva e de rotina que não produzem incremento na capacidade estrutural do pavimento (Geiger,
2005). A implementação estruturada de Sistemas de Gestão de Pavimentos (SGP) ao longo do ciclo
de vida das infraestruturas pretende dar o melhor enquadramento às ações de conservação e
reabilitação, com base na auscultação da rede, e atendendo a critérios económicos que respeitem
igualmente outros princípios inerentes à aplicação de um modelo de economia circular, como por
exemplo fatores ambientais. A possibilidade de agora poder aplicar de forma mais efetiva a
intervenção certa, no momento certo, no devido segmento de gestão, é uma das grandes vantagens
dos SGP (Santos et al., 2006).

O aumento da consciência social dos efeitos da construção, operação e manutenção de
infraestruturas rodoviárias levou a novas preocupações nas administrações de infraestruturas de
transporte, traduzidas pela implementação de técnicas mais sustentáveis e amigas do ambiente
(Gransberg et al., 2014). É o caso da aplicação de microaglomerado betuminoso a frio (MBF) e a
projeção de granalha de aço (PGA), que se pode considerar serem técnicas com enquadramento
nesta tendência.

A aplicação de MBF é uma técnica que tem associadas inúmeras características que a enquadram
como uma solução cada vez mais sustentável e estudos sugerem que futuras melhorias na tecnologia
poderão levar ainda a mais vantagens económicas e ambientais (Takamura et al., 2001). Atualmente,
comparativamente a outras técnicas de reabilitação, esta técnica consome menos materiais, tem
menor necessidade de transporte dos mesmos diminuindo, consequentemente, o consumo de
combustível (AppaRoa et al., 2013). A técnica tem emissões reduzidas durante a intervenção,
contribuindo de forma muito positiva para isso a diminuição dos atrasos e congestionamentos no
trânsito originados pelos trabalhos na via (Johnson et al., 2007). Além disso, como técnica aplicada a
frio, os fumos nocivos e poluição associados são minorados (AppaRoa et al., 2013). O acabamento
da superfície tratada com MBF tem uma textura mais fechada, reduzindo o ruído gerado pela
circulação de veículos (Hicks et al., 1997). A Figura 1.1 apresenta a pegada ambiental da aplicação
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de MBF, bastante menor quando comparada às técnicas que recorrem a misturas betuminosas a
quente (Takamura et al., 2001).
Energia
Mistura betuminosa
a quente

1,00

0,50

Matéria-prima

Emissões
0,00

Potenciais
efeitos na saúde

Risco potencial

Mistura betuminosa
a quente modificada

MBF

Figura 1.1 – Pegada ambiental de aplicação de MBF vs. Misturas betuminosas a quente (adaptado de
Takamura et al., 2001)

A PGA é também uma das técnicas mais sustentáveis utilizada na reabilitação da superfície de
pavimentos. A reabilitação com esta técnica ocorre sem consumo adicional de betumes ou
agregados, onde o único derivado de petróleo consumido é o combustível do veículo no qual está
acoplado a granalhadora (Gransberg, 2009), tornando-a assim imune à flutuação da valorização do
petróleo. Nas intervenções com PGA são reciclados todos os materiais utilizados (Bennett, 2007)
num processo livre de pó, no qual os detritos produzidos não são mais perigosos do que os
resultantes nas típicas fresagens de betão betuminoso (BB) ou de betão de cimento, tratando-se os
resíduos de forma idêntica (Gransberg, 2009). Uma das suas grandes vantagens é o desempenho na
presença de temperaturas ambiente demasiado baixas que impossibilitam a aplicação de misturas
betuminosas, sendo igualmente atrativa a sua utilização em zonas onde os agregados de qualidade
sejam escassos (Gransberg, 2009). É uma técnica menos ruidosa comparativamente a outras
técnicas de reabilitação da superfície de pavimentos.

Os custos de aplicação de MBF e PGA são reconhecidamente inferiores aos de execução de uma
nova camada de desgaste em betão betuminoso (BB), por menos espessa que esta seja. A rapidez
de aplicação destas técnicas confere-lhes vantagens económicas e de segurança. Face à celeridade
de

execução

a

abertura

ao

serviço

é

bastante

rápida,

reduzindo-se,

considerável

e

consequentemente, o risco de acidentes (Chelliah et al., 2003). A utilização de MBF melhora
potencialmente as condições de segurança, tanto para os utilizadores da infraestrutura rodoviária
assim como para os próprios trabalhadores em obra, face à minimização do tempo em que o tráfego
é interrompido para intervenções de reabilitação, conseguido graças à cura rápida do MBF
(Gransberg et al., 2014). O potencial para ocorrência de doenças ocupacionais e acidentes é
reduzido em 63 % com esta técnica (Uhlman et al., 2010). No caso do MBF os fumos nocivos
libertados e a poluição associada é reduzida por não ser aplicado a quente, sendo este efeito
praticamente nulo para a PGA.

A evolução da tecnologia e o crescente domínio dos materiais permitiram o avanço das técnicas
utilizadas, dando lugar a práticas mais específicas e adequadas às necessidades de conservação dos
pavimentos. O progresso tecnológico contribuiu para o aparecimento de novas técnicas que, assim
como para as técnicas já existentes, visam a redução de custos e de impacte ambiental. O
2

desenvolvimento também se fez sentir nos equipamentos de auscultação aos pavimentos. Estes
permitem hoje a identificação quase imediata de situações passíveis de reabilitação, possibilitando a
prevenção do pavimento proceder para estados de degradação tais, que obrigariam a intervenções
profundas.

A informação, armazenada em bases de dados, é dos ativos mais importantes numa qualquer
organização de gestão, sendo utilizada para monitorizar o desempenho dos ativos assim como os
diferentes sistemas de gestão. A gestão de ativos é um processo sistemático para manter, melhorar,
e operar ativos economicamente (Galehouse et al., 2003). No caso dos pavimentos, tem-se o SGP
que consideram, igualmente, as degradações observadas à superfície do pavimento, atribuindo-lhes
coeficientes de ponderação relativos à densidade de ocorrência e à gravidade respetiva (Santos et
al., 2006; Branco et al., 2016). Os resultados das medições são tipicamente utilizados nos SGP com o
objetivo último de constituírem a informação de base ao estabelecimento de programas de
manutenção adequados ao estado da rede e enquadrados nos orçamentos que as entidades
gestoras dispõem (PIARC, 2013). Assim os SGP estabelecem a realização de campanhas de
auscultação ao pavimento, tornando possível o conhecimento da evolução das suas degradações e
permitindo a elaboração de um programa de intervenções.

A Figura 1.2 mostra os principais tipos de abordagem dos SGP – a pró-ativa e a reativa. A vertente
pró-ativa, também conhecida por preventiva ou de conservação, assenta na manutenção preventiva,
reabilitação ligeira (não estrutural) e alguma manutenção de rotina implementada com o propósito de
retardar a deterioração e restabelecer a funcionalidade do pavimento (Geiger, 2005). A natureza
reativa do tradicional “o pior primeiro” está patente na abordagem reativa, que só atua quando o
pavimento atinge a ruína (Gransberg, 2009). Estudos comprovam que um SGP robusto “apoiará os
decisores a abordar a questão relacionada com os custos de conservação de estradas da seguinte
forma: agora com um custo baixo ou mais tarde com um custo muito mais elevado” (Wang et al.,
2010).

Instante ideal para ação

Qualidade do pavimento

Excelente
Ações de prevenção
(abordagem pró-ativa)

Pavimento original
Bom

Razoável

40 % de perda de qualidade

75 % da vida útil alcançada

Aplicando 1 € em
conservação aqui...
... elimina ou atrasa
custos de 6 € a 10 €
em reabilitação ou
reconstrução aqui
(abordagem reativa).

Pobre
40 % de perda de qualidade

Muito pobre
12 % de vida
útil restante
Ruína
5

10

15

20

Tempo (anos)
Figura 1.2 – Abordagem pró-ativa versus abordagem reativa (adaptado de Galehouse et al., 2003)
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O atrito e a irregularidade longitudinal como características de superfície de carácter funcional são de
reconhecida importância para a circulação de veículos e respetivos condutores, estando o atrito
relacionado com a segurança e a irregularidade longitudinal com o conforto. Estas características são
tidas em consideração/avaliação nos Planos de Controlo de Qualidade (PCQ), instrumentos dos
SGP.

Assim, é preponderante conhecer, nas condições reais experimentadas pelos pavimentos, a
eficiência de cada uma destas técnicas, tendo em linha de conta a característica de superfície afetada
e o tipo de camada de desgaste em causa. O período de via útil de cada intervenção com recurso a
estas técnicas é, também, importante quantificar para, no caso de ser necessário, realizar ajustes nos
SGP.

1.2 – Objetivos e metodologia
A presente dissertação tem como objetivo avaliar a eficiência de implementação das técnicas de MBF
e PGA na reabilitação das características de superfície do pavimento – atrito e irregularidade
longitudinal – atendendo à sua durabilidade/longevidade avaliada em condições reais de solicitação
pelo tráfego e condições ambientais. Considera-se que é importante conhecer a realidade destas
técnicas de reabilitação funcional, face à dualidade que existe entre custo (monitorizações,
manutenções e reabilitações) e benefício (segurança, conforto, economia). Este tipo de conhecimento
é importante para as administrações da infraestrutura na medida em que contribui para a validação e
justificação da tomada de decisões melhorando e incrementando a eficácia da despesa orçamental
perante a necessidade de manter em boas condições a infraestrutura com um orçamento limitado.

A avaliação baseou-se em auscultações das características da superfície do pavimento de uma
autoestrada selecionada como caso de estudo, realizadas antes e depois das intervenções para
reabilitação do atrito e da irregularidade longitudinal. Das auscultações resultou uma extensa
quantidade de dados que foram analisados segundo a técnica aplicada, o tipo de camada de
desgaste em que decorreu a auscultação/intervenção e a característica de superfície em causa. A
informação foi analisada por lotes tendo em conta os fatores de diferenciação referidos, associando a
estes uma análise estatística sobre a frequência/percentagem de ocorrência, em termos de média e
desvio padrão, para a informação recolhida nas auscultações pré e pós intervenções.

1.3 – Estrutura
A presente dissertação desenvolve-se em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo é efetuado o
enquadramento e definem-se os objetivos do trabalho. Ainda neste é feita uma breve referência à
metodologia utilizada na análise da informação recolhida nas auscultações.

O capítulo 2, que aborda a reabilitação de pavimentos, inicia-se com a descrição dos principais tipos
de degradações que afetam o estado e qualidade dos pavimentos. Posteriormente são apresentados
os indicadores de estado de conservação dos pavimentos que integram os PCQ das administrações
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das infraestruturas rodoviárias e os métodos associados à sua avaliação. Ainda nesta apresentação
inicial, é realizada uma abordagem às técnicas de reabilitação, no domínio quer estrutural quer
funcional, alargando-se o desenvolvimento à reabilitação das características de superfície analisadas
nesta dissertação.

No capítulo 3 descreve-se a metodologia utilizada na análise do efeito da aplicação das técnicas de
reabilitação das características de superfície, com base no coeficiente de atrito transversal (CAT) e no
Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI – International Roughness Index), tendo em conta os
resultados das auscultações antes e após a aplicação das técnicas de MBF e de PGA. A
apresentação da via também é concretizada neste capítulo, começando por se enquadrar a
infraestrutura segundo os parâmetros de caracterização de infraestruturas rodoviárias do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, (IMT). Realiza-se uma breve abordagem às suas fases de construção,
detalhando-se o seu perfil transversal, as suas estruturas de pavimento, associando-lhe o tráfego
médio diário anual (TMDA). É também efetuada a caracterização, de carácter estrutural, com base
em ensaios com recurso ao defletómetro de impacto (FWD – Falling Weight Deflectometer). Ainda
neste capítulo é efetuada a descrição dos ensaios de auscultação para aferição do CAT e do IRI e
dos equipamentos a que se recorreram para concretizar as campanhas de auscultação. É também
apresentado o cronograma das intervenções por característica auscultada e respetiva expressão na
infraestrutura, indicando-se as relações entre a extensão de via pré auscultada e posteriormente
intervencionada. Na parte final do capítulo são detalhadas as técnicas de reabilitação utilizadas,
abordando-se os procedimentos preparatórios para cada uma delas assim como os de operação,
discriminando-se as circunstâncias em que as mesmas foram aplicadas.

O início do capítulo 4 aborda a caracterização do CAT, realizada a partir dos dados recolhidos, na
sua maioria, com o equipamento SCRIM – Sideways Coefficient Routine Inspection Machine. Para a
caracterização do IRI procedeu-se de forma semelhante, sendo a auscultação da superfície realizada
com perfilómetro a laser. Neste capítulo é concretizada a análise da eficiência e durabilidade das
reabilitações realizadas com recurso às técnicas de MBF e PGA, tanto para o CAT como para o IRI,
procurando-se comparar os resultados obtidos com recurso a histogramas de frequência, antes e
após as intervenções de reabilitação e nos resultados devolvidos pelas auscultações realizadas um
longo período após as intervenções. É também realizada a análise comparativa em termos de média
e desvio padrão dos dados obtidos pré e pós intervenções. Posteriormente é efetuada uma análise da
relação, em termos de média e de desvio padrão, para o CAT e para o IRI, dos resultados antes e
após intervenções. Também neste capítulo é realizada a análise do efeito do TMDA relativo a
veículos pesados (TMDAp) no CAT e no IRI e é sugerida uma relação linear entre a variação, para o
CAT e para o IRI, em função do valor inicial de pré intervenção.

Por último, no capítulo 5, é feita uma síntese do trabalho com enfoque nas principais conclusões
alcançadas a partir do acompanhamento do caso de estudo e análise dos dados reunidos,
concentrando-as no segmento das características de carácter funcional dos pavimentos e respetivos
equipamentos de auscultação. No final do capítulo são realçados temas que, no âmbito da temática
do presente trabalho, poderão ter interesse no desenvolvimento de novos trabalhos no futuro.
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2 – Reabilitação de pavimentos
2.1 – Âmbito e enquadramento da reabilitação
Com a deterioração e consequente degradação do pavimento ao longo do tempo, são necessárias
ações de reabilitação adequadas, tanto ao nível funcional como ao nível estrutural, para manter o
bom desempenho da rede rodoviária, em termos de uma circulação económica, confortável e em
segurança dos seus utilizadores. Na reabilitação funcional o objetivo é recuperar ou preservar as
características de superfície do mesmo, enquanto na reabilitação estrutural as intervenções procuram
repor, manter ou melhorar a capacidade estrutural dos pavimentos, conseguindo-se em simultâneo a
melhoria das características superficiais.

O reforço e a reconstrução são ações bastante comuns na reabilitação estrutural de pavimentos. Na
reconstrução são removidas as camadas existentes degradadas com recurso a fresagem e
executadas novas camadas, viabilizando-se por vezes a reutilização/reciclagem dos materiais
constituintes do pavimento existente. O reforço estrutural, normalmente associado à necessidade de
aumentar a capacidade de carga do pavimento face ao aumento de tráfego, traduz-se na aplicação
de uma ou mais camadas novas sobre o pavimento existente.

A reabilitação funcional pode envolver uma variedade de tratamentos, técnicas e reparações do
pavimento (Galehouse et al., 2003), para restituir ou preservar as características de superfície deste
sem necessariamente ser incrementada a capacidade de carga. Contudo, há intervenções
superficiais que têm uma ação minimizadora nos fatores que contribuem para a degradação do
pavimento do ponto de vista estrutural (Batista, 2004), prolongando assim o período de vida útil do
pavimento (Gransberg, 2010; Gujar et al., 2013). No entanto, as ações de reabilitação superficial, só
fazem sentido se aplicadas sobre um pavimento que demonstre uma sólida condição estrutural
(Gransberg et al., 2014; Gujar et al., 2013; Kazmierowski et al., 1993), caso contrário a eficiência de
reabilitação pode ser drasticamente reduzida quando submetida à ação do tráfego e do clima.

A reabilitação das características da superfície dos pavimentos está intimamente relacionada com o
conceito de conservação/preservação dos pavimentos. Estas definem-se como a soma de todas as
atividades que providenciam e preservam a funcionalidade das estradas, incluindo a conservação
corretiva e preventiva, assim como pequenas reabilitações. Nesta ótica, não se incluem pavimentos
novos ou pavimentos que exijam reabilitações mais profundas ou até mesmo a sua reconstrução
(Galehouse et al., 2003).

Assim, e relativamente às técnicas em foco na presente dissertação, a aplicação quer de MBF quer
da PGA insere-se nos tratamentos de superfície com caráter de pequenas reabilitações.
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2.2 – Degradações
A degradação de um pavimento tem início a partir do momento em que é colocado em serviço e a
circulação de veículos se inicia. A ação resultante do tráfego de veículos pesados é o agente com
maior responsabilidade na deterioração do pavimento. No entanto, a constante ação do clima
(gelo/degelo, chuva, radiação solar e vento) representa também uma importante influência na sua
evolução (CEPSA, 2006). As degradações

ocorrem

em

todos os tipos de pavimento,

independentemente de terem sido acolhidas boas práticas, tanto no seu dimensionamento como na
sua execução.

A origem dos fenómenos de degradação está interligada a fatores passivos e a fatores ativos (Branco
et al., 2016). A espessura das camadas, materiais utilizados e a qualidade da construção, específicos
do pavimento construído, estão associados aos fatores passivos, enquanto do lado dos fatores ativos
estão as ações impostas pelo tráfego e pelo clima. As degradações apresentadas pelo pavimento,
geralmente identificáveis na sua superfície, poderão ser associadas a anomalias estruturais ou
superficiais.

As degradações dos pavimentos, face às suas diferentes causas, apresentam-se sob várias
tipologias e com diferente gravidade. A observação detalhada das patologias, abrangendo todas as
degradações existentes na superfície do pavimento, é imprescindível ao nível do projeto de
reabilitação, para conseguir uma classificação com maior precisão de cada tipo de patologia (EP,
2008a). Na perspetiva da gestão da conservação a observação é mais simplificada, agrupando-se as
degradações mais importantes para permitir um elevado rendimento e classificação face à extensão
de rede a levantar (EP, 2008b). No Quadro 2.1 são apresentadas as degradações, consoante o tipo
de camada de desgaste do pavimento.

Quadro 2.1 – Degradações dos pavimentos (adaptado de EP, 2008a e 2008b)

A

B

B – camada de desgaste em BB

Diagonal

Em blocos

Longitudinal

Transversal

Em malha

C

A

A

C

Tipo pele de
crocodilo

De canto

Selagem das
juntas ou fendas

Juntas ou fendas

Exsudação de
betume

C

B

C

B

C

B

A

C
C

A

C

FINOS

Bombagem

B

Escalonamento

Tapagem de
covas
Desagregações
superficiais
Descobrimento de
armadura

Rodeiras

Remendos

Polimento dos
agregados

Peladas

Ninhos

B

FENDILHAMENTO

Subida

C

Deformações
localizadas

DEGRADAÇÕES

GRUPOS
Fendilhamento
Deformações
Defeitos de
superfície
Movimentos
de materiais
Reparações

Deformações

DEFEITOS

C

B

B

C – camada de desgaste em betão de cimento

A – em ambos os tipos de camada de desgaste

Os defeitos de superfície e os movimentos de materiais agravam-se quando coexistem no pavimento
com o fendilhamento e/ou com deformações, havendo uma relação bidirecional entre estes (EP,
2008a). A maioria dos grupos de degradações são partilhados por ambas as superfícies dos
pavimentos (BB e betão de cimento), apesar de terem origens distintas. Na presença de uma
estrutura de pavimento rígido, em que a camada de desgaste é constituída por betão armado
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contínuo (BAC), o efeito das degradações é minimizado face à presença de armadura, excetuando-se
situações de má ou inadequada execução. Recorrentemente as próprias reparações dos pavimentos
desencadeiam degradação, sendo exemplo disso a execução de remendos e o preenchimento de
covas, estando esta última associada exclusivamente aos pavimentos em que a camada de desgaste
é em BB.

A caracterização de uma degradação é realizada com base em parâmetros que quantificam o grau de
evolução do seu estado de conservação ou gravidade. Estes parâmetros variam consoante o tipo de
degradação em causa, contudo, perante degradações associadas a reparações, fendilhamento e
desagregação superficial, tanto em camadas de desgaste em BB como em betão de cimento, os
parâmetros a que se recorrem para a sua caracterização são os mesmos.

2.3 – Indicadores de estado e métodos de avaliação
Assim como para a estrutura do pavimento, as características superficiais/funcionais do pavimento
deverão ser mantidas durante o período de vida útil deste. Para tal recorrem-se a técnicas de
conservação e reabilitação adequadas, prevenindo custos avultados com intervenções profundas
perante uma ruina total do pavimento. É através da superfície do pavimento que se torna possível a
avaliação das várias características do pavimento, assim como a medição dos seus indicadores de
estado de conservação. A auscultação destes indicadores deve ser realizada, com equipamentos
adequados à característica do pavimento em avaliação e em conformidade com as normas definidas
pelos organismos reguladores e em harmonia com a estratégia estabelecida por cada entidade
gestora.

Os dados, que se obtêm a partir das auscultações, permitirão em primeira instância aferir o estado
em que se encontra o pavimento confrontando-os com a informação recolhida em inspeções visuais,
particularmente quando estão em causa parâmetros de carácter funcional. A medição destes
parâmetros origina, recorrentemente, uma grande quantidade de informação que importa tratar
corretamente. Definido o uso para cada um dos tipos de dados torna-se possível identificar os trechos
do pavimento a analisar, assim como a sua extensão e até a frequência com que se deve proceder à
observação. A criação de bases de dados, que reúne informação de auscultações efetuadas, teve um
papel preponderante na gestão e exploração de pavimentos e consequentemente nos SGP, já que
estes dependem diretamente da informação recolhida, do seu tratamento e armazenamento. As
bases de dados permitiram o desenvolvimento de metodologias que visam o melhoramento da
eficácia de gestão da rede, além de proporcionarem um importante contributo para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de construção, manutenção e melhoramento dos
métodos de dimensionamento, assim como dos modelos de previsão do comportamento do
pavimento, associados aos tráfegos e condições meteorológicas experimentados por este. A
elaboração de metodologias de medida dos atributos superficiais e estruturais dos pavimentos, o
estabelecimento de métodos uniformizados de medida, a análise de dados e o estabelecimento de
modelos de comportamento adequados permitem uma observação eficaz do nível de serviço e de
qualidade de cada rede de estradas (INIR, 2009).
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Tendo em conta os utilizadores e o tipo de estradas utilizadas geridas por concessionárias, foi
fundamental regular o processo de medição dos indicadores, com o objetivo de o tornar o mais
homogéneo possível e de cumprimento harmonizado pelas concessionárias (INIR, 2009). Em
Portugal, estabeleceram-se indicadores de estado de conservação, funcionais e estruturais,
definindo-se os parâmetros a medir (Quadro 2.2), os equipamentos a utilizar, a metodologia de
medição e a respetiva análise de resultados a efetuar. Os indicadores de estado de conservação dos
pavimentos são avaliados através da medição do IRI, do CAT, da textura superficial, da regularidade
transversal e da capacidade de carga (INIR, 2009).

Quadro 2.2 – Indicadores de estado de conservação dos pavimentos (adaptado de INIR, 2009)

CARACTERÍSTICA
Estrutural
Superficial

Regularidade
longitudinal


PARÂMETROS
Textura
Perfil transversal
superficial
e rodeiras




Capacidade
de carga


A irregularidade longitudinal, embora dependente do comportamento de toda a estrutura do
pavimento, é uma característica inerente à superfície deste e consiste na variação altimétrica da
superfície do pavimento (Figura 2.1) em relação ao perfil ideal (referencial inercial), determinante nas
condições de circulação dos veículos, face ao condicionamento direto no conforto e segurança, com
importantes consequências económicas, influenciando a velocidade de circulação e desgaste dos
veículos (Neves, 2015).

Figura 2.1 – Irregularidade do pavimento

O IRI foi inicialmente desenvolvido nos anos 80 pelo Banco Mundial (ACPA, 2002), com o objetivo de
reduzir a natureza subjetiva no processo de medição da irregularidade do pavimento entre entidades
e países envolvidos (Erwin, 2007). É muito utilizado como indicador da regularidade longitudinal do
pavimento, já que exprime de forma muito satisfatória a irregularidade da superfície deste ao longo do
alinhamento ensaiado, representando o impacto na resposta do veículo (ACPA, 2002). O IRI é uma
estatística da irregularidade válida para todos os tipos de superfície e níveis de irregularidade, tendo
em conta um modelo matemático, de forma a reproduzir a reação de um pneu numa suspensão de
um veículo às irregularidades na superfície do pavimento, para uma velocidade de 80 km/h. Um IRI
igual a 0 m/km traduz uma superfície absolutamente plana, enquanto 10 m/km representa uma
estrada irregular não pavimentada, apresentando-se estes e outros exemplos na Figura 2.2.
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16
14

Velocidade
normal de
utilização

Focos de erosão e
depressões profundas

IRI (m/km = mm/m)

50 km/h
12
10
8
6
4
2
0

Frequentes
depressões baixas,
algumas profundas
Frequentes
depressões ligeiras
Imperfeições
superficiais
2,0

11,0
10,0

60 km/h
8,0

6,0

3,5
3,5

4,0

80 km/h

100 km/h

2,5
1,5

Pistas de Pavimentos Pavimentos
novos
aeroporto e
antigos
autoestradas

Estradas Pavimentos Estradas
mantidas danificados irregulares
não
não
pavimentadas
pavimentadas

Figura 2.2 – Escala de IRI (adaptado de Sayers e Queiroz, 1986)

O IRI deve ser avaliado em contínuo na direção longitudinal, com recurso a um perfilómetro de
elevado rendimento, em ambas as zonas de passagem dos rodados coincidentes com as rodeiras
direita e esquerda (INIR, 2009). Os equipamentos que utilizam técnica laser, como o perfilómetro
laser apresentado na Figura 2.3, têm uma elevada eficácia e fiabilidade, integrando-se perfeitamente
no fluxo do tráfego. Os dados adquiridos, para posterior tratamento, deverão ser apresentados em
unidades mm/m ou m/km, em valor médio de ambos os lados (direita e esquerda), calculados para
intervalos discretos de 100 m.

Figura 2.3 – Perfilómetro a laser (adaptado de Horta et al., 2013)

Na medição do IRI deverão respeitar-se as seguintes condições (INIR, 2009):


Velocidade de ensaio mantida constante a 60 km/h.



Pavimento seco.



Recolha de dados em contínuo e para lotes com extensão de 1000 m, por alinhamento, por
via e por sentido.



Intervalos temporais para realização dos ensaios apresentados no Quadro 2.3.
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Quadro 2.3 – Hierarquização da rede: Intervalos entre medições de parâmetros (adaptado de INIR,
2009)
NÍVEL
1
2
3

TIPO DE ESTRADA

INTERVALO

Autoestradas (AE), Itinerários Principais (IP) e
Itinerários Complementares (IC) com características
de IP e de IC
Itinerários Complementares (IC) sem características
de IP e Estradas Nacionais (EN) com TMDA > 8000
Itinerários Complementares (IC) sem características
de IP e Estradas Nacionais (EN) com TMDA < 8000

3 anos
5 anos
6 anos

Durante as auscultações ao IRI as incidências assinaláveis deverão ser registadas (INIR, 2009),
destacando-se passagens superiores/inferiores, juntas de dilatação e mudanças do tipo de camada
de desgaste.

Em termos de amplitude e comprimento de onda, distinguem-se nos pavimentos duas famílias – a
textura e a irregularidade, conforme apresentado na Figura 2.4. A textura compreende os
comprimentos de onda dos 0,0 m aos 0,5 m e a irregularidade dos 0,5 m até aos 50 m, considerandose a partir daí uma deficiência de conceção do perfil longitudinal (Branco et al., 2016).

Mega

5
Macro

1

0,2
0

Grande onda

10

Média
onda

100
50
20

Pequena onda

Amplitude (mm)

Irregularidade

Textura

200

Micro

0,5 mm

5 mm

50 mm

0,5 m

5 m 15 m

50 m

Comprimento de onda
Figura 2.4 – Amplitudes e comprimentos de onda: textura e irregularidade (adaptado de PIARC, 2003)

Imediatamente após o impedimento de um pneu rodar ocorrerá o deslizamento deste sobre a
superfície do pavimento, em que a força resultante é a resistência à derrapagem, mobilizada pelo
atrito e relacionada principalmente com a microtextura, tendo também a macrotextura influência. À
microtextura da superfície estão associados comprimentos de onda compreendidos entre 1 µm e 0,5
mm e amplitudes entre 1 µm e 0,2 mm, enquanto a macrotextura está definida por comprimentos
compreendidos entre os 0,5 mm e os 50 mm e amplitudes entre 0,2 mm e 10 mm, conforme
apresentado na Figura 2.4. O atrito é um dos principais fatores tidos em conta na avaliação da
segurança de um pavimento e em particular na probabilidade de ocorrência de acidentes em
pavimento molhado, sendo por isso dedicado a ele mais estudos.

O atrito de um pavimento pode ser avaliado através de dois parâmetros – o Coeficiente de Atrito
Longitudinal (CAL), que é importante na avaliação da distância de paragem de um veículo, e o CAT,
que traduz a segurança de circulação dos veículos em curva. A medição do CAT permite avaliar a
resistência à derrapagem da camada superficial do pavimento quando este se encontra molhado. As
12

medições de atrito envolvem tipicamente três intervenientes: o pneu, a superfície da estrada e
eventualmente um contaminante ou fluído que interage com ambos, pneu e superfície da estrada
(Wallman e Astrom, 2011). Os ensaios de medição deverão ser efetuados em contínuo, em
alinhamentos paralelos, em todas as vias existentes, nas zonas de passagem do rodado direito dos
veículos, recomendando-se a utilização do equipamento SCRIM, apresentado na Figura 2.5, em
conformidade com o estipulado na especificação técnica prCEN/TS 15901-6 (INIR, 2009).

Figura 2.5 – Equipamento SCRIM em operação (Euroconsult, 2016)

O GripTester, apresentado na Figura 2.6, é um equipamento de medição em contínuo do CAL
mobilizado entre a superfície do pavimento e um pneu normalizado, através da medição das forças
horizontal e vertical que são exercidas neste, quando o equipamento se desloca sobre o pavimento
em condições normalizadas de velocidade e de espessura da película de água (LNEC, 2017).
Entrada de água
Roda de medição
2 Pneus

Sentido de
medição
Descarga de água

Engate atrelado

Figura 2.6 – Grip Tester (adaptado de Findlay Irvine, 2016)

O pneu normalizado encontra-se solidarizado a um eixo com bloqueio parcial de, aproximadamente,
15 % (Barros, 2004), Quando utilizado o GripTester, deverá ser demonstrada a equivalência de
resultados com o SCRIM em documento de uma entidade certificada. No caso particular do
GripTester, obedecendo o ensaio à especificação técnica prCEN/TS 15901-7, segundo o C.E.N
227/WG5 – Surface Characteristics a correlação entre os dados obtidos pelos dois equipamentos é:
= 0,89 ×

(2.1)
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em que:
SCRIM – coeficiente de atrito obtido com o SCRIM
GN – coeficiente de atrito obtido com o GripTester

Um estudo realizado em Portugal atesta a correlação acima, concluindo que entre 80 a 85 % das
zonas ensaiadas obtiveram uma boa correlação entre os valores obtidos com o SCRIM e com o
GripTester (Barros, 2004). A obtenção de dados durante o ensaio deverá ocorrer em intervalos de 20
m. Para infraestruturas rodoviárias de nível 1 (ver Quadro 3.3) a aplicação de água na superfície do
pavimento deverá obedecer a uma taxa de 1 l/s e de 0,5 l/s nas estradas de nível 2 e 3. O ensaio só é
válido se realizado com temperaturas do ar superiores a 5 °C. No caso de obras de construção e/ou
reabilitação dos pavimentos a primeira auscultação deverá ocorrer 2 meses após a abertura ao
tráfego. Os ensaios para medição do CAT deverão respeitar as mesmas condições indicadas
anteriormente para o ensaio de medição do IRI, assim como o registo de incidências.

A medição da textura deverá ser realizada em contínuo e calculado o valor médio da mesma. Para tal
aconselha-se a utilização de equipamentos do tipo laser (MPD – Mean Profile Depth ou SMTD –
Sensor Measure Texture Depth), de alta precisão, cumprindo o estabelecido na norma NP EN ISO
13473-1:2011-pt. Os resultados obtidos, em unidades MPD ou SMTD, deverão ser confrontados com
ensaios de determinação da profundidade média da textura (ETD – Estimated Texture Depth),
através do método volumétrico da mancha, respeitando as indicações da norma NP EN 130361:2011-pt com um espaçamento de 500 m nas vias exteriores e de 1000 m nas vias interiores (caso
existam). Os ensaios devem ser realizados em alinhamentos paralelos, coincidentes com a rodeira
direita de cada uma das vias de circulação, em intervalos de 20 m. A temperatura do ar terá de ser
superior a 5°C para que se possa realizar o ensaio e sejam válidos os dados recolhidos. Os dados a
apresentar, em qualquer que seja a unidade escolhida (MPD, SMTD ou ETD), serão calculados por
trechos de 20 m (INIR, 2009).

A irregularidade do perfil transversal é também uma característica importante a avaliar porque, para
além de poder afetar as condições de conforto, é fator de degradação da segurança quando a
superfície do pavimento se encontra molhada (Alves, 2007). São várias as características que se
identificam no perfil transversal como irregularidades, contudo o cavado de rodeira é a que melhor
traduz a irregularidade transversal. O principal objetivo da avaliação desta característica consiste em
determinar a sua profundidade máxima. A regularidade transversal é utilizada como parâmetro
funcional e estrutural. Deve ser avaliada na direção transversal e em alinhamentos paralelos numa
superfície do pavimento isenta de detritos e cumprindo com estabelecido na norma EN 13036-7, para
obtenção da profundidade do cavado de rodeira. O instrumento para medição é uma régua metálica
desempenada com 3000 mm de comprimento (com uma tolerância de ± 3 mm). O cavado
corresponderá à medida de maior flecha quando a régua é colocada transversalmente. Os
rendimentos proporcionados com a régua são reduzidos, sendo a utilização do perfilómetro laser uma
alternativa que melhora substancialmente os rendimentos de medição. Os resultados do ensaio são
apresentados em mm e em lotes de 1000 m de extensão. O ensaio deverá ser realizado respeitando
os intervalos temporais definidos no Quadro 2.3.
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A capacidade de carga de um pavimento define o nível de desempenho mecânico deste, traduzindose na sua competência para suportar as solicitações para as quais foi projetado, entre as quais o
tráfego de veículos pesados e a ação do clima. A avaliação deste parâmetro pode ser efetuada com
recurso a métodos não destrutivos ou destrutivos, salientando-se nos métodos destrutivos a
realização de sondagens à rotação e a abertura de poços. Estes, geralmente, são complementares
de outros ensaios realizados ao pavimento, disponibilizando informação sobre a constituição da
estrutura do pavimento bem como dos materiais que a constituem. A maioria dos métodos não
destrutivos observam as deformações exibidas pelo pavimento quando este é submetido a uma carga
que, consoante o tipo de aplicação de carga e equipamento utilizado, pode ser rolante ou pontual. A
avaliação da capacidade de carga também pode ser efetuada sem recorrer à aplicação de carga,
através do radar de prospeção (GPR – Ground Penetrating Radar), permitindo obter informação
sobre o tipo de estrutura de pavimento e da espessura das camadas constituintes através de ondas
eletromagnéticas. Os equipamentos que aplicam cargas simulam as solicitações impostas pelo
tráfego ao pavimento com o objetivo de determinar a resposta do pavimento e verificar a sua
conformidade com o definido em projeto. A viga Benkelman, o defletógrafo Lacroix, o defletómetro de
alta velocidade (HSD – High Speed Deflectometer) e o curviâmetro são equipamentos que operam
com carga rolante, enquanto no defletómetro de impacto FWD a carga é aplicada pontualmente. Os
valores resultantes dos ensaios de carga proporcionam informação sobre o conjunto pavimentofundação permitindo, paralelamente, identificar a contribuição de cada uma das camadas no
comportamento estrutural deste através das deflexões medidas, a várias distâncias do ponto de
aplicação da carga, nas várias camadas.

2.4 – Técnicas de reabilitação
A interface de contacto entre o pneu e o pavimento é por definição a superfície do pavimento, na qual
a ação do tráfego pesado e do clima atuam na deterioração das suas características funcionais. Estas
características influenciam de forma direta a experiência do condutor e passageiros na utilização da
infraestrutura rodoviária, destacando-se a segurança (aderência pneu/pavimento, projeção de água e
propriedades óticas), o conforto de circulação (ruído no interior e exterior do veículo, comodidade e
estabilidade) e a economia (desgaste de pneus, resistência ao rolamento, desgaste dos veículos).
Assim, a recuperação destas características reveste-se de elevada importância, quando
ultrapassados determinados limites de degradação.

A perda de capacidade estrutural dos pavimentos também provoca a degradação das características
funcionais, contudo a reabilitação passa obrigatoriamente por intervenções que restituam a
capacidade estrutural do pavimento, uma vez que as técnicas de reabilitação dedicadas à
recuperação das características da superfície dos pavimentos não incrementam capacidade estrutural
aos mesmos. Do ponto de vista económico, as reabilitações de carácter estrutural e funcional são
bastante distintas, sendo muito mais onerosas as estruturais. Estas, cujo alvo é a estrutura do
pavimento, também recuperam as características superficiais do pavimento (Branco, et al., 2016),
uma vez que substituem ou reforçam, no mínimo, a camada de desgaste do pavimento.
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Estruturalmente as reabilitações do pavimento compreendem dois grupos – reforço com nova
camada betuminosa e reciclagem do pavimento existente. O reforço é concretizado, na sua grande
maioria, através da execução de novas camadas com recurso a misturas betuminosas a quente,
misturas betuminosas temperadas e misturas betuminosas a frio. A reciclagem tanto pode ser
aplicada a quente, in situ ou em central, ou a frio, esta só aplicável in situ. A reciclagem de pavimento
efetuada em central também pode ser temperada e semi-temperada.

De igual modo, a reabilitação funcional do pavimento dispõe de uma ampla gama de técnicas para
recuperação das características da superfície do pavimento, destacando-se a aplicação de MBF, a
PGA, a decapagem química, os revestimentos betuminosos superficiais, a lama asfáltica (também
conhecida por slurry seal) e o microbetão betuminoso rugoso. Como referido anteriormente, no
universo das técnicas existentes e sob o ponto de vista ambiental, económico e de segurança, a
aplicação de MBF e PGA são técnicas com destaque, sendo de seguida efetuada uma descrição de
cada uma delas.

A utilização de MBF na Europa, nomeadamente na Alemanha, Espanha e França, é conhecida desde
1976, tendo sido introduzido nos EUA em 1980 (Pederson et al., 1988) e no início da década de 90
no Canadá (Miller Group, 2017). O MBF consiste numa mistura composta por aditivos, agregados
bem graduados, água, emulsão asfáltica modificada com polímeros e fíler mineral. Uma grande
vantagem do MBF, relativamente a outros tratamentos, resulta da utilização de emulsão asfáltica
modificada com polímeros, que acelera quimicamente a evaporação da humidade permitindo a
estabilização em menos de uma hora na maioria dos casos, não necessitando de compactação e
possibilitando a rápida abertura ao tráfego (Broughton et al., 2012). Em Portugal, o Caderno de
Encargos (CE) da Junta Autónoma de Estradas (JAE), de 1998, é o primeiro a apresentar condições
técnicas de execução na aplicação de MBF, atualizadas no CE de 2014, apresentadas no Quadro
2.4.

Quadro 2.4 – Requisitos das misturas de MBF (adaptado de EP, 2014)

Percentagem
Ligante residual
Determinação do
desgaste - perda
máxima
Taxa média de
aplicação
Percentagem de
água em relação
ao agregado
Adesividade da
mistura

REFERÊNCIA
NORMATIVA

EN 12274-1(a)
EN 12274-2
EN 12274-5
EN 12274-6

Extração do ligante
de acordo com a
EN 12697-1
Ensaio abrasivo
com roda molhada
(WTAT)
—

MICROAGLOMERADO BETUMINOSO A FRIO
UNIDADE

REQUISITOS/
PROPRIEDADES

CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS DE
ENSAIO/
DESIGNAÇÃO DO
ENSAIO

%

DUPLO
SIMPLES

1ª Aplicação

2ª Aplicação

≥7

≥8

≥6

g/m²

≤ 600

kg/m²

8 a 11

5a8

11 a 14

10 a 15

10 a 20

10 a 15

EN 12274-3

Ensaio de
consistência

%

EN 12274-1(a)
EN 12274-7

Ensaio de abrasão
com agitação;
Determinação da
baridade de acordo
com a EN 12697-6

%

A declarar

(a) - Amostragem

Esta fina camada de material betuminoso (uma camada tem, no mínimo, 9,5 mm de espessura)
durável e resistente, devolve as características funcionais iniciais de pavimentos ainda
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estruturalmente capazes. É frequentemente utilizada na correção de rodeiras, no melhoramento do
atrito e no aumento da vida útil do pavimento através da impermeabilização da superfície (selagem de
fissuras), sendo esta a principal função dos MBF quando se iniciou a sua utilização (Pederson et al.,
1988, Carvalho e Colas, 2013).

Representando 94 % do peso final de um tratamento com MBF, os agregados, nomeadamente a sua
qualidade, desempenham um papel crítico na composição do MBF. As principais características
destes, exigidas para incorporação na mistura, são definidas pela sua:


dureza;



forma;



geologia;



idade;



limpeza;



textura;



reatividade;



resistência à fragmentação.

A dureza e resistência à fragmentação são especialmente importantes nas zonas que experimentam
ciclos de gelo/degelo ou em zonas muito húmidas. Os agregados deverão resultar da britagem de
rochas sãs de elevada qualidade (granito, basalto, etc.) ou da combinação destas (Erwin, 2007),
satisfazendo as curvas granulométricas apresentadas no Quadro 2.5.

Quadro 2.5 – Fusos granulométricos de MBF (adaptado de EP, 2014)
ABERTURA
DOS
PENEIROS
(mm)

PERCENTAGEM DE PASSADOS, EM MASSA (%)
DUPLO
Simples

1ª Aplicação

2ª Aplicação

12,5

—

—

100

8

100

—

98 a 100

6,3

—

—

85 a 99

5,6

98 a 100

—

—

4

85 a 99

100

65 a 85

2

60 a 85

85 a 99

40 a 65

1

40 a 65

55 a 80

25 a 45

0,5

27 a 45

35 a 55

16 a 30

0,25

15 a 30

22 a 40

10 a 22

0,125

9 a 20

15 a 25

5 a 15

0,063

7 a 15

10 a 20

5 a 10

Os agregados resultantes de britagem apresentam faces com formas fraturadas, que promovem a
mobilização da força de interligação com a emulsão. A compatibilidade entre estes dois
componentes, assim como a adesividade e a coesão, é determinada pela geologia do agregado.
Logo após a britagem a superfície dos agregados apresenta maior carga elétrica, que diminui ao
longo do tempo com a exposição aos elementos naturais, motivo pelo qual a idade e reatividade
destes influenciam, conjuntamente, o desempenho da taxa de reação. A limpeza dos agregados é
outro dos fatores a ter em atenção, a falta da mesma ou a presença de materiais detríticos como a
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argila, silte ou pó, afeta adversamente a taxa de reação, resultando numa fraca coesão entre os
agregados e a emulsão.

A distribuição da fração fina dos agregados (inferior a 75 mícron) é crítica no controlo da taxa de
reação das emulsões presentes nas misturas de MBF (Schilling, 2002). Diferentes polímeros, ou uma
combinação destes, podem ser adicionados à emulsão, com propriedades que melhoram o
desempenho das características da emulsão, tal como a rigidez da emulsão perante temperaturas
elevadas, a elasticidade na presença de temperaturas baixas e a resistência à desagregação
superficial. A quantidade e o tipo de emulsionante afetam as características de cura e compatibilidade
da emulsão.

O fíler mineral é responsável pelo desencadear das reações químicas entre a emulsão e os
agregados. De acordo com as diretrizes da International Slurry Surfacing Association (ISSA), o fíler
deve apresentar-se livre de nódulos. O cimento Portland é frequentemente utilizado como fíler,
recorrendo-se à cal hidratada em zonas onde o agregado é muito reativo à emulsão, para retardar o
tempo de reação. O fíler mineral também aumenta a consistência da mistura e previne a sua
segregação.

Os equipamentos para aplicação de MBF são centrais móveis contínuas autopropulsoras, capazes
de, simultaneamente, transportar, misturar os componentes e efetuar o espalhamento da mistura.
Estas centrais são constituídas por tremonhas para os agregados e fíler, depósitos para água,
emulsão e adjuvantes, dispositivos de dosagem sincronizada e de transporte dos componentes à
misturadora e à grade de espalhamento. Na Figura 2.7 é apresentada uma central durante a
aplicação de MBF. Em infraestruturas rodoviárias em que na plena via existam caixas de serviços
(esgotos, eletricidade, telecomunicações, etc.), as tampas destas devem ser protegidas com cartão
ou feltro colado à superfície da tampa, sendo removidas assim que o MBF curar.

Depósitos
Grade de espalhamento

Microaglomerado
aplicado

Esteira

Figura 2.7 – Central móvel de mistura e aplicação de microaglomerado

O MBF quando aplicado preenche depressões e rodeiras, mas não retifica alteamentos, com efeito há
uma reprodução destes na superfície de tratamento (Broughton et al., 2012), obrigando, nas
situações de pavimentos muito deformados, a uma prévia operação de reperfilamento para se obter
um adequado nível de regularidade (Branco et al., 2016), geralmente conseguido através da
microfresagem do pavimento. Esta, também conhecida por fresagem fina, é um trabalho preparatório
18

geralmente associado à aplicação de dupla camada de MBF, prática comum nas intervenções que
visam o melhoramento do IRI. A microfresagem é uma variante do método de fresagem normal a frio,
em que a principal diferença reside no padrão de disposição dos dentes (ou bits) presentes no tambor
de fresagem, que no caso da microfresagem distingue-se pela menor distância entre dentes,
resultando num tambor com uma quantidade bastante superior de dentes.

Segundo um estudo realizado entre 1995 e 2000, no estado do Indiana (EUA), a eficácia do
tratamento com MBF é afetada pelas condições meteorológicas, ação do tráfego e tipo de estrada
(estrutura do pavimento), a longo prazo associada a uma menor exposição a condições de
gelo/degelo, ação do tráfego e a estruturas de pavimento menos competentes (Labi et al., 2007),
levando a concluir que a aplicação de MBF não é aconselhável em infraestruturas com tráfego
elevado. Uma superfície mal preparada pode originar o destacamento do MBF como consequência
de uma má adesividade à superfície do pavimento existente. Contudo há vários trabalhos que
atestam a eficácia da técnica mesmo quando em presença de tráfegos médios a intensos (Watson e
Jared, 1998; Wood e Geib, 1999; Peshkin et al., 2004). O Departamento de Transportes do Estado de
Geórgia (EUA) comprovou o sucesso na aplicação de MBF para correção de deficiências na
regularidade, no atrito e na mitigação de desagregação superficial (Watson e Jared, 1998). Além dos
ganhos na correção de rodeiras e na resistência à derrapagem (Pederson et al., 1988; Watson e
Jared, 1998; Hixon e Ooten, 1993, Erwin e Tighe, 2008; Labi et al., 2007) a aplicação de MBF
apresenta também vantagens ao nível da segurança pelo incremento do atrito e melhoria da textura,
reduzindo em 54 % os acidentes rodoviários (Erwin e Tighe, 2008).

O MBF tem pouca resistência à reflexão de fissuras e um efeito redutor da sua progressão, não
incrementando a capacidade estrutural do pavimento (Hixon e Ooten, 1993; Marquis, 2004). Com a
incorporação de polímeros, resiste a movimentos na presença de temperaturas altas e à fissuração
perante temperaturas baixas (Reinke et al., 1989), capacidade que é melhorada quando se incorpora
borracha estireno-butadieno (latex SBR) no ligante, não sendo recomendável esta adição se o
gelo/degelo for um cenário com possibilidade de ocorrer (Ducasse et al., 2004).Quando são
adicionados determinados polímeros ao ligante, especialmente associados com borracha triturada, é
melhorada a flexibilidade e a resistência à fissuração (Holleran e Reed, 2000).

O principal mecanismo de degradação de uma camada de MBF é o desgaste da superfície,
deteriorando-se ao longo do tempo (Kumar e Gupta, 2010), que quando prematuro está geralmente
associado à aplicação em superfícies mal preparadas, estruturalmente instáveis, sujas ou fissuradas,
provocando o seu destacamento (Anderson, 2009). O desempenho dos tratamentos com MBF é
significativamente afetado pela qualidade da mão-de-obra, sendo a condição do pavimento existente
à data de aplicação o fator que mais importância tem no contributo para o sucesso do tratamento
(Hicks et al., 1997; Moulthrop et al., 1996; Smith e Beatty, 1999; ISSA, 2010).

A projeção de granalha de aço (PGA), quando empregue com o objetivo de melhorar a aderência nos
pavimentos, é um tratamento superficial que consiste na abrasão mecânica da superfície do
pavimento, em resultado da projeção de esferas de aço por uma máquina designada de granalhadora
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(Figura 2.8), com diâmetros de 1 a 2 mm, a velocidades elevadas provocando uma decapagem da
superfície.

Figura 2.8 – Granalhadora e ilustração do processo de PGA (adaptado de Blastrac, 2013 e de
Rugotech, 2016)

Tal como apresentado na Figura 2.8 as esferas de aço são alimentadas por gravidade através de
válvula de controlo até ao impulsor. Estas são projetadas a elevadas velocidades pelo impulsor, em
alta rotação, através de uma abertura indo embater, com um determinado ângulo, na superfície do
pavimento, na qual o equipamento se movimenta. Quando as esferas de aço colidem com a
superfície saltam, fazendo com que o material da superfície (contaminantes – óleos, graxas, etc.,
revestimentos ou o próprio pavimento) seja decapado. O material solto resultante, juntamente com as
esferas de aço, são conduzidos para o equipamento pelo fluxo de ar produzido pela unidade de
aspiração. As escovas na base do equipamento encerram a zona de impacto, permitindo a entrada
de ar através das mesmas assegurando que nenhum material escape, tanto esferas como detritos,
sendo este um sistema que funciona em circuito fechado. As esferas e os detritos são aspirados até à
câmara de separação, sendo as esferas devolvidas novamente ao funil de projeção, através de um
processo de separação magnética, e os detritos encaminhados, via aspiração, até ao depósito de
armazenamento. A granalhadora pode ser acoplada/montada num veículo ou operada livremente por
um manobrador, com larguras de ação que variam dos 15 cm aos 1,80 m (aproximadamente).
Quando montada num veículo, a granalhadora funciona como unidade autónoma que contém o
aparelho que impulsiona a projeção abrasiva das esferas assim como o sistema de aspiração
magnético que recolhe as esferas e os resíduos, separando e armazenando os resíduos e o pó num
depósito no veículo para posterior encaminhamento para vazadouro licenciado, sendo a sua
operação comandada a partir da cabine do veículo por um manobrador.

Esta é recorrentemente utilizada quando os agregados, à superfície do pavimento, encontram-se
polidos, como ilustrado na Figura 2.8. É também aplicada para remoção de resíduos que se
depositam no pavimento ao longo do tempo (Ferreira, 2007), de contaminantes e excesso de betume.
Estudos mostram que a PGA, além de restaurar a macrotextura, tem a capacidade adicional de
melhorar a microtextura da superfície (Gransberg, 2009). Contudo, outros estudos mais recentes
afirmam que a técnica tem pouca influência na macrotextura (Plati et al., 2014). Esta tecnologia já foi
aplicada com sucesso em autoestradas, sendo comumente aplicada em pavimentos com camada de
desgaste em betão de cimento e tabuleiros de viadutos, no melhoramento da resistência à
derrapagem ou na preparação da superfície para receção de outros tratamentos, tal como
impermeabilizações. É uma técnica que também pode ser utilizada em pavimentos aeroportuários.
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A granalhadora é constituída essencialmente pelos seguintes componentes:


Impulsor de projeção de esferas de aço/granalha.



Sistema de aspiração.



Câmara de separação ou separador magnético.



Depósito de resíduos.



Vassoura magnética para recolha de quaisquer esferas de aço e detritos que eventualmente
tenham escapado ao sistema de granalhagem.

As granalhadoras manobradas manualmente são geralmente mais pequenas, abrangendo larguras
de intervenção que vão dos 15 cm aos 51 cm com uma passagem. Estas também podem ser
montadas em veículos, sendo comum a fixação de duas granalhadoras posicionadas sobre os
alinhamentos dos rodados na estrada, intervindo em zonas específicas alcançando maiores
rendimentos e consequentemente reduzindo o custo unitário de granalhagem por metro linear. A
intensidade ou o nível de impacto é variável/regulável. O controlo preciso do padrão de granalhagem
e do grau de remoção ou textura criados é controlado com recurso às várias configurações do
equipamento e práticas operacionais (Plati et al., 2014).

O período de vida útil de um pavimento pode ser prolongado quando utilizada a PGA, desde que este
se apresente estruturalmente capaz. A técnica tem a particularidade de atuar em zonas muito
específicas, evitando a remoção da sinalização horizontal. É uma ferramenta de conservação para
recuperação da resistência à derrapagem em alturas do ano em que as temperaturas são demasiado
baixas para aplicação de tratamentos betuminosos superficiais. Comparativamente às técnicas de
aplicação de revestimentos betuminosos superficiais, face ao número reduzido de equipamentos que
são necessários para a sua aplicação, a PGA é uma técnica menos ruidosa. Existem algumas
restrições à utilização da técnica de PGA. Uma delas prende-se com a condição do pavimento na
altura da intervenção, devendo o mesmo apresentar-se seco para que o separador magnético
funcione com máximo desempenho. Dependendo do tipo pavimento betuminoso, o processo também
pode ser afetado/limitado pela temperatura da superfície, quando esta se apresente alta. Contudo,
muito do trabalho de tratamento da superfície do pavimento de autoestradas é conduzido durante as
horas da noite, especialmente em áreas urbanas, após o pavimento ter tido tempo suficiente para
arrefecer.
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3 – Caso de estudo
3.1 – Generalidades
A análise do efeito da aplicação das técnicas de reabilitação das características de superfície assenta
num caso de estudo relativo a uma via rodoviária, do tipo autoestrada, na qual existem dois tipos de
camada de desgaste – em BB e em BAC.

No período compreendido entre 2007 e 2013 esta via foi sujeita a obras de reabilitação,
nomeadamente para melhoramento das características de superfície. Com efeito, a realização de
campanhas de auscultação permitiram constatar uma deterioração das características da superfície
dos pavimentos, nomeadamente a irregularidade longitudinal e o atrito, avaliadas com base no IRI e
no CAT, respetivamente. Encontrando-se os valores destes indicadores do estado de conservação
dos pavimentos (INIR, 2009) abaixo dos definidos no Plano de Controlo de Qualidade (PCQ), tornouse necessário proceder à recuperação destas características. Foram realizadas intervenções nos dois
tipos de camada de desgaste, BB e BAC, contemplando troços pertencentes a ambas as vias, direita
e esquerda, de ambos os sentidos de quilometragem, crescente e decrescente. As intervenções de
beneficiação dos pavimentos ocorreram com recurso a duas técnicas distintas: PGA e MBF. Com a
técnica de MBF pretendeu-se restabelecer o CAT e o IRI da superfície em simultâneo, sendo no caso
do IRI efetuado um trabalho preparatório de microfresagem. A PGA foi exclusivamente empregue na
recuperação do CAT. Previamente à aplicação da camada de MBF, no melhoramento do IRI,
procedeu-se à microfresagem da superfície do pavimento existente, com uma profundidade máxima
de 0,03 m. Esta fresagem de baixa profundidade permitiu regularizar a superfície que iria receber o
MBF e promover uma melhor ligação deste ao pavimento existente, sobretudo quando o pavimento
existente tinha BAC como camada de desgaste.

O acompanhamento dos trabalhos permitiu documentar a aplicação destas técnicas em dois tipos de
pavimentos enquadrados em circunstâncias idênticas (trata-se da mesma via) e sobretudo
possibilitou ter acesso ao controlo de qualidade dos pavimentos antes e após as intervenções. Foi
com base na análise da informação obtida pré e pós intervenções que se procurou analisar a
eficiência destas técnicas e a sua relação com os fatores que foram possíveis identificar como os
mais importantes na aplicação dessas técnicas nas condições estudadas.

Nos subcapítulos seguintes far-se-á a descrição da infraestrutura rodoviária do presente caso de
estudo, referindo-se as principais características da mesma, relativas ao traçado geométrico e ao
tráfego. Serão apresentadas as estruturas de pavimento e respetivas camadas de desgaste que
viram as suas características de superfície auscultadas, descrevendo-se, posteriormente e de forma
sumária, as auscultações realizadas para a recolha de dados. Seguidamente serão apresentados,
genericamente, os resultados obtidos antes e após as intervenções de beneficiação.
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3.2 – Apresentação da infraestrutura rodoviária
A via em estudo é uma autoestrada da Rede Nacional de Autoestradas Concessionadas (IMT,
2016b), embora não satisfaça todas as características técnicas para a categoria de autoestrada
interurbana, preconizadas pelo Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P. (IMT, 2016a). A
infraestrutura integra no seu traçado troços das redes de itinerários principais e complementares
nacionais, bem como da rede de estradas europeias. Esta via é constituída por 18 lanços.

As duas fases de construção desta infraestrutura rodoviária desfasaram uma década. No início foram
construídos, aproximadamente 64 % e só cerca de 10 anos depois é que foram concluídos os
restantes 36 %.

O perfil transversal tipo é constituído por duas faixas de rodagem, uma em cada sentido de
quilometragem e separadas por uma barreira central rígida do tipo New Jersey. Cada faixa é
constituída por duas vias com uma largura de 3,75 m cada, contempladas com berma exterior e
berma interior com larguras de 2,50 m e 1,00 m, respetivamente. Na Figura 3.1 é apresentado o perfil
transversal tipo da via.
Berma
Exterior

2,50

Via

Via

3,75

Guia

3,75

Berma
Interior

Berma
Interior

1,00

1,00

Guia

Guia

11,00

Via

Via

3,75

3,75

Berma
Exterior

2,50
Guia

1,05

11,00

23,05

Dimensões em metros

Figura 3.1 – Perfil transversal tipo

Como referido anteriormente, ao longo do traçado são identificados dois tipos de camada de
desgaste: em BB e em BAC. Na Figura 3.2 apresentam-se, percentualmente, as camadas de
desgaste do pavimento, assim como as estruturas de pavimento associadas, tendo em conta a
extensão total da via.
Camada de desgaste
em betão de cimento

Betão betuminoso

0,22
0,15

0,20

0,04

Pavimento semirrígido

Pavimento flexível
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0,05 0,05
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0,05
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extensa

Pavimento rígido

Betão armado
contínuo

Figura 3.2 – Camadas de desgaste e estruturas de pavimento associadas
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Conforme se pode verificar na Figura 3.2, são identificados quatro tramos em BB, estando associadas
a dois deles estruturas de pavimento semirrígido e aos outros dois estruturas de pavimento flexível.
Quanto à camada de desgaste em betão de cimento, neste caso em BAC e num único lanço da
infraestrutura, é reconhecida uma única disposição das camadas constituintes da estrutura do
pavimento. Na construção da via em estudo, o recurso a três tipos de estrutura de pavimento, e
dentro deles a várias disposições/configurações das estruturas de pavimento, deveu-se à construção
em períodos desfasados e à diferente intensidade de tráfego ao longo do eixo rodoviário.

O tráfego registado nos lanços não é idêntico, havendo uma maior intensidade, sensivelmente, nos
lanços centrais da autoestrada em detrimento do observado nas extremidades, onde este é
notoriamente inferior. Este comportamento é também confirmado pela maior densidade populacional
apresentada pelos focos populacionais abrangidos pelos lanços da zona central da via em relação
aos das extremidades (INE, 2016).

Com base nos registos da totalidade de veículos, ligeiros e pesados, de Janeiro de 2007 a Dezembro
de 2012, disponibilizados pela concessionária, assiste-se, nos lanços de extremidade a valores de
TMDA, de 3843 e 9524 veículos, cerca de 14,5 % e 36,0 %, respetivamente, dos 26426 veículos
contados nos três lanços pertencentes à zona central da infraestrutura. Percebe-se um aumento
gradual da intensidade do tráfego quando se avança em direção à zona central da via a partir das
extremidades. Identificam-se comportamentos semelhantes no que diz respeito aos veículos pesados
que utilizaram a infraestrutura no período considerado e para as mesmas zonas acima referidas. O
TMDAp registado para a zona central foi de 1474 veículos, enquanto para os lanços de extremidade
registaram-se 155 e 572 veículos, aproximadamente 10,5 % e 38,8 %, respetivamente, do registado
para os lanços centrais. Nos histogramas apresentados na Figura 3.3 estão presentes o TMDA e o
TMDAp, entre 2007 e 2012, considerando-se os lanços 11, 12 e 13 como centrais e os lanços 1 e 18
como de extremidade.
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Figura 3.3 – Tráfegos médios diários anuais, total e pesado, de 2007 a 2012

Os valores máximos do TMDA e do TMDAp registados foram de 31065 e 1927 veículos,
respetivamente, valores alcançados nos lanços centrais. O TMDA máximo foi obtido em 2007,
enquanto o TMDAp máximo registou-se no ano seguinte. Ambos os mínimos, de TMDA e de TMDAp,
foram registados em 2012 e no mesmo lanço de extremidade, com valores de 2792 e 88 veículos,
respetivamente.
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Da observação dos valores registados, realça-se o decréscimo generalizado do TMDA em todos os
lanços. A diminuição acentuada de tráfego é notória na passagem de 2011 para 2012, uma vez que
os valores atingidos não ultrapassaram os 45 % da média registada nos 5 anos anteriores, como se
pode verificar na Figura 3.4.
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Figura 3.4 – Tráfegos médios diários anuais, total e pesado: de 2007 a 2011 e em 2012

Com o objetivo de enquadramento do tráfego pesado nas classes do Manual de Concepção de
Pavimentos (JAE, 1995), afetou-se a cada um dos sentidos metade do TMDAp registado no lanço
mais solicitado. Estando na presença de duas vias e sendo a da direita a mais solicitada afetou-se 90
% do tráfego pesado do sentido à mesma. Assim, tendo em conta o período de 2007 a 2011, o
TMDAp está inserido nas classes T2 (de 800 a 1200 veículos) a T6 (de 50 a 150 veículos).

Sendo o clima, nomeadamente a radiação solar e a precipitação, um dos principais agentes que
influência/altera o comportamento dos pavimentos (CEPSA, 2006), importa referir que a infraestrutura
está inserida, em grande parte da sua extensão, numa zona caracterizada por um clima temperado
com verão quente e seco, segundo a classificação climática de Köppen (IPMA, 2016a), em que a
média de precipitação para a estação de Inverno (registos de 1971 a 2000) foi de 262,76 mm (IPMA,
2016b).

3.3 – Caracterização estrutural dos pavimentos
Tratando-se de um caso de estudo que incide sobre as características de superfície de pavimentos,
importa também avaliar a capacidade estrutural destes, pois a reabilitação da superfície só faz
sentido

se

o

pavimento

existente

reunir

condições

estruturais

que

assegurem

a

durabilidade/qualidade das intervenções a efetuar para recuperação das características superficiais.

Para os troços que foram reabilitados superficialmente, foi efetuada uma avaliação da capacidade
estrutural dos respetivos pavimentos através de ensaio com recurso ao FWD e aos registos de
tráfego pesado da via. Nos ensaios foi aplicada uma força de impacto nominal de 65 kN em placa
circular com 30 cm de diâmetro. Os ensaios foram realizados em ambos os sentidos e vias, com
intervalos regulares de 100 m, nas vias direitas e de 200 m nas vias esquerda. A Figura 3.5 mostra os
resultados da medição da deflexão máxima (geofone localizado no centro da placa), na extensão total
da autoestrada em análise, para ambas as vias de ambos os sentidos.
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Figura 3.5 – Resultados dos ensaios de carga

O Quadro 3.1 apresenta a análise estatística dos resultados globais relativamente a valores
correspondentes à média, percentil 85 %, desvio-padrão, coeficiente de variação, mínimo e máximo.
Os valores obtidos comprovaram que os pavimentos se encontravam em boas condições estruturais,
pois a generalidade das deflexões máximas correspondem a valores que se podem considerar baixos
quando associados ao tipo de pavimento a que dizem respeito.

Quadro 3.1 – Análise da deflexão máxima (mícron)
PAVIMENTO

ESTATÍSTICAS

Semirrígido
Vias
Vias
direitas esquerdas

Rígido
Vias
Vias
direitas esquerdas

Flexível
Vias
Vias
direitas esquerdas

Média

126

105

76

82

174

Percentil 85 %

178

145

100

125

234

155
208

Desvio padrão

66,5

42,2

36,8

47,0

67,1

49,4

Coeficiente de variação (%)

32 %

53 %

40 %

49 %

57 %

39 %

Mínimo

33

29

28

28

38

50

Máximo

548

308

299

291

585

336

3.4 – Auscultação das características de superfície dos pavimentos
As características de superfície analisadas foram a irregularidade longitudinal e o atrito, através da
auscultação do IRI e do CAT. As auscultações foram efetuadas nos dois tipos de camada de
desgaste do pavimento, em BB e em BAC, nas vias direita e esquerda dos dois sentidos (crescente e
decrescente) e para ambas as técnicas de beneficiação utilizadas: MBF e PGA. Salienta-se o facto da
técnica de PGA ter sido exclusivamente utilizada para beneficiação do atrito.

As auscultações ao atrito foram realizadas com recurso a dois equipamentos distintos: o Grip Tester
que procedeu à medição do Coeficiente de Atrito Longitudinal (CAL); o SCRIM que efetuou a medição
do Coeficiente de Atrito Transversal (CAT).

O Grip Tester foi utilizado nos lanços submetidos a intervenção com PGA. O procedimento de ensaio
foi realizado em conformidade com a norma BS 7941-2, sendo as leituras efetuadas, de 10 em 10 m,
à velocidade de 50 km/h, em período diurno e com tempo seco. O equipamento permitiu simular
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condições de circulação desfavoráveis através de dispositivo que molha, de forma contínua, a
superfície de contato da roda de leitura – pavimento com uma película de água de 0,5 mm de
espessura. Na cabine do veículo rebocador do Grip Tester estava um computador portátil onde o
operador controlou todas as operações e recebeu toda a informação (resultados dos ensaios). As
medições efetuadas pelo Grip Tester (obtém o GN – Grip Number ), relativas ao CAL, foram
convertidas para valores SCRIM através da equação 2.1.

Nas intervenções de beneficiação do atrito, em que a aplicação de MBF foi a técnica utilizada, as
auscultações realizaram-se com recurso ao equipamento SCRIM. O procedimento de ensaio seguiu o
estipulado na norma NLT-336/92, tendo o veículo circulado à velocidade de 50 km/h, descarregando
água com um caudal de 0,95 l/s (± 20 %), procedendo-se à medição em contínuo do CAT. A roda de
ensaio é composta por um pneumático de superfície lisa, com pressão, medida com o pneumático
frio, de 3,5 kg/cm² (± 0,2 kg/cm²), em que o ângulo entre o eixo longitudinal do pneumático e o eixo do
sentido de circulação do veículo perfaz 20 °. A roda está dotada de uma célula de carga que efetua a
recolha da informação, permitindo o cálculo do CAT na zona do rodado direito de cada via
auscultada. Na cabine do veículo (camião) está instalada uma unidade de processamento da
informação recolhida, permitindo efetuar cálculos de valores médios para troços de variáveis. No
presente caso de estudo os dados foram recolhidos e processados para intervalos de 100 m.

A cada intervenção de beneficiação das características de superfície, atrito e irregularidade
longitudinal, foram efetuados pares de auscultações pré e pós intervenção ao CAT e ao IRI, com
exceção apenas das intervenções com recurso à PGA, em que só se efetuaram auscultações pós
intervenção e decorrido um longo período de tempo, por razões que não foi possível conhecer. As pré
auscultações abrangeram troços com maiores desenvolvimentos do que as auscultações pós
intervenção, uma vez que só uma parte dos troços pré auscultados devolveram resultados que
mereceram intervenção de beneficiação, tendo por base o PCQ da concessionária para o eixo
rodoviário em questão.

As auscultações relativas à beneficiação do atrito da superfície do pavimento com recurso à PGA
foram realizadas em 2006 – trechos experimentais em BB e em BAC – e em 2007 – também em BB e
BAC.

É importante realçar que a PGA neste caso de estudo quando aplicada em pavimento com camada
de desgaste em BB refere-se a uma estrutura de pavimento rígido em que a camada de desgaste do
pavimento é constituída por nova camada de BB, executada como camada de recarga sobre o BAC
existente.

Previamente à intervenção de beneficiação do atrito, recorrendo à técnica de PGA, foi realizado um
trecho experimental em 2006 que comportou duas situações distintas: BAC e pavimento rígido com
recarga em BB. O trecho experimental em BAC, realizado na via direita do sentido crescente,
abrangeu 140 m e 40 m no caso de camada de desgaste em BB sobre estrutura de pavimento rígido.
No trecho experimental foram realizadas auscultações pré e pós intervenção, nos dois tipos de
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camada de desgaste (BAC e BB). Após a realização do trecho experimental e respetivas
auscultações, foram levados a cabo intervenções de beneficiação do atrito nos dois tipos de
superfície. Estas intervenções, realizadas em 2007, não foram precedidas de auscultações e as
auscultações pós intervenção foram realizadas decorrido um longo período de tempo. A razão entre
via intervencionada e via pré auscultada, no trecho experimental, para os dois tipos de superfície do
pavimento, foi de 100 %. Nas intervenções de beneficiação com recurso à PGA, não foi possível
aferir a razão entre via intervencionada e via pré auscultada, uma vez que não foram realizadas pré
auscultações. Relativamente à beneficiação das características da superfície do pavimento
recorrendo à aplicação de MBF, foram realizadas auscultações para os seguintes indicadores:



CAT em BB, em 2011.



CAT em BAC, em 2012.



IRI em BAC, em 2012.



IRI em BB, em 2013.

No Quadro 3.2 são apresentadas as extensões de cada intervenção bem como os desenvolvimentos
das pré e pós auscultações e respetivas vias e sentidos, o tipo de pavimento, a técnica empregue e a
relação entre via pré auscultada e intervencionada.

Nas intervenções para reabilitação do atrito a relação entre via pré auscultada e intervencionada
variou dos 27,9 % aos 28,4 %, em que a percentagem mais baixa foi registada em BAC e a mais alta
em BB. No caso das beneficiações da regularidade longitudinal as percentagens variaram entre os
12,2 % e os 23,2 % em BB e em BAC, respetivamente.

Nas intervenções para recuperação do atrito, verifica-se que a percentagem de via intervencionada é
muito superior nas vias direitas do que nas vias esquerdas contíguas.
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Quadro 3.2 – Extensões das auscultações. Razão intervenção / pré auscultação
TÉCNICA

PGA

INTERVENÇÃO

Atrito

PRÉ INTERVENÇÃO
PÓS INTERVENÇÃO

Irregularidade
longitudinal

Atrito

SUPERFÍCIE

BB1

BAC2

BB

BAC

BB

BAC

BAC

BB

ANO

2006

2006

2007

2007

2011

2012

2012

2013

Direita

40

140

–

–

38100

34240

36500

55500

Esquerda

–

–

–

–

38115

34240

36500

55600

SENTIDO

AUSCULTAÇÕES

MBF

VIA

Crescente

Direita

–

–

–

–

38120

34300

36460

55500

Esquerda

–

–

–

–

37835

34300

36800

55600

TOTAL

40

140

–

–

152170

137080

146260

222200

Direita

40

140

7240

19570

33610

15980

9200

6300

Esquerda

–

–

–

–

2850

1900

9200

6300

Direita

–

–

7190

19800

6415

17760

7800

7300

Esquerda

–

–

–

–

300

2660

7800

7300

TOTAL

40

140

14430

39370

43175

38300

34000

27200

–

–

22,1 %

11,7 %

6,3 %

2,8 %

Decrescente

Crescente

Decrescente

RAZÃO
INTERVENÇÃO / PRÉ
AUSCULTAÇÃO

Valores em metros

Direita
Esquerda

–

–

–

–

1,9 %

1,4 %

6,3 %

2,8 %

Direita

–

–

–

–

4,2 %

13,0 %

5,3 %

3,3 %

Esquerda

–

–

–

–

0,2 %

1,9 %

5,3 %

3,3 %

–

–

28,4 %

27,9 %

23,2 %

12,2 %

Decrescente

TOTAL
1, 2

100 % 100 %

Crescente

100 % 100 %

Trecho experimental

3.5 – Aplicação das técnicas de reabilitação
3.5.1 – Técnicas utilizadas

Foram utilizadas as técnicas de aplicação de MBF e de PGA para reabilitação da irregularidade
longitudinal e do atrito do presente estudo, com as seguintes variações na técnica que recorreu ao
MBF:



Aplicação de MBF em camada simples.



Aplicação de MBF em camada dupla.



Microfresagem e aplicação de MBF em camada dupla.

Excetuando a aplicação de MBF em camada simples, aplicada exclusivamente nas intervenções em
camada de desgaste em BB, cada uma das três variações da técnica de MBF acima referidas e a
técnica de PGA foram aplicadas nos dois tipos de camada de desgaste (BB e BAC).
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3.5.2 – Microaglomerado betuminoso a frio

A técnica de reabilitação do atrito com recurso à aplicação de camada simples de MBF consistiu na
execução de uma única camada, com uma dosagem de, aproximadamente, 14 kg/m², não excedendo
1,5 cm de espessura, com recurso a central móvel permitindo, em simultâneo, efetuar a mistura dos
materiais à temperatura ambiente e proceder ao seu espalhamento na superfície selecionada
uniformemente (Figura 3.6), quando a superfície apresentava sinais de envelhecimento prematuro,
desagregação superficial, fissuração e elevado grau de polimento.

Figura 3.6 – MBF aplicado uniformemente

Antes da aplicação do MBF a superfície do pavimento foi inspecionada para identificação de
situações que obrigassem à realização de trabalhos preparatórios. No presente caso de estudo,
previamente à aplicação do MBF, foram efetuados trabalhos preparatórios de limpeza mecânica,
selagem de fissuras e juntas estruturais, para prevenção de ocorrência de infiltrações de água na
estrutura do pavimento e consequentemente movimentos de finos das camadas granulares. Na
presença de fissuras até 30 mm de espessura a selagem concretizou-se por meio da aplicação a
quente de mastique betuminoso, enquanto para aberturas compreendidas entre os 30 e 100 mm o
tratamento passou pelo preenchimento destas com slurry seal. Como medida promotora de aderência
entre a superfície do pavimento existente e a camada de MBF, quando na presença de BAC, foi
aplicada uma rega de colagem (C60B3) a uma taxa reduzida de 0,30 kg/m². A aplicação de camada
simples de MBF para beneficiação do atrito foi empregue nas intervenções em BB, nas intervenções
de 2011, e em BAC nas intervenções de 2012. A técnica de aplicação de camada dupla de MBF para
beneficiação do atrito respeitou o mesmo procedimento da aplicação de camada simples, diferindo na
dosagem das camadas, 8 kg/m² na primeira passagem e 14 kg/m² na segunda, totalizando 22 kg/m² o
conjunto das duas camadas.

Na central móvel, os mecanismos de abastecimento de todos os elementos deverão estar interligados
de tal forma que havendo interrupções na entrega de qualquer elemento se produza a paragem
automática do equipamento. A central móvel deverá ainda estar munida de barra pulverizadora de
água para que, caso se verifique necessário, se proceda à humidificação da superfície a tratar, de
forma a facilitar o processo de espalhamento (EP, 2014). Ajustes à largura do pavimento e à taxa de
aplicação são simples de efetuar uma vez que a grade de espalhamento é acionada hidraulicamente.
Quanto o tratamento da superfície implica a aplicação de mais de uma camada, antes de proceder à
31

aplicação da nova camada, a camada anterior deve ser aberta ao tráfego durante, no mínimo, 12
horas antes da aplicação da camada seguinte e após remoção e limpeza de quaisquer materiais
soltos. A Figura 3.7 mostra, à esquerda, o aspeto do MBF logo após a sua aplicação, e à direita, o
aspeto do mesmo quando já em serviço.

Figura 3.7 – Microaglomerado betuminoso a frio após a aplicação (esquerda) e em serviço (direita)

Quando o MBF foi aplicado em camada dupla, a granulometria dos agregados da segunda camada
foi mais grossa que a granulometria da primeira camada (Quadro 2.5). A mistura dos componentes do
MBF foi homogeneizada na perfeição e espalhada uniformemente, em toda a largura de aplicação,
graças à grade de espalhamento. Esta, dimensionada especificamente para a aplicação de MBF, foi
acionada hidraulicamente e recorreu a sem-fins de modo a promover a cura rápida da mistura. A
grade percorreu a superfície a tratar atrelada à central móvel, em que o derrame da mistura na grade
foi efetuada por meio de um coletor de dupla saída, localizado no centro da mesma (Figura 3.8), à
saída da misturadora, cujo desnível foi ajustado de forma a não originar segregações.

Figura 3.8 – Grade de espalhamento de central móvel em operação
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A largura da grade e a altura ao solo desta (responsável pelos acabamentos primário e secundário)
são ajustáveis hidraulicamente. A largura de aplicação pode variar de 2,4 m até 4,3 m em
incrementos de 15 cm. O rodo da grade de espalhamento foi responsável pela compensação das
variações da geometria do pavimento. A fluidez da mistura foi conseguida graças à água adicionada,
obrigatoriamente potável e livre de sais, químicos reativos ou quaisquer outros contaminantes. A
adição de água à mistura permitiu o encaminhamento, através de uma calha, até à grade de
espalhamento, assegurando o espalhamento uniforme sobre o pavimento.

Uma das condições para aplicação do MBF é a emulsão ser capaz de romper e formar
filmes/películas contínuas para que a mistura adquira coesão, tendo a humidade, o vento e a
temperatura influência direta no processo. Na antecipação de episódios de chuva e/ou temperaturas
baixas a aplicação de MBF foi cancelada.

Se uma camada for colocada em serviço demasiado cedo desagregar-se-á rapidamente com o
tráfego, motivo pelo qual em obra a abertura ao tráfego só foi permitida após verificada a rotura da
emulsão, assegurando-se desta forma coesão suficiente para resistir à ação do tráfego sem que se
deteriore, tendo sido limitada a velocidade de circulação a 50 km/h. Quando a camada de MBF
aplicada deixava de expelir água era um indicador de que a camada de MBF aplicada já reunia
coesão suficiente para abertura ao tráfego. Estas condições estavam, normalmente, reunidas
decorrida 1 hora após a aplicação do tratamento. A mistura e envolvimento não uniforme dos
agregados pela emulsão pode originar segregação, tendo sido rejeitadas as misturas que se
apresentavam heterogéneas. As misturas com pouco cimento, ou com uma quantidade elevada de
água, podem promover a separação da mistura quando o movimento na grade de espalhamento
cessa. O resultado da segregação, na aplicação de MBF, foi uma superfície com uma aparência
lavada de cor negra e com uma textura pobre. Misturas segregadas podem causar a rotura da
emulsão em finas partículas designadas por falso slurry resultando no destacamento da camada
aplicada.

O critério utilizado para aplicação de MBF em camada simples ou dupla, na recuperação do atrito,
teve por base o estado de fissuração identificado à superfície do pavimento, sendo aplicada dupla
camada para estados mais evoluídos de degradação do pavimento. A aplicação de dupla camada de
MBF foi uma técnica empregue nas intervenções de reabilitação do atrito em BB no ano de 2013.

No melhoramento da regularidade longitudinal do pavimento também foi utilizada a técnica de MBF
concretizada através de dupla camada, antecedida por microfresagem da camada de desgaste do
pavimento, quer em BB quer em BAC. A microfresagem foi executada com recurso a fresadora
(Figura 3.9) capaz de remover o pavimento existente com elevada precisão e com profundidades
inferior a 3 cm de forma uniformemente, que após duas passagens, a primeira com 2,20 m de largura
e na segunda 1,55 m, perfez os 3,75 m das vias da infraestrutura.
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Figura 3.9 – Microfresadora Wirtgen W 200 em operação

A precisão, em termos de nivelamento da superfície, foi assegurada por um sistema incorporado no
equipamento, que recebe continuamente informação de três sensores, situados nos lados do
equipamento, permitindo manter de forma precisa a profundidade de fresagem, sem copiar quaisquer
irregularidades do pavimento (Wirtgen Group, 2016). Na presença de ventos com intensidade
superiores a 50 km/h, a precisão da microfresagem pode ficar comprometida consoante a direção do
vento em relação à de operação, sendo por vezes necessário abortar a operação e retomar os
trabalhos quando reunidas condições de vento favoráveis. Apesar do material resultante da
microfresagem ser encaminhado diretamente para camiões durante o trabalho, para posterior entrega
em vazadouro, permanecem sempre resíduos na superfície microfresada, sendo as partículas finas
as que mais surgem na superfície do pavimento, impondo-se a sua remoção para assegurar uma
superfície limpa. Na intervenção de 2012, em BAC, recorreu-se a uma vassoura mecânica com
escovas de nylon com posterior passagem de um aspirador industrial. Na intervenção em BB de
2013, a limpeza foi conseguida por meio de duas vassouras mecânicas com escovas de metal
(Figura 3.10, esquerda), uma para limpeza logo após a passagem da microfresadora e a outra após
secagem completa da superfície do pavimento, para assegurar a máxima remoção de resíduos e
partículas finas, garantido uma base em condições de receber a rega de colagem (Figura 3.10,
direita).

Figura 3.10 – Limpeza da superfície microfresada com vassouras mecânicas (esquerda) e superfície
após limpeza (direita)
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Após limpeza, procedeu-se à aplicação de uma rega de colagem através da aplicação de emulsão
betuminosa, do tipo catiónica de rutura rápida (C60B3) com o objetivo de melhorar a aderência entre
a superfície microfresada do pavimento existente e a primeira camada de MBF. A rega foi
concretizada com recurso a camião cisterna com sistema de dosagem incorporado para garantir, à
velocidade de circulação do mesmo, a aplicação da dosagem correta.

3.5.3 – Projeção de granalha de aço

No presente caso de estudo a PGA decorreu a uma velocidade que esteve compreendida entre os 3
km/h e os 5 km/h, quer em BB quer em BAC, em que a granalhadora utilizada foi controlada por um
operador, sem que esta estivesse acoplada a um veículo. Contudo os resíduos originados foram
enviados, através de uma tubagem, para um depósito instalado num veículo que acompanhou a
granalhagem do pavimento. A granalhadora utilizada permitiu abranger uma largura de 550 mm em
cada passagem. A Figura 3.11 mostra o aspeto da superfície do pavimento antes e depois da
intervenção.

Figura 3.11 – Aspeto pré e pós intervenção com recurso à PGA

Para assegurar os melhores resultados possíveis, a técnica foi realizada com o pavimento seco e
tendo sido monitorizado o rendimento em função da temperatura do pavimento em BB.

3.6 – Resultados da auscultação
A cada intervenção de melhoramento do atrito corresponderam duas caracterizações do atrito – pré
intervenção (pré) e pós intervenção (pós) – através da auscultação ao CAT, tanto em BB como em
BAC. As caracterizações em BB ocorreram sobre duas configurações distintas ao nível das estruturas
de pavimento: pavimento rígido com uma recarga em BB, relativa à intervenção de 2007, e pavimento
flexível, relativa à intervenção de 2011. A caracterização em pavimento rígido teve lugar em BAC,
cujas intervenções ocorreram em 2007 e em 2012. As leituras efetuadas nas auscultações da
superfície do pavimento, pré e pós intervenções, foram recolhidas com os intervalos apresentados no
Quadro 3.3.
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Quadro 3.3 – Intervalo de recolha de informação nas auscultações do CAT
INTERVALO
INTERVENÇÃO/
ANO

CAMADA DE
DESGASTE

Pré

Pós

2007

BB1

10 m

10 m

2007

BAC

10 m

10 m

2011

BB

5m

10 m

2012

BAC

20 m

20 m

1

BAC com camada de reforço em BB

Como referido anteriormente, o atrito foi auscultado com diferentes equipamentos, Grip Tester e
SCRIM, com 99,8 % dos dados obtidos através do equipamento SCRIM. Face à pequena expressão
de dados recolhidos com o Grip Tester, converteram-se estes (0,2 %) através da equação 2.1
apresentada no subcapítulo 2.3. É importante realçar que as auscultações, apesar das intervenções
terem sido efetuadas em troços, foram realizadas em contínuo (sem paragens do equipamento
SCRIM), sendo selecionados, após análise, só os dados relativos aos troços que foram alvo de
intervenção.

Relativamente à intervenção de 2007 em BB (BAC com camada de reforço em BB), a auscultação
após o tratamento da superfície com recurso à PGA, obteve-se valores médios de CAT de 0,47 e
0,56 nas vias direitas dos sentidos crescente e decrescente, respetivamente. O desvio padrão
registado para as mesmas foi de 0,0683 e 0,0634, respetivamente. Em paralelo à intervenção de
2007 em BB, decorreu com recurso à mesma técnica (PGA), a reabilitação em BAC. Na auscultação
efetuada após tratamento da superfície foi obtido um CAT médio de 0,43 e um desvio padrão de
0,0581, para a via direita do sentido crescente. Para a via direita do sentido decrescente o valor
médio foi de 0,55 e o desvio padrão 0,1169.

O tratamento da superfície do pavimento aplicando a técnica de MBF em BB decorreu em 2011,
intervindo-se em ambas as vias de ambos sentidos. O CAT médio obtido na auscultação pós
intervenção foi de 0,59 para a via esquerda do sentido decrescente e 0,62 para as restantes três vias.
Os desvios padrão associados foram de 0,0344 e 0,0375 para as vias direita e esquerda do sentido
crescente e 0,0439 e 0,0381 para as vias direita e esquerda do sentido oposto.

Na intervenção em 2012 para recuperação do atrito em BAC, recorrendo à técnica de aplicação de
MBF, foram obtidas médias de CAT na auscultação pós tratamento de 0,78 e 0,76 nas vias direita e
esquerda do sentido crescente e 0,77 e 0,75 nas vias homólogas do sentido decrescente. Os desvios
padrão associados foram 0,1121, 0,1023, 0,1017 e 0,0974, respetivamente.

No Quadro 3.4 apresentam-se, em resumo, os valores obtidos nas auscultações pós intervenção no
melhoramento do atrito da superfície do pavimento.
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Quadro 3.4 – Resultados do CAT pós intervenção
TÉCNICA

ANO

CAMADA DE
DESGASTE

SENTIDO

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

0,78

0,0268

0,72

0,1197

0,47

0,0683

0,57

0,0634

0,42

0,0581

0,55

0,1169

Direita

0,62

0,0344

Esquerda

0,62

0,0375

Direita

0,62

0,0439

Esquerda

0,59

0,0381

VIA

BB1
2006

Crescente

Direita

BAC

BB1

PGA

Crescente
Decrescente

Direita

2007
Crescente
BAC

Direita
Decrescente

Crescente
2011

BB
Decrescente

MBF
Direita

0,77

0,1121

Esquerda

0,76

0,1023

Direita

0,77

0,1017

Esquerda

0,75

0,0974

Crescente
2012

BAC
Decrescente

1

BAC revestido com camada de BB

Tal como no caso do atrito a caracterização da irregularidade longitudinal passou pela realização de
auscultações antes e depois das respetivas intervenções de melhoramento (pré e pós). A
caracterização da irregularidade longitudinal teve por base a auscultação do IRI, em BAC
(intervenções de 2012) e em BB (intervenções de 2013). Os intervalos de recolha de dados, antes e
depois das intervenções, foram de 100 metros e são apresentados no Quadro 3.5.

Quadro 3.5 – Intervalo de recolha de informação nas auscultações do IRI
INTERVALO
INTERVENÇÃO/ CAMADA DE
ANO
DESGASTE
2012
BAC
2013

BB

Pré

Pós

100 m

100 m

100 m

100 m

Importa salientar que as auscultações pós intervenção, apesar dos muitos troços intervencionados,
foram efetuadas de forma contínua (sem paragens do veículo no qual foi acoplado o perfilómetro
laser), sendo selecionados, após análise, os dados relativos aos troços que posteriormente foram
intervencionados.

A auscultação pós intervenção efetuada em 2012 para melhoramento da irregularidade longitudinal
em BAC, registou médias de IRI de 1,44 e 1,39 nas vias direita e esquerda do sentido crescente e
1,47 em ambas as vias do sentido oposto. Os desvios padrão obtidos foram 0,3701 e 0,3221, para as
respetivas vias do sentido crescente, enquanto para as vias direita e esquerda do sentido
decrescente obteve-se 0,3371 e 0,3957.

Relativamente à auscultação depois de concluída a intervenção de 2013, para melhoramento da
irregularidade longitudinal em BB, o IRI médio registado foi de 1,23 e de 1,28 nas vias direita e
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esquerda do sentido crescente, respetivamente. No sentido contrário e para as vias homólogas a
média foi de 1,15 e 1,29, respetivamente. Os desvios padrão associados foram 0,2801 e 0,2467 para
as vias do sentido crescente (direita e esquerda) e de 0,1700 e 0,1816 para as vias direita e
esquerda, respetivamente, do sentido decrescente.

No Quadro 3.6 são apresentados os resultados obtidos nas auscultações pós intervenção para
melhoramento da irregularidade longitudinal.

Quadro 3.6 – Resultados do IRI pós intervenção MBF
ANO

2012

2013

CAMADA DE
DESGASTE

VIA

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

Crescente

Direita
Esquerda

1,44
1,39

0,3701
0,3221

Decrescente

Direita
Esquerda

1,47
1,47

0,34
0,40

Crescente

Direita
Esquerda

1,23
1,28

0,2801
0,2467

Decrescente

Direita
Esquerda

1,15
1,29

0,1700
0,1816

SENTIDO

BAC

BB

Em resumo, para a restituição do atrito foram utilizadas duas técnicas distintas: a PGA em 53800 m
de via e aplicação de MBF em 81475 m. Da totalidade da via em que foi empregue a técnica de PGA,
26,8 % ocorreu em camadas de desgaste betuminosas e 73,2 % em BAC e da restante via em que foi
aplicado MBF, 53,0 % foi em BB e 47,0 % em BAC. O total de via intervencionada, com o objetivo de
devolver atrito/rugosidade à superfície do pavimento, atingiu uma extensão de 135275 m. Para a
recuperação da irregularidade longitudinal foi utlizada exclusivamente a técnica de aplicação de dupla
camada de MBF precedida de microfresagem, numa extensão total de 61200 m de via,
correspondendo 55,6 % das intervenções em camada de desgaste em BAC e os restantes 44,4 % em
camadas de desgaste em BB.
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4 – Resultados e discussão
4.1 – Metodologia de análise
Perante, em determinado momento/instante, o estado em que se encontravam as características de
superfície, nomeadamente atrito e irregularidade longitudinal, do pavimento da infraestrutura
rodoviária do caso de estudo, foram aplicadas técnicas de reabilitação funcional de pavimentos - MBF
e PGA - para recuperação/beneficiação destas características. Enquanto a aplicação de MBF serviu
intervenções relacionadas com o atrito e irregularidade longitudinal, a PGA foi exclusivamente
aplicada em ações que envolveram a recuperação de atrito.

A aplicação destas técnicas na camada de desgaste do pavimento foi efetivada quando os valores,
de CAT e IRI resultantes das auscultações à superfície do pavimento, não satisfizeram o definido no
PCQ da concessionária, procedendo-se nestes casos à intervenção. Concluídas as intervenções para
recuperação destas características, realizaram-se novamente auscultações, resultando assim, para
cada intervenção, um par de informação pré e após intervenção. As auscultações tiveram lugar nas
distintas camadas de desgaste do pavimento, BB e BAC, em ambas as vias e faixas de rodagem
(sentidos) da infraestrutura rodoviária.

Toda a informação pré e pós intervenção recolhida foi tratada estatisticamente nos subcapítulos que
se seguem em termos de média e de desvio padrão visando a análise da eficiência de cada
intervenção realizada. A informação foi apresentada na forma de histogramas de frequência nos
quais constam os resultados antes e depois das intervenções. Foi analisada também as relações pré
e pós intervenção da média e do desvio padrão para o CAT e IRI nas técnicas empregues,
apresentando-se estas relações em gráfico. Foi também efetuada uma análise da relação do efeito do
tráfego pesado no atrito, através do CAT, e na irregularidade longitudinal, através do IRI, da
superfície do pavimento.

No caso das intervenções que recorreram à aplicação de MBF, realizaram-se, decorrido um longo
período de tempo, auscultações ao pavimento. Estas tiveram como objetivo recolher informação
sobre o estado do atrito e da irregularidade longitudinal, através da leitura do CAT e do IRI da
superfície do pavimento. A leitura destes foi efetuada em contínuo, sendo exclusivamente
selecionados os dados dos troços em que foram efetuadas as intervenções para melhoramento do
atrito e da irregularidade longitudinal. Os resultados obtidos permitiram efetuar uma análise da
durabilidade de cada intervenção, análise que se encontra no final de cada subcapítulo seguinte.
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4.2 – Eficiência da reabilitação do atrito
4.2.1 – Projeção de Granalha de Aço

Como referido anteriormente a intervenção de PGA, de 2006, na reabilitação do atrito em camada de
desgaste em BB (BAC com uma camada de reforço em BB), desenvolveu-se no âmbito de trecho
experimental. Na Figura 4.1 são apresentados os histogramas do CAT pré e pós intervenção com o
propósito de trecho experimental, identificando-se na mesma figura uma melhoria significativa do
CAT, alcançando-se um valor médio de 0,78 com a intervenção, quando este era de 0,49 antes da
mesma.
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Pós auscultação

Figura 4.1 – Histogramas CAT: PGA em BB no trecho experimental de 2006

Os valores CAT obtidos pré intervenção são menos regulares, com maior dispersão de valores e
associados a um desvio padrão superior, que os pós intervenção. A intervenção produziu um
decréscimo de 0,002 no desvio padrão entre os resultados pré e pós.

Após a realização do trecho experimental em 2006, a concessionária procedeu, em 2007, à
intervenção para recuperação do atrito, empregando a PGA, nas vias direitas de ambos sentidos.
Face à inexistência de informação de auscultações pré intervenção, por motivos que se
desconhecem, a informação recolhida na auscultação pós intervenção (decorrido um longo período
após a intervenção) foi comparada com a do trecho experimental para o mesmo tipo de pavimento
(Figura 4.2).
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Figura 4.2 – Histogramas CAT: PGA em BB na intervenção de 2007

Quando comparada com o trecho experimental, a via direita (VD) do sentido crescente (SC)
apresentou um decréscimo no CAT médio, passando de 0,49 para 0,47, enquanto a VD do sentido
decrescente (SD) apresentou uma melhoria, alcançando os 0,57. Relativamente aos desvios padrão
e também quando comparadas com o trecho experimental, ambas as vias apresentam maiores
dispersões após a intervenção, 0,0683 e 0,0634 respetivamente. Os resultados CAT após
intervenções com recurso à PGA nas vias direitas de ambos os sentidos, não atingiram os resultados
alcançados no trecho experimental, tanto em média como em desvio padrão, para camada de
desgaste em BB.

Em paralelo ao realizado em BB, foi realizado em 2006 um trecho experimental em BAC, utilizando
também a PGA. Na Figura 4.3 apresentam-se os histogramas dos resultados para o CAT resultantes
das pré e pós auscultações efetuadas no âmbito de trecho experimental.
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Figura 4.3 – Histogramas CAT: PGA em BAC no trecho experimental de 2006

A intervenção provocou uma subida do CAT médio de 0,39 para 0,72, ou seja, uma melhoria de 0,33.
A dispersão de valores aumentou consideravelmente depois da intervenção, confirmada pelo
acréscimo de 0,0846 no desvio padrão entre os valores obtidos antes e após a intervenção,
identificando-se três tendências de valores diferentes (três “picos” no histograma pós intervenção).
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Por razões que não foi possível conhecer, tal como na situação em BB, em BAC também não foram
realizadas pré auscultações, motivo pelo qual foram utilizados os resultados do trecho experimental
para efetuar a análise comparativa (Figura 4.4).
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Figura 4.4 – Histogramas CAT: PGA em BAC na intervenção de 2007

Assim como na intervenção com recurso à aplicação de PGA em BB, a intervenção em BAC também
não atingiu os resultados alcançados no trecho experimental para o mesmo tipo de camada de
desgaste em termos de CAT médio. A média dos valores CAT obtidos foram 0,55 e 0,43 para os
casos da via direita do sentido crescente (VDSD), e da via direita do sentido decrescente (VDSC),
respetivamente. Por sua vez, no caso do trecho experimental o CAT médio obtido após intervenção
foi de 0,72. Os desvios padrão, quando comparados com o trecho experimental, baixaram tanto na
VDSD como na VDSC, atingindo 0,1169 e 0,0581, respetivamente.

No Quadro 4.1 são apresentados os resultados das auscultações efetuadas, pré e pós intervenção
com recurso à PGA.

Quadro 4.1 – Resultados CAT: intervenções com recurso à PGA

ANO

2006

CAMADA DE
DESGASTE
BB1
BAC

BB1

SENTIDO

VIA

Crescente

Direita

AUSCULTAÇÕES
PRÉ
PÓS
INTERVENÇÃO
INTERVENÇÃO
Desvio
Desvio
Média
Média
padrão
padrão
0,49

0,0288

0,78

0,0268

0,39

0,0351

0,72

0,1197

Crescente

–

–

0,47

0,0683

Decrescente

–

–

0,57

0,0634

Crescente

–

–

0,42

0,0581

Decrescente

–

–

0,55

0,1169

2007

Direita
BAC

1

BAC com camada de reforço em BB

Face aos resultados registados nas auscultações pós intervenção utilizando a PGA, apresentados no
Quadro 4.1, auscultações que ocorreram 2 anos após as intervenções, conclui-se que a longevidade
das intervenções foi bastante afetada, quando comparada com os resultados obtidos nos trechos
experimentais. Os valores médios do CAT alcançados ficaram muito próximos do limite preconizado
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pelo PCQ, de 0,50, sendo que o CAT médio das intervenções nas vias direitas em BB e em BAC, do
sentido crescente, já se encontrava abaixo do limite.

4.2.2 – Microaglomerado Betuminoso a Frio

A aplicação da técnica de MBF para reabilitação do atrito da superfície do pavimento, foi empregue
nas campanhas de intervenção em BB, em 2011, e em BAC, em 2012. Esta técnica, antecedida de
microfresagem também foi utilizada, em 2013, com o objetivo de melhorar a irregularidade
longitudinal e embora o objetivo não tenha sido a recuperação do atrito efetuaram-se auscultações
pré e pós intervenção ao pavimento, também nesta intervenção, em termos de CAT.

Na Figura 4.5 são apresentados os histogramas relativos aos valores do CAT obtidos, pré e pós
intervenção com recurso à aplicação de MBF realizada em 2011, em BB para as vias do SC. O valor
do CAT médio antes da intervenção no caso da VD era de 0,35 e o da VE de 0,38, denunciando uma
VD mais degradada em termos de atrito da superfície do que a VE, comprovado pelos histogramas
da Figura 4.5. Relativamente aos desvios padrão registados na pré auscultação, a VD obteve 0,0317,
enquanto a via contígua atingiu 0,0198.
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Figura 4.5 – Histogramas CAT: MBF em BB na intervenção de 2011, sentido crescente

A aplicação de MBF em ambas as vias incrementou o atrito da superfície do pavimento, passando o
valor de CAT médio de ambas as vias para 0,62, traduzindo-se num acréscimo de 0,27 na VD e de
0,24 na VE. Relativamente ao desvio padrão, pós intervenção, a VD obteve menor dispersão de
valores que na via contígua, apresentando 0,0344 inferior aos 0,0375 registados na VE, sendo estes
superiores aos obtidos na auscultação pré intervenção.

A VDSD apresentava um valor de CAT médio ligeiramente superior ao da VESD, sendo registados na
pré auscultação valores de 0,38 e de 0,37, respetivamente, apresentando-se com a mesma tendência
os respetivos desvios padrão, a VDSD com 0,0314 e a VESD com 0,0326. Em ambas as vias o atrito
da superfície foi beneficiado com a intervenção, como se pode confirmar nos histogramas, pré e pós
intervenção, do CAT apresentados na Figura 4.6.
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Figura 4.6 – Histogramas CAT: MBF em BB na intervenção de 2011, sentido decrescente

A intervenção com recurso ao MBF resultou de forma mais satisfatória na VD do que na VE,
conclusão sustentada pelo valor de CAT médio obtido, 0,62 contra 0,59. Com a intervenção as duas
vias adquiriram maior dispersão dos valores CAT, tendo a VD obtido um desvio padrão superior ao da
VE, 0,0439 e 0,0381, respetivamente.

Apresentam-se na Figura 4.7 os histogramas dos valores CAT obtidos das auscultações pré e pós
intervenção em BAC, para a intervenção de melhoramento do atrito de 2012 no SC.
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Figura 4.7 – Histogramas CAT da intervenção de 2012: MBF em BAC, sentido crescente

O valor do CAT médio registado na VD, antes da intervenção, foi de 0,48, inferior ao 0,64 obtido na
VE. Em termos de desvio padrão a VD registou um valor de 0,0745, superior ao valor de 0,0690
alcançado na VE. A VE foi a que menos beneficiou com a intervenção, o valor de CAT médio
registado foi de 0,76 enquanto a VD alcançou 0,78. Ambas as vias, em termos do desvio padrão,
apresentaram maior dispersão de valores com a intervenção, a VD obteve 0,1121 e a VE 0,1023.

Tal como no SC, no SD a VD foi a que mostrou maior recuperação, relativamente à via contígua,
como se pode verificar pelos histogramas dos valores CAT obtidos, apresentados na Figura 4.8. O
valor médio de CAT obtido na VD na auscultação pré intervenção foi de 0,47, passando a 0,77 após a
intervenção. Na VE, apesar de se apresentar na pré auscultação com um melhor valor médio CAT
que a VD, 0,63, com a intervenção este não ultrapassou o valor da VD, ficando-se pelos 0,75.
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Figura 4.8 – Histogramas CAT: MBF em BAC na intervenção de 2012, sentido decrescente

Quanto ao desvio padrão, ambas as vias registaram um aumento da dispersão de valores do CAT
com a intervenção, sendo a VD a que mais viu crescer o desvio padrão, passando de um valor de
0,0578 antes da intervenção para 0,1017 após a intervenção. O desvio padrão da VE passou de
0,0610 para 0,0974 com a intervenção. Salienta-se, para a técnica de aplicação de MBF, o facto dos
desvios padrão obtidos nas auscultações em camada de desgaste constituída por BB terem sido
bastante inferiores aos registados em camada de desgaste constituída por BAC.

Na Figura 4.9 são apresentados os histogramas dos valores CAT relativos às auscultações pré e pós
a aplicação de MBF realizada em 2013, no SD, que teve como objetivo o melhoramento da
irregularidade longitudinal. A VD antes da intervenção apresentava um valor de CAT médio inferior ao
da VE, 0,68 e 0,77 respetivamente, mas que ainda assim se encontravam dentro dos limites definidos
no PCQ da concessionária.
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Figura 4.9 – Histogramas CAT: MBF em BB na intervenção de 2013, sentido crescente

Com a intervenção para melhoramento da irregularidade longitudinal com recurso à aplicação de
MBF o atrito também foi beneficiado, passando o valor de CAT médio na VD de 0,68 a 0,74 e na VE
de 0,77 a 0,81. Com a intervenção o desvio padrão da VD teve um acréscimo passando de 0,0427 a
0,0476 enquanto o da VE teve um decréscimo, passando de 0,0562 para 0,0436.
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Nas vias do SD o comportamento identificado nos valores obtidos foi semelhante ao das vias do SD,
como se pode constatar na Figura 4.10.
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Figura 4.10 – Histogramas CAT: MBF em BB na intervenção de 2013, sentido decrescente

O valor do CAT médio na VD devolvido pela pré auscultação foi de 0,70, subindo para 0,76 com a
intervenção. O mesmo aconteceu com o desvio padrão da mesma via, que apresentava um valor de
0,0418 na pré auscultação e após a intervenção subiu para 0,0620, aumentando assim a dispersão
dos valores CAT obtidos. Na VE o valor do CAT médio passou de 0,80 para 0,86 com a realização da
intervenção e, tal como na VD, o desvio padrão teve um acréscimo, de 0,0638 para 0,0766.

No Quadro 4.2 são apresentados os resultados das auscultações, pré e pós intervenção, ao CAT com
recurso à aplicação de MBF tanto em BB como em BAC, contemplando também dados relativos à
intervenção de 2013 em BB, em que a recuperação do atrito não foi o motivo da intervenção mas sim
o melhoramento da irregularidade longitudinal.

Quadro 4.2 – Resultados CAT: intervenções com recurso ao MBF
AUSCULTAÇÕES
PRÉ
INTERVENÇÃO
ANO

2011

2012

20131

1

CAMADA DE
DESGASTE

PÓS
INTERVENÇÃO

VIA

Média

Desvio
padrão

Média

Desvio
padrão

Crescente

Direita
Esquerda

0,35
0,38

0,0317
0,0198

0,62
0,62

0,0344
0,0375

Decrescente

Direita
Esquerda

0,38
0,37

0,0314
0,0326

0,62
0,59

0,0439
0,0381

Crescente

Direita
Esquerda

0,48
0,64

0,0745
0,0690

0,78
0,76

0,1121
0,1023

Decrescente

Direita
Esquerda

0,47
0,63

0,0578
0,0610

0,77
0,75

0,1017
0,0974

Crescente

Direita
Esquerda

0,68
0,77

0,0427
0,0562

0,74
0,81

0,0476
0,0436

Decrescente

Direita
Esquerda

0,70
0,80

0,0418
0,0638

0,76
0,86

0,0620
0,0766

SENTIDO

BB

BAC

BB

Intervenção realizada com o objetivo de reabilitar a irregularidade longitudinal
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4.2.3 – Análise global e discussão

Na Figura 4.11 encontra-se representada a relação pré/pós intervenção dos valores de CAT médios,
obtidos por via intervencionada, identificando-se as técnicas - PGA e aplicação de MBF - e o tipo de
camada de desgaste em que foram aplicadas - BB e BAC. É possível constatar que o resultado final
das intervenções esteve diretamente associado ao estado do atrito pré intervenção, ou seja, quanto
maior era o atrito antes da intervenção, melhor foi o resultado obtido com a intervenção.

0,90
PGA em BB
(TE)

PÓS INTERVENÇÃO

0,80

PGA em BB

0,70

PGA em BAC
(TE)

0,60

PGA em BAC

MBF em BB
0,50
MBF em BAC
0,40
MBF em BB
(2013)
0,30
0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

PRÉ INTERVENÇÃO

Figura 4.11 – CAT: relação pré/pós da média por via intervencionada

De uma forma generalizada ambas as técnicas, aplicadas em ambos os tipos de camada de
desgaste, BB e BAC, produziram uma melhoria com respeito aos valores de CAT médio, com
exceção na VD do SC, em BB, intervencionada com PGA (ponto que está abaixo da diagonal na
Figura 4.11). Os trechos experimentais realizados com recurso à PGA viram os seus valores de CAT
médio subir após a intervenção, sendo a superfície em BAC a que mais beneficiou. Relativamente às
intervenções com recurso à PGA recorreu-se aos valores obtidos nas pré auscultações dos trechos
experimentais, nas camadas de desgaste em BB e em BAC, para representação na Figura 4.11, uma
vez que não há informação pré intervenção das mesmas. Em BAC, a PGA obteve resultados
positivos, quando comparada com o resultado devolvido pela pré auscultação do trecho experimental,
crescendo o valor de CAT médio em ambas as vias direitas dos dois sentidos. Na intervenção em BB,
só a VD do SD melhorou o valor de CAT médio. Tal como referido anteriormente, a intervenção de
PGA em BB, efetuada na VD do SC, foi a única que sofreu um decréscimo na média dos valores
CAT, relativamente ao resultado obtido na pré auscultação do trecho experimental.

No que toca às intervenções com recurso à aplicação de MBF na camada de desgaste em BB
obtiveram-se resultados de valores CAT com maior homogeneidade do que as em BAC. Com a
intervenção de 2011 em BB ambas as vias dos dois sentidos assistiram a uma subida do valor do
CAT médio, sendo que as do SC foram as que apresentaram maior subida. Em ambos os sentidos as
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VD apresentaram maiores incrementos do que as VE. No que toca à superfície de pavimento em
BAC na intervenção de 2012, tanto as VD como as VE de ambos os sentidos apresentaram um
incremento no valor do CAT médio, sendo que também nesta intervenção as VD apresentaram um
maior acréscimo do que as VE. Em termos de sentidos, os incrementos apresentados foram muito
próximos. Na Figura 4.11 também se apresentam os resultados provenientes das auscultações ao
CAT, que se realizaram antes e após a intervenção de 2013, que tal como referido anteriormente esta
foi uma intervenção que visou o melhoramento da irregularidade longitudinal em BB (pontos
representados por quadrados). É importante realçar que a média dos valores CAT na pré auscultação
já se encontrava acima do mínimo preconizado pelo PCQ da concessionária. Ainda assim a
intervenção veio proporcionar melhorias em todas as vias. Também nesta intervenção as VD
apresentaram um maior acréscimo no valor de CAT médio do que as VE, em ambos os sentidos. Em
termos de sentidos, o SD apresentou um incremento ligeiramente maior.

Analogamente à Figura 4.11, a Figura 4.12 representa a relação pré/pós dos desvios padrão dos
valores CAT obtidos por via intervencionada, identificando-se as técnicas associadas, PGA e MBF, e
os tipos de camada de desgaste, BB e BAC, em que as mesmas foram aplicadas.
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PGA em BB
(TE)
0,12
PGA em BB

PÓS INTERVENÇÃO

0,10
PGA em BAC
(TE)
0,08
PGA em BAC
0,06
MBF em BB
0,04
MBF em BAC
0,02
MBF em BB
(2013)
0,00
0,00
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0,12

0,14

PRÉ INTERVENÇÃO

Figura 4.12 – CAT: relação pré/pós dos desvios padrão por via intervencionada

Na sua grande maioria, os desvios padrão dos valores CAT aumentaram após as intervenções em
qualquer um dos dois tipos de material constituinte da camada de desgaste dos pavimentos - BB e
BAC - com exceção da intervenção associada ao trecho experimental com recurso à PGA em BB e
da intervenção na VESC, também em BB (intervenção de 2013 para melhoramento da irregularidade
longitudinal). Relativamente ao trecho experimental quando aplicada a técnica de PGA,
nomeadamente em BB, o desvio padrão teve um decréscimo enquanto em BAC cresceu. Tal como
na média, por falta de informação e para representação da relação pré/pós do desvio padrão nas
intervenções com recurso à PGA em BB e em BAC, utilizaram-se os valores pré auscultação dos
trechos experimentais em ambos os tipos de camada de desgaste. Quando utilizada a PGA em BB, o
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desvio padrão dos valores CAT cresceu nas VD de ambos os sentidos, comparativamente aos
desvios padrão devolvidos pela pré auscultação no trecho experimental associado. As VE não foram
intervencionadas. Relativamente à PGA em BAC, o desvio padrão também apresentou acréscimo nas
VD de ambos os sentidos, também quando comparado com valores obtidos no trecho experimental.
As VE não foram intervencionadas.

Com exceção da intervenção na VESC em BB (intervenção de 2013 para melhoramento da
irregularidade longitudinal), todas as intervenções que utilizaram o MBF para reabilitar o atrito das
camadas de desgaste dos pavimentos registaram um aumento dos seus desvios padrão nos valores
de CAT obtidos. No caso da intervenção em BB de 2011, e no SC, o incremento na VE foi bastante
superior ao da VD. No sentido contrário a VD foi a que apresentou maior incremento do desvio
padrão dos valores de CAT. Em termos de sentidos, o SD foi o que menor acréscimo apresentou. Na
intervenção em BAC de 2012, os desvios padrão dos valores CAT registados cresceram em ambas
as vias de ambos os sentidos, sendo o SD o que apresentou maior subida. Em termos de vias, as VD
apresentaram maior subida do que as VE. Como referido anteriormente, a VESC, na intervenção de
2013 em BB, foi a única intervenção em MBF que obteve um decréscimo no desvio padrão dos
valores CAT obtidos, enquanto as restantes vias obtiveram acréscimos após a intervenção. A VDSD
apresentou maior incremento do que a VE do mesmo sentido. Em termos de sentidos, o SD
apresentou acréscimo no desvio padrão dos valores de CAT enquanto o SC apresentou um
decréscimo.

No Quadro 4.3 são resumidos os resultados dos valores CAT obtidos em todas as intervenções
analisadas, em termos de média e desvio padrão.

Quadro 4.3 – Resumo dos resultados CAT

TÉCNICA

CAMADA DE
ANO DESGASTE
2006

PGA

PRÉ
INTERVENÇÃO
Desvio
Média padrão

PÓS
INTERVENÇÃO
Desvio
Média
padrão

VARIAÇÃO
Desvio
Média
padrão

SENTIDO

VIA

BB*
BAC

Crescente

Direita

0,49
0,39

0,0288
0,0351

0,78
0,72

0,0268
0,1197

+0,28 +57,5 % -0,0020 -6,9 %
+0,33 +84,2 % 0,0846 240,9 %

BB*

Crescente
Decrescente

Direita

0,49
0,49

0,0288
0,0288

0,47
0,57

0,0683
0,0634

-0,02 -4,5 %
+0,07 +14,4 %

0,0395
0,0346

137,1 %
120,1 %

BAC

Crescente
Decrescente

Direita

0,39
0,39

0,0351
0,0351

0,43
0,55

0,0581
0,1169

+0,03 +8,3 %
+0,16 +40,2 %

0,0230
0,0818

65,5 %
232,9 %

Crescente

Direita
Esquerda

0,35
0,38

0,0317
0,0198

0,62
0,62

0,0344
0,0375

+0,27 +77,3 %
+0,24 +63,7 %

0,0027
0,0177

8,5 %
89,3 %

Decrescente

Direita
Esquerda

0,38
0,37

0,0314
0,0326

0,62
0,59

0,0439
0,0381

+0,24 +62,1 %
+0,21 +57,5 %

0,0125
0,0056

39,7 %
17,1 %

Crescente

Direita
Esquerda

0,68
0,77

0,0427
0,0562

0,74
0,81

0,0476
0,0436

+0,07
+0,04

+9,7 %
+5,5 %

0,0049 11,4 %
-0,0126 -22,5 %

Decrescente

Direita
Esquerda

0,70
0,80

0,018
0,0638

0,76
0,86

0,0620
0,0766

+0,06
+0,06

+8,2 %
+7,8 %

0,0202
0,0128

48,3 %
20,1 %

Crescente

Direita
Esquerda

0,48
0,64

0,0745
0,0690

0,78
0,76

0,1121
0,1023

+0,30 +62,6 %
+0,12 +19,0 %

0,0376
0,0332

50,5 %
48,1 %

Decrescente

Direita
Esquerda

0,47
0,63

0,0578
0,0610

0,77
0,75

0,1017
0,0974

+0,30 +63,3 %
+0,11 +18,2 %

0,0439
0,0364

75,8 %
59,7 %

2007

2011

MBF

2013

2012

BB

BB

BAC

* BAC revestido com camada de BB
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A Figura 4.13 mostra os valores CAT relativos à média das vias direitas de cada lanço obtidos, pré
intervenção nas vias direitas, de troços intervencionados aos quais estão associados registos de
TMDAp. Com base na Figura 4.13 identifica-se que todos os troços se encontravam com valores CAT
abaixo de 0,55, valor mínimo fixado pelo PCQ, sendo que os valores mais baixos do CAT foram
medidos nos pavimentos com camada de desgaste em misturas betuminosas.
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Figura 4.13 – CAT vs. TMDAp

Não se observou uma tendência que defina uma relação entre o CAT da superfície do pavimento,
seja em BB ou em BAC, com o TMDAp, verificando-se que as médias de CAT, associadas a troços
intervencionados com classes de TMDAp opostas, T6 (50 – 150) e T3 (500 – 800), apresentam-se
com valores de CAT superiores para classes mais elevadas de TMDAp, ao contrário do que seria
expectável. É possível identificar que, mesmo associado a um TMDAp mais baixo, a média dos
valores CAT obtidos em BB é inferior do que em BAC.

Com base nos valores do CAT correspondentes às auscultações pós intervenção (CATr) e pré
intervenção (CAT0), representados na Figura 4.11, foi possível estabelecer a relação apresentada na
Figura 4.14 que pretende estabelecer o incremento de CAT (ΔCAT = |CATr − CAT0|) em função do
valor inicial de pré intervenção (CAT0). Na mesma figura é sugerida uma relação linear entre estas
grandezas e que é representada pela seguinte expressão:
∆
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= −0,6618

− 0,5436

(4.1)
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Figura 4.14 − Relação do incremento de CAT

Decorridos 6 anos após realização da intervenção de 2011 recorrendo à aplicação de MBF para
melhoramento do atrito, em BB, foram realizadas auscultações ao CAT da superfície do pavimento,
sendo selecionados os valores correspondentes aos troços intervencionados. Os valores obtidos, em
termos de média e de desvio padrão, encontram-se indicados na coluna “Pós+” do Quadro 4.4. Tanto
as vias direitas como as esquerdas (ambos sentidos de quilometragem), passados 6 anos desde a
intervenção, apresentam valores acima dos registados antes de se realizar a intervenção, além disso
os valores mais recentemente registados, cumprem os mínimos fixados pelo PCQ da concessionária
(0,50).

Quadro 4.4 – Intervenção 2011 com MBF em BB: resultados CAT decorridos 6 anos

Vias direitas
Vias esquerdas
Intervenção

Pré
0,36
0,38
0,36

Média
Pós
0,58
0,60
0,58

Pós+
0,52
0,50
0,52

Desvio padrão
Pré
Pós
Pós+
0,0321
0,0922
0,0575
0,0138
0,0804
0,0957
0,0318
0,0914
0,0618

A análise conjunta dos dados recolhidos, valores “Intervenção” do Quadro 4.4, mostra que o valor de
CAT médio, de 0,58, alcançado com a intervenção em 2011 decresceu cerca de 11 % decorridos 6
anos, passando a 0,52. No caso das vias direitas o CAT médio baixou, aproximadamente, 10 %
alcançando 0,52 e, contrariamente ao expectável, as vias esquerdas apresentaram uma maior
redução do CAT do que as vias direitas, cerca de 16 %, registando um CAT médio de 0,50.

Quando analisada a intervenção, sem discriminar por vias direitas ou esquerdas, o desvio padrão
obtido na última auscultação ao CAT da superfície do pavimento mostrou-se solidário à variação
demonstrada pelos valores de CAT médio. O desvio padrão da intervenção baixou para 0,0618,
estando este valor dentro do intervalo anteriormente registado, 0,0318 e 0,0914 antes e depois da
intervenção, respetivamente. Esta tendência também se verificou quando analisadas as vias direitas,
em que o desvio padrão da última auscultação foi 0,0575, encontrando-se este dentro do intervalo
atingido nas auscultações anteriores, de 0,0321 e de 0,0922 na pré e pós intervenção,
respetivamente. Já no caso das vias esquerdas o desvio padrão registado em último lugar foi de
0,0957, valor este que ultrapassou o limite superior alcançado nas anteriores auscultações, tendo as
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vias esquerdas aumentado o desvio padrão após 6 anos. Com base na informação disponibilizada
não foi possível identificar uma causa que justifique este comportamento nas vias esquerdas.

À semelhança do realizado para a intervenção de 2011, efetuaram-se auscultações decorridos 2 anos
da intervenção com recurso à aplicação de MBF de 2012, também para melhoramento do atrito,
intervenção esta que decorreu em BAC. Os resultados devolvidos por estas auscultações foram
objeto de uma seleção, escolhendo-se unicamente os relativos às zonas que se intervieram em 2012.
Os valores obtidos, em termos de média e de desvio padrão, apresentam-se na coluna “Pós+” do
Quadro 4.5. Os valores de CAT médio obtidos, 2 anos após a intervenção, apresentam-se bastante
acima dos lidos na pré intervenção. De salientar que estes ultrapassam os mínimos preconizados
pelo PCQ.

Quadro 4.5 – Intervenção 2012 com MBF em BAC: resultados CAT decorridos 2 anos

Vias direitas
Vias esquerdas
Intervenção

Pré
0,47
0,63
0,50

Média
Pós
0,77
0,75
0,77

Pós+
0,70
0,67
0,70

Desvio padrão
Pré
Pós
Pós+
0,0662 0,1067 0,0687
0,0643 0,0993 0,1270
0,0855 0,1060 0,0795

Na linha “Intervenção” do Quadro 4.5 constam os valores de CAT médio quando se juntam todos os
dados da intervenção, vias direitas e esquerdas de ambos os sentidos, e da análise destes constatouse um decréscimo de 9 % face ao valor do CAT médio obtido com a intervenção, passando a 0,70,
ainda assim 0,20 acima do mínimo fixado pelo PCQ. No caso das vias direitas o CAT médio baixou,
aproximadamente, 9 % registando-se um CAT médio de 0,70 e, contrariamente ao que seria de
esperar e ainda que com pouca expressão, as vias esquerdas viram uma maior redução do CAT
médio, aproximadamente 10 %, do que as vias direitas, registando 0,67.

O desvio padrão do CAT decorridos 2 anos da intervenção apresenta-se com um valor de 0,0795,
enquadrando-se no intervalo anteriormente obtido, de 0,0855 e de 0,1060 na pré e pós auscultação,
respetivamente, acompanhando a tendência mostrada pelo CAT médio nos valores obtidos antes e
depois da intervenção. O mesmo acontece com as vias direitas da mesma intervenção, em que o
desvio padrão do CAT obtido na última auscultação, de 0,0687, estava dentro dos limites antes
registados, de 0,0662 e de 0,1067 na pré e pós auscultação, respetivamente. As vias esquerdas
desta intervenção, à semelhança das vias esquerdas da intervenção de 2011, também registaram um
desvio padrão do CAT, de 0,1270, superior ao registado na pós auscultação, de 0,0993, aquando da
conclusão da intervenção. Também neste caso, e com base na informação disponibilizada, não foi
possível deduzir uma causa para tal comportamento.

Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 4.6, e visando a durabilidade das
intervenções para melhoramento do atrito que se realizaram em 2011, em BB, e em 2012, em BAC,
concluiu-se que a superfície do pavimento abrangido por estas intervenções, 6 e 2 anos,
respetivamente, após as mesmas, ainda se encontrava em boas condições, no que toca ao atrito da
superfície do pavimento.
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Quadro 4.6 – Resultados CAT: Auscultações decorridos 6 anos (BB) e 2 anos (BAC) das
intervenções
MÉDIA
AUSCULT. CAMADA
TÉCNICA INTERV.
FINAL DESGASTE

VIAS

Pré

Pós

Pós+

DESVIO PADRÃO
Variação
Pós - Pós+

Pré

Pós

Pós+

Variação
Pós - Pós+

2011

2017

BB

Direitas 0,36 0,58
Esquerdas 0,38 0,60
Intervenção 0,36 0,58

0,52 -0,06 -10,3 %
0,50 -0,09 -15,8 %
0,52 -0,06 -10,7 %

0,0321 0,0922 0,0575 -0,0347 -37,6 %
0,0138 0,0804 0,0957 +0,0152 +18,9 %
0,0318 0,0914 0,0618 -0,0296 -32,4 %

2012

2014

BAC

Direitas 0,47 0,77
Esquerdas 0,63 0,75
Intervenção 0,50 0,77

0,70 -0,07 -9,4 %
0,67 -0,08 -10,2 %
0,70 -0,07 -9,5 %

0,0662 0,1067 0,0687 -0,0380 -35,6 %
0,0643 0,0993 0,1270 +0,0277 +27,9 %
0,0855 0,1060 0,0795 -0,0265 -25,0 %

MBF

4.3 – Eficiência da reabilitação da irregularidade longitudinal
Para melhoramento da irregularidade longitudinal foram realizadas duas intervenções aplicando MBF,
em BAC, em 2012, e em BB, em 2013.

Na Figura 4.15 são apresentados os histogramas dos valores IRI resultantes as auscultações
efetuadas pré e pós intervenção com recurso à aplicação de MBF em camada de desgaste
constituída por BAC em ambas as vias do SC.
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Figura 4.15 – Histogramas IRI: MBF em BAC na intervenção de 2012, sentido crescente

A partir da Figura 4.15 constata-se que ambas as vias detinham, à data da pré auscultação,
aproximadamente, o mesmo grau de irregularidade longitudinal, facto este atestado pelos valores de
IRI médios obtidos para a VD e VE do SC, de 2,8 e de 2,7 respetivamente, destacando-se uma ligeira
diferença entre os desvios padrão das mesmas, 0,62 para a VD e 0,57 para a via contígua. Após
intervenção a superfície da camada de desgaste do pavimento das duas vias, além do valor médio do
IRI correspondente baixar, também se constata uma redução dos respetivos desvios padrão. Os
valores de IRI médios obtidos foram de 1,44 para a VD e de 1,39 para a VE, com desvios padrão
registados, após intervenção, de 0,3701 e 0,3221, respetivamente.

O comportamento registado nas vias do SD foi análogo ao das vias do sentido contrário conforme se
pode verificar na Figura 4.16.
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Figura 4.16 – Histogramas IRI: MBF em BAC na intervenção de 2012, sentido decrescente

Com efeito a intervenção produziu um decréscimo no valor médio do IRI da VD, passando este de
2,56 para 1,47, tendência que se verificou também na VE, que passou de 2,38 para 1,47, resultando
benéfica a intervenção em ambas as vias. Os desvios padrão de ambas as vias do mesmo sentido
assistiram a uma redução, na VD passou de 0,5704 para 0,3371 e na VE de 0,6012 para 0,3957.

Os histogramas dos valores IRI resultantes das auscultações efetuadas pré e pós intervenção, em
BB, nas vias do SC são apresentados na Figura 4.17.
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Figura 4.17 – Histogramas IRI: MBF em BB na intervenção de 2013, sentido crescente

O resultado após intervenção foi semelhante em ambas as vias, VD e VE, obtendo-se valores médios
de IRI de 1,23 e 1,28, respetivamente, enquanto na pré auscultação os valores respetivos obtidos
foram de 2,55 e de 2,17. Com a intervenção verificou-se uma redução nos desvios padrão, na pós
auscultação os valores obtidos foram de 0,2801 na VD e de 0,2467 na VE, enquanto na pré
auscultação os valores registados foram de 0,4585 e de 0,4465, respetivamente.

Quanto às vias do SD verifica-se que na VD se obteve valores de IRI superiores à VE, conforme se
pode verificar na Figura 4.18, apresentando um valor médio de IRI de 2,30 para a VD e de 2,09 para
a VE na pré auscultação.
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Figura 4.18 – Histogramas IRI: MBF em BB na intervenção de 2013, sentido decrescente

Após a intervenção os valores do IRI baixaram para 1,15 e 1,29, respetivamente. Os desvios padrão
também tiveram uma redução com a intervenção, de 0,3850 para 0,1700 na VD e de 0,4412 para
0,1816 na VE.

No Quadro 4.7 são apresentados os resultados devolvidos pelas auscultações pré e pós a
intervenção com MBF em ambos os tipos de superfície de desgaste, BB e BAC.

Quadro 4.7 – Resultados IRI: Intervenções com recurso à aplicação de MBF
AUSCULTAÇÕES
PRÉ
INTERVENÇÃO
ANO

CAMADA DE
DESGASTE

SENTIDO

PÓS
INTERVENÇÃO

Média

Desvio
padrão

Média

Desvio
padrão

Direita

2,79

0,6186

1,44

0,3701

Esquerda

2,72

0,5715

1,39

0,3221

Direita

2,56

0,5704

1,47

0,3371

Esquerda

2,38

0,6012

1,47

0,3957

Direita

2,55

0,4585

1,23

0,2801

Esquerda

2,17

0,4465

1,28

0,2467

Direita

2,30

0,3850

1,15

0,1700

Esquerda

2,09

0,4412

1,29

0,1816

VIA

Crescente
2012

BAC
Decrescente

Crescente
2013

BB
Decrescente

A relação pré/pós dos resultados médios obtidos nas auscultações ao IRI, por via intervencionada
são apresentados na Figura 4.19, na qual percebe-se que o valor médio do IRI, independentemente
do tipo de camada de desgaste, teve um decréscimo com todas as intervenções, sendo menor em
camada de desgaste concretizada em BAC do que em BB.

55

3,0
2,8
2,6

PÓS INTERVENÇÃO

2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
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Camada de desgaste em BAC
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2,8

3,0

Camada de desgaste em BB

Figura 4.19 – IRI: relação pré/pós da média por via intervencionada com MBF

Em camada de desgaste constituída por BAC, o SC registou um decréscimo superior ao sentido
contrário. Em termos de vias, as do SC apresentaram decréscimos muito semelhantes enquanto a
VD do SD apresentou um decréscimo superior ao da VE do mesmo sentido. Em relação à camada de
desgaste em BB as vias de ambos os sentidos alcançaram decréscimos no valor do IRI médio, tendo
o SC apresentado um decréscimo ligeiramente superior ao SD. As VD apresentaram maior
decréscimo do que as VE, em ambos os sentidos. Constatou-se que, independentemente do tipo de
camada de desgaste em que foi aplicado a técnica MBF, o resultado obtido foi semelhante.

Em termos de desvios padrão o comportamento também foi de redução dos valores após a execução
das intervenções, quer em BAC quer em BB, tal como se apresenta na Figura 4.20 a relação pré/pós
do desvio padrão do IRI por via intervencionada. Também se constatou que a redução do desvio
padrão foi superior, na generalidade das vias, em BAC.
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0,7

PRÉ INTERVENÇÃO
Camada de desgaste em BAC

Camada de desgaste em BB

Figura 4.20 – IRI: relação pré/pós do desvio padrão por via intervencionada com MBF
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A intervenção com recurso à aplicação de MBF em BAC originou a descida do desvio padrão dos
valores de IRI em todas as vias. A descida foi ligeiramente superior no SC do que no SD. Em termos
de vias, a redução do desvio padrão foi maior na VESC do que na VD do mesmo sentido. No sentido
SD a VD foi a que apresentou maior redução do desvio padrão dos valores de IRI. Também nas
intervenções de vias em camada de desgaste constituída por BB, os desvios padrão apresentaram
decréscimos, sendo estes maiores no SD do que no SC. As vias esquerdas de ambos os sentidos
apresentaram maiores decréscimos do que as vias direitas.

No Quadro 4.8 apresentam-se os resultados devolvidos pelas auscultações pré e pós a intervenção
com MBF em ambos os tipos de superfície de desgaste, BB e BAC.

Quadro 4.8 – Resumo dos resultados IRI

TÉCNICA

ANO

2012

CAMADA DE
DESGASTE

PRÉ
INTERVENÇÃO
Desvio
Média padrão

PÓS
INTERVENÇÃO
Desvio
Média padrão

VARIAÇÃO
Desvio
Média
padrão

SENTIDO

VIA

Crescente

Direita
Esquerda

2,79
2,72

0,6186
0,5715

1,44
1,39

0,3701
0,3221

-1,35
-1,33

-48,4 % -0,2486 -40,2 %
-48,9 % -0,2494 -43,6 %

Decrescente

Direita
Esquerda

2,56
2,38

0,5704
0,6012

1,47
1,47

0,3371
0,3957

-1,09
-0,91

-42,7 % -0,2333 -40,9 %
-38,1 % -0,2054 -34,2 %

Crescente

Direita
Esquerda

2,55
2,17

0,4585
0,4465

1,23
1,28

0,2801
0,2467

-1,32
-0,89

-51,8 % -0,1784 -38,9 %
-41,1 % -0,1998 -44,8 %

Decrescente

Direita
Esquerda

2,30
2,09

0,3850
0,4412

1,15
1,29

0,1700
0,1816

-1,15
-0,80

-50,0 % -0,2151 -55,9 %
-38,4 % -0,2596 -58,8 %

BAC

MBF

2013

BB

Com objetivo de relacionar os resultados obtidos nas auscultações ao IRI, pré intervenção, com o
TMDAp, apresenta-se na Figura 4.21 o IRI médio nas vias direitas, dos troços intervencionados aos
quais correspondeu um registo de TMDAp. Verifica-se, tal como para o CAT, que mesmo para uma
variação considerável de tráfego pesado não está associada nenhuma mudança significativa no IRI.
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Figura 4.21 – IRI vs. TMDAp
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Com base nos valores do IRI correspondentes à pós intervenção (IRIr) e pré intervenção (IRI0),
representados na Figura 4.19, foi possível estabelecer a relação apresentada na Figura 4.21 que
pretende estabelecer a redução de IRI (ΔIRI = |IRIr − IRI0|) em função do valor inicial de pré
intervenção (IRI0). Na mesma figura é sugerida uma relação linear entre estas grandezas e que é
representada pela seguinte expressão:
Δ

= 0, 9223

− 1,116

2,0
MBF BAC 2012

1,8

MBF BB 2013

1,6
1,4
ΔIRI

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

ΔIRI = 0,9223 IRI0 - 1,116
R² = 0,76

0,2
0,0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

IRI0

Figura 4.22 – Relação de redução do IRI

Após a intervenção de 2012 recorrendo à aplicação de MBF para melhoramento da irregularidade
longitudinal em BAC, realizaram-se auscultações ao IRI com o objetivo de avaliar o estado da
irregularidade longitudinal da superfície do pavimento decorridos 2 anos. A auscultação foi realizada
em contínuo, sendo selecionados exclusivamente os valores correspondentes aos troços
intervencionados em 2012. Os valores obtidos, em termos de média e de desvio padrão, são
apresentados na coluna “Pós+” do Quadro 4.9. Os valores de IRI médio obtidos, 2 anos após a
intervenção, estiveram acima dos lidos na auscultação pré intervenção. De salientar que estes
cumprem os mínimos preconizados pelo PCQ (2,0 m/km).

Quadro 4.9 – Intervenção 2012 com MBF em BAC: resultados IRI decorridos 2 anos

Vias direitas
Vias esquerdas
Intervenção

Pré
2,68
2,56
2,62

Média
Pós
1,45
1,43
1,44

Pós+
1,42
1,53
1,47

Desvio padrão
Pré
Pós
Pós+
0,6045 0,3532 0,3732
0,6063 0,3593 0,3672
0,6088 0,3565 0,3737

Analisando a intervenção como um todo, cujos resultados são apresentados na linha “Intervenção” do
Quadro 4.9, pode ser concluído que o IRI médio subiu aproximadamente 2 % decorridos 2 anos,
relativamente ao valor obtido na auscultação pós intervenção de 2012, alcançando o valor de 1,47. O
valor obtido está 0,53 abaixo do limite definido no PCQ. Os resultados obtidos na última auscultação
das vias esquerdas apresentaram um aumento do IRI médio de, aproximadamente, 7 %, alcançando
o valor de 1,53. Este valor está compreendido no intervalo de valores obtidos nas anteriores
auscultações pré e pós intervenção, de 2,56 e 1,43, respetivamente, e abaixo do limite preconizado
pelo PCQ da concessionária. Já nas vias direitas os resultados demonstraram um comportamento
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não expectável, uma vez que o valor médio do IRI registou na última auscultação uma diminuição de,
aproximadamente, 2 %, alcançando 1,42, ficando, ainda que com pouca expressão, abaixo do valor
de 1,45 obtido na auscultação pós intervenção. A partir da informação disponibilizada não foi possível
identificar uma causa para este comportamento.

Relativamente aos desvios padrão do IRI e analisando a intervenção, vias direitas e esquerdas em
conjunto, identifica-se um comportamento solidário à variação demonstrada pelo IRI médio. O desvio
padrão da intervenção aumentou, alcançando 0,3737, valor este dentro do intervalo definido pelas
anteriores auscultações pré e pós intervenção, de 0,6088 e de 0,3565, respetivamente. Constatou-se
também esta tendência no desvio padrão das vias direitas e esquerdas, sendo que no caso das vias
direitas seria expectável uma tendência contrária uma vez que o IRI médio diminuiu. Os desvios
padrão obtidos na última auscultação, para as vias direitas e vias esquerdas, foram de 0,3732 e de
0,3672, respetivamente. Ambos os valores estão compreendidos no intervalo anteriormente definido
pelas auscultações pré e pós intervenção, que no caso das vias direitas foram de 0,6045 e de 0,3532,
respetivamente, e de 0,6063 e de 0,3593 nas vias esquerdas, respetivamente. Contudo seria
expectável, face à variação da média correspondente que o valor do desvio padrão das vias direitas
tivesse atingido um novo mínimo, abaixo do definido pela auscultação pós intervenção de 2012.

Em 2015 foram efetuadas novas auscultações ao IRI da superfície do pavimento, no qual decorreram
as intervenções de 2013 com recurso à aplicação de MBF para melhoramento da irregularidade
longitudinal, com o objetivo de avaliar o estado do pavimento relativamente a esta característica de
superfície. Dos dados recolhidos em contínuo foram selecionados unicamente os valores
pertencentes aos troços intervencionados 2 anos antes, sendo estes apresentados, em termos de
média e de desvio padrão, coluna “Pós+” do Quadro 4.10. Os valores de IRI médio obtidos na última
auscultação realizada encontram-se acima dos obtidos na auscultação pré intervenção de 2013,
salientando-se que estes encontram-se dentro dos mínimos preconizados pelo PCQ (2,0).

Quadro 4.10 – Intervenção 2013 com MBF em BB: resultados IRI decorridos 2 anos

Vias direitas
Vias esquerdas
Intervenção

Pré
2,45
1,77
2,11

Média
Pós
1,25
1,28
1,27

Pós+
1,32
1,32
1,32

Desvio padrão
Pré
Pós
Pós+
0,3611 0,1823 0,3237
0,4381 0,0951 0,2111
0,5264 0,1462 0,2733

A intervenção, cujos resultados são apresentados na linha “Intervenção” do Quadro 4.10, mostrou
que houve um incremento do IRI médio passados 2 anos de, aproximadamente, 4 % em relação ao
valor alcançado, de 1,27, na auscultação pós intervenção de 2013. O IRI médio obtido na última
auscultação encontrou-se 0,68 abaixo do limite preconizado pelo PCQ. Analisando as vias direitas
observa-se um incremento em relação ao valor obtido na auscultação pós intervenção de,
aproximadamente, 6 %, alcançando 1,32 de média do IRI. Este valor está dentro do intervalo definido
pelos valores registados nas anteriores auscultações pré e pós intervenção, de 2,45 e 1,25,
respetivamente, e dentro do limite definido pelo PCQ. Nas vias esquerdas também se observou um
aumento de cerca de 3 %, obtendo o mesmo valor de IRI médio que as vias direitas, 1,32. Este valor
está compreendido no intervalo definido pelos valores de IRI médio obtidos nas anteriores
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auscultações pré e pós intervenção, de 1,77 e de 1,28, respetivamente, e satisfazendo o preconizado
pelo PCQ.

No que toca ao desvio padrão do IRI e analisando a intervenção, vias direitas e esquerdas em
conjunto, constata-se uma tendência idêntica à de variação do valor médio do IRI. O desvio padrão
da intervenção aumentou com relação ao valor registado na auscultação pós intervenção, alcançando
0,2733, valor este dentro do intervalo definido pelas anteriores auscultações pré e pós intervenção,
de 0,5264 e de 0,1462, respetivamente. O mesmo se verificou para a tendência do desvio padrão
quando estão em análise as vias direitas ou as vias esquerdas. Os desvios padrão obtidos na última
auscultação, para as vias direitas e vias esquerdas, foram de 0,3237 e de 0,2111, respetivamente.
Estes valores estão dentro do intervalo anteriormente definido pelas auscultações pré e pós
intervenção, que no caso das vias direitas foram de 0,3611 e de 0,1823, respetivamente, e de 0,4381
e de 0,0951 nas vias esquerdas, respetivamente.

Com base nos resultados apresentados no Quadro 4.11, e tendo em foco a durabilidade das
intervenções para melhoramento da irregularidade longitudinal que se realizaram em 2012, em BAC,
e em 2013, em BB, pode ser concluído que a superfície do pavimento abrangido por estas
intervenções, 2 anos após as mesmas, ainda se encontrava em boas condições, relativamente à
irregularidade longitudinal da superfície do pavimento.

Quadro 4.11 – Resultados IRI: Auscultação após decorridos 2 anos
MÉDIA
AUSCULT. CAMADA
TÉCNICA INTERV.
FINAL DESGASTE

VIAS

Pré Pós Pós+

DESVIO PADRÃO
Variação
Pós - Pós+

Pré

Pós

Pós+

Variação
Pós - Pós+

2012

2014

BAC

Direitas
2,45 1,25 1,32 +0,07 +5,6 %
Esquerdas 1,77 1,28 1,32 +0,04 +2,8 %
Intervenção 2,11 1,27 1,32 +0,05 +4,2 %

0,3611 0,1823 0,3237 +0,1414 +77,6 %
0,4381 0,0951 0,2111 +0,1160 +121,9 %
0,5264 0,1462 0,2733 +0,1271 +87,0 %

2013

2015

BB

Direitas
2,68 1,45 1,42 -0,03 -2,1 %
Esquerdas 2,56 1,43 1,53 +0,10 +6,9 %
Intervenção 2,62 1,44 1,47 +0,03 +2,3 %

0,6045 0,3532 0,3732 +0,0200
0,6063 0,3593 0,3672 +0,0079
0,6088 0,3565 0,3737 +0,0172

MBF
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+5,7 %
+2,2 %
+4,8 %

5 – Conclusão
5.1 – Síntese do trabalho e principais conclusões
Com o objetivo de avaliar a eficiência da aplicação de técnicas de reabilitação do atrito e da
regularidade longitudinal da superfície do pavimento foi analisada a informação resultante de
auscultações e ensaios realizados numa autoestrada selecionada como caso de estudo onde foram
tratados troços com recurso às técnicas de aplicação de MBF e PGA em pavimentos de BB e em
BAC. Da análise efetuada à informação disponibilizada foi possível obter as conclusões que se
descrevem seguidamente.

Relativamente à aplicação da técnica de PGA com o objetivo de recuperação do atrito, constatou-se
que houve um aumento do CAT médio, em relação ao estado do pavimento pré intervenção, em 84,2
% e 57,5 % nos pavimentos com camada de desgaste em BAC e BB, respetivamente. Salienta-se
que estes incrementos foram obtidos nos respetivos trechos experimentais. Contudo, decorridos 2
anos, o valor a médio do CAT obtido com a intervenção baixou na generalidade, tanto em BAC como
em BB, quando comparada com a dos trechos experimentais, registando 67,5 % e 66,6 %,
respetivamente, do CAT médio registado na auscultação pós intervenção dos respetivos trechos
experimentais. No caso do pavimento em BAC, o valor médio do CAT ficou 2,4 % abaixo do limite
preconizado pelo PCQ da concessionária (0,50). No caso do pavimento em BB, o valor médio CAT
ficou 3,6 % acima do limite. Tal como referido anteriormente, face à inexistência de informação de
auscultações pré intervenção, por motivos que se desconhecem, os resultados das intervenções
foram comparados com os dos trechos experimentais. Esta técnica, quando aplicada em camadas de
desgaste em BB e em BAC, demonstrou ser bastante eficiente no imediato. Contudo, decorrido um
período de 2 anos, a durabilidade da mesma foi bastante afetada em ambos os tipos de camada de
desgaste, sendo que no caso do BAC o valor médio do CAT já não satisfazia o limite imposto pelo
PCQ, cumprindo no caso do BB mas com uma margem reduzida. Este comportamento evidência que
a eficiência e durabilidade da técnica estão associados à macrotextura. Face ao comportamento
apresentado, perante os materiais e condições experimentadas no presente caso de estudo, é uma
técnica que se recomenda para reabilitações pontuais, não devendo a sua aplicação ser
generalizada.

Ainda com o objetivo de recuperação do atrito, a técnica de aplicação de MBF conseguiu,
relativamente ao estado do pavimento pré intervenção, incrementar logo após a intervenção o valor
médio do CAT de 55,3 % a 73,8 %, correspondentes às situações de camada de desgaste em BAC e
em BB, respetivamente. Decorridos 6 anos após a intervenção em BB o valor médio do CAT registou
uma redução, alcançando 83,9 % do valor obtido na auscultação pós intervenção, ou seja, 4,1 %
acima do limite definido pelo PCQ. No caso da camada de desgaste em BAC, e passados 2 anos, o
valor médio do CAT também teve um decréscimo, alcançando 90,5 % do valor obtido na auscultação
pós intervenção, isto é, 39,3 % acima do limite do PCQ. Portanto, para os materiais encontrados nas
camadas de desgaste a técnica de aplicação de MBF para melhoramento do atrito foi bastante
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eficiente no imediato. Após 6 anos a intervenção em BB, ainda garantia, mesmo que com reduzida
margem, o cumprimento do limite do PCQ, apresentando uma, evidente, durabilidade. No caso do
BAC a técnica também garantia bons valores de atrito decorridos 2 anos, também demonstrando ser
uma técnica com caráter durável.

No melhoramento da irregularidade longitudinal do pavimento, a técnica de aplicação de MBF
conduziu, em relação ao estado do pavimento pré intervenção, a reduções imediatas do valor médio
do IRI: 55,0 % em BAC e 54,8 % em BB. Após 2 anos da intervenção em BAC, o valor médio do IRI
teve um aumento de 2,3 %, relativamente ao valor obtido na auscultação pós intervenção, 26,3 %
abaixo do limite definido pelo PCQ (2,0 m/km). Na presença de camada de desgaste em BB, 2 anos
após a intervenção, a subida foi de 7,5 % em relação ao valor obtido na auscultação pós intervenção,
34,7 % abaixo do limite do PCQ. Assim, foi possível constatar que técnica de aplicação de MBF, em
BB e em BAC, foi bastante eficaz no imediato e garantiu boas condições de regularidade 2 anos após
a intervenção, demonstrando ser uma técnica com durabilidade neste período.

Importa realçar que o sucesso da aplicação de MBF, para tratamento da irregularidade longitudinal
(IRI), está diretamente relacionado com a microfresagem do pavimento que antecedeu a aplicação de
MBF, pois este é um tipo de camada delgada, de espessura reduzida. Quanto melhor for a
microfresagem mais favorável será o efeito da aplicação do MBF na redução da irregularidade
longitudinal.

De salientar que os resultados registados, quer em termos de CAT quer em termos de IRI, estão
associados a pavimentos que, estruturalmente, se encontravam em boas condições, garantindo
capacidade de carga, tanto nos troços com camada de desgaste em BB como em BAC. Esta é uma
das condições fundamentais para o sucesso destas técnicas no tratamento das características
superficiais.

Da análise dos resultados, as principais conclusões que se podem estabelecer neste caso de estudo
são:


A PGA produziu um incremento de 76,7 % no CAT, mas já com valores muito próximos do
limite preconizado pelo PCQ decorridos 2 anos.



A aplicação de MBF produziu um incremento de 66,6 % no CAT, permanecendo este acima
do limite do PCQ mesmo decorridos 6 anos.



A aplicação de MBF produziu um incremento de 54,9 % no IRI, permanecendo ainda inferior
ao limite do PCQ decorridos 2 anos.

Em síntese, com a presente dissertação considera-se que foi possível atingir o objetivo de avaliar a
qualidade das características de superfície - atrito e irregularidade longitudinal - do pavimento obtidas
pela aplicação das técnicas de MBF e PGA, e de analisar, tanto quanto possível, a
durabilidade/longevidade de cada uma em condições reais de tráfego. Com base na informação
disponibilizada, nomeadamente a partir dos dados resultantes das inúmeras auscultações e ensaios
realizados numa autoestrada, foi efetuado um exaustivo levantamento do estado do atrito e da
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irregularidade do pavimento, tanto em BB como em BAC. A análise desta informação permitiu avaliar
a eficiência no imediato, bem como a 2 e 6 anos decorridos da aplicação das técnicas.

5.2 – Desenvolvimentos futuros
Dada a importância da aplicação de MBF e PGA na reabilitação da regularidade longitudinal e do
atrito dos pavimentos, recomenda-se aprofundar o estudo com base na relação custo benefício para
um ciclo de vida útil completo, tendo em consideração fatores ambientais e financeiros.

O conhecimento da evolução, tanto do atrito como da irregularidade longitudinal, em troços
específicos nos quais foram aplicadas estas técnicas (como por exemplo zonas alinhamentos curvos
e retos, zonas de inclinação longitudinal acentuada, zonas de ultrapassagem, zonas de perfil de
aterro, escavação ou perfil misto), poderá contribuir para o melhor conhecimento destas técnicas ao
nível da segurança rodoviária.
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