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RESUMO

A reciclagem de pavimentos betuminosos é uma técnica que teve início nos EUA no

séc. XX, nos finais dos anos setenta. Nessa altura estava-se no auge da primeira crise do

petróleo e as empresas começavam a considerar a influência do preço do betume e do

combustível utilizado para o fabrico e transporte das misturas betuminosas. Este facto,

aliado à escassez de agregados naturais que se fazia cada vez mais sentir, assim como a

maior consciencialização ecológica das pessoas e autoridades oficiais, levou a que se

desenvolvessem técnicas de reciclagem de pavimentos nos EUA e também por toda a

Europa.

Em Portugal, nas últimas duas décadas, tem havido um crescimento do número de

estradas com necessidade de reabilitação, tornando-se necessária a incorporação e

reutilização das misturas betuminosas recuperadas através da utilização de técnicas de

reciclagem, de forma a reduzir a exploração de recursos naturais.

Como resposta a estes novos desafios, têm surgido no mercado Nacional várias técnicas

de pavimentação que constituem soluções muito interessantes do ponto de vista técnico,

económico e ambiental, contribuindo ainda para um desenvolvimento sustentável. Essas

técnicas têm por base a redução da temperatura de fabrico relativamente às misturas

betuminosas convencionais e consequentemente, a redução do consumo de energia e as

emissões de CO2.

De entre as diferentes técnicas de reciclagem de pavimentos actualmente disponíveis no

mercado (in situ ou em central, a frio, a quente ou temperadas), o presente trabalho diz

respeito à reciclagem temperada com emulsão em central. Trata-se de uma nova técnica

em desenvolvimento, que se tem revelado muito promissora, quer ao nível económico

quer ambiental, ao permitir aproveitar 100% das matérias-primas existentes no

pavimento degradado e reduzir os gastos energéticos, no fabrico da nova mistura, uma

vez que é produzida a uma temperatura mais baixa do que uma mistura a quente.
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Ainda existem diversas lacunas de conhecimento importantes que têm limitado a

utilização das misturas betuminosas recicladas temperadas (MBRT) de forma mais

generalizada, que se prendem, essencialmente, com insuficiente informação acerca do

seu desempenho. Como tal, pretende-se com a presente investigação contribuir para um

maior conhecimento desta técnica de modo a promover a sua implementação em

Portugal.

Assim, o presente trabalho debruçou-se sobre as técnicas de reciclagem de pavimentos

flexíveis mais usuais, comparando-as e identificando os principais benefícios que estão

associados à redução da temperatura nos processos de fabrico das misturas recicladas.

No presente estudo são analisados os principais métodos de formulação de misturas a

quente e a frio, utilizados em diversos países e diferentes tipos de ensaios de

laboratório, utilizados na caracterização do desempenho das misturas betuminosas,

como base para o desenvolvimento de uma metodologia de formulação.

Assim, o trabalho incide sobre o desenvolvimento de um estudo experimental, com

diversas alternativas de MBRT produzidas em laboratório e apresentando os resultados

relativos aos ensaios de caracterização mecânica das misturas.

É apresentada uma obra como caso de estudo onde foi aplicada a MBRT descrevendo-

se o estudo de caracterização dos materiais, o processo construtivo adoptado, bem como

a avaliação do seu desempenho através da realização de diversos ensaios laboratoriais.

Apresenta-se ainda um estudo económico comparativo entre as diferentes misturas

estudadas, que demonstra as vantagens das MBRT relativamente às misturas

convencionais.

Finalmente, propõem-se algumas recomendações a considerar na reciclagem temperada

em central e apresenta-se uma metodologia de formulação para as MBRT resultante do

estudo laboratorial efectuado.
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ABSTRACT 

 

Technology of asphalt pavement recycling had its beginning in USA in the XX century, 

in the late seventies. At that time was taking place the first petroleum crisis, and 

construction companies had to take into account the influence of the rising cost of 

bitumen and fuel used for the production and transportation of bituminous mixtures. 

This, along with a shortage of natural aggregate that was increasingly felt, as well as 

greater environmental awareness of people and the official authorities led to the 

development of pavement recycling technology in the USA and across Europe. 

