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RESUMO 

 

 

Grande percentagem da rede rodoviária portuguesa é formada por pavimentos 

flexíveis, os quais têm vindo a ser sujeitos a uma acção do tráfego cada vez mais 

intensa e agressiva, estando estes no final da sua vida útil. Há, por isso, uma grande 

necessidade de reabilitar esses pavimentos. 

Contudo, a reabilitação de pavimentos gera uma grande quantidade de resíduos, o 

que se torna, do ponto de vista ambiental, um grande problema. Assim, em resposta a 

este problema, a solução encontrada consiste na reutilização dos materiais 

provenientes dos pavimentos em serviço que se encontram deteriorados e que já 

perderam grande parte das suas propriedades inicias, desenvolvendo, ou até 

melhorando, as propriedades inicias do material que se fresa. 

A técnica de reciclagem usada neste trabalho é a reciclagem semi-quente, que vem 

eliminar algumas das limitações da reciclagem a frio e da reciclagem a quente. 

As exigências funcionais, relacionadas com a segurança e o conforto do utente de 

uma estrada, paralelamente com as preocupações de carácter ambiental, têm 

aumentado consideravelmente, levando, deste modo, à necessidade de pavimentos 

cada vez mais resistentes e duráveis. 

No entanto, as características funcionais de um pavimento evoluem ao longo do 

tempo, não apenas devido ao desgaste criado na superfície pela passagem dos 

veículos, mas também, devido à acção dos agentes atmosféricos, nomeadamente a 

chuva. 

Assim, pretende-se, com este trabalho, analisar o comportamento de misturas 

betuminosas com reciclagem semiquente, quando submetidos à acção da água e 

posteriormente, à acção gelo-degelo. 

Análise essa que consiste numa avaliação do impacto causado pela água nas 

condições de serviço de um pavimento, através da resistência obtida após a aplicação 
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da metodologia proposta à imersão-compressão e ao gelo-degelo de materiais 

betuminosos recolhidos da E.N. 244 – Lanço entre a Ponte de Sôr e a proximidade do 

Gavião.  

 

 

Palavras-chave: Reciclagem de misturas a semi-quente, Ciclos de gelo-degelo, 

Sensibilidade à água, Resistência à tracção indirecta, Índice de Resistência 

conservada. 
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ABSTRACT 

 

 

Large percentage of the Portuguese road network is formed by flexible pavements, 

which have been subject to an action of traffic increasingly intense and aggressive, the 

latter at the end of its useful life. There is therefore a great need to rehabilitate these 

pavements. 

However, the rehabilitation of pavement generates a large quantity of waste, which is, 

from an environmental standpoint, a major problem. Thus, in response to this problem, 

the solution is the reuse of materials from the floor in service that are damaged and 

have already lost much of its initial properties, developing, or even better, the initial 

properties of the material that cutter . 

The technique used in this paper for recycling is the warm-mix recycling, which 

eliminate some of the limitations of cold recycling and hot recycling.  

The functional requirements relating to safety and comfort of the user of a road, along 

with environmental concerns, have increased considerably, leading thus to the need for 

floor increasingly resistant and durable. 

However, the functional characteristics of a surface evolve over time, not only due to 

wear on the surface created by the passage of vehicles, but also due to the action of 

atmospheric agents, especially the rain. 

Thus, it is intended with this work, analyze the behavior of bituminous mixtures with 

warm-mix recycled, when subjected to the action of water and then the frost-thaw 

action. 

This will consist of an assessment of the impact caused by water under the conditions 

of service of a floor, through the resistance obtained after the application of the 

methodology proposed to immersion-compression and the frost-thaw bituminous 

materials collected for EN 244 - launched between Ponte de Sôr and the proximity of 

Gavião. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ENQUADRAMENTO 

A reciclagem dos pavimentos asfálticos deteriorados não é uma ideia nova, contudo, com 

o aumento das exigências ambientais e económicas tornou-se numa alternativa cada vez 

mais utilizada por diferentes países em todo o mundo. 

Durante as últimas décadas, principalmente a partir da crise do petróleo de 1973, 

levaram-se a cabo esforços para desenvolver técnicas de reutilização dos materiais 

resultantes da fresagem dos pavimentos. 

Nos últimos anos, num mundo cada vez mais contaminado, em particular nos países em 

desenvolvimento, tais como China e Índia (Naves e Salvador, 2007), e com uma 

deterioração média ambiental crescente, a preservação dos recursos naturais tornou-se 

numa preocupação geral em todos os sectores produtivos do mundo. 

Perante tal panorama, a indústria da construção foi pioneira no desenvolvimento de 

técnicas para a reutilização de materiais de desperdício gerados, por uma lado, devido à 

grande quantidade de resíduos que origina, em Portugal produzem-se 4.4 milhões de 

toneladas de resíduos de construção e demolição (Carvalho, 2007), e por outro lado, 

porque a grande maioria desses resíduos são reutilizáveis na sua totalidade, assim é o 

caso dos materiais gerados quando se fresa um pavimento durante a sua reparação ou 

reabilitação. 

Seguindo estas políticas, uma grande maioria de administrações de estradas de todo o 

mundo, tomaram consciência sobre a importância de aumentar o ciclo de vida dos 

pavimentos, criando programas de apoio para desenvolver técnicas de reciclagem. 

A protecção do ambiente tem-se feito notar como um domínio chave no desenvolvimento 

dos Países da Comunidade Europeia. Neste mesmo sentido, diversos organismos 
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internacionais actuando no sector dos transportes têm incentivado a adopção de técnicas 

de pavimentação que minimizem a emissão de poluentes atmosféricos e possibilitem a 

economia de matérias-primas, bem como a reutilização ou reciclagem dos materiais já 

existentes nas estradas a reabilitar. 

Como resposta a estes novos imperativos, nos últimos anos têm surgido no mercado 

Nacional várias técnicas de pavimentação vocacionadas para o desenvolvimento 

sustentável e que, ao mesmo tempo, constituem soluções muito interessantes do ponto 

de vista técnico e económico. 

Em Portugal, a rede rodoviária, constituída na sua maioria por pavimentos flexíveis, tem 

aumentado a sua extensão, principalmente desde 1985. Nos dias de hoje, a par da 

construção de novas estradas, previstas no plano rodoviário nacional, surge a 

necessidade da sua reabilitação visto que grande parte desta já se encontra no fim da 

sua vida útil. 

Nas últimas décadas, ao nível das solicitações do tráfego tem-se registado um acentuado 

aumento do volume de tráfego rodoviário e das cargas transportadas pelos veículos 

pesados. Ao mesmo tempo, tem-se notado um aumento das exigências funcionais, 

relacionadas com a segurança e o conforto do utente das infra-estruturas, a par das 

preocupações de carácter ambiental, que leva à necessidade de pavimentos rodoviários 

cada vez mais duráveis e resistentes.   

No entanto, as características funcionais de um pavimento evoluem ao longo do tempo, 

não apenas devido ao desgaste criado na superfície pela passagem dos veículos, mas 

também, devido à acção dos agentes atmosféricos, nomeadamente a acção da água 

chuva. 

Um pavimento rodoviário tem no início da sua “vida” um certo “nível de serviço”, traduzido 

pelas condições de segurança, conforto e economia que oferece ao utente. Contudo, sob 

a acção do tráfego e dos agentes atmosféricos, o pavimento vai-se degradando ao longo 

do tempo, até atingir um estado que já não satisfaz os critérios mínimos de 

funcionalidade e/ou estruturais. Este período designa-se como “vida útil” ou “vida de 

serviço” do pavimento (Batista, 2004). 

Assim sendo, é fundamental que durante a vida útil de um pavimento se mantenham as 

características funcionais e estruturais, de forma a evitar a perda de conforto e de 

segurança dos utentes, bem como um maior desgaste dos veículos e maiores consumos 

de energia. Outro factor de elevada relevância tem a ver com o facto de a reciclagem de 
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um pavimento ser particularmente efectiva em termos de custo, quando realizada antes 

da deterioração extrema do pavimento. 

Na Figura 1.1 apresenta-se um gráfico com a evolução do estado de um pavimento ao 

longo de tempo e os efeitos resultantes da adopção de medidas de conservação e/ou 

reabilitação (Batista, 2004). 

 

 

Figura 1.1: Evolução do estado de um pavimento ao longo do tempo [Batista, 2004] 

Fonte: Batista (2004, p. 15) 

 

Tendo em conta as quantidades de materiais que são consumidos na construção de 

estradas e o facto de os recursos disponíveis adequados serem escassos, a reciclagem 

de misturas betuminosas assume um papel fundamental na construção de estradas numa 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. Pode definir-se desenvolvimento 

sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprimir as suas próprias 

necessidades”, de acordo com Bruntland G. H. (1987), citado por D'Angelo, et al., (2008). 

Assim, e tendo em conta a noção de desenvolvimento sustentável, a Comissão Europeia 

fixa prioridades relativamente à gestão durável dos recursos naturais, à luta integrada 

contra a poluição e a gestão de resíduos, à redução do consumo de energia proveniente 

de recursos não renováveis, à gestão melhorada da mobilidade e à melhoria da 

qualidade no meio urbano e à melhoria da saúde e da segurança, com o intuito de chegar 

a resultados palpáveis. 
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A reciclagem apresenta várias vantagens, destacando-se duas bastante relevantes. A 

primeira tem a ver com a atractividade da utilização de materiais disponíveis em termos 

económicos e a segunda tem a ver com o facto de a utilização mais extensiva dos 

materiais reciclados ser exigível em termos ambientais. 

Assim sendo, a reciclagem não só reduz os custos de transporte a vazadouro dos 

materiais betuminosos, bem como, reduz a procura por recursos naturais escassos. 

Deste modo, a reciclagem toma um papel importante nas políticas de planeamento dos 

agregados. O consumo per capita anual de agregados em países industrializados é muito 

elevado, cerca de 8 t/habitante/ano, sendo apenas secundado pelo consumo de água e 

assumindo por isso um papel muito importante na economia dos países. Nos EUA o 

consumo per capita de agregados é de 7.5 t/habitante/ano e na Europa Ocidental é de 5 

a 8 t/habitante/ano (UPEG, 2006 e Bleishwitz & Bahn-Walkowiak, 2006). 

A fim de dar resposta às questões ambientais e económicas, houve a necessidade de se 

desenvolverem estudos de novas técnicas e de novos materiais, sem prejuízo do seu 

desempenho face às características que se pretendem reabilitar ou conservar. É neste 

contexto que se insere o presente trabalho. 

As técnicas de reciclagem mais utilizadas denominam-se por “reciclagem a frio” e 

“reciclagem a quente”. Devido às limitações destas técnicas, surge na Europa uma nova 

tecnologia de reciclagem de pavimentos, denominada por “reciclagem semi-quente”.  

Na reciclagem a frio o ligante utilizado é uma emulsão betuminosa. Este tipo de 

reciclagem permite a aproveitamento de todo o material fresado, contudo, obriga a um 

tempo de cura de cerca de 20 dias, durante o qual a mistura reciclada não deve ser 

coberta. Este período de tempo, em certas alturas do ano, com frio e chuva, pode ser 

levar a atrasos nos trabalhos e a prejuízos. 

Quanto à reciclagem a quente em que o ligante é o betume, apenas (20 a 30)% do 

material fresado é utilizado e a sua produção é feita a temperaturas, na ordem, dos (130-

150)ºC. 

Posto isto, a técnica de reciclagem abordada neste trabalho, reciclagem semi-quente, 

vem colmatar algumas das limitações da reciclagem a frio e da reciclagem a quente, 

tratando-se de uma técnica nova em geral. Com base em estudos realizados pela Cepsa 

e pelas Estradas de Portugal, a reciclagem semi-quente permite reciclar até 100% do 

material fresado, o fabrico da mistura é feito a temperaturas de 90ºC e o seu 
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espalhamento e compactação é efectuado à temperatura de 60ºC, podendo ir até aos 

80ºC, tal permite uma redução no consumo de energia e uma redução da emissão de 

gases para a atmosfera. Quanto ao tempo de cura, este é nulo, ou seja, devido ao 

aquecimento a que foi submetido o material fresado, este permite a imediata abertura ao 

tráfego. (Tavares e Vieira, 2008) 

Em Portugal, para além deste trabalho e do Doutoramento da Engenheira Marisa Dinis, o 

qual está a decorrer na Universidade da Beira Interior, são quase inexistentes as 

experiências com a técnica de reciclagem de misturas betuminosas a semi-quente e em 

outros países a sua aplicação também é escassa.  

Neste trabalho estuda-se este tipo de mistura em laboratório e num caso prático de 

aplicação desta técnica numa obra, pretendendo-se deste modo, analisar o 

comportamento destas misturas betuminosas quando submetidas à acção da água e 

posteriormente, à acção de ciclos de gelo-degelo. 

Essa análise consiste numa avaliação do impacto causado pela água nas condições de 

serviço de um pavimento, através da resistência obtida após a aplicação da metodologia 

proposta, à imersão-compressão e ao gelo-degelo, de materiais betuminosos recolhidos 

da E.N. 244 – Entre Ponte de Sôr e o Entroncamento com a E.N.118 (Gavião). 

 

 

1.2 OBJECTIVOS 

Este trabalho, ao centrar-se na técnica de reciclagem a semi-quente, por um lado, 

procura acima de tudo, contribuir para um maior conhecimento desta técnica, de modo a 

que, no futuro possa vir a constituir uma boa alternativa em obras de reabilitação 

estrutural de pavimentos rodoviários e, por outro lado, o objectivo principal é o de analisar 

o comportamento de misturas betuminosas recicladas a semi-quente (MBRSQ) após 

serem submetidas à acção da água e a ciclos de gelo-degelo, tendo em conta os 

diversos ensaios disponíveis actualmente. 

Para tal, em colaboração com a empresa JJR & Filhos, recolheu-se o material fresado e 

amostras do pavimento aplicado. 

Em laboratório, produziram-se e compactaram-se misturas recicladas a semi-quente, 

aproximando ao que está a ser feito em central, ou seja usou-se a mesma formulação, de 
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modo a estudar a influência da percentagem de emulsão betuminosa na resistência da 

mistura, o comportamento da mistura à água e o comportamento da mistura a um e a 

vários ciclos de gelo-degelo. 

As amostras obtidas em obra foram ensaiadas em laboratório e os seus valores foram 

comparados com os valores obtidos em laboratório, a fim de se tirarem algumas 

conclusões. 

De forma a alcançar o objectivo deste trabalho, realizaram-se alguns ensaios, sendo eles, 

o ensaio de “imersão-compressão”, segundo a norma espanhola NLT-162/84, o ensaio 

de “sensibilidade à água”, segundo as normas EN 12697-12 e EN 12697-23 e o ensaio 

de “gelo-degelo”, segundo a ASHTTO T283, a qual tem por base o método de Lottman. 

Propõe-se ainda neste trabalho, um novo método de análise do comportamento de 

misturas betuminosas com base em emissões de ultra-sons. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos, tendo por base a concretização 

dos objectivos propostos.  

Neste primeiro capítulo introdutório, faz-se um enquadramento do tema no conjunto das 

preocupações que presentemente norteiam os estudos relativos a pavimentos 

rodoviários, apresentam-se os objectivos principais da investigação, descreve-se a 

metodologia geral adoptada para alcançar as metas estabelecidas e faz-se uma síntese 

da organização do trabalho.   

No Capítulo 2 descrevem-se três diferentes técnicas de reciclagem de misturas 

betuminosas; a reciclagem a quente, a reciclagem a frio e a reciclagem semi-quente. 

Sendo dada particular atenção à técnica de reciclagem a semi-quente, visto tratar-se do 

assunto principal deste trabalho. 

O Capítulo 3 apresenta os trabalhos em obra e as características da mistura reciclada 

produzida em laboratório, aproximando às condições de obra, e que se obtém em obra, 

definindo a composição da mistura e as propriedades dos seus materiais constituintes. 

Este capítulo centra-se, principalmente, no estudo de formulação das MBRSQ. 
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No Capítulo 4 são descritos os ensaios de sensibilidade à água e, com base nestes, é 

avaliado o comportamento de misturas betuminosas produzidas em laboratório. Além 

disso, comparam-se os valores obtidos em laboratório com os resultados obtidos com os 

carotes provenientes da obra, de forma a validarem-se os ensaios realizados. Os 

procedimentos de ensaio e as condições adoptadas para a sua realização são aqui 

enquadrados e fundamentados. 

No Capítulo 5 é apresentado um novo método de análise do comportamento de misturas 

betuminosas com base em emissões de ultra-sons. 

Depois de analisado o conjunto de informações recolhidas sobre o tema, e os resultados 

obtidos dos diferentes ensaios realizados, no Capítulo 6, apresentam-se as 

considerações finais do trabalho realizado, discutindo-se as principais conclusões tendo 

em conta o trabalho efectuado relativamente à técnica de reciclagem a semi-quente. 

De seguida, apresentam-se as referências bibliográficas mais importantes que foram 

consultadas para ajuda na realização deste trabalho. 

No acervo normativo apresenta-se uma lista das normas utilizadas para a realização dos 

ensaios que permitiram a realização deste trabalho. 

No Anexo A apresenta-se o Caderno de Encargos da Obra em estudo. 
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CAPÍTULO 2 

RECICLAGEM DE PAVIMENTOS 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

A reciclagem, desde o seu aparecimento, tem-se mostrado ao longo dos anos como uma 

boa alternativa de reabilitação de pavimentos. Têm-se desenvolvido diferentes métodos 

de reciclagem especificamente para a situação do pavimento existente. 

Segundo Lima (2003) é importante diferenciar reciclagem e fresagem. A reciclagem de 

um pavimento é uma técnica de restauração, enquanto que a fresagem do pavimento é 

uma operação onde o pavimento, ou parte dele, é cortado através de um equipamento 

dotado de um cortador giratório empregando movimento rotativo. 

Entende-se por reciclagem como sendo um processo de reutilização de resíduos. De 

acordo com PIARC (2002), citado por Gomes (2005), o termo reciclagem deve apenas 

ser aplicado quando se trata de processos onde os materiais readquirem as mesmas 

propriedades que têm os materiais dos quais partem.  

O conceito escada, segundo PIARC (2002), citado por Gomes (2005), tem sido um 

conceito bastante importante no que diz respeito à orientação de estratégias para a 

conservação das estradas. Este conceito, apresentado na Figura 2.1, refere que os 

esforços devem estar concentrados na utilização dos materiais mais duráveis nos 

pavimentos procurando construir estradas com longas vidas de projecto. Quando for 

necessário reconstruir, os materiais recuperados devem ser reutilizados nas mesmas 

camadas e com propriedades idênticas àquelas da estrutura do pavimento original. Caso 

não seja possível os materiais devem ser reutilizados em camadas de qualidade inferior. 

Excepcionalmente, quando todas as possíveis aplicações tenham sido exploradas, uma 
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quantidade limitada de materiais recuperados dos pavimentos poderá ser transportada 

para depósitos a vazadouro. Esta, é a opção menos aceitável do ponto de vista ambiental 

e deve ser evitada sempre que possível, visto que, segundo a LER – Lista Europeia de 

Resíduos, o material betuminoso proveniente de camadas betuminosas (alcatrão) é 

considerado um resíduo perigoso. 

 

Figura 2. 1: Conceito de escada. 

Fonte: PIARC (2001), citado por Gomes (2005, p. 30). 

 

A maior parte dos materiais rodoviários é oriundo de pedreiras impondo-se a utilização 

dos agregados já utilizados nas estradas aquando da sua reabilitação. 

Normalmente a reabilitação de pavimentos é frequentemente conseguida por 

reconstrução ou reforço tradicional. A reciclagem aparece como alternativa 

reaproveitando os materiais provenientes dos pavimentos degradados apresentando as 

seguintes vantagens ambientais, técnicas e económicas: 

� Vantagens ambientais: 

o Redução do impacte ambiental; misturas retiradas dos pavimentos não vão 

para vazadouros; redução do problema da produção de resíduos; 

o Os recursos naturais são limitados; 

o Economia de materiais (ligante e agregados) e de energia (técnica a frio). 

(Valorização Económica e Energética); 

o Redução do impacto das obras de conservação: para o pavimento 

existente; para os utentes; 

o Redução das operações de transporte de agregados. 

� Vantagens técnicas: 

o Controle da cota final do pavimento existente; 
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o Correcção do perfil longitudinal e transversal; 

o Eliminação do fendilhamento ou redução do problema. 

� Vantagens económicas: 

o Custos globalmente inferiores. 

No entanto, a reciclagem também tem as suas limitações, tanto ambientais, como 

técnicas. Essas limitações são as seguintes: 

� Limitações ambientais: 

o Poluição da reciclagem “in situ” (sobretudo a quente). 

� Limitações técnicas: 

o Qualidade do material a reciclar (ligante e agregado); 

o Espessura limitada para a camada reciclada a frio; 

o Características mecânicas finais das camadas recicladas; 

o Mudar de atitude na produção e controle de qualidade. 

Nos últimos anos, devido a uma maior consciencialização acerca dos problemas que 

podem derivar da não reciclagem dos pavimentos, têm-se estudado novas técnicas de 

reciclagem e aperfeiçoado as já existentes. Tem-se, também, assistido a um progressivo 

desenvolvimento tecnológico, no que diz respeito aos equipamentos utilizados na 

reciclagem de pavimentos, existindo, nos dias de hoje, equipamentos capazes de reciclar 

materiais em central, ou in situ a uma profundidade já considerada relevante e numa só 

passagem (Azevedo et al., 2003 citado por Gomes, 2005). 

Quanto às técnicas de reciclagem, estas distinguem-se principalmente pelo tipo de 

ligante utilizado (betume, emulsão betuminosa, espuma de betume, cimento ou cal), pela 

temperatura do processo de fabrico da mistura reciclada (a frio ou a quente) e pelo local 

de fabrico da mistura (in situ ou em central). O Quadro 2.1 resume as técnicas de 

reciclagem existentes. 
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 Quadro 2. 1: Principais técnicas de reciclagem. 
Fonte: Baptista (2006, p. 10) 

 

Nas técnicas de reciclagem em central, o material a reciclar, normalmente proveniente da 

fresagem, é transportado para a central sendo depois incorporado na produção das 

misturas recicladas, as quais são aplicadas no local de proveniência do material fresado 

ou noutras obras. Nas técnicas de reciclagem in situ, depois da fresagem dos materiais 

(misturas betuminosas e/ou materiais das camadas granulares) é adicionado o respectivo 

ligante, seguindo-se a aplicação sequencial da mistura reciclada. Nestas técnicas, regra 

geral, todo o material fresado é incorporado na nova mistura (Baptista, 2006). 

Neste capítulo irá fazer-se apenas uma breve exposição das técnicas de reciclagem 

apresentadas na Figura 2.2, em central com emulsão betuminosa. 

 

 

Figura 2. 2: Representação esquemática das técnicas de reciclagem em central. 
Fonte: adaptado de Sánchez (2006, p. 27) 
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2.2 RECICLAGEM A FRIO EM CENTRAL COM EMULSÃO 

BETUMINOSA 

Segundo Batista (2004), a reciclagem de pavimentos a frio é uma técnica, que constitui, 

comparativamente à solução tradicional de reabilitação de pavimentos (reforço do 

pavimento com uma camada em mistura betuminosa a quente, após uma eventual 

fresagem das camadas fendilhadas do pavimento existente), uma solução grandemente 

atraente do ponto de vista ambiental, pois alia o facto de proporcionar uma significativa 

redução da emissão de poluentes e poupança de energia com o facto de favorecer a 

economia de matérias-primas e prevenir a produção de resíduos, uma vez que o 

pavimento é utilizado como fonte de matéria-prima. 

A reciclagem a frio utiliza a técnica da fresagem na qual o pavimento asfáltico é removido 

a uma profundidade desejada e depois restaurado através do fabrico de uma nova 

camada superficial. Este método permite a correcção do greide da pista, inclinação, 

ondulações e deformações na camada superficial. Permite também a possibilidade de se 

corrigirem problemas de rugosidade superficial, melhorando o atrito entre a superfície de 

rolamento e os pneus dos veículos, obtendo uma nova camada, de resistência mecânica 

melhorada em relação à inicial que se encontrava degradada (Lima, 2003 e Gomes, 

2005). 

As misturas recicladas a frio com emulsão betuminosa, em central, resultam da mistura 

do material a reciclar e eventuais materiais correctivos, com emulsão betuminosa e água, 

tal como se apresenta na Figura 2.3. 

 

Figura 2. 3: Esquema da obtenção de mistura reciclada a frio com emulsão betuminosa 

Fonte: Gomes (2005, p. 11) 

 

Após a fresagem das camadas do pavimento existente, o material é transportado para 

central onde é misturado com a emulsão betuminosa à temperatura ambiente, seguindo-

se o transporte e aplicação na obra, tal como se apresenta na Figura 2.4 (Almeida, 2003). 
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Figura 2. 4: Esquema do processo de reciclagem em central com emulsão betuminosa 
Fonte: Baptista (2006, p. 15) 

 

O material fresado pode ser introduzido a frio junto com os agregados ou directamente na 

unidade de mistura (método a frio). Quando o material fresado não é aquecido, os 

agregados são mais sobreaquecidos de modo a que a mistura reciclada apresente uma 

temperatura final adequada. Por isso, nestes métodos, só em condições especiais se 

consegue ir além de incorporações de 30%. Na Figura 2.5 apresenta-se um esquema de 

funcionamento de uma central betuminosa descontínua seguindo o método a frio e na 

Figura 2.6 apresenta-se um esquema de funcionamento de uma central betuminosa 

continua a frio. 

 

Figura 2. 5: Esquema de funcionamento de central betuminosa descontínua com incorporação de 
material fresado a frio 

Fonte: Baptista (2006, p. 22) 
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Figura 2. 6: Central betuminosa continua a frio. 

Fonte: Gomes (2005, p. 29) 

 

No método a frio, existe ainda a chamada central de torre, apresentada na Figura 2.7, em 

que o material fresado é introduzido a frio directamente na unidade de mistura. Neste tipo 

de central existe um armazenamento intermédio dos agregados aquecidos, assegurado 

através de silos localizados por cima da unidade de mistura, correspondendo a cada silo 

uma determinada fracção granulométrica. 
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Figura 2. 7: Esquema de funcionamento de central de torre com incorporação de material fresado a 
frio 

Fonte: Baptista (2006, p. 24) 

 

A técnica de reciclagem a frio apresenta as seguintes vantagens (Gomes, 2005): 

o Boa resistência à fadiga;  

o Facilidade de aplicação; 

o Bom conhecimento da indústria rodoviária da emulsão; 

Contudo, esta técnica também tem as suas desvantagens, sendo elas as seguintes 

(Batista, 2006; Páez, Santiago, Muñoz, Moreno & Nunes, 2006; Gomes, 2005): 

o Preço, transporta-se também água; 

o O teor de humidade do material é por vezes tão elevado que fica saturado com a 

emulsão; 

o A resistência obtém-se com a perda de humidade. 

o A abertura ao tráfego da superfície reciclada deve atrasar-se até que se produza a 

rotura da emulsão devendo ser tomadas as devidas precauções para que a 

velocidade seja moderada evitando assim deslizamentos e desprendimentos 

superficiais ou deteriorações de outro tipo. 
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2.3 RECICLAGEM A QUENTE EM CENTRAL COM EMULSÃO 

BETUMINOSA 

A técnica de reciclagem a quente em central tem sido aplicada em algumas obras de 

reabilitação de pavimentos rodoviários em Portugal. Esta é uma técnica na qual se 

reconhece uma boa eficiência de ordem económica e ambiental, sendo de esperar um 

aumento da produção e aplicação de misturas betuminosas recicladas a quente (MBRQ) 

nos próximos anos. 

Os métodos usados na formulação de misturas a quente, regra geral são adaptáveis ao 

estudo de MBRQ. Contudo, a adaptação desses métodos exige a introdução de novos 

procedimentos, nas diversas fases do processo de formulação, que considerem a 

influência das propriedades do material fresado e respectivos componentes, nas 

características finais da mistura reciclada (Baptista, 2008). 

A reciclagem a quente consiste no método no qual o pavimento existente é removido por 

uma fresadora ou outro equipamento capaz de arrancar a camada superficial total ou 

parcialmente a uma profundidade previamente estabelecida que é depois transportada 

para um local de estocagem para que seja reciclada em central (Lima, 2003).  

Segundo Gomes (2005), as técnicas a quente desenvolvem-se preferencialmente em 

central.  

A reciclagem de misturas betuminosas a quente em central consiste numa técnica para 

produção de misturas betuminosas com uma certa percentagem de misturas 

betuminosas fresadas. A percentagem de misturas betuminosas fresadas incorporadas 

na mistura a produzir (designada por taxa de reciclagem, TR) varia entre 0 e quase 100 

% dependendo do tipo de central e do tipo de mistura a ser produzida. 

As misturas betuminosas fresadas devem ser recicladas numa nova mistura com a 

mesma qualidade das misturas originais, o que do ponto de vista ambiental, constitui o 

ciclo de construção óptimo. 

Com base em estudos da Brisa, citado por Gomes (2005), a execução de uma mistura 

betuminosa reciclada a quente em central inclui as seguintes operações: 

o Armazenamento do material procedente de pavimentos betuminosos 

envelhecidos; 

o Tratamento do material betuminoso a reciclar em bruto; 
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o Caracterização e armazenamento do material betuminoso a reciclar tratado; 

o Estudo da mistura e obtenção da fórmula de trabalho; 

o Fabrico da mistura de acordo com a fórmula de trabalho; 

o Transporte da mistura ao local de utilização; 

o Preparação da superfície sobre a qual se vai espalhar a mistura; 

o Espalhamento e compactação da mistura. 

O transporte, a preparação da superfície e o espalhamento estabelecem operações 

perfeitamente análogas às que ocorrem nas misturas tradicionais. As restantes 

operações envolvem aspectos particulares ligados à técnica da reciclagem a quente 

(Gomes, 2005). 

Em suma, uma MBRQ resulta da combinação de misturas betuminosas envelhecidas 

desagregadas, normalmente resultantes da fresagem das camadas superiores de 

pavimentos rodoviários flexíveis, e de materiais novos, agregados e betume, tal como se 

apresenta na Figura 2.8. Em certos casos é usado um rejuvenescedor do betume 

existente nas misturas envelhecidas. 

 

Figura 2. 8 Esquema dos materiais constituintes de uma mistura betuminosa reciclada a quente com 
betume 

Fonte: Baptista (2006, p. 18) 

 

A técnica de reciclagem a quente em central, apresentada na Figura 2.9, baseia-se em 

fabricar uma mistura betuminosa a quente, utilizando materiais fresados de pavimentos 

antigos de modo a conseguir bons resultados técnico-económicos e ambientais. Para tal, 

são adicionados novos materiais correctivos, agregados e betume, de modo a conseguir 

misturas com desempenho idêntico ao das misturas fabricadas a quente sem 

incorporação de material fresado (Baptista, 2006). 



Capítulo 2 – Reciclagem de pavimentos 

Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  19 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente   

 

Figura 2. 9: Esquema do processo de reciclagem a quente em central 
Fonte: Baptista (2006, p. 17) 

 

As MBRQ podem ser produzidas em centrais descontínuas ou contínuas, desde que 

sejam preparadas para a introdução do material fresado, a frio ou aquecido, ou 

adaptadas para o efeito. No método a quente, esquematizado na Figura 2.10, 

conseguem-se taxas de reciclagem mais elevadas, que podem atingir os 70%, o material 

fresado é aquecido num tambor secador paralelo antes de ser introduzido na unidade de 

mistura (Baptista, 2006). 

 

Figura 2. 10: Esquema de funcionamento de central betuminosa descontínua com incorporação de 
material fresado a quente 
Fonte: Baptista (2006, p. 22) 
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Nas centrais contínuas, antes de adicionar o betume, o material fresado pode ser 

aquecido, no tambor-secador-misturador (TSM), directamente pelos gases de combustão 

quentes ou por contacto com os agregados sobreaquecidos. Na Figura 2.11 apresenta-se 

a configuração genérica duma central contínua adaptada ao fabrico de misturas 

recicladas a quente (Dueñas, 2008).  

Para a produção de MBRQ em central contínua, existem diversas variantes de fabrico, 

sendo as principais: central com TSM de fluxos paralelos, central com TSM com fluxos 

contracorrente e a central contínua de tambor duplo (Baptista, 2006). 

 

Figura 2. 11: Esquema de central betuminosa contínua adaptada ao fabrico de MBRQ 
Fonte: Baptista (2006, p. 25) 

 

Na central contínua com TSM de fluxos paralelos, apresentada na Figura 2.12, assim 

designada porque o fluxo dos gases de combustão quentes e dos agregados é o mesmo, 

existe uma alimentação separada do material fresado que, após processamento, é 

introduzido num anel localizado na parte central do tambor. Nesta zona, a temperatura 

dos gases é mais baixa e permite a introdução do material fresado que depois é aquecido 

por contacto com os agregados sobreaquecidos e pelos gases de combustão quentes 

(Baptista, 2006). 
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Figura 2. 12: Esquema do TSM de central contínua de fluxos paralelos 
Fonte: Baptista (2006, p. 25) 

 

Na Figura 2.13, mostra-se aa solução de TSM de fluxos contracorrente, onde o fluxo dos 

gases de combustão é oposto ao sentido de deslocação dos agregados e o queimador 

localiza-se a montante da zona de introdução do material fresado, ficando assim 

garantido que o material fresado não contacta directamente com a chama ou com os 

gases quentes. Assim, o material fresado é aquecido apenas devido ao contacto com os 

agregados quentes (Baptista, 2006). 

 

Figura 2. 13: Esquema de TSM de central contínua de fluxos contracorrente 
Fonte: Baptista (2006, p. 26) 

 

Numa central contínua com tambor duplo como a da Figura 2.14, existe um tambor 

rotativo de fluxos contracorrente que é envolvido por um tambor exterior fixo. O material 

fresado é introduzido no tambor exterior onde é misturado com os agregados que, depois 
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de sobreaquecidos no tambor interior, passam para o tambor exterior. Desta forma, o 

material fresado não entra em contacto com os gases de combustão (Baptista, 2006). 

 

 

Figura 2. 14: Esquema de central contínua de tambor duplo 
Fonte: Baptista (2006, p. 26) 

 

A reciclagem a quente, além das indiscutíveis vantagens de ordem ambiental, é, na 

maioria dos casos, tecnicamente viável e economicamente vantajosa. As vantagens 

desta técnica são as seguintes:  

� Ordem económica: 

o Economia ao nível dos agregados e do betume, esta última mais acentuada 

com o aumento que se tem observado nos últimos anos no preço do petróleo 

bruto.  

� Ordem ambiental: 

o Menor consumo de recursos naturais (betume e agregados); 

o Melhor aplicação dos materiais provenientes da fresagem.  

As desvantagens, normalmente associadas à produção, estão relacionadas com a 

quebra na capacidade de produção das centrais e com o maior aquecimento dos 

agregados e, portanto, maiores custos energéticos. No entanto, deve dizer-se que, 

embora a temperatura de aquecimento seja mais alta que o normal, a quantidade de 

agregados novos também é menor. Esta técnica de reciclagem em central apresenta, 
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ainda, a condicionante de ser necessário o transporte do material fresado até à central, 

com o inerente encarecimento (Baptista, 2006; Baptista e Picado-Santos, 2008a; Baptista 

e Picado-Santos, 2008b; Páez et al., 2006; Baptista, Picado-Santos, Pais & Trabulo, 

2004). 

 

2.4 RECICLAGEM SEMI-QUENTE EM CENTRAL COM EMULSÃO 

BETUMINOSA 

Trata-se de uma técnica ainda em desenvolvimento, que vem colmatar algumas 

limitações das técnicas de reciclagem acima descritas. 

A reciclagem semi-quente (RSQ) consiste em reciclar 100 % do material fresado 

proveniente da obra, aquecendo-o até 80 a 90º C no tambor de uma central a quente, 

continua o descontinua, para, em seguida, envolver este com uma emulsão betuminosa 

(Sánchez, 2006).  

Desta forma, conseguem-se eliminar os problemas de sobre-aquecimento inerentes à 

reciclagem a quente, bem como uma melhor compactação que a obtida na reciclagem a 

frio, tendo em conta a maior temperatura da mistura (Jiménez, 2007).  

A mistura betuminosa reciclada a semi-quente (MBRSQ) pode armazenar-se durante 24 

horas sempre o seu “espalhamento e compactação” seja realizada a uma temperatura 

igual ou superior a 60ºC. O aquecimento a que foi submetido o material fresado permite 

que a abertura ao tráfego seja imediata, eliminando, deste modo, o período de cura 

necessário na reciclagem a frio. 

Como qualquer outro tipo de reciclagem devem ser efectuados estudos acerca da mistura 

fresada, para que se possa concluir acerca da percentagem de emulsão a utilizar 

(Tavares & Vieira, 2008 e Sánchez, 2006). 

Na Figura 2.15 apresenta-se o processo de reciclagem em central para uma técnica de 

reciclagem semi-quente, na qual o ligante utilizado é uma emulsão betuminosa e onde é 

possível reciclar a totalidade do material fresado. 
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Figura 2. 15: Esquema do processo de reciclagem semi-quente em central 
Fonte: Baptista (2006, p. 16) 

 

Segundo Sánchez, 2006, este tipo de reciclagem aproveita as vantagens da reciclagem a 

frio in situ e a quente em central. 

Da reciclagem a frio in situ tem as seguintes vantagens: 

o Taxa de material fresado de 100%; 

o Temperatura de aplicação: temperatura ambiental; 

o Procedimento ecológico. 

Com a reciclagem a quente, têm em comum: 

o Poder dosear previamente a mistura; 

o Coesão inicial da mistura elevada; 

o Não necessita de tempo de cura; 

Segundo Kristjansdottir (2006), as vantagens reconhecidas logo de imediato a esta 

técnica de reciclagem têm a ver com a redução de emissões para a atmosfera, a 

diminuição do consumo de energia e a diminuição da viscosidade, ou seja: 

o Consumo de energia 

A redução do consumo de energia é o benefício mais notável na produção de MBRSQ e 

normalmente é tido em conta como um dos dois principais benefícios deste tipo de 

reciclagem 
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Estudos efectuados mostraram que a redução do consumo de energia em cerca de 30% 

pode ser alcançada através da diminuição da temperatura de produção do pavimento. A 

redução no consumo de energia reduz o custo de produção do pavimento, contudo, 

podem também ser adicionados custos relativos à utilização do processo de RSQ, isto é, 

para aditivos e/ou equipamentos de modificação. O valor do custo adicional depende do 

método de RSQ utilizado. 

Outro benefício da redução do consumo de energia é o menor uso e desgaste do 

pavimento (Kristjansdottir, 2006 e CEPSA, 2008). 

o Emissões 

O outro grande benefício da MBRSQ é a redução das emissões devido à diminuição da 

temperatura de produção. Segundo a literatura, a produção de semi-quente reduz 

significativamente as emissões, fumaça e odor, em comparação com uma produção 

regular de MBRQ. Emissões derivadas da produção de pavimentos e sua colocação 

podem, em certos níveis elevados, ser prejudiciais à saúde. 

Deste modo, a redução das emissões é uma vantagem importante, mas o seu verdadeiro 

benéfico, na prática, para os produtores e compradores é totalmente dependente da 

consciência ambiental e dos regulamentos de cada país (Kristjansdottir, 2006).  

o Viscosidade 

A funcionalidade da tecnologia da RSQ é baseada na redução da viscosidade do ligante 

betuminoso numa determinada gama de temperaturas. A redução da viscosidade permite 

que o agregado seja totalmente revestido a uma temperatura mais baixa do que aquilo 

que é tradicionalmente exigido na produção de misturas betuminosas a quente, permite 

uma boa trabalhabilidade durante a colocação e compactação da mistura e permite, 

também, uma boa durabilidade durante a exposição ao tráfego (entrada em serviço). 

Devido à reduzida viscosidade, o processo de compactação pode funcionar como uma 

ajuda, apresentando vantagens, tais como, fácil manuseio, prorrogação do tempo de 

pavimentação e redução no uso de rolos compactadores. 

 

As desvantagens da RSQ estão relacionadas, principalmente, com a resistência e 

questões de susceptibilidade à água, contudo, isso varia dependendo de cada método e 

podem ser atenuados com o uso de agentes anti-stripping (Kristjansdottir, 2006). 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIÇÃO DA OBRA DE RECICLAGEM 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Esta obra refere-se à beneficiação de um troço da EN 244 entre Ponte Sôr e o 

cruzamento com a EN 118, já no concelho de Gavião, com uma extensão total de cerca 

de 24,2 Km, compreendida entre o cruzamento com a EN 118 (ao km 58+380) e a Ponte 

de Sôr (ao km 82+544). 

A obra de reabilitação do referido troço da EN 244, teve início no Inverno de 2008, tendo 

sido adjudicada à empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A., e a fiscalização estado a 

cargo da empresa Estradas de Portugal. Até à data, a referida obra continua em 

execução. 

 

 

3.2 ELEMENTOS RELATIVOS AO PAVIMENTO EXISTENTE 

Trata-se de um traçado de uma estrada predominantemente em meio rural, com uma 

densidade considerável de serventias agrícolas, mas com zonas tipicamente urbanas. 

O pavimento existente encontrava-se com algumas anomalias, tais como, envelhecimento 

e degradações, incluindo deformações e fendilhação acentuada (fendas longitudinais e 

transversais), tal como se pode observar na Figura 3.1 e na Figura 3.2. 
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Figura 3. 1: Fenda transversal na faixa de rodagem e longitudinal ao eixo da via no pavimento 
existente antes da obra de reabilitação. 

  

 

Figura 3. 2: Fenda longitudinal no pavimento existente antes da obra de reabilitação. 

 

 

3.3 ELEMENTOS RELATIVOS AO PROJECTO DE 

REABILITAÇÃO 

Os trabalhos de pavimentação consistiram, numa primeira fase, na reciclagem semi-

quente, da camada de regularização, até 7 cm de profundidade. Numa segunda fase, na 

aplicação de uma camada de betão betuminosa, na camada de desgaste, com uma 

espessura de 5 cm. 
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As características de resistência da mistura reciclada, quando submetida ao ensaio de 

imersão-compressão segundo a norma NLT-162/84 deverão ser superiores aos valores 

indicados no Quadro 3.1. Nesse Quadro indicam-se os valores preconizados no Caderno 

de Encargos da obra, apresentados no Anexo A, os quais correspondem aos valores 

preconizados em Espanha para misturas recicladas a frio (Antunes e Batista, 2004; 

Dirección General de Carreteras, 2001).  

Quadro 3. 1: Valores mínimos de resistência a obter em ensaio de imersão-compressão. 
Fonte: Caderno de Encargos da obra (Anexo 1) 

 

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA MISTURA A RECICLAR 

3.4.1 Materiais a reciclar 

À medida que a obra vai decorrendo, têm-se recolhido várias amostras de material 

fresado com as quais têm sido realizados vários ensaios com o intuito de caracterizar os 

materiais empregues.  

Na Figura 3.3, pode observar-se um dos locais de armazenamento do material fresado do 

pavimento existente, removido através da acção da fresadora (sem adição de emulsão 

betuminosa). De um local como este é que se retiraram amostras de material fresado 

para efectuar os provetes e estudos em laboratório. 
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Figura 3. 3: Local de depósito do material fresado proveniente do pavimento existente. 

 

Sobre o material fresado fizeram-se extracções de betume por incineração em mufla e 

determinou-se a quantidade de betume residual presente na mistura a reciclar, bem como 

a granulometria dos agregados, cujos resultados se apresentam no Quadro 3.2 e na 

Figura 3.4, respectivamente. 

Quadro 3. 2: Extracção de betume do material fresado. 

Parâmetros estatísticos 
Percentagem de betume 

(%) 

Média 5,1 

Valor mínimo 4,8 

Valor máximo 5,3 

 

Os valores de betume residual variam entre os 4,8 e os 5,3%, tendo um valor médio de 

5,1%. 
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Figura 3. 4: Curvas granulométricas do material fresado. 

 

A análise granulométrica das amostras de material fresado, foi realizada tendo por base 

as Especificações LNEC E 233 – 1970 e LNEC E 235 – 1970, com excepção no que diz 

respeito à secagem em estufa do material, que foi realizada a 60º C, visto terem surgido 

dificuldades em realizar este ensaio, por este já possuir algum ligante betuminoso 

(Antunes e Batista, 2004). 

Pode constatar-se que as amostras de material fresado se enquadram no fuso 

recomendado pelo Caderno de Encargos da obra (Anexo A). 

 

3.4.2 Emulsão betuminosa 

Quanto à emulsão betuminosa, torna-se necessário utilizar uma emulsão especial, capaz 

de envolver sem escorrimentos, nem se deteriorar devido à temperatura elevada, e ao 

mesmo tempo proporcionar à mistura uma elevada coesão inicial, uma elevada 

adesividade activa e passiva, bem como uma maneabilidade suficiente para a sua 

aplicação com espalhadoras convencionais. Assim sendo utilizou-se na reciclagem do 

pavimento uma emulsão catiónica, de rotura lenta, com betume aditivado especialmente 

para misturas a 90 ºC, designada por RECIEMUL-90.  
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As características reportadas pela CEPSA e pelo Caderno de Encargos (Anexo A) da 

obra para a emulsão utilizada apresentam-se no Quadro 3.3 (Tavares e Vieira, 2006). 

 

Quadro 3. 3: Características da emulsão betuminosa. 
Fonte: (Tavares e Vieira, 2006; Caderno de Encargos (Anexo A). 

Características Unidade Norma NLT Cepsa 
Caderno de 

encargos 

Viscosidade SSF, 25ºC s 138 33 ≤50 

Carga das partículas  194 Positiva Positiva 

Teor em água % 137 38 ≤40 

Teor em betume % 139 62 ≤60 

Fluidificante por destilação em volume % 139 - ≤1 

Peneiração % 142 0 ≤0,1 

Sedimentação a 7 dias % 140 - ≤10 

Resíduo de destilação  139   

Penetração (25ºC,100g,5s) 0,1mm 124 142 ≥150 

 

 

3.5 FORMULAÇÃO DA MISTURA RECICLADA 

Com base em estudos efectuados pela Cepsa, estes adoptaram a seguinte formulação: 

� 100% de material fresado, aquecido a 90º C 

� 3% de emulsão catiónica, de rotura lenta e com betume aditivado especialmente 

para misturas a 90 ºC, denominada por RECIEMUL-90.  

� 0% de água. 

Contudo, depois da queima, por incineração em mufla, de material fresado proveniente 

de diferentes pontos do troço em estudo, incluindo do trecho experimental, constatou-se 
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que existia uma grande variabilidade das percentagens do betume residual. Essa 

variabilidade pode analisar-se no Quadro 3.4, onde se apresentam valores médios de 

betume residual do fresado do trecho experimental e do fresado do trecho final.  

Quadro 3. 4: Percentagem de betume (média) ao longo de vários pontos do pavimento. 

Identificação da amostra Percentagem de betume (%) 

Trecho experimental 4,64 

Trecho final 5,3 

 

Constatou-se assim, que a quantidade de betume residual à medida que se avançava n 

pavimento ia aumentando, e por isso, diminui-se a percentagem de emulsão a usar na 

realização da nova mistura. A temperatura do material fresado aumentou-se, visto a 90º 

C não se estarem a obter os resultados pretendidos, quando comparados com os obtidos 

pelos estudos da Cepsa. Assim sendo, e posto isto, a empresa JJR & Filhos, definiu uma 

nova formulação, sendo ela: 

� 100% de material fresado, aquecido a 120º C 

� 2% de emulsão catiónica, de rotura lenta, com betume aditivado especialmente 

para misturas a 90 ºC, denominada por RECIEMUL.  

� 0% de água. 

Como tal, esta foi a formulação usada na reabilitação do troço da EN 244, a partir do km 

60+300, aproximadamente e foi também, esta, a formulação usada para a realização dos 

provetes no laboratório. 

 

 

3.6 PROCESSO CONSTRUTIVO 

Para a fresagem do pavimento foi utilizada uma máquina fresadora, apresentada na 

Figura 3.5, que realiza a fresagem do pavimento existente, deposita a material fresado 

num camião, e este transporta o material fresado até à central para ser reciclado. 
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Figura 3. 5: Fresadora utilizada para a fresagem do pavimento. 

 

De forma a garantir uma boa aderência para este tipo de mistura betuminosa a rega de 

colagem é executada com emulsão betuminosa a partir de betume convencional, 

devendo garantir entre 300 e 500 g/m2 de betume residual. 

A Figura 3.6 apresenta a central de fabrico da mistura reciclada, tratando-se de uma 

central a quente e do tipo descontínua. 

 

Figura 3. 6: Central descontínua a quente utilizada para efectuar a mistura betuminosa reciclada. 

 

O material fresado é aquecido no tambor-secador-misturador, a 120º C. De seguida são-

lhe adicionados os 2% de emulsão betuminosa à temperatura ambiente. 

A temperatura de fabrico da mistura, à saída do misturador é de, aproximadamente, 90º 

C, como se pode confirmar pela Figura 3.7. 
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Figura 3. 7: Temperatura da mistura betuminosa reciclada no camião. 

 

O transporte da mistura desde a central de fabrico até à obra é feito com recurso a 

camiões, nos quais a mistura é coberta até esta ser descarregada na pavimentadora. 

O início da compactação é efectuado a uma temperatura aproximada de 90ºC. 

O espalhamento da mistura betuminosa reciclada semi-quente é efectuado recorrendo ao 

uso de pavimentadoras convencionais, tal como se apresenta na Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8: Máquina pavimentadora. 

 

A compactação é realizada com um cilindro de rasto liso vibrador e um cilindro de pneus, 

tal como se pode observar na Figura 3.9 e na Figura 3.10. Como se trata de uma mistura 

mais fina que o habitual, o cilindro de rolos passa uma vez, de seguida inicia-se a 

passagem com o cilindro de pneus e depois, novamente o de rolos, desta vez com 

vibração. Entende-se por “uma passagem” a ida e a volta do cilindro. 
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Após a compactação o pavimento pode ser aberto ao tráfego de imediato. 

 

Figura 3. 9: Cilindro de rolos. 

 

Figura 3. 10: Cilindro de pneus. 
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CAPÍTULO 4 

TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Muitos podem ser os factores ambientais que contribuem para a degradação das 

misturas betuminosas, contudo a água parece ser o principal agente de deterioração. A 

água fará com que o ligante não adira ao agregado, e uma vez que este é a “cola” que os 

mantém unidos, pode dar origem a uma diminuição da rigidez ou da resistência da 

mistura betuminosa ou causar a perda de ligação entre a emulsão betuminosa e os 

agregados, tal como é ilustrado na Figura 4.1. Este fenómeno é, também, denominado 

por perda de adesividade ou descolagem (stripping, na terminologia inglesa), o que pode 

provocar uma significativa degradação do pavimento. 

 
Figura 4. 1: Ilustração dos danos causados pela água na mistura 

Fonte: Kim & Lutif (2006, p. 6) 
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A degradação das misturas betuminosas devido à presença de água ocorre em várias 

formas e graus de severidade, sendo a perda de adesividade a consequência primária. 

Esta perda de adesividade ocorre em sítios localizados do pavimento, no qual o betume 

(que se separou dos agregados) migra até à superfície das camadas betuminosas. Esta 

migração pode levar a deformações permanentes na forma de rodeiras ou abatimentos, 

ao desenvolvimento de desagregações na camada de desgaste (por exemplo, peladas, 

ninhos ou covas e cabeças de gato) e ao fendilhamento sob a acção repetida das cargas 

dos veículos. 

A intrusão de água nestas zonas localizadas danificadas pela água, simultaneamente 

com o carregamento repetido do tráfego, contribui para um aceleramento da degradação 

da camada de desgaste do pavimento, e provavelmente, das camadas subjacentes.  

Outra consequência da presença de água nas misturas betuminosas é a redução da sua 

rigidez. Um pavimento com falta de rigidez, sob a acção do tráfego, está mais sujeito ao 

aparecimento de degradações, como resultado do aumento das extensões nas diversas 

camadas do pavimento, quando se aplica o mesmo nível de tensão (Silva, 2005). 

Posto isso, levou-se a cabo um trabalho experimental com o objectivo de avaliar o 

comportamento desta nova mistura betuminosa na presença de água. 

Para tal, realizaram-se três ensaios que visam avaliar a sensibilidade à água de misturas 

betuminosas, sendo eles, o ensaio de imersão-compressão pela norma espanhola NLT-

162/00, o ensaio de sensibilidade à água pelas normas europeias EN 12697-12 e EN 

12697-23 e o ensaio de gelo-degelo pela AASHTO T 283-03. 

No Quadro 4.1, apresentam-se os ensaios usados para simulação laboratorial da 

sensibilidade à água de misturas betuminosas, bem como os procedimentos utilizados 

por cada método de ensaio. 
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Quadro 4. 1: Ensaios para simulação laboratorial da sensibilidade à água de misturas betuminosas 

Fonte: adaptado de Silva (2005, p. 136) 

Método de ensaio para avaliação 

da sensibilidade à água 

Procedimentos utilizados no método de ensaio 

Imersão 

em água 

Avaliação 

visual da 

descolagem 

Saturação 

em vácuo 

Acção de 

gelo-

degelo 

Realização de 

ensaios 

mecânicos 

Ensaio de imersão-compressão �       � 

Ensaio de sensibilidade à água � � �   � 

Ensaio de gelo-degelo   � � � � 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

4.2.1.  Emulsão betuminosa 

As características da emulsão utilizada, denominada por RECIEMUL-90, para a 

realização dos provetes em laboratório são as apresentadas no quadro seguinte: 
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Quadro 4. 2: Características da emulsão usada em laboratório. 

Fonte: LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Características 
Unidade LNEC 

Peneiração % 0,00 

Viscosidade Saybolt Furol s 29 

Carga das partículas  Positiva 

Sedimentação aos 7 dias, ST % 

(Topo: 58,2/Fundo: 32,8) 

25,4 

Teor em betume % 61,5 

Teor em óleo % 0,25 

Teor em água % 36,5 

Rotura com filler, BV  

(210 e 210) 

média 210 

Penetração resíduo destilação (25ºC,100g,5s) 0,1mm 103 

Temperatura de amolecimento do resíduo de destilação º C 46,0 

Recuperação elástica, 25º C % 10 

 

4.2.2.  Material fresado 

O material fresado usado no laboratório trouxe-se da obra e em quantidade suficiente 

para a realização da totalidade dos ensaios. 

No Quadro 4.3 apresentam-se os valores de betume residual obtidos por incineração em 

mufla de três amostras de material fresado. Na Figura 4.2 apresentam-se as curvas 

granulométricas do material fresado sem extracção de betume e com extracção de 

betume, bem como o fuso granulométrico recomendado no Caderno de Encargos da obra 
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(Anexo A), sendo este o mesmo fuso recomendado nas especificações actualmente 

vigentes em Espanha relativamente a materiais reciclados “in situ” a frio, o fuso RE2 para 

espessuras compreendidas entre os 6 e 10 cm. 

 

Quadro 4. 3: Quantidade de betume residual presente no material fresado. 

Identificação da amostra Percentagem de betume (%) 

1 5,59 

2 5,25 

3 5,54 

Média 5,46 

 

 
Figura 4. 2: Curvas granulométricas do material fresado sem extracção de betume e do material 

fresado após extracção do betume. 

 

No que diz respeito à granulometria, verifica-se que a curva do fresado se enquadra no 

fuso recomendado no Caderno de Encargos da obra (Anexo A), enquanto que a 

granulometria obtida após extracção do betume se obtém uma granulometria mais fina, 

localizada, na generalidade, fora do fuso. Deste modo, considera-se que a granulometria 

obtida sem extracção de betume representa de uma forma mais adqueada o “agragado” 

a misturar com emulsão e água e a compactar (Antunes e Batista, 2004). 
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4.3. MISTURAS PRODUZIDAS EM LABORATÓRIO 

Para o ensaio de gelo-degelo, prepararam-se 15 provetes cilíndricos, com 10,16 cm de 

diâmetro e, aproximadamente, 6,3 cm de altura. 

Para a execução dos provetes, começou por se aquecer o material fresado durante, 

aproximadamente, 30 minutos a uma temperatura de 120º C. De seguida, adicionou-se 

2% de emulsão e mexeu-se durante cerca de 2 minutos. 

A compactação dos provetes fez-se tendo por base a metodologia de Marshall, usando a 

máquina apresentada na Figura 4.3, segundo a norma europeia EN 12697-34, tendo esta 

sido efectuada a uma temperatura de 90º C. Aplicaram-se 50 pancadas em cada face do 

provete, com o fim de se obter uma percentagem de vazios entre os 6 e 8%, 

percentagem esta que contribui para acelerar os danos nos provetes (Liang, 2008).   

Depois de compactados deixaram-se os provetes nos moldes, durante 24 horas. Passado 

este tempo de cura, retiraram-se os provetes dos moldes e mediu-se a altura (h) e o 

diâmetro (D) de cada um. 

Seguidamente, com base na norma europeia EN 12697-5 e EN 12697-6, aplicando-se o 

procedimento C: Provete selado, determinou-se a baridade máxima teórica e a baridade 

relativa, respectivamente. 

 
Figura 4. 3: Máquina para o ensaio de Marshall. 
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Para o ensaio de sensibilidade à água, prepararam-se 6 provetes cilíndricos, com 10,16 

cm de diâmetro e 6,3 cm de altura, aproximadamente. 

Aqueceu-se o material fresado durante, aproximadamente, 30 minutos a uma 

temperatura de 120º C e, de seguida, adicionou-se 2% de emulsão e mexeu-se durante 

cerca de 2 minutos. 

A compactação dos provetes fez-se a uma temperatura de 90º C e tendo por base a 

metodologia de Marshall (EN 12697-34). Aplicaram-se 75 pancadas em cada face do 

provete, com o fim de se obterem as densidades e os vazios esperados em obra. 

Depois de compactados deixaram-se os provetes nos moldes, durante 24 horas.  

Passado este tempo de cura, retiraram-se os provetes dos moldes e mediu-se a altura (h) 

e o diâmetro (D) de cada um e calcularam-se as respectivas baridades relativas, de 

acordo com a norma europeia EN 12697-6, seguindo o procedimento C: Provete selado.  

 

Para o ensaio de imersão-compressão, fizeram-se 6 provetes cilíndricos, com 10,16 cm 

de diâmetro e 10,16 cm de altura, aproximadamente. 

Aqueceu-se o material fresado durante, aproximadamente, 30 minutos a uma 

temperatura de 120º C e, de seguida, adicionou-se 2% de emulsão e mexeu-se durante 

cerca de 2 minutos. 

A compactação dos provetes fez-se a uma temperatura de 90º C e tendo por base a 

ASTM D 1074-80. De modo a aproximar os provetes de laboratório à obra, estes 

compactaram-se com uma compactação estática de duplo efeito que consiste na 

aplicação de uma carga crescente de 8 MPa (65 kN) durante 2 a 3 minutos, e de seguida 

constante durante 2 minutos, tal como se demonstra na Figura 4.4. 
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Figura 4. 4: Máquina de compactação estática. 

 

Depois de compactados deixaram-se os provetes nos moldes, durante 24 horas. Passado 

este tempo de cura, desmoldaram-se os provetes e calcularam-se as respectivas 

baridades relativas, seguindo o procedimento B: Superfície seca saturada, segundo a EN 

12697-6, tal como se apresenta nas Figuras 4.5 e Figura 4.6.  

 

 
Figura 4. 5: Saturação dos provetes em água. 
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Figura 4. 6: Provete imerso em água (peso imerso). 

 

 

4.4. RECOLHA DE CAROTES 

Os carotes de obra retiraram-se do pavimento usando uma caroteadora como a 

apresentada na Figura 4.7. A recolha destes foi feita de 100 em 100 metros, 

aproximadamente, alternando entre a faixa direita e esquerda da estrada, sempre que 

possível. Na Figura 4.8 procede-se à remoção do carote e na Figura 4.9 apresenta-se o 

carote após ser removido do pavimento. Na Figura 4.10 podem ver-se algumas das 

amostras de obra exactamente como recolhidas. Na Figura 4.11, podem ver-se as 

mesmas amostras da figura anterior, depois de cortadas pela camada de semi-quente. 
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Figura 4. 7: Corte do carote no pavimento, usando uma caroteadora. 

 

 
Figura 4. 8: Extracção do carote. 
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Figura 4. 9: Carote após remoção do pavimento. 

 

 
Figura 4. 10: Carotes recolhidos da obra. 

 

 
Figura 4. 11: Carotes recolhidos da obra depois de rectificados. 
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De seguida, mediram-se as alturas e os diâmetros dos carotes. Com base na norma 

europeia EN 12697-6, determinaram-se as baridades, usando o método B: Superfície 

seca saturada. 

Posto isto, e com base no descrito no ponto 4.3, procedeu-se à realização dos ensaios de 

sensibilidade água usando os carotes. 

 

 

4.5 ENSAIOS DE SENSIBILIDADE À ÁGUA 

4.5.1. Ensaio de gelo-degelo 

O ensaio de gelo-degelo realizou-se tendo por base a norma AASHTO T 283-89 (método 

de Lottman modificado). Este ensaio avalia a propriedade de adesividade em misturas 

asfálticas, tendo em conta o efeito destrutivo da água em provetes cilíndricos preparados 

através da metodologia Marshall, com um volume de vazios de 7% (±1%). Os provetes 

seleccionaram-se para a formação dos grupos de modo a que a média da percentagem 

de vazios por grupo fosse o mais perto possível. A análise é feita pela relação entre a 

resistência à tracção indirecta de provetes com condicionamento prévio e provetes sem 

condicionamento (Wesseling, 2002). Este valor de resistência à tracção indirecta obtém-

se através da aplicação de uma carga compressiva no provete cilíndrico em dois pontos 

diametralmente opostos, tal como está esquematizado na Figura 4.12. 

 
Figura 4. 12: Representação esquemática da AASHTO T 283. 

Fonte: Kim e Lutif (2006, p. 26). 
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� PROCEDIMENTO 

Após o cálculo das densidades relativas, calculou-se a percentagem de vazios de cada 

provete, aplicando a seguinte equação: 

    (eq. 4.1) 

onde, 

Pa – Vazios, %; 

Gmb – Baridade relativa, g/cm
3 (EN 12697-6); 

Gmm – Baridade máxima teórica, g/cm3 (EN 12697-5). 

 

Agruparam-se os provetes, em grupos de 3, de modo a que a percentagem de vazios de 

cada provete, por grupo, fosse semelhante. 

No Quadro 4.4 e 4.5 apresentam-se os valores da percentagem de vazios obtidos e a 

divisão por grupos dos provetes de laboratório e dos carotes de obra, respectivamente.  
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Quadro 4. 4: Percentagem de vazios e grupos dos provetes de laboratório. 

N.º 

provete 

Peso seco Volume 

Baridade 

relativa 

Densidade máxima 

teórica 

% de 

vazios 

A E Gmb Gmm 
Pa 

(g) (cm3) (g/cm3) (g/cm3) 

1 1208.2 518.87 2.29 2.45 6.54 

2 1207.7 518.87 2.27 2.45 7.12 

3 1195.1 494.55 2.30 2.45 6.10 

4 1207.7 518.87 2.24 2.45 8.39 

5 1206.0 510.76 2.25 2.45 8.21 

6 1203.0 510.76 2.27 2.45 7.43 

7 1208.4 518.87 2.28 2.45 6.78 

8 1203.3 510.76 2.29 2.45 6.60 

9 1223.9 518.87 2.27 2.45 7.08 

10 1209.6 518.87 2.29 2.45 6.33 

11 1216.9 518.87 2.26 2.45 7.81 

12 1208.6 518.87 2.24 2.45 8.51 

13 1198.3 510.76 2.32 2.45 5.26 

14 1211.0 510.76 2.30 2.45 6.10 

15 1206.4 518.87 2.27 2.45 7.21 

Provetes sem condicionamento (n.º 1, 8 e 10) 6.49 

Provetes só saturados (n.º 4, 5 e 12) 8.37 

Provetes saturados e congelados (n.º 3, 13 e 14) 5.82 

Provetes saturados e 1 ciclo gelo/degelo (n.º 6, 11 e 15) 7.49 

Provetes saturados e 4 ciclos gelo/degelo (n.º 2, 7 e 9) 7.00 
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Quadro 4. 5: Percentagem de vazios e grupos dos carotes de obra. 

N.º 

provete 

Peso seco Volume 
Densidade 

relativa 

Densidade máxima 

teórica 

% de 

vazios 

A V Gmb Gmm 
Pa 

(g) (cm3) (g/cm3) (g/cm3) 

1 995.1 424.74 2.22 2.39 6.93 

3 1398.0 594.64 2.27 2.40 5.54 

4 1398.8 594.64 2.30 2.40 3.98 

5 1384.0 586.15 2.23 2.40 6.99 

6 1232.6 552.17 2.21 2.40 8.11 

7 1095.5 484.21 2.14 2.40 10.67 

8 1086.7 467.22 2.22 2.40 7.31 

10 910.7 399.26 2.13 2.40 11.31 

11 1163.7 509.69 2.15 2.40 10.41 

12 999.5 458.72 2.13 2.40 11.43 

14 1013.2 441.73 2.16 2.40 10.04 

15 1294.9 577.65 2.11 2.40 11.89 

17 1442.5 603.14 2.29 2.40 4.48 

18 1474.8 628.62 2.27 2.40 5.32 

19 1662.3 713.57 2.31 2.40 3.94 

Provetes sem condicionamento (n.º 7, 11 e 14) 10.38 

Provetes só saturados (n.º 4, 17 e 19) 4.13 

Provetes saturados e congelados (n.º 10, 12 e 15) 11.55 

Provetes saturados e 1 ciclo gelo/degelo (n.º 3, 5 e 18) 5.95 

Provetes saturados e 4 ciclos gelo/degelo (n.º 1, 6 e 8) 7.08 

 

� Provetes sem condicionamento (Grupo 1) 

Os provetes sem condicionamento colocaram-se num saco de plástico resistente e 

colocaram-se num banho de água a uma temperatura de 25º C, durante 2 horas. De 

seguida removeram-se os provetes do banho e colocaram-se entre as tiras de 

carregamento, tal como demonstrado na Figura 4.13. Aplicou-se uma carga constante de 

50 mm por minuto, registou-se o pico máximo de carga e parou-se a máquina depois de o 

provete ter fracturado. De seguida abriu-se o provete e observaram-se os seus 

agregados. 

Depois, determinou-se a força de tracção indirecta de cada provete do grupo 1 (S1), com 

base na eq. 4.2. 

 



Capítulo 4 – Trabalho Experimental 

 

52  Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

  …………………………………. (eq. 4.2) 

onde, 

St – Resistência à tracção indirecta do grupo t, kPa; 

P – Força máxima, kN; 

h – Altura do provete, sem condicionamento, mm; 

D – Diâmetro do provete, mm. 

 
Figura 4. 13: Provete entre as tiras de carregamento. 

 

A Figura 4.14 e a Figura 4.15 apresentam os provetes fracturados de laboratório e de 

obra, do grupo 1, respectivamente, após terem sido submetidos ao ensaio de tracção 

indirecta. Na Figura 4.16 e na Figura 4.17, pode observar-se o interior de um dos 

provetes de laboratório e de obra, respectivamente, onde se constatou que os agregados 

nos provetes e nos carotes, na sua maioria, se descolaram e apenas uma pequena 

percentagem se partiram. 
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Figura 4. 14: Fracturas resultantes nos provetes de laboratório do Grupo 1, após o ensaio 

de tracção indirecta. 

 

 

Figura 4. 15: Interior de um provete de laboratório do Grupo 1, após o ensaio de tracção 

indirecta. 

 

Figura 4. 16: Fracturas resultantes nos carotes do Grupo 1, após o ensaio de tracção indirecta. 
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Figura 4. 17: Interior de um carote do Grupo 1, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

O Quadro 4.6 e o Quadro 4.7 apresentam os valores obtidos de resistência à tracção 

indirecta, pelos provetes e pelos carotes, respectivamente, do Grupo 1, assim como a 

sua média. 

Quadro 4. 6: Resistência à tracção dos provetes, do Grupo 1. 

N.º 

provete 

Diâmetro do provete Altura do provete 
Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P St 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

1 101,6 64,0 11,5 1.121,0 

8 101,6 63,0 12,6 1.255,3 

10 101,6 64,0 12,4 1.215,9 

Média, Grupo 1 (sem condicionamento) 1.197,4 

 

Quadro 4. 7: Resistência à tracção dos carotes, do Grupo 1. 

N.º 

provete 

Diâmetro do provete Altura do provete 
Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P St 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

7 101,6 57,0 11,4 1.249,8 

11 101,6 60,0 10,4 1.086,1 

14 101,6 52,0 10,1 1.219,1 

Média, Grupo 1 (sem condicionamento) 1.185,0 
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� Provetes condicionados apenas com saturação (Grupo 2) 

Este segundo grupo formou-se apenas por provetes saturados. Os provetes colocaram-

se num excicador com água potável, à temperatura ambiente. Estes saturaram-se 

aplicando-se uma pressão de vácuo de 67kPa (670 mbar), durante, aproximadamente, 15 

minutos, tal como se apresenta na Figura 4.18. Removeu-se o vácuo e deixou-se o 

provete imerso na água durante, aproximadamente, 15 minutos. De seguida, determinou-

se o grau de saturação (S’) de cada provete. 

Para se determinar o grau de saturação (S’) calculou-se, inicialmente, o volume de vazios 

(Va) e o volume de água absorvida (J’). 

 

 
Figura 4. 18: Saturação em vácuo. 

 

O volume de vazios calculou-se aplicando-se a seguinte equação: 

  …………………………………. (eq. 4.3) 

onde,  

Va – Volume de vazios, cm3; 

Pa – Vazios, %; 

E – Volume do provete, cm3. 
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O Quadro 4.8 e o Quadro 4.9, apresentam os valores do volume de vazios, para os 

provetes e para os carotes, respectivamente. 

 

Quadro 4. 8: Volume de vazios dos provetes. 

N.º 

provete 

% de 

vazios 
Volume 

Volume de 

vazios 

Pa 
E Va 

(cm3) (cm3) 

2 7,12 518,87 36,97 

3 6,10 494,55 30,15 

4 8,39 518,87 43,55 

5 8,21 510,76 41,95 

6 7,43 510,76 37,95 

7 6,78 518,87 35,20 

9 7,08 518,87 36,75 

11 7,81 518,87 40,55 

12 8,51 518,87 44,15 

13 5,26 510,76 26,86 

14 6,10 510,76 31,17 

15 7,21 518,87 37,43 

 

Quadro 4. 9: Volume de vazios dos carotes. 

N.º 

provete 

% de 

vazios 
Volume 

Volume de 

vazios 

Pa 
E Va 

(cm3) (cm3) 

1 6,93 424,74 29,44 

3 5,54 594,64 32,93 

4 3,98 594,64 23,68 

5 6,99 586,15 40,97 

6 8,11 552,17 44,78 

8 7,31 467,22 34,16 

10 11,31 399,26 45,17 

12 11,43 458,72 52,45 

15 11,89 577,65 68,67 

17 4,48 603,14 26,99 

18 5,32 628,62 33,45 

19 3,94 713,57 28,15 
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O volume de água absorvida calculou-se de acordo com a eq. 4.4. A diferença entre a 

massa do provete saturado e a massa inicial do provete sem saturação representa o 

volume de água absorvida. 

 …………………………………. (eq. 4.4) 

onde,  

J’ – Volume de água absorvida, cm3; 

B’ – Peso após saturação, g; 

A – Peso seco, g. 

Os valores de volume de água absorvida obtidos, para os provetes e para os carotes, 

apresentam-se, respectivamente, no Quadro 4.10 e no Quadro 4.11. 

 

Quadro 4. 10: Volume de água absorvida dos provetes. 

N.º 

provete 

Peso após 

saturação 

Peso 

seco 

Volume de água 

absorvida 

B' A J' 

(g) (g) (g) 

2 1209,1 1207,7 1,4 

3 1195,7 1195,1 0,6 

4 1208,5 1207,7 0,8 

5 1206,8 1206,0 0,8 

6 1204,1 1203,0 1,1 

7 1210,1 1208,4 1,7 

9 1225,2 1223,9 1,3 

11 1221,1 1216,9 4,2 

12 1211,1 1208,6 2,5 

13 1199,4 1198,3 1,1 

14 1211,3 1211,0 0,3 

15 1207,9 1206,4 1,5 
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Quadro 4. 11: Volume de água absorvida dos carotes. 

N.º 

provete 

Peso após 

saturação 

Peso 

seco 

Volume de água 

absorvida 

B' A J' 

(g) (g) (g) 

1 1017,7 995,1 22,6 

3 1401,6 1398,0 3,6 

4 1412,1 1398,8 13,3 

5 1390,7 1384,0 6,7 

6 1250,5 1232,6 17,9 

8 1095,1 1086,7 8,4 

10 941,2 910,7 30,5 

12 1038,3 999,5 38,8 

15 1326 1294,9 31,1 

17 1453,3 1442,5 10,8 

18 1482,1 1474,8 7,3 

19 1683,6 1662,3 21,3 

 

O grau de saturação representa a percentagem de vazios de todos os provetes cheios de 

água. Este calculou-se pela seguinte equação: 

 …………………………………. (eq. 4.5) 

onde, 

S’ – Grau de saturação, %; 

J’ – Volume de água absorvida, cm3; 

Va – Volume de vazios, cm3. 

 

Após uma primeira saturação, constatou-se que o grau de saturação que se obteve não 

atingiu os 70%, como é referido na AASHTO T 283, assim sendo, numa primeira tentativa 

de aumentar o grau de saturação, aumentou-se o tempo para 30 minutos. Contudo, os 

resultados que se obtiveram continuaram a não ser os desejados, tendo-se por isso 

aumentado o tempo para 60 minutos. No entanto, após a análise dos graus de saturação, 

estes ainda não cumpriam a norma. Assim, numa terceira e última tentativa, aumentou-se 

a pressão para 900 mbar e manteve-se o tempo nos 60 minutos. Aquando da análise dos 

graus de saturação verificou-se que os provetes não estavam a saturar mais e por isso, 
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decidiu-se continuar com o ensaio não cumprindo os 55 a 80% de saturação exigidos 

pela norma acima mencionada. 

Deste modo, no Quadro 4.12 e o Quadro 4.13, apresentam-se os resultados finais 

obtidos de grau de saturação, para os provetes e para os carotes, respectivamente. 

 

Quadro 4. 12: Grau de saturação dos provetes. 

N.º 

provete 

Volume de água 

absorvida 

Volume de 

vazios 

Grau de 

saturação 

J' Va S' 

(g) (cm3) (%) 

2 1,4 36,97 3,79 

3 0,6 30,15 1,99 

4 0,8 43,55 1,84 

5 0,8 41,95 1,91 

6 1,1 37,95 2,90 

7 1,7 35,20 4,83 

9 1,3 36,75 3,54 

11 4,2 40,55 10,36 

12 2,5 44,15 5,66 

13 1,1 26,86 4,09 

14 0,3 31,17 0,96 

15 1,5 37,43 4,01 

 

 

Quadro 4. 13: Grau de saturação dos carotes. 

N.º 

provete 

Volume de água 

absorvida 

Volume de 

vazios 

Grau de 

saturação 

J' Va S' 

(g) (cm3) (%) 

1 22,6 29,44 76,77 

3 3,6 32,93 10,93 

4 13,3 23,68 56,16 

5 6,7 40,97 16,35 

6 17,9 44,78 39,98 

8 8,4 34,16 24,59 

10 30,5 45,17 67,52 

12 38,8 52,45 73,98 

15 31,1 68,67 45,29 

17 10,8 26,99 40,01 

18 7,3 33,45 21,82 

19 21,3 28,15 75,68 
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Depois do vácuo, colocaram-se os provetes num banho de água a 60º C durante 24 

horas, como se demonstra na Figura 4.19. Feitas as 24 horas, colocaram-se os provetes 

num outro banho de água a 25º C durante 2 horas.  

 
Figura 4. 19: Provetes no banho a 60º C. 

 

Removeram-se os provetes do banho de água e determinou-se a força de tracção 

indirecta de cada provete do grupo 2 (S2), seguindo a eq. 4.2, apresentada anteriormente.  

Na Figura 4.20. e Figura 4.21 podem observar-se as fracturas originadas, após o ensaio 

de tracção indirecta, em cada provete de Grupo 2, do laboratório e de obra, 

respectivamente. Na Figura 4.22 e Figura 4.23, apresenta-se o interior de um provete e 

de um carote, respectivamente, sujeito apenas a saturação em vácuo. Nos provetes 

observou-se que os agregados se descolaram, e nos carotes, no seu interior os 

agregados descolaram-se, mas junto à superfície, os agregados partiram-se. 

 
Figura 4. 20: Fracturas resultantes nos provetes do Grupo 2, após o ensaio de tracção indirecta. 
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Figura 4. 21: Interior de um provete do Grupo 2, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 

 
Figura 4. 22: Fracturas resultantes nos carotes do Grupo 2, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 

 
Figura 4. 23: Interior de um carote do Grupo 2, após o ensaio de tracção indirecta. 
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No Quadro 4.14 e no Quadro 4.15 apresentam-se os valores de resistência à tracção 

indirecta, de cada provete de laboratório e de obra, respectivamente, apenas sujeitos a 

saturação e a média do grupo. 

Quadro 4. 14: Resistência à tracção indirecta dos provetes do Grupo 2. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S2 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

4 101,6 61,0 9,6 987,4 

5 101,6 63,0 9,9 986,2 

12 101,6 63,0 10,6 1.054,4 

Média, Grupo 2 (saturados) 1.009,3 

 

 

Quadro 4. 15: Resistência à tracção indirecta dos carotes do Grupo 2. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S2 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

4 101,6 70,0 14,2 1.267,1 

17 101,6 71,0 15,3 1.349,1 

19 101,6 84,0 16,8 1.256,3 

Média, Grupo 2 (saturados) 1.290,8 

 

� Provetes condicionados com saturação em vácuo e congelamento 

(Grupo 3) 

O terceiro grupo foi sujeito a saturação em vácuo, seguido de congelamento. O processo 

de vácuo que se utilizou foi o mesmo já descrito anteriormente para o grupo 2. Depois da 

saturação em vácuo, embrulhou-se cada provete numa película impermeável, colocou-se 

dentro de um saco de plástico resistente, deitaram-se no saco 10 mL de água e fechou-

se o saco. De seguida colocaram-se os provetes numa câmara à temperatura de -18±3º 

C, durante 16 horas. Terminado o ciclo de gelo, removeu-se o saco de plástico e a 

película impermeável que revestia os provetes. De seguida determinou-se a resistência à 

tracção indirecta de cada provete do grupo 3 (S3), com o intuito de simular a influência 
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dos dias extremamente frios e verificar a sua influência na resistência à tracção dos 

pavimentos (Ribeiro, 2005). 

Na Figura 4.24. e Figura 4.25 apresentam-se as fracturas originadas, após o ensaio de 

tracção indirecta, em cada provete de Grupo 3, do laboratório e de obra, 

respectivamente. Na Figura 4.26 e Figura 4.27, apresenta-se o interior de um provete de 

e de um carote, respectivamente, sujeito a saturação em vácuo e congelamento. Tanto 

nos provetes, como nos carotes, constatou-se que os agregados partiram. 

 

 
Figura 4. 24: Fracturas resultantes nos provetes do Grupo 3, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 
Figura 4. 25: Interior de um provete do Grupo 3, após o ensaio de tracção indirecta. 
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Figura 4. 26: Fracturas resultantes nos carotes do Grupo 3, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 

 

Figura 4. 27: Interior de um carote do Grupo 3, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 

No Quadro 4.16 e no Quadro 4.17 apresentam-se os valores de resistência à tracção 

indirecta, de cada provete de laboratório e de obra, respectivamente, do Grupo 3, assim 

como a sua média. 
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Quadro 4. 16: Resistência à tracção indirecta dos provetes do Grupo 3. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S3 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

3 101,6 64,0 39,9 3.910,7 

13 101,6 63,0 42,7 4.245,9 

14 101,6 64,0 50,7 2.960,5 

Média, Grupo 3 (saturados e congelados) 4.372,4 

 

 

Quadro 4. 17: Resistência à tracção indirecta dos carotes do Grupo 3. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S3 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

10 101,6 47,0 20,0 2.659,9 

12 101,6 54,0 26,5 3.072,0 

15 101,6 68,0 38,9 3.587,7 

Média, Grupo 3 (saturados e congelados) 3.106,5 

 

� Provetes condicionados com saturação em vácuo e 1 ciclo de 

gelo/degelo (Grupo 4) 

O quarto grupo foi submetido a uma saturação em vácuo e a um ciclo de gelo/degelo. O 

processo de saturação em vácuo que se utilizou foi o mesmo descrito para os provetes 

condicionados apenas com saturação. Quanto ao processo de gelo, após se 

embrulharem os provetes com uma película impermeável, se colocarem num saco de 

plástico resistente com 10 mL de água e se fecharem os sacos, colocaram-se estes 

numa câmara à temperatura de -18º C, durante 18 horas. Passado o tempo de gelo, 

retiraram-se os provetes da câmara e, rapidamente, removeram-se os sacos de plástico e 

a película que os revestia, e colocaram-se num banho de água a 60º C durante 24 horas. 

Após as 24 horas, retiraram-se os provetes do banho de água a 60º C e colocaram-se 

num outro banho de água a 25º C durante 2 horas. De seguida, determinou-se a força de 

tracção indirecta de cada provete do grupo 4 (S4), com o intuito de se observar a variação 

de resistência após variações bruscas de temperatura (Ribeiro, 2005). 
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Na Figura 4.28. e Figura 4.29 apresentam-se as fracturas originadas, após o ensaio de 

tracção indirecta, em cada provete de Grupo 4, do laboratório e de obra, 

respectivamente. Na Figura 4.30 e Figura 4.31, apresenta-se o interior de um provete de 

laboratório e um provete de obra, respectivamente, sujeito a saturação em vácuo e a um 

ciclo de gelo. Tanto nos provetes, como nos carotes, constatou-se que os agregados 

existentes no interior do provete se descolaram e os que se encontravam mais junto à 

superfície se partiram. 

 
Figura 4. 28: Fracturas resultantes nos provetes do Grupo 4, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 
Figura 4. 29: Interior de um provete do Grupo 4, após o ensaio de tracção indirecta. 
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Figura 4. 30: Fracturas resultantes nos carotes do Grupo 4, após o ensaio de tracção indirecta. 

 
Figura 4. 31: Interior de um carote do Grupo 4, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

No Quadro 4.18 e no Quadro 4.19 apresentam-se os valores de resistência à tracção 

indirecta, de cada provete de laboratório e de obra, respectivamente, depois de sujeitos a 

saturação e a um ciclo de gelo-degelo e a média do grupo. 

 

Quadro 4. 18: Resistência à tracção indirecta dos provetes do Grupo 4. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Alturado 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S4 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

6 101,6 63,0 13,6 1.349,7 

11 101,6 64,0 13,2 1.293,0 

15 101,6 64,0 14,6 1.433,4 

Média, Grupo 4 (saturados e 1 ciclo gelo/degelo) 1.358,7 
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Quadro 4. 19: Resistência à tracção indirecta dos carotes do Grupo 4. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S4 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

3 101,6 70,0 18,8 1.684,7 

5 101,6 69,0 19,3 1.753,1 

18 101,6 74,0 18,6 1.573,6 

Média, Grupo 4 (saturados e 1 ciclo gelo/degelo) 1.670,3 

 

 

� Provetes condicionados com saturação em vácuo e 4 ciclos de 

gelo/degelo (Grupo 5) 

O procedimento para este grupo de provetes é exactamente igual ao anterior, com a 

única diferença que neste se efectuaram 4 ciclos de gelo/degelo.  

Na Figura 4.32. e Figura 4.34 apresentam-se as fracturas originadas, após o ensaio de 

tracção indirecta, em cada provete de Grupo 5, do laboratório e de obra, 

respectivamente. Na Figura 4.33 e Figura 4.35, apresenta-se o interior de um provete de 

laboratório e um provete de obra, respectivamente, sujeito a saturação em vácuo e a 

quatro ciclos de gelo. Tanto nos provetes, como nos carotes, constatou-se que os 

agregados existentes no interior do provete se descolaram e os que se encontravam mais 

junto à superfície se partiram. 

 

Figura 4. 32: Fracturas resultantes nos provetes do Grupo 5, após o ensaio de tracção indirecta. 
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Figura 4. 33: Interior de um provete do Grupo 5, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 
Figura 4. 34: Fracturas resultantes nos carotes do Grupo 5, após o ensaio de tracção indirecta. 

 

 
Figura 4. 35: Interior de um carote do Grupo 5, após o ensaio de tracção indirecta. 
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No Quadro 4.20 e no Quadro 4.21 apresentam-se os valores de resistência à tracção 

indirecta, de cada provete de laboratório e de obra, respectivamente, depois de sujeitos a 

saturação e a quatro ciclos de gelo-degelo, assim como a média do grupo. 

 

 

Quadro 4. 20: Resistência à tracção indirecta dos provetes do Grupo 5. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S5 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

2 101,6 64,0 13,9 1.364,2 

7 101,6 64,0 12,9 1.265,3 

9 101,6 64,0 14,3 1.403,7 

Média, Grupo 5 (saturados e 4 ciclos gelo/degelo) 1.344,4 

 

Quadro 4. 21: Resistência à tracção indirecta dos carotes do Grupo 5. 

N.º 

provete 

Diâmetro do 

provete 

Altura do 

provete 

Força 

máxima 

Resistência à 

tracção indirecta  

D h P S5 

(mm) (mm) (kN) (kPa) 

1 101,6 50,0 5,6 703,5 

6 101,6 65,0 10,9 1.049,3 

8 101,6 55,0 11,8 1.339,0 

Média, Grupo 5 (saturados e 4 ciclos gelo/degelo) 1.030,6 

 

Após se ter determinado a força de tracção indirecta de cada grupo de provetes (St), 

determinou-se a razão da força de tracção indirecta, TSRt (Tensile Strength Ratio) para 

cada grupo. Esta determinou-se usando a média da força de tracção de cada grupo, de 

acordo com a seguinte equação: 

 …………………………………. (eq. 4.7) 

onde,  

TSRt – Resistência conservada à tracção indirecta do grupo t, %; 
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S1 – Média da resistência à tracção indirecta dos provetes sem condicionamento 

(grupo1); 

St – Média da resistência à tracção indirecta dos provetes com condicionamento (grupot). 

Os resultados de TSR obtidos para cada grupo de provetes de laboratório e carotes de 

obra apresentam-se no Quadro 4.22 e no Quadro 4.23, respectivamente. 

 

Quadro 4. 22: Resultados da razão da resistência à tracção indirecta de cada grupo de provetes. 

Resistência conservada à tracção indirecta (%) 

TSR2 TSR3 TSR4 TSR5 

84 365 113 112 

 

Quadro 4. 23: Resultados da razão da resistência à tracção indirecta de cada grupo de carotes. 

Resistência conservada à tracção indirecta (%) 

TSR2 TSR3 TSR4 TSR5 

109 262 141 87 

 

Na Figura 4.36 pode ver-se um esquema do procedimento do ensaio de gelo-degelo e a 

calendarização deste ensaio pode ver-se no Quadro 4.24. 
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Figura 4. 36: Esquema do procedimento para execução do ensaio de gelo-degelo. 
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Quadro 4. 24: Calendarização usada para a execução do ensaio de gelo-degelo. 

Fonte: adaptado de Zaniewski e Viswanathan (2006, p. 49) 

D
ia
 

H
or
a
 

P Gmb 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

BA 
25°  

ITS Vác 
BA 
60°  

BA 
25°  

ITS Vác 
GE      
-18°  

ITS Vác 
GE      
-18°  

BA 
60°  

BA 
25°  

ITS Vác 
GE      
-18°  

BA 
60°  

BA 
25°  

ITS 

2ª
 F
 10                                           

11                                           

3ª
 F
 

12                                           

13                                           

14                                         

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

20                                           

21                                           

22                                           

23                                           

4ª
 F
 

10                                           

11                                           

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

18                                           

19                                           

5ª
 F
 

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

6ª
 F
 

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

S
Á
B
 8                                           

9                                           
10                                           
11                                           

D
O
M
 

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

2ª
 F
 

2                                           
3                                           
4                                           
5                                           

3ª
 F
 

21                                           

22                                           

23                                           

24                                           

4ª
 F
 

21                                           
22                                           
23                                           
24                                           
1                                           
2                                           

NOTA: P-Provete; BA-Banho de água; Vác.-Vácuo; GE-Gelo 
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4.5.1.1. Análise dos resultados e conclusões 

� Laboratório 

O Gráfico 4.1, o Gráfico 4.2, o Gráfico 4.3, o Gráfico 4.4 e o Gráfico 4.5 apresentam, 

respectivamente, a força e o deslocamento atingidos pelos provetes do Grupo 1 – sem 

condicionamento, do Grupo 2 – só saturados, do Grupo 3 – saturados e congelados, do 

Grupo 4 – saturados e com um ciclo de gelo-degelo e do Grupo 5 – saturados e com 

quatro ciclos de gelo-degelo. Dos grupos que sofreram condicionamentos, o que 

apresenta valores mais elevados de carga é o Grupo 3, mas tal justifica-se com o facto 

que, aquando do ensaio, estes ainda estavam congelados. Quanto ao Grupo 2, 

comparativamente com o grupo 1, este perde resistência, apresentando valores de carga 

mais baixos. 

 

 
Gráfico 4. 1: Força Vs. Deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) do laboratório. 
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Gráfico 4. 2: Força Vs. Deslocamento do Grupo 2 (só saturados) do laboratório. 

 

 
Gráfico 4. 3: Força Vs. Deslocamento do Grupo 3 (congelados) do laboratório. 
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Gráfico 4. 4: Força Vs. Deslocamento do Grupo 4 (1 ciclo de gelo-degelo) do laboratório. 

 

 
Gráfico 4. 5: Força Vs. Deslocamento do Grupo 5 (4 ciclos de gelo-degelo) do laboratório. 

 

O Gráfico 4.6 apresenta os valores médios de carga e de deslocamento do Grupo 1 e do 

Grupo 4. Da análise do gráfico, relativamente aos valores de força, não é possivel chegar 

a uma conclusão, pois o Grupo 4 apresenta um valor mais elevado que o Grupo 1. Assim 

sendo, o Gráfico 4.7 resulta da normalização dos valores da força e do deslocamento, 

isto é, dividiram-se os valores médios de carga e de deslocamento de cada grupo pelos 

valores médios máximos de carga e deslocamento, do respectivo grupo. Da sua análise 

pode concluir-se que no Grupo 4 o valor do deslocamento para a carga máxima  
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aumentou em relação ao Grupo 1, passando de cerca de 30% para 40%. A normalização 

dos valores médios de carga e deslocamento permite ainda observar a alteração da 

configuração da curva de ensaio Força-Deslocamento, evidenciando que no grupo 4 os 

corpos de prova deformam-se mais para os mesmos valores de carga que no Grupo 1, 

provavelmente devido à existência de deterioração no interior do provete, causados pelo 

ciclo de gelo-degelo. 

 

 
Gráfico 4. 6: Média da força e do deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) e do Grupo 4 (1 

ciclo de gelo-degelo) do laboratório. 

 
Gráfico 4. 7: Normalização da média da força e do deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) e 

do Grupo 4 (1 ciclo de gelo-degelo) do laboratório. 
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Relativamente ao Grupo 1 e ao Grupo 5, a média da força e do deslocamento é 

apresentada no Gráfico 4.8. Visto que a media da força do Grupo 5 é superior à do Grupo 

1, normalizou-se a força e o deslocamento para uma nova análise. Assim, com base no 

Gráfico 4.9, pode concluir-se que o Grupo 5 aumentou o seu deslocamento, praticamente 

para o dobro do deslocamento do Grupo 1. Conclui-se então que os 4 ciclos de gelo-

degelo a que o Grupo 5 foi submetido danificaram consideravelmente os provetes. 

 

 
Gráfico 4. 8: Média da força e do deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) e do Grupo 5 (4 

ciclos de gelo-degelo) do laboratório. 

 
Gráfico 4. 9: Normalização da média da força e do deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) e 

do Grupo 5 (4 ciclos de gelo-degelo) do laboratório. 

 



Capítulo 4 – Trabalho Experimental 

Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  79 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente   

No Gráfico 4.10 apresentam-se os valores de resistência conservada em tracção 

indirecta ds grupos condicionados. 

 
Gráfico 4. 10: Resistência conservada dos grupos de provetes condicionados. 

 

Do gráfico 4.11 e segundo Bueche & Vanelstraete (2006) e Claude et al. (2008), conclui-

se que quanto maior for a percentagem de vazios do provete, menor será o seu valor de 

tracção indirecta, pois deste modo, a mistura está exposta à acção da água. 

 

 
Gráfico 4. 11: Tracção indirecta Vs. Percentagem de vazios para os provetes submetidos ao ensaio de 

gelo-degelo. 
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� Obra 

A força e o deslocamento dos carotes do Grupo 1 – sem condicionamento, do Grupo 

2 – só saturados, do Grupo 3 – saturados e congelados, do Grupo 4 – saturados e 

com um ciclo de gelo-degelo e do Grupo 5 – saturados e com quatro ciclos de gelo-

degelo, apresentam-se respectivamente, no Gráfico 4.12, Gráfico 4.13, Gráfico 4.14, 

Gráfico 4.15 e Gráfico 4.16. O Grupo 3 é o que apresenta valores mais elevados de 

carga. Quanto ao Grupo 2, este apresenta valores de força superiores ao do Grupo 1, 

possivelmente devido à diferença de percentagem de vazios que existe entre eles. O 

Grupo 1 apresenta 10% de vazios e o Grupo 2, apresenta 4% de vazios, isto é, o 

Grupo 2 é menos poroso que o Grupo 1, ou seja está mais compactado, o que 

dificulta a entrada da água no interior do carote.  

 

 

 
Gráfico 4. 12: Força Vs. Deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) da obra. 
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Gráfico 4. 13: Força Vs. Deslocamento do Grupo 2 da obra. 

 

 
Gráfico 4. 14: Força Vs. Deslocamento do Grupo 3 da obra. 
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Gráfico 4. 15: Força Vs. Deslocamento do Grupo 4 da obra. 

 

 
Gráfico 4. 16: Força Vs. Deslocamento do Grupo 5 da obra. 

 

O Gráfico 4.17 apresenta os valores médios de carga e de deslocamento do Grupo 1 

e do Grupo 4. Da análise do gráfico, relativamente aos valores de força, não é 

possivel chegar a uma conclusão, pois o Grupo 4 apresenta um valor mais elevado 

que o Grupo 1. Como explicado anteriormente, tal pode dever-se à diferença 

significativa de percentagem de vazios, ou seja, o Grupo 1 tem 10% de vazios e o 

Grupo 4 tem 6% de vazios, daí que não se proceda a uma normalização dos 

resultados. 
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Gráfico 4. 17: Média da força e do deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) e do Grupo 4 (1 

ciclo de gelo-degelo) da obra. 

 

No Gráfico 4.18 apresentam-se os valores médios de carga e de deslocamento do 

Grupo 1 e do Grupo 5. Da análise do gráfico, relativamente aos valores de força, pode 

concluir-se que o Grupo 1 apresenta resistência superior ao Grupo 5, isto é, os 

carotes do Grupo 5 ficaram danificados após os 4 ciclos de gelo-degelo. 

 
Gráfico 4. 18: Média da força e do deslocamento do Grupo 1 (sem condicionamento) e do Grupo 5 (4 

ciclos de gelo-degelo) da obra. 
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No Gráfico 4.19 apresentam-se os valores de resistência conservada em tracção 

indirecta dos grupos condicionados. 

 
Gráfico 4. 19: Resistência conservada dos grupos de carotes condicionados. 

 

Relativamente à tracção indirecta dos carotes e á sua percentagem de vazios, 

apresentados no Gráfico 4.20, pode concluir-se o já referido anteriormente, que a tracção 

indirecta diminui, com o aumento dos vazios (Bueche & Vanelstraete, 2006 e Claude et 

al., 2008).  

 
Gráfico 4. 20: Tracção indirecta Vs. Percentagem de vazios para os carotes submetidos ao ensaio de 

gelo-degelo. 
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4.5.2 ENSAIO DE SENSIBILIDADE À ÁGUA DE PROVETES 

BETUMINOSOS 

A sensibilidade à água avalia-se com recurso a ensaios de resistência mecânica 

realizados sobre dois grupos de provetes acondicionados em condições distintas. Ou 

seja, a avaliação da sensibilidade à água obtém-se medindo a resistência à tracção 

indirecta (ITS), de acordo com a norma europeia EN 12697-23, em provetes sem 

condicionamento e provetes condicionados em água (72h a 40º C), de acordo com a EN 

12697-12. O quociente entre a resistência à tracção indirecta média dos provetes 

condicionados (ITSw) e a resistência à tracção indirecta média dos provetes sem 

condicionamento (ITSd), fornece uma resistência conservada em tracção indirecta (ITSR), 

que se utiliza como indicador da sensibilidade à água. A temperatura de ensaio usado 

para todos os provetes foi de 25º C (Claude et al., 2008; Batista, Antunes & Fonseca, 

2008; Bueche & Vanelstraete, 2006; Árnadóttir, 2008).  

� Procedimento 

Segundo a norma EN 12697-12, dividiram-se os 6 provetes em 2 grupos de 3 com, 

aproximadamente, a mesma densidade relativa média. 

O grupo “seco” colocou-se numa estufa à temperatura de 25 ºC, durante 74h. De 

seguida, determinou-se a resistência à tracção indirecta de cada provete deste grupo 

(ITSd). 

O outro grupo, o grupo “molhado”, saturou-se em vácuo com uma pressão de 670 mbar, 

durante 30 minutos e, de seguida, colocou-se num banho de água a 40º C durante 72 

horas. Passado este tempo, colocaram-se os provetes deste grupo, durante 2 horas, num 

banho de água a 25º C. Após as 2 horas limpou-se a superfície de cada provete com 

uma toalha e determinou-se a resistência à tracção indirecta (ITSw). 

Para se determinar a força de tracção indirecta, colocou-se o provete entre duas tiras de 

carregamento, e este foi sujeito a uma carga de compressão, a qual origina uma tensão à 

tracção, ao longo do plano do diâmetro vertical, causando a fissuração do provete, como 

se demonstra na Figura 4.37. A carga diametral aplicou-se continuamente (50 mm/min) 

até que o pico de carga se tenha atingido, e continuou-se o carregamento até o provete 

entrar em rotura (Poulokakos et al., 2006 e Voskuilen, 2004).  
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A resistência à tracção indirecta é a máxima tensão à tracção calculada pelo pico de 

carga máxima aplicada pelas dimensões do provete, e é calculado pela eq. 4.8, 

(Sunarjono, 2007). 

 …………………………………. (eq. 4.8) 

onde, 

ITS – Resistência à tracção indirecta, kPa; 

P – Força máxima, kN; 

h – Altura do provete, sem condicionamento, mm; 

D – Diâmetro do provete, mm. 

 

 
Figura 4. 37: Representação esquemática de um ensaio à tracção indirecta 

Fonte: Nicholls (2006, p. 132) 

 

 

Após se ter determinado a força de tracção indirecta média de cada grupo de provetes, 

determinou-se a razão da força de tensão indirecta, ITSR, de acordo com a seguinte 

equação: 
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 …………………………………. (eq. 4.8) 

onde,  

ITSR – resistência conservada em tracção indirecta, %; 

ITSw – Média da resistência à tracção indirecta do grupo “molhado”, kPa; 

ITSd – Média da resistência à tracção indirecta do grupo “seco”, kPa. 

 

Observou-se e registou-se o tipo de fractura e abriu-se o provete ensaiado e, 

visualmente, inspeccionou-se a aparência das superfícies de modo a evidenciarem-se 

agregados rachados ou quebrados. O tipo de fractura registou-se com base nos 

esquemas apresentados na Figura 4.38. De seguida, abriu-se o provete ensaiado e, 

visualmente, inspeccionou-se a aparência das superfícies de modo a evidenciarem-se 

agregados rachados ou quebrados. 

 
Figura 4. 38: Tipo de fractura nos provetes após ensaio para determinação da tracção indirecta 

Fonte: Sunarjono (2007, p. 3) 

 

a) “Tensão de rotura desobstruída” – provete claramente fissurado ao longo de uma linha 

diametral, talvez excepto para pequenas secções triangulares junto das tiras de 

carregamento; 

b) “Deformação” – provete sem uma clara visível linha de tensão de rotura; 

c) “Combinação” – provete com uma limitada linha de tensão de rotura e áreas deformadas 

perto das tiras de carregamento. 
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No Quadro 4.25 e no Quadro 4.27 apresentam-se os resultados da resistência à tracção 

indirecta (ITS), dos provetes de laboratório e dos carotes de obra, respectivamente. Os 

resultados obtidos de resistência conservada em tracção indirecta dos provetes de 

laboratório e dos carotes de obra, apresentam-se no Quadro 4.26 e Quadro 4.28, 

respectivamente. 

Na Figura 4.39 e na Figura 4.41 apresenta-se o grupo de provetes de laboratório “seco” e 

“molhado” após o ensaio de tracção indirecta, respectivamente. No grupo “seco” as 

fissuras dos provetes foram classificadas com o tipo c) e no grupo “molhado” a fissura do 

provete 2 foi classificada com o tipo b) e a fissura dos provetes 3 e 5 com o tipo c). 

Pode observar-se na Figura 4.40 e na Figura 4.42 o interior de um provete de laboratório 

do grupo “seco” e do grupo “molhado”, respectivamente. Relativamente ao grupo “seco”, 

observou-se que houve fractura dos agregados e descolagem, quanto ao grupo 

“molhado”, observou-se que apenas existiu descolagem dos agregados. 

 

 
Figura 4. 39: Fissuras de cada provete de laboratório do grupo “seco”. 
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Figura 4. 40: Interior de um provete de laboratório do grupo “seco”, após ensaio à tracção indirecta. 

 

 

 
Figura 4. 41: Fissuras de cada provete de laboratório do grupo “molhado”. 

 
Figura 4. 42: Interior de um provete de laboratório do grupo “molhado”, após ensaio à tracção 

indirecta. 
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Quadro 4. 25: Resultados de resistência à tracção indirecta (ITS) para os provetes de laboratório. 

N.º provete 

Diâmetro 

do 

provete 

Altura 

do 

provete 

Carga 

máxima 

Resistência à tracção 

indirecta  

D h P ITS 

mm mm kN GPa kPa 

Grupo 

"seco" 

1 101.6 63.0 11.995 0.001 1193,0 

4 101.6 63.0 12.197 0.001 1213,1 

6 101.6 64.0 13.247 0.001 1297,0 

Grupo 

"molhado" 

2 101.6 63.0 12.015 0.001 1195,0 

3 101.6 63.0 12.359 0.001 1229,2 

5 101.6 64.0 12.258 0.001 1200,1 

 

 

 

Quadro 4. 26: Resistência conservada em tracção indirecta (ITSR), dos provetes de laboratório. 

ITSd ITSw ITSR 

kPa kPa % 

1234.375 1208.103 98 

 

Na Figura 4.43 e na Figura 4.45 apresenta-se o grupo de carotes de obra “seco” e 

“molhado” após o ensaio de tracção indirecta, respectivamente. No grupo “seco” as 

fissuras dos provetes foram classificadas com o tipo c), tal como no grupo “molhado. 

Pode observar-se na Figura 4.44 e na Figura 4.46 o interior de um carote de obra do 

grupo “seco” e do grupo “molhado”, respectivamente. Relativamente ao grupo “seco”, 

observou-se que houve fractura dos agregados e descolagem, quanto ao grupo 

“molhado”, observou-se que existiu maioritariamente fractura dos agregados, havendo 

também alguns agregados descolados. 
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Figura 4. 43: Fissuras de cada carote de obra do grupo “seco”. 

 
Figura 4. 44: Interior de um carote de obra do grupo “seco”, após ensaio à tracção indirecta. 

 

 
Figura 4. 45: Fissuras de cada carote de obra do grupo “molhado”. 
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Figura 4. 46: Interior de um carote de obra do grupo “molhado”, após ensaio à tracção indirecta. 

 

 

 

Quadro 4. 27: Resultados de resistência à tracção indirecta (ITS) para os carotes de obra. 

N.º provete 

Diâmetro 

do 

provete 

Altura 

do 

provete 

Carga 

máxima 

Resistência à tracção 

indirecta  

D h P ITS 

mm mm kN GPa kPa 

Grupo 

"seco" 

24 104.0 79.0 16.4 0.001 1272,1 

31 104.0 67.0 14,0 0.001 1276,7 

32 104.0 79.0 16.0 0.001 1240,8 

Grupo 

"molhado" 

22 104.0 74.5 12.6 0.001 1033,7 

23 104.0 55.0 10.8 0.001 1200,2 

30 104.0 55.5 8.5 0.001 942,1 

 

 

Quadro 4. 28: Resistência conservada em tracção indirecta (ITSR), dos carotes de obra. 

ITSd ITSw ITSR 

kPa kPa % 

1263.227 1058.673 84 

 

A Figura 4.47 apresenta um esquema resumo do procedimento para o ensaio de 

sensibilidade à água e o Quadro 4.29 apresenta a calendarização efectuada para o 

ensaio atrás mencionado.  



Capítulo 4 – Trabalho Experimental 

Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  93 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente   

 

Figura 4. 47: Esquema do procedimento do ensaio de sensibilidade à água. 
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Quadro 4. 29: Calendarização usada para a realização do ensaio de sensibilidade à água. 

Fonte: adaptado de Zaniewski e Viswanathan (2006, p. 49) 

D
ia
 

H
or
as
 

P Gmb 

Grupo "seco" Grupo "molhado" 

BA 25° C ITS Vácuo BA 40° C BA 25° C ITS 

5ª
 F
 

9                 

10                 

11                 

12               

13                 

6ª
 F
 

11                 

12                 

13               

14                 

S
Á
B
 

11                 

12                 

13                 

14                 

D
O
M
 

11                 

12                 

13                 

14                 

2ª
 F
 

11                 

12                 

13                 

14                 

16                 

17                 

NOTA: P-Provete; BA-Banho de água; Vác.-Vácuo 

 

 

4.5.2.1 Análise dos resultados e conclusões 

� Laboratório 

O Gráfico 4.21 apresenta os valores de carga atingidos pelos provetes do grupo “seco” e 

o Gráfico 4.22 apresenta os valores atingidos pelos provetes do grupo “molhado”. Como 

era de prever, o grupo “molhado” perdeu resistência relativamente ao grupo “seco”, visto 

este ter sido submetido a um banho de 40 ºC durante 3 dias. 
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Gráfico 4. 21: Carga atingida pelos provetes do grupo "seco". 

 

 
Gráfico 4. 22: Carga atingida pelos provetes do grupo "molhado". 

 

Assim sendo, o grupo “seco” (com 1234 kPa) apresenta um valor de tracção indirecta 

superior ao do grupo “molhado” (com 1208 kPa), tal como se pode verificar no Gráfico 

4.23. 
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Gráfico 4. 23: Resultados de tracção indirecta do ensaio de sensibilidade à água com provetes. 

 

� Obra 

O Gráfico 4.24 apresenta os valores de carga atingidos pelos carotes do grupo “seco” 

e o Gráfico 4.25 apresenta os valores atingidos pelos carotes do grupo “molhado”. Tal 

como aconteceu com os provetes, nos carotes o grupo “molhado” perdeu resistência 

relativamente ao grupo “seco”. 

 
Gráfico 4. 24: Carga atingida pelos carotes do grupo "seco". 
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Gráfico 4. 25: Carga atingida pelos carotes do grupo "molhado". 

 

Deste modo, a partir do Gráfico 4.26, conclui-se que, o grupo “seco” (com 1263 kPa) 

apresenta um valor de tracção indirecta superior ao do grupo “molhado” (com 1059 kPa). 

 

 
Gráfico 4. 26: Resultados de tracção indirecta do ensaio de sensibilidade à água com carotes. 
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� Laboratório VS. Obra 

 

No Gráfico 4.27 apresentam-se os valores percentuais da resistência conservada em 

tracção indirecta obtidos para os provetes de laboratório e para os carotes de obra. 

 
Gráfico 4. 27: Resistência conservada em tracção indirecta do laboratório e da obra. 

 

Deste Gráfico pode concluir-se que se obtiveram bons valores de resistência conservada 

em tracção indirecta, de 98% para os provetes e de 84% para os carotes. Segundo 

Bueche e Vanelstraete (2006), estes resultados indicam que não existe sensibilidade à 

água para esta mistura. 
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4.5.3 ENSAIO DE IMERSÃO-COMPRESSÃO 

Para a realização deste ensaio teve-se por base a norma espanhola NLT-162/00. Este 

ensaio permite determinar a perda de coesão provocada pela acção da água numa 

mistura betuminosa. 

� Procedimento 

Após se terem calculado as densidades relativas dos 6 provetes, estes dividiram-se em 

dois grupos de três, de forma a que a densidade relativa média de cada grupo fosse 

aproximadamente a mesma. 

Seguindo o procedimento 2, colocaram-se os três provetes do primeiro grupo, numa 

estufa à temperatura de 25º C durante 24 horas. Após este tempo, colocaram-se, durante 

2 horas, num banho de água a 25º C e de seguida, determinou-se a resistência à 

compressão de acordo com a norma espanhola NLT-161 (R1). 

Os três provetes do segundo grupo, colocaram-se num banho de água a 60º C durante 

24 horas. Passado este tempo, retiraram-se do banho e colocaram-se durante 2 horas à 

temperatura ambiente. De seguida introduziram-se num banho de água a 25º C com a 

duração de 2 horas e determinou-se a resistência à compressão (R2), com base na 

norma anteriormente referida (Anguas, 2004). 

Após se ter determinado a resistência à compressão de cada provete, tal como se 

demonstra na Figura 4.48 para os provetes de laboratório e na Figura 4.49 para os 

carotes de obra, calculou-se o valor médio da resistência à compressão simples de cada 

grupo. Com estes dois valores calculou-se o índice de resistência conservada ou índice 

de susceptibilidade à água, aplicando-se a seguinte equação: 

 ………………………… (eq. 4.9) 

onde,  

Índice de resistência conservada, % 

R1 – Valor médio da resistência à compressão do Grupo 1 

R2 – Valor médio da resistência à compressão do Grupo 2 
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Figura 4. 48: Ensaio de compressão a um provete de laboratório. 

 

 

Figura 4. 49: Ensaio de compressão a um carote de obra. 

 

Os resultados de resistência à compressão simples, assim como o índice de resistência 

conservada, apresentam-se no Quadro 4.30 para os provetes de laboratório e no Quadro 

4.31 para os carotes de obra. 
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Quadro 4. 30: Resultados de resistência à compressão simples e índice de resistência conservada 

dos provetes de laboratório. 

Grupo de provetes 

Densidade 

relativa 

Resistência à 

compressão simples 

Índice de 

resistência 

conservada 

g/cm3 kPa kgf/cm2 % 

Provetes 

"secos" 
R1 2,365 4.719,4 48,1 

88 
Provetes 

"imersos" 
R2 2,363 4.134,7 42,2 

 

Quadro 4. 31: Resultados de resistência à compressão simples e índice de resistência conservada 

dos carotes de obra. 

Grupo de provetes 

Densidade 

relativa 

Resistência à 

compressão simples 

Índice de 

resistência 

conservada 

g/cm3 kPa kgf/cm2 % 

Provetes 

"secos" 
R1 2,306 5.082,6 51,8 

97 
Provetes 

"imersos" 
R2 2,305 4.946,6 50,5 

 

Na Figura 4.50 apresenta-se uma representação esquemática do procedimento para a 

execução do ensaio de imersão-compressão. O Quadro 4.32 apresenta a calendarização 

usada para a realização do ensaio já referido. 
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Figura 4. 50: Esquema do procedimento do ensaio de imersão-compressão. 
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Quadro 4. 32: Calendarização usada para a realização do ensaio de imersão-compressão. 

Fonte: adaptado de Zaniewski e Viswanathan (2006, p. 49) 

D
ia
 

H
or
as
 

P Gmb 
Grupo R1 Grupo R2 

BA 25° C ITS BA 60° C TA BA 25° C ITS 

2ª
 F
 

9                 

10                 

11                 

12               

13                 

3ª
 F
 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

4ª
 F
 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

NOTA: P-Provete; BA-Banho de água 

 

 

4.5.3.1 Análise dos resultados e conclusões 

� Laboratório 

No Gráfico 4.28 apresentam-se os valores de carga máxima obtidos pelos provetes do 

grupo R1 – grupo “seco” e no Gráfico 4.29 apresentam-se os valores de carga máxima 

dos provetes do grupo R2 – grupo “molhado”. Da análise destes dois gráficos pode 

concluir-se que os provetes do grupo R1 são mais resistentes dos que os do grupo R2. 
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Gráfico 4. 28: Carga máxima obtida pelos provetes do grupo R1 - grupo "seco". 

 

 
Gráfico 4. 29: Carga máxima obtida pelos provetes do grupo R2 - grupo "molhado". 

 

O grupo R1 (com 48 kgf/cm2) apresenta uma resistência à compressão simples superior à 

do grupo R2 (com 42 kgf/cm2), tal como se pode constatar no Gráfico 4.30. 
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Gráfico 4. 30: Resistência à compressão simples dos grupos de provetes após o ensaio de imersão-

compressão. 

 

� Obra 

No Gráfico 4.31 e no Gráfico 4.32 apresentam-se os valores de carga máxima obtidos 

pelos carotes do grupo R1 e do grupo R2, respectivamente. Os valores atingidos 

pelos carotes dos dois grupos foram bastante proximos, entre os 35 e 40 kN, 

aproximadamente, o que nos leva a concluir que o grupo R2 não é sensivel à 

presença de água. 
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Gráfico 4. 31: Carga máxima atingida pelos carotes do grupo R1. 

 

 
Gráfico 4. 32: Carga máxima atingida pelos carotes do grupo R2. 

 

Como se pode verificar no Gráfico 4.33, os grupos de carotes apresentam valores de 

resistência conservada muito próximos, contudo o grupo R1 (com 52 kgf/cm2) apresenta 

valor superior ao grupo R2 (com 50 kgf/cm2). 
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Gráfico 4. 33: Resistência à compressão simples dos carotes após submetidos ao ensaio de imersão-

compressão. 

 

� Laboratório VS. Obra 

Do Gráfico 4.34 pode concluir-se que os carotes possuem maior indice de resistência 

conservada que os provetes realizados em laboratório.  

 
Gráfico 4. 34: Índice de resistência conservada do laboratório e da obra. 
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Os valores apresentados por Tavares e Vieira (2006) relativamente ao valor da 

resistência conservada para provetes de laboratório é de 83%, o que nos permite concluir 

que os nossos provetes apresentam uma boa resistência conservada, de 88%. 

Relativamente aos carotes, comparando os resultados que se obtiveram, de 97%, com os 

valores mínimos impostos pelo Caderno de Encargos da obra (Anexo A), de 75%, pode 

concluir-se que o valor de resistência conservada é superior, sendo este bastante mais 

elevado, ou seja os carotes não são sensíveis à presença de água. 
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4.6. SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

No Quadro 4.33 apresenta-se a síntese dos resultados obtidos para os ensaios de gelo-

degelo, sensibilidade à água e imersão-compressão. 

 

Quadro 4. 33: Quadro síntese do trabalho experimental. 

 
Gelo-degelo 

Sensibilidade à 

água 

Imersão-

compressão 

 
TSR (%) 

ITSR (%) IRC (%) 

 

G4 (1 ciclo gelo-

degelo) 

G5 (4 ciclos gelo-

degelo) 

Laboratório 113 112 98 88 

Obra 141 87 84 97 

 

A variabilidade presente nestes resultados pode estar relacionada com diversos factores, 

nomeadamente, com a diferença de compactação do laboratório para a obra, com a 

diferença de porosidade dos provetes e possivelmente com o facto de o tempo de cura 

de 24 horas poder ser insuficiente para garantir que todos os corpos de prova se 

encontram sem água e nas mesmas condições. 

Outro factor que pode estar relacionado com a variabilidade de valores tem a ver com o 

facto de existirem dois tipos de betume (betume novo e o betume velho) cuja interação 

ainda não é bem conhecida. Tratando-se de misturas com 100% de material fresado, o 

que acontece é que quando se adiciona o betume novo este fica em contacto com o 

betume velho e parcialmente em contacto com os agregados, o que vai influenciar os 

resultados da resistência à tracção indirecta e à compressão simples, podendo isto 

contribuir para a sua variabilidade. 

Relativamente aos gráficos Força Vs. Deslocamento, apresentados ao longo deste 

capítulo, ajudaram a perceber a variabilidade dos resultados, na medida em que, as 

curvas sem condicionamento, são praticamente verticais na parte ascendnte da carga, e 

têm menores deslocamentos para a carga máxima, enquanto que, as curvas obtidas 

após o efeito da água, para menores aumentos de força, apresentam maiores aumentos 

de deslocamento. 
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CAPÍTULO 5 

PROPOSTA DE UM NOVO MÉTODO DE ENSAIO DE 

SENSIBILIDADE À ÁGUA USANDO ULTRA-SONS 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo apresenta-se um novo método de análise do comportamento de misturas 

betuminosas à água com base em emissões de ultra-sons. 

O objectivo é tentar, a partir do uso de ultra-sons reduzir o tempo dos banhos de água, 

nos ensaios de imersão-compressão, gelo-degelo e sensibilidade à água. 

Para tal ensaiaram-se vários grupos de provetes e carotes com diferentes condições de 

temperatura e de tempo de ultra-som. 

 

 

5.2. PROCEDIMENTO 

O equipamento de ultra-som utilizado para a realização destes ensaios apresenta-se na 

Figura 5.1. Trata-se de um equipamento universal do Centro de Óptica da UBI, utilizado 

para a limpeza de sujidade em corpos de prova. 

Para este estudo encheu-se o equipamento de ultra-som com água corrente e colocaram-

se os provetes a ensaiar no seu interior. De seguida escolheu-se o tempo e a 

temperatura de ultra-som pretendidos. 



Capítulo 5 – Ultra-sons 

 

112  Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

Findo o tempo imposto, retiraram-se os provetes do interior do ultra-som e alguns 

provetes ensaiaram-se de imediato, outros foram colocados num banho de água de 25º C 

e só depois é que se submeteram ao ensaio de resistência. 

Os provetes com compactação Marshall e os carotes ensaiaram-se à tracção indirecta, e 

os provetes com compactação estática, para o ensaio de imersão-compressão, 

ensaiaram-se à compressão simples. 

Para a realização dos ensaios foi necessário conhecer melhor o efeito de ultra-sons nos 

corpos de prova betuminosos, por isso, inicialmente, aplicaram-se vários tempos de ultra-

som com esse intuito. 

 

Figura 5. 1: Aparelho de ultra-sons. 

 

 

5.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS E SUA 

ANÁLISE 

� Provetes com compactação Marshall, com 75 pancadas em cada face 

No Quadro 5.1apresentam-se os valores de carga máxima obtidos por um grupo de três 

provetes ensaiados com tempos diferentes, mas nas mesmas condições de temperatura. 

Constata-se que para os tempos praticados não há grandes variações de carga máxima. 
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Quadro 5. 1: Carga máxima de um grupo de provetes com diferentes tempos de ultra-som e igual 
temperatura. 

Provetes 

Densidade 
relativa 

 
(g/cm3) 

Tempo de ultra-som 
 
 

(min) 

Temperatura 
de ultra-som 

 
(⁰C) 

Temperatura 
do ensaio 

 
(⁰C) 

Carga 
máxima 

 
(kN) 

 
Resistênci
a à tracção 
indirecta 

 
(kPa) 

3 2,277 3 60° 25° 10,40 1034,4 

1 2,263 5 60° 25° 7,86 781,3 

2 2,298 10 60° 25° 7,19 715,0 

  

O Quadro 5.2 apresenta os valores de carga máxima obtidos para três grupos de 

provetes, tendo como referência o provete 10, o qual não foi submetido a qualquer tipo de 

condicionamento. As condições de temperatura são as mesmas para os três grupos, 

variando apenas o tempo de ultra-som. 

Os valores de carga máxima atingidos, para tempos dos 3 aos 30 minutos, não 

apresentam grande variação, contudo quando comparados com a carga máxima do 

provete de referência, denota-se a perda de carga após o tempo de ultra-som. 

 

Quadro 5. 2: Carga máxima de três grupos de provetes com diferentes tempos de ultra-som e igual 
temperatura. 

Provetes 

Densidade 
relativa 

 
(g/cm3) 

Tempo de ultra-som 
 
 

(min) 

Temperatura 
de ultra-som 

 
(⁰C) 

Temperatura 
do ensaio 

 
(⁰C) 

Carga 
máxima 

 
(kN) 

 
Resistência 
à tracção 
indirecta 

 
(kPa) 

10 2,348 
   

17,19 1709,2 

      
 

1 2,355 3 60° 25° 9,05 899, 

7 2,355 4 60° 25° 12,24 1217,1 

5 2,359 4 60° 25° 10,76 1070,5 

9 2,316 6 60° 25° 12,12 1205,1 

6 2,339 6 60° 25° 10,84 1078,5 

      
 

14 2,317 4 60° 25° 10,22 1016,3 

13 2,373 6 60° 25° 12,76 1269,4 

12 2,372 8 60° 25° 11,37 1130,8 

11 2,350 10 60° 25° 12,68 1261,3 

15 2,354 20 60° 25° 9,79 974,1 

      
 

2 2,359 10 60° 25° 12,06 1199,1 

3 2,360 20 60° 25° 11,87 1181,0 

4 2,361 30 60° 25° 7,67 763,2 
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Após se constatar que não há uma variação significativa entre os 3 e os 30 minutos para 

as mesmas condições de temperatura, decidiu-se aumentar o tempo de ultra-som e a 

temperatura do ultra-som. Os valores obtidos apresentam-se no Quadro 5.3 e têm como 

referência o provete 2, o qual foi submetido a uma banho de 60º C durante 24 horas.  

O primeiro grupo de provetes para um tempo de 3 a 6 minutos e temperatura de ultra-

som de 60º C, não apresentou variação significativa na carga máxima. No grupo dois 

aumentou-se o intervalo de tempo para 10 a 60 minutos, com as mesmas condições de 

temperatura do grupo anterior. Analisando os valores de carga máxima, dos 10 para os 

30 minutos não há grande variação de carga, mas dos 10 para os 60 e dos 30 para os 60 

contata-se que há uma perda bastante acentuada de resistência máxima. Relativamente 

ao provete 1 e 9, estes foram submetidos a um tempo de ultra-som de 60 minutos, 

contudo a uma temperatura mais baixa que a dos grupos anteriores, apenas de 25º C. 

Devido ao aquecimento da água causado pela vibração, os provetes foram ensaiados à 

temperatura de 30º C. Verificou-se também uma perda bastante grande de resistência. 

 
Quadro 5. 3 Carga máxima de três grupos de provetes com diferentes tempos e temperaturas de ultra-

som. 
 

Provetes 

Densidade 
relativa 

 
(g/cm3) 

Tempo de ultra-som 
 
 

(min) 

Temperatura 
de ultra-som 

 
(⁰C) 

Temperatura 
do ensaio 

 
(⁰C) 

Carga 
máxima 

 
(kN) 

 
Resistência 
à tracção 
indirecta 

 
(kPa) 

2 2,179 Banho de 24h a 60°C 25° 14,14 1405,9 

     
 

3 2,273 3 60° 25° 9,11 905,8 

7 2,257 4 60° 25° 9,41 935,9 

4 2,265 6 60° 25° 9,61 956,0 

      
 

5 2,281 10 60° 25° 9,27 921,9 

6 2,253 30 60° 25° 8,60 855,6 

8 2,216 60 60° 25° 2,22 220,4 

      
 

1 2,244 60 25° 30° 2,24 1223,2 

9 2,193 60 25° 30° 2,19 1218,1 
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� Provetes com compactação estática de 8 MPa. 

No Quadro 5.4 apresentam-se os valores dos provetes para o ensaio de imersão-

compressão, submetidos ao ultra-som, tendo com referência o provete 1 com uma carga 

máxima de 38,5 kN. 

O primeiro grupo de provetes foi submetido a tempos de ultra-som de 10, 30 e 60 minutos 

a uma temperatura de 60º C e foram ensaiados à compressão simples logo após 

finalizado o tempo de ultra-som. Conclui-se que com 10 e 30 minutos de ultra-som, o 

provete não atinge a temperatura pretendida (60º C). Apenas com 60 minutos de ultra-

som é que o provete atinge os 60º C. Relativamente  aos valores de carga máxima, 

denota-se uma perda significativa de resistência com o aumento do tempo. 

Quanto ao provete 5, este foi ensaiado a uma temperatura de ultra-som de 25º C durante 

60 minutos. Constatou-se que é difícil manter essa temperatura devido ao aquecimento 

da água provocado pela vibração do ultra-som e a sua carga máxima é mais alta que a 

do grupo anterior, mas há uma perda de resistência quando comparado com o provete de 

referência. 

As conclusões obtidas anteriormente estão presentes no Gráfico 5.1, donde se conclui 

que o grupo submetido à temperatura de 60º C é o que apresenta valores de carga 

máxima mais baixos, diminuindo com o tempo. 

 
Quadro 5. 4: Carga máxima de dois grupos de provetes com diferentes tempos e temperatura de ultra-

som. 

Provetes 

Densidade 
relativa 

 
(g/cm3) 

Tempo de ultra-som 
 
 

(min) 

Temperatura 
de ultra-som 

 
(⁰C) 

Temperatura 
do ensaio 

 
(⁰C) 

Carga 
máxima 

 
(kN) 

Resistência à 
compressão 
simples 

 
(kPa) 

1 2,316 
  

25 38,53 2438,6 

      
 

2 2,344 10 60° 48° 10,06 636,5 

3 2,343 30 60° 54° 7,13 451,2 

4 2,338 60 60° 60° 5,88 371,9 

      
 

5 2,340 60 25° 30° 21,22 1342,2 
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Gráfico 5. 1: Força Vs. Tempo de ultra-som dos provetes para o ensaio de imersão-compressão. 

 

A perda de resistência dos provetes depois do ultra-som é bastante notória quando 

comparada com o ensaio de imersão-compressão, tal como se pode verificar no Quadro 

5.5. 

 

Quadro 5. 5: Perda de resistência dos provetes após o ensaio de imersão-compressão e após 
submetidos ao ultra-som. 

Ultra-som 

Tempo (minutos) 10 30 60 60 

Tempertura (º C) 60º 60º 60º 25º 

Perda de resistência (%) 74 81 85 45 

Imersão-compressão 

Tempo (horas) 24 

Tempertura (º C) 60º 

Perda de resistência (%) 12 

 

 

� Carotes de obra 

Submeteram-se, também, carotes ao ultra-som. Os valores obtidos apresentam-se no 

Quadro 5.6, tendo como referência o carote 5, com uma carga máxima de 15,27 kN. 

Os carotes 2, 3 e 8 foram submetidos a 10, 30 e 60 minutos de ultra-som, 

respectivamente, a uma temperatura de 60º C. Relativamente à temperatura de ensaio, 

apenas com 60 minutos é que os carotes atingem a temperatura pretendida (60º C). 
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Quanto à carga máxima denota-se uma perda de resistência bastante acentuada dos 

carotes, quando comparados com o carote de referência. 

O carote 9 teve um tempo de ultra-som de 60 minutos, a uma temperatura de 25º C e a 

sua carga máxima é inferior à do carote de referência, mas superior à dos carotes 

submetidos à temperatura de 60º C. 

No Gráfico 5.2 apresentam-se os valores Força Vs. Tempo de ultra-som, de onde se 

pode concluir que a temperatura do ultra-som é um factor muito importante na 

deterioração do carote. 

 

Quadro 5. 6: Carga máxima de dois grupos de carotes com diferentes tempos e temperatura de ultra-
som. 

Provetes 

Densidade 
relativa  

 
(g/cm3) 

Tempo de ultra-som  
 
 

(min) 

Temperatura 
de ultra-som  

 
(⁰C) 

Temperatura 
do ensaio  

 
(⁰C) 

Carga 
máxima  

 
(kN) 

 
Resistência 
à tracção 
indirecta 

 
(kPa) 

5 2,340     25° 15,27  

      
 

2 2,298 10 60° 49° 1,33 132,6 

3 2,264 30 60° 58° 0,89 88,4 

8 2,284 60 60° 60° 0,40 40,2 

      
 

9 2,303 60 25° 30° 12,74 1267,3 

 

 

Gráfico 5. 2: Força Vs. Tempo de ultra-som dos carotes. 
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5.4. SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O Quadro 5.7 apresenta uma síntese dos resultados obtidos após a aplicação dos ultra-

sons. 

Quadro 5. 7: Quadro síntese dos resultados com ulra-sons. 

Resistência à tracção indirecta (kN) Resistência à compressã simples (kN) 

Marshal (média) Carotes Imersão-compressão 

10 minutos a 60º C 1024,325 132,6 636,5 

30 minutos a 60º C 809,4 88,4 451,2 

60 minutos a 60º C 220,4 40,2 371,9 

60 minutos a 25º C 1220,65 1267,3 1342,2 

 

Pode concluir-se deste quadro que, à temperatura de 60º C, os carotes apresentam uma 

resistência à tracção indirecta muito baixa. Analisando os valores dos 10 minutos para os 

60 minutos a 60º C, verifica-se que há uma grande perda de resistência. 

Conclui-se, também, que a resistência a 25º C durante 60 minutos é superior à 
resistência durante 10 minutos a 60º C, logo, constata-se que a temperatura também tem 
influência aquando da aplicação do ultra-som. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

A reciclagem dos pavimentos já faz parte das preocupações do dia-a-dia de diversas 

sociedades do mundo. A reciclagem semi-quente surge no meio de outras técnicas de 

reciclagem já estudadas e aplicadas in situ, e abre perspectivas na poupança de energia, 

na diminuição da emissão de gases e na poupança a nível económico.  

Este trabalho experimental poderá contribuir para um melhor conhecimento das misturas 

betuminosas recicladas, em particular a sua sensibilidade à água. 

Assim, com este trabalho experimental pretendeu-se analisar o comportamento de 

misturas betuminosas com reciclagem semi-quente à água, comparando três tipos de 

ensaios: gelo-degelo, sensibilidade à água e imersão-compressão. 

Da experiência laboratorial obtida pode-se concluir que a metodologia utilizada para cada 

uma dos ensaios é relativamente complexa, sendo difícil obter corpos de prova em 

condições uniformes de ensaio.  

De todos os procedimentos usados em laboratório verificou-se que o mais complexo é o 

ensaio gelo-degelo, em particular a fase de saturação em vácuo dos provetes. 

Relativamente aos resultados que se obtiveram, tanto em laboratório, como em obra, 

denotou-se uma certa variabilidade de valores dentro do mesmo ensaio, possivelmente 

por se estar a trabalhar com 100% de material fresado, sendo que este é pouco 

homogéneo. Esta variabilidade pode ainda dever-se a outros factores, como um tempo 

de cura insuficiente ou condições de compactação em laboratório. 
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Quando comparados os resultados obtidos em laboratório com os de obra constatou-se 

uma grande variação de valores. Tal poderá ter acontecido devido ao facto de a 

compactação em obra ser diferente da compactação efectuada em laboratório. 

Assim sendo, fica a proposta de utilizar os ultra-sons como alternativa para todos os 

procedimentos, apesar de não se poderem tirar conclusões definitivas, trata-se de uma 

nova metodologia mais simples de utilizar que poderá representar melhor o efeito da 

acção da água em misturas betuminosas. 

Finalmente, apresenta-se no Quadro 6.1 uma síntese com os resultados dos ensaios 

apresentados no Capítulo 4 e com os resultados dos ultra-sons. 
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Quadro 6. 1: Quadro síntese de todo o trabalho experimental e dos ultra-sons. 
 

Gelo-degelo 
Sensibilidade à 

água 
Imersão-

compressão 
Ultra-sons 

L
A
B
O
R
A
T
Ó
R
IO
 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta do 

G1-sem 

condicionamento: 

 1.197,4 kPa 

Porosidade: 6,5% 

Temperatura de ensaio: 

25ºC 

 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta 

do grupo “seco”:  

1.234,4 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

 

Média da 

resistência à 

compressão simples 

do grupo R1 – 

Provetes “secos”:  

4.719,4 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

Média da 

resistência à 

tracção indirecta 

para os provetes 

Marshall:  

220,4 kPa 

Tempo de ultra-som: 

60 minutos 

Temperatura de ultra-

som: 60º C 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta do 

G4-um ciclo de gelo-

degelo: 

 1.358,7 kPa 

Porosidade: 7,5% 

Temperatura de ensaio: 

25ºC 

 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta 

do grupo “molhado”:  

1.208,1 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

 

Média da 

resistência à 

compressão simples 

do grupo R2 – 

Provetes “imersos”:  

4.134,7 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

Média da 

resistência à 

tracção indirecta 

para os provetes 

Marshall:  

1220,65 kPa 

Tempo de ultra-som: 

60 minutos 

Temperatura de ultra-

som: 25º C 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta do 

G5-quatro ciclos de 

gelo-degelo:  

1.344,4 kPa 

Porosidade: 7% 

Temperatura de ensaio: 

25ºC 

  Média da 

resistência à 

compressão 

simples para os 

provetes de 

imersão-

compressão:  

371,9 kPa 

Tempo de ultra-som: 

60 minutos 

Temperatura de ultra-

som: 60º C 

Temperatura de 

ensaio: 30ºC 

   Média da 

resistência à 

compressão 

simples para os 
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provetes de 

imersão-

compressão:  

1342,2 kPa 

Tempo de ultra-som: 

60 minutos 

Temperatura de ultra-

som: 25º C 

Temperatura de 

ensaio: 30ºC 

O
B
R
A
 

Média da resistência 

à tracção indirecta do 

G1-sem 

condicionamento: 

 1.185,0 kPa 

Porosidade: 10% 

Temperatura de ensaio: 

25ºC 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta 

do grupo “seco”:  

1.263,2 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

Média da 

resistência à 

compressão simples 

do grupo R1 – 

Provetes “secos”:  

5.082,6 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

Média da 

resistência à 

tracção indirecta 

dos carotes:  

40,2 kPa 

Tempo de ultra-som: 

60 minutos 

Temperatura de ultra-

som: 60º C 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta do 

G4-um ciclo de gelo-

degelo: 

 1.670,3 kPa 

Porosidade: 6% 

Temperatura de ensaio: 

25ºC 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta 

do grupo “molhado”:  

1.058,7 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

 

Média da 

resistência à 

compressão simples 

do grupo R2 – 

Provetes “imersos”:  

4.946,6 kPa 

Temperatura de 

ensaio: 25ºC 

Média da 

resistência à 

tracção indirecta 

dos carotes:  

1267,3 kPa 

Tempo de ultra-som: 

60 minutos 

Temperatura de ultra-

som: 25º C 

Temperatura de 

ensaio: 30ºC 

 

Média da resistência 

à tracção indirecta do 

G5-quatro ciclos de 

gelo-degelo:  

1.030,6 kPa 

Porosidade: 7% 

Temperatura de ensaio: 

25ºC 

   



Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  123 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente   

Assim sendo, fica a proposta de utilizar os ultra-sons como alternativa para todos os 

procedimentos, apesar de não se poderem tirar conclusões definitivas. 

 

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Relativamente a recomendações para o futuro, seria interessante realizar estes mesmos 

ensaios, mas com misturas correntes, para se poderem comparar os resultados e se 

obterem novas conclusões relativamente à sensibilidade dos mesmos. 

E, outra recomendação, seria de aumentar o tempo de cura da mistura e realizar os 

ensaios para se poder verificar se o tempo de cura tem uma influência notável ou não na 

mistura. 



Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  125 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

AAPA  Australian Asphalt Pavement Association. (s.d.). Obtido em 6 de Novembro de 

2007,dehttp://www.warmmixasphalt.com/submissions/33_20071127_Advisor

yNote17.pdf 

Almeida M.S.F.D (2003). Pavimentos rodoviários de baixo custo com emulsões 

betuminosas e resíduos das minas da Panasqueira. Tese de mestrado em 

Engenharia Civil. Universidade da Beira Interior, Covilhã, 219 pp. 

Anguas P.G., Alamilla H.D. e López J.A.G. (2004). Análisis de la influencia de método 

de compactación en el comportamiento mecânico de mezclas asfálticas. 

Publicación Técina No 255. 

Antunes M.L. e Batista F.A. (2004). Reabilitação do pavimento do IP2, entre a 

Barragem do Fratel e a EN 118, utilizando reciclagem “in situ“ a frio com 

emulsão betuminosa. Relatório 212/04-NIT/DT. LNEC-Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil. Lisboa. 

Baptista A.M. e Picado-Santos L. (2008a). Formulação de misturas betuminosas 

recicladas a quente. V Congresso Rodoviário Português. 

Baptista A.M. e Picado-Santos L. (2008b). Desempenho mecânico de misturas 

betuminosas recicladas a quente em central. 5º Congresso Luso-

Moçambicano de Engenharia. 2º Congresso de Engenharia de Moçambique. 

Baptista A.M., Picado-Santos L., Pais J., Trabulo L. (2004). Misturas betuminosas 

recicladas a quente em central. III Congresso Rodoviário Português. 

 

 



126 Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

Baptista, A.M.C. (2006). Misturas Betuminosas Recicladas a Quente em Central - 

Contribuição para o seu estudo e aplicação. Tese de Doutoramento em 

Engenharia Civil, especialidade de Urbanismo, Ordenamento do Território e 

Transportes. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, Coimbra, 340 pp. 

Batista F.A., Antunes M.L. e  Fonseca P. (2008). Avaliação da sensibilidade à água de 

misturas betuminosas com betume modificado com alta percentagem de 

borracha. V Congresso Rodoviário Português. 

Batista F.A. e Antunes M.L. (2006). Desempenho de misturas betuminosas recicladas 

a frio. [CD-ROM]. Comunicações Pavimentos Rodoviários Verdes. 

Batista, F.A.B.A. (2004). Novas Técnicas de Reabilitação de Pavimentos - Misturas 

betuminosas densas a frio. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 463 pp. 

Blanco A., Vieira L., Azevedo M.C. e Pires A.S. (2005). Reciclado Semiquente – Auto-

estrada A1 Pombal e Condeixa. [CD-ROM]. IV Congresso Rodoviário 

Português: Politica rodoviária – Os próximos 10 anos. Centro Rodoviário 

Português. 

Bleishwitz, R. e Bahn-Walkowiak, B. Sustainable Development in the European 

aggregates industry: a case for sectoral strategies, Wuppertal Institute for 

Climate, Environment and Energy, October, 2006. 

Brown, D. C. (Outubro de 2007). Better Roads. Obtido em 18 de Fevereiro de 2009, de 

FortheGovernment/contractorProjectTeam:http://www.betterroads.com/conte

nt/IssueStory.45.0.html?&no_cache=1&tx_magissue_pi1[pointer]=0&tx_magi

ssue_pi1[mode]=1&tx_magissue_pi1[showUid]=964 

Bueche N. e Vanelstraete A. (2006). Development of hight performance underlayers 

with low cost materials and high percentage of re-use. Concept of design of 

selcted innovations for interurban infrastructure, Technical report. 

CEPSA (2008). Estradas em debate. Primeira edição das Jornadas CEPSA Betumes 

dedicada aos temas de Inovação e Ambiente. Comunicado de imprensa. 

Claude B., Joëlle, V., Lieve G., Ann V., Stefan V. e Lucien H. (2008). A comparative 

high-modulus asphalt experiment in Belgium. Transport Research Arena 

Europe 2008, Ljubljana. 



Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  127 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

D'Angelo, J., Harm, E., Bartoszek, J., Baumgardner, G., Corrigan, M., Harman, T., et 

al. (2008). Warm Mix Asphalt: European Practice. Office of Internacional 

Programs. 

Dueñas A.P., Lucas F. E Nunes H. (2008). Desenvolvimento sustentável – Reciclagem 

a quente e reciclagem a frio. V Congresso Rodoviário Português. 

Dirección General de Carreteras (2001). PG4 – Pliego de prescripciones tecnicas 

generales para obras de conservation de carreteras – Articulo 20. Reciclado 

in situ con emulsión de capas betuminosas. Orden Circular 8/01 sobre 

Reciclado de Firmes, DGC, Madrid. 

Freire, A.C.F.O.R. (2002). Deformações Permanentes de Misturas Betuminosas em 

Pavimentos Rodoviários. Tese de Doutoramento em Engenharia Civil, 

especialidade de Ordenamento do Território e Transportes. Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Lisboa, 284 pp. 

Gomes, L.F.S. (2005). Reciclagem de misturas betuminosas a quente em central. 

Tese de Mestrado em Vias de Comunicação. Faculdade de Engenharia da 

Univesidade do Porto, Porto, 227 pp. 

Ibarra, J.A. (2003). Estudio del comportamiento de mezclas bituminosas recicladas en 

caliente en planta. Tese de Doutoramento. Universidade Politécnica de 

Catalunã – Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Barcelona, Barcelona, 232 pp. 

Jiménez, F. E. (2007). Manual de Pavimentação. Espanha: CEPSA. 

Kim Y.R. e Lutif J.E.S. (2006). Material selection and design consideration for moisture 

damage of asphalt pavement. University of Nebraska, Lincoln, 68 pp.  

Kristjansdottir, O. (2006) – Warm Mix Asphalt for Cold Weather Paving. Degree of 

Master of Sciense in Civil Engineering. University of Washington, 103 pp. 

Liang R.Y. (2008). Refine AASHTO T283 Resistance of Compacted Bituminous 

Mixture to Moisture Induced Damage for Superpave. Ph.D., P.E.. University 

of Akron, Akron, 213 pp. 

Lima, A.T. (2003). Caracterização Mecânica de Misturas Asfálticas Recicladas a 

Quente. Dissertação de Mestrado, Programa de Mestrado em Engenharia 

de Transportes. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil, 117 pp. 



128 Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

Nicholls C. (2006). Analysis of available data for validation of bitumen tests.Report on 

Phase 1 of the BiTVal Project. 

Silva, H.M.R.D. (2005). Caracterização do Mastique Betuminoso e da Ligação 

Agregado–Mastique - Contribuição para o Estudo do Comportamento das 

Misturas Betuminosas. Tese de Doutoramento em Vias de Comunicação. 

Universidade do Minho, Braga, 366 pp. 

Paéz A., Santiago J.L.G., Muñoz E., Moreno E. E Nunes H. (2006). Sistemas de 

reciclagem a frio com altas prestações iniciais (RFE API). [CD-ROM]. IV 

Congresso Rodoviário Português. 

Poulikakos L.D., Pittet M., Arnaud L., Junod A., Gubler R., Simond E., Vaud C., Partl 

M. e Dumont A.G.(2006). Mechanical properties of porous asphalt, 

recommendations for standardization. Swiss Federal Laboratory for Materials 

Testing and Research, Empa, Dübendorf, Switzerland Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL) - Laboratoire des voies de circulation 

(LAVOC). 

Rea, M. (Julho de 2003). McGraw Hill Construction. Obtido em 4 de Novembro de 

2008, de http://texas.construction.com/features/archive/0307_hot.asp 

Ribeiro R.C.C., Correia J.C.G e Seidl P.R. (2005). Interação entre cimentos asfálticos 

e seus constituintes cm agregados minerais na formação do asfalto. CETEM 

– Centro de Tecnologia Mineral. 

Sánchez J.A.S. (2006). ‘‘Vida útil‘‘, Necesidad de rehabilitación con soluniones 

innovadoras. CEPSA PROAS. Zaragoza, Espanha.  

Sunarjono S. (2007). Tensile strength and stiffness modulus of foamed asphalt applied 

to a grading representative of Indonesian road recycled pavement materials. 

Ph.D candidate. University of Nottingham, UK. 10 pp. 

Tavares A.P. e Vieira L. (2008). Reciclagem Semiquente em central: EN 244 – Entre 

Ponte Sôr e o Entroncamento com a EN118 (Gavião). [CD-ROM]. 

Comunicações Pavimentos Rodoviários Verdes. 

UPEG (European Aggregates Association). Providing essential materials for Europe, 

Annual Report, Brussels, 2006. 



Efeito da água e de ciclos de gelo e degelo no  129 

comportamento de misturas recicladas a semi-quente 

Voskuilen J.L.M., Mangnus S., Ven M.F.C., Wieringen J.B.M. e Bolk H.J.N.A. (2004). 

Experiences with half-warm foamed bitumen treatment process in the 

Netherlands. 8th Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa 

(CAPSA'04). 

Wesseling D.H. (2002). Avaliação laboratorial do comportamento de misturas em 

concreto asfáltico. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Zaniewski J.P. e Viswanathan A.G. (2006). Investigation of moisture sensitivity of hot 

mix asphalt concrete. West Virginia University. 87 pp. 

 



EFEITO DA ÁGUA E DE CICLOS DE GELO E DEGELO NO  131 

COMPORTAMENTO DE MISTURAS RECICLADAS A SEMI-QUENTE 
 

 

 

ANEXO A 

CADERNO DE ENCARGOS DA OBRA EN 244 – 

BENEFICIAÇÃO ENTRE PONTE DE SÔR E O ENTRONCAMENTO 

COM A EN 118 

 

 

RECICLADO SEMI - QUENTE COM EMULSÃO BETUMINOSA 
 

 
1. Definição  

 
Define-se como reciclado “semi-quente” com emulsão betuminosa a mistura 

homogénea, do material resultante do fresado de uma ou mais camadas de 

mistura betuminosa de um pavimento, emulsão betuminosa regeneradora e, 

eventualmente, aditivos, convenientemente aplicada e compactada com uma 

espessura compreendida entre seis (6) e doze centímetros (12cm). O processo de 

fabricação da mistura das camadas realiza-se a uma temperatura de 90ºC, 

permitindo o seu “stockagem” sempre que se realize a aplicação e compactação a 

uma temperatura superior a 60ºC. Não precisará de um período de cura. 

 

 

2.  Materiais constituintes 

� Emulsão betuminosa regeneradora  

� Material a reciclar  

� Aditivos  

 

2.1 Emulsão betuminosa regeneradora 

O tipo de emulsão betuminosa a utilizar, será: 

� Reciemul – 90 ou equivalente, e cumprirá os seguintes parâmetros: 
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CARACTERÍSTICAS   UNIDAD  NORMA
 RESULTADO                          
  Mín Máx 

 
  
Viscosidade Saybolt Furol a 25 °C s   NLT 138         50 
Carga de partículas      NLT 194     

positiva 
Teor em água (volume)        %   NLT 137  40 
Teor de betume    %   NLT 139         60 
Peneiro (retido no peneiro 0,8 UNE) %   NLT 142 

 0,1 
Sedimentação a 7 dias   %   NLT 140  10 
 
Ensaios sobre o residuo de destilação 
 
Penetração (25 °C, 100 g, 5 s)  0,1 mm  NLT 124 150 
 
Outras características: 
 
♦ Elevada versatilidade relativamenter a diferentes tipos de materiais fresados. 
♦ Elevado teor de envolvência do agregado. 
♦ Necessidade de estudos de formulação devido à heterogeneidade dos 

materiais existentes. 
 
A emulsão Reciemul-90 é uma emulsão catiónica de rotura lenta com betume 

aditivado especialmente formulada para misturar materiais fresados de 

pavimentos betuminosos a 90ºC. 

 

2.2 Materiais a reciclar 

2.2.1 Características gerais 

O material que se vai reciclar será constituído por um conjunto de agregados, 

misturados por um ligante betumonoso envelhecido, resultante da fresagem de 

pavimentos betuminosos previamente seleccionados. 

Proíbe-se expressamente reciclar material proveniente de pavimentos com 

deformações plásticas.  

 

2.2.2 Granulometria 

Actualmente não existe uma norma oficial para os reciclados semi–quentes e 

tendo como base experiências obtidas, recomenda-se aplicar os fusos 
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granulométricos, que estabelece a Ordem Circular 8/2001 para reciclados a frio 

com emulsão; fusos RE1 de utilização para aplicações com espessuras 

superiores a 10cm e RE2 para espessuras compreendidas entre 6 e 10cm. 

 

Fusos granulométricos (% em massa) 

Tipo de 

reciclado 

Peneiros UNE-EN 933-2(mm) 

40 25 20 12.5 8 4 2 0.500 0.250 0.063 

RE1 100 78-100 69-95 52-82 40-70 25-53 15-40 2-20 0-10 0-3 

RE2 - 100 80-100 62-89 49-77 31-58 19-42 2-20 0-10 0-3 

 

 

2.2.2.1 Aditivos 

Seleccionam-se os aditivos que se podem utilizar para melhorar as características 

da mistura, os quais deverão ser especificados na forma de trabalho, caso seja 

necessário. 

 

3 Campos de aplicação 

Os reciclados semi – quentes com emulsão aplicam-se na beneficiação de 

pavimentos total ou parcialmente desgastados, com problemas de propagação de 

fissuração, heterogéneos e muito deformados .  

Trata-se de uma técnica que se executa previamente a um reforço de pavimento. 

 

4. Execução de trabalhos 

A execução das obras de reciclagem semi-quente com emulsão betuminosa, 

inclui as seguintes operações: 

� Stockagem e selecção do material que se vai reciclar proveniente dos 

pavimentos betuminosos envelhecidos 

� Estudo prévio dos materiais a reciclar  

� Estudo da mistura e obtenção da forma de trabalho 

� Temperatura de 90ºC do material que se vai reciclar  

� Incorporação da emulsão com os aditivos (se necessário) 
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� Mistura dos componentes a 90ºC 

� Transporte da mistura betuminosa reciclada  

� Espalhamento da mistura reciclada 

� Compactação da mistura betuminosa reciclada 

 

5. Estudo prévio dos materiais  

5.1 Estudo da emulsão 

Comprovar-se-á a compatibilidade da emulsão betuminosa com o material 

fresado à temperatura de 90ºC, mediante o ensaio da mistura sem adição de 

carbonato de cálcio, segundo a NLT – 196. 

 

 

5.2 Estudo do material a reciclar 

Sobre as amostras de cada secção homogénea determina-se a densidade, 

segundo a NLT – 168. 

Sobre as amostras de cada tipo de material fresado seleccionado ou em cada 

secção homogénea determina-se:  

� Analises granulométricas, segundo a UNE – EN 933-1 

� Conteúdo do ligante, segundo NLT-164 

� Penetração, segundo a NLT-124, e ponto de amolecimento, segundo a 

NLT125, do ligante recuperado, segundo a NLT-353. 

 

6 Estudo da mistura – Forma de trabalho 

A forma de trabalho terá no mínimo as seguintes características: 

� A espessura do reciclado semi-quente com emulsão, que deverá estar 

compreendido entre seis (6) e doze centímetros (12cm). 

� A granulometria do material fresado pelos peneiros estabelecidos e 

depoisde aquecido a 90ºC, desagregado no misturador durante 60seg. 

e arrefecido á temperatura ambiente. 

� O tipo de emulsão betuminosa e a proporção em massa de ligante 

residual a incorporar, referente à massa total do material a reciclar a 

seco será sempre superior a 1.5%. 
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� O valor mínimo da densidade da mistura a obter na secção de prova. 

� O valor do módulo dinâmico da mistura a vinte graus Celsius (20ºC), 

segundo a NLT-349, variará entre quatro mil (4000Mpa) e cinco mil 

megapascais (5000Mpa). 

A proporção necessária de ligante residual a incorporar na mistura reciclada 

determina-se mediante o ensaio de imersão – compressão, segundo a NLT-162, 

de acordo com os valores mínimos específicos na tabela da figura abaixo. 

Todas os provetes, fabricados e compactadas segundo a NLT-161, ensaiam-se 

sem processo de cura, como se se tratar de misturas a quente.  

 

Valores mínimos de resistência em imersão – compressão 

Categoria do tráfego pesado 
A seco 

(Mpa) 

Com imersão 

(Mpa) 
Conservada (%) 

T1 (só camadas de base) e T2 

e (*) 
3 2.5 75 

T3 – T4 e bermas 2.5 2 72 

 

(*) Estradas de serviço não agrícolas de auto-estradas e estradas interurbanas. 

 

 

7 Equipamento necessário para a execução das obras 

7.1 Reciclado Semi-quente em central 

A fabricação da mistura reciclada poderá ser realizada em centrais a quente do 

tipo continuo ou descontinuo. 

As tremonhas de alimentação do material que se vai reciclar deverão estar 

fornecidas de dispositivos de saída que podem ser ajustados com precisão, e 

mantidos em qualquer ajuste. 

No caso em que a mistura reciclada se armazene, esta deve permanecer num silo 

adequado para evitar contaminações. 

 

7.2 Elementos de transporte 
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Para o transporte da mistura reciclada, utilizam-se camiões basculantes de caixa 

aberta, lisa e segura, perfeitamente limpa e que se tratará se necessário, com um 

produto adequado para evitar que a mistura. 

 

7.3 Equipamento de espalhamento 

Para o espalhamento do material reciclado em central, empregar-se-ão 

pavimentadoras convencionais que realizem um espalhamento com pré-

compactação homogéneo e com o perfil desejado, mediante uma régua de 

extensão com dispositivos de nivelamento automático. 

 

 

7.4 Equipamento de compactação 

A composição mínima do equipamento será um (1) compactador vibratório e um 

(1) compactador de pneus. Os compactadores vibratórios devem ter como mínimo 

um peso de quinze toneladas (15t) e o peso dos compactadores de pneus não 

deve ser inferior a trinta e cinco toneladas (35t). 

 

8 Controle pós - execução  

8.1 Densidade 

A densidade da camada depois do processo de compactação, não deverá ser 

inferior a 95% da densidade obtida no ensaio de imersão compressão, segundo a 

NTL-162, definida na fórmula de trabalho. 

 

8.2 Acabamento, rasante espessura e largura 

A superfície da camada reciclada acabada deverá apresentar uma textura 

uniforme, isenta de segregações e de ondulações e com pendentes adequadas. 

A superfície acabada não deverá superar a teórica em nenhum ponto nem ficar 

por baixo dela em mais de quinze milímetros (15mm). 

A espessura da camada não deverá ser inferior ao previsto para ela nos perfis 

transversais tipo do projecto. 

O comprimento da camada reciclada em nenhum caso deverá ser inferior em 

mais de dez centímetros (10cm) á estabelecida nos perfis transversais tipo do 

projecto. 
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8.3 Regularização superficial 

O índice de regularização superficial (IRI), segundo a NLT-330, da camada 

acabada deverá cumprir o fixado na tabela seguinte: 

 

Indice de regularização internacional (IRI) (dm/hm) 

Percentagem de Hectómetros IRI (dm/hm) 

50 < 2.5 

80 < 3.0 

100 < 4.0 

 