In Portugal, asphalt pavement recycling started to be of interest in the last two decades, 

due to increasing number of roads in need of rehabilitation. On the other hand, in order 

to reduce the production of natural aggregates, it became necessary to incorporate and to 

reuse recycled asphalt pavement (RAP) based on asphalt recycling technology. 

In answer to these new challenges, there have been various paving techniques that are 

very interesting solutions at the technical, economic and environmental level, thus 

contributing to sustainable development. These techniques are based on reducing the 

temperature of production with regard to conventional asphalt mixtures and 

consequently reducing the energy consumption and CO2 emissions. 

Among the different techniques of pavement recycling (made in situ or in plant, cold, 

warm or hot production), this work concerns the warm-mix recycled asphalt (WMRA) 

with bitumen emulsion in plant. It is a developing new technology, which has proved 

very promising, both economically and environmentally. This technology allows to use 

100% RAP and to reduce the energy consumption, since the recycled mixture is 

produced at lower temperatures than hot asphalt mixes. 

There are still several important gaps in knowledge that have limited the use of warm-

mix recycled asphalt (WMRA) more generally, which relate mainly to insufficient 

information about the recycled pavement performance. As such, it is intended with this 
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research to contribute to a better knowledge of this technique in order to promote its 

implementation in Portugal. 

Thus, this study looked at the most commonly used pavement recycling techniques, 

comparing them and identifying the key benefits that are associated with reduction of 

temperature in the production of recycled mixtures. 

The present study explores the main asphalt mixtures design used in several countries, 

as well as the different laboratory tests used to characterize the performance of 

bituminous mixtures, as a basis for developing a novel design method for WMRA. 

Thus, the work concerns the development of an experimental study of different WMRA 

compositions produced in the laboratory and discussing the results obtained from its 

mechanical characterization. 

It also presents an in situ case study of WMRA pavement, describing the properties of 

materials used, the construction process adopted and the evaluation of their performance 

by conducting various laboratory tests. It also presents an economical study comparing 

different mix compositions, which demonstrates the advantages of the WMRA in 

relation to conventional mixtures. 

Finally, some recommendations are proposed regarding the production of warm-mix 

recycling in plant, as well as a design method for the WMRA resulting from the 

laboratory study done. 
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento

Na Europa, todos os anos são produzidas cerca de 50 milhões de toneladas de misturas

betuminosas recuperadas que podem ser reutilizadas na produção de novas misturas

betuminosas (Figura 1.1), sendo a Alemanha e a Itália os países que se salientam pela

sua maior produção. No entanto, apesar de nalguns países a reutilização deste material

ser uma prática usual há mais de 30 anos, noutros a sua utilização ainda é feita a uma

escala muito reduzida (EAPA, 2008b).

Com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, em Fevereiro de 2005, os países

industrializados têm tentado reduzir as emissões de CO2, procurando medidas que

permitam o cumprimento dos requisitos exigidos. Dentro dos diferentes sectores

industriais, a produção de misturas betuminosas a quente (MBQ) é uma das actividades

que se encontra afectada pelo Protocolo de Kyoto, uma vez que a produção destas

misturas requer um importante consumo energético. No entanto, apesar dos esforços,

esta é a tecnologia de pavimentação mais utilizada em todo o mundo. Em 2008, na
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Europa, produziram-se 333 milhões de toneladas de MBQ sendo a Alemanha, a

Espanha e a França os principais produtores destas misturas (Figura 1.2).

Figura 1.1 – Produção de material fresado na Europa em 2008 (EAPA, 2008b)

Figura 1.2 – Produção de MBQ na Europa em 2008 (EAPA, 2008b)
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Actualmente, têm-se desenvolvido novos produtos betuminosos ou melhorado os

existentes, reduzindo a temperatura de fabrico relativamente às misturas betuminosas

convencionais e reutilizando as misturas betuminosas recuperadas através da aplicação

de técnicas de reciclagem. Assim, reduzem-se o consumo de energia e as emissões de

CO2, diminuindo o impacto ambiental e melhorando-se, simultaneamente, as condições

de saúde e segurança nas obras rodoviárias.

Em Portugal, nas últimas duas décadas, tem-se verificado um crescimento do volume de

obras de conservação e reabilitação dos pavimentos rodoviários onde são utilizadas

grandes quantidades de recursos naturais, nomeadamente, agregados e ligantes. Além

disso, frequentemente, associa-se a este tipo de obras a deposição em aterro dos

materiais removidos do pavimento degradado. Uma vez que os recursos naturais são

limitados, a incorporação e reutilização das misturas betuminosas recuperadas é

essencial e justifica-se, quer por questões ambientais, quer por questões económicas.

É neste contexto que se insere o presente trabalho, no qual é estudada uma inovadora

técnica de reciclagem, que consiste na produção de misturas a uma temperatura mais

baixa que a utilizada nas misturas convencionais e na utilização de 100% das matérias-

primas existentes no pavimento degradado. Esta insere-se no grupo das misturas

betuminosas recicladas temperadas (MBRT), produzidas com emulsão betuminosa.

Trata-se de uma tecnologia promissora e importante no que concerne a aspectos

técnicos, económicos e ambientais, não existindo ainda muitos estudos neste âmbito,

sendo por isso necessário aprofundar os conhecimentos relativos ao seu comportamento

mecânico e de desempenho em serviço.

1.2 Objectivos

O objectivo primeiro deste trabalho é o de contribuir para o melhor conhecimento das

MBRT, nomeadamente, no que diz respeito ao seu comportamento mecânico.
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Tem-se ainda como finalidade principal o desenvolvimento de uma metodologia de

formulação adequada a este tipo de misturas, tendo por base o ensaio de determinação

do módulo de rigidez por compressão diametral, descrito na norma europeia EN 12687-

26.

O trabalho experimental desenvolvido em laboratório tem por objectivo a caracterização

das MBRT produzidas com emulsão betuminosa, permitindo estabelecer algumas regras

para garantir o bom desempenho das misturas.

Por outro lado, dado ser uma tecnologia recente em Portugal, é também objectivo o

estabelecimento de algumas linhas de orientação para futuras aplicações, contribuindo

para a implementação e divulgação desta técnica e para o estabelecimento de

especificações técnicas a incluir em cadernos de encargos.

Pretende-se ainda determinar quais os ganhos, em termos económicos, com a aplicação

desta técnica de reciclagem temperada, fazendo uma análise de sensibilidade

comparativa entre esta e a técnica tradicional a quente, salientando o facto destas

misturas serem produzidas entre os 100 e os 140 ºC enquanto as tradicionais a quente

são produzidas entre os 150 e os 180 ºC.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho encontra-se dividido em 8 capítulos. Neste capítulo introdutório faz-se um

enquadramento ao tema tecendo-se algumas considerações gerais, definem-se os

principais objectivos e faz-se uma síntese da organização e conteúdo do trabalho.

No capítulo 2, faz-se a apresentação das principais técnicas de reciclagem de

pavimentos flexíveis, salientando os principais benefícios que estão associados à

redução da temperatura nos processos de fabrico das misturas recicladas temperadas.
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No capítulo 3, descrevem-se os principais e mais utilizados métodos de formulação de

misturas a quente e a frio em diversos países e discute-se a abordagem a adoptar  neste

trabalho de investigação que se refere a misturas betuminosas recicladas temperadas.

O capítulo 4 faz uma descrição dos diferentes aspectos relativos à caracterização do

desempenho das MBRT, apresentando os principais ensaios de laboratório para

determinação do módulo de rigidez, do comportamento à fadiga e da resistência à

deformação permanente. Apresenta ainda o ensaio de carga não destrutivo, actualmente

mais utilizado na avaliação estrutural de pavimentos, o deflectómetro de impacto.

O capítulo 5 descreve as diferentes metodologias de formulação estudadas e a

reprodução em laboratório das MBRT. Apresenta o estudo laboratorial efectuado,

constituído por diferentes partes: a caracterização dos materiais empregues no fabrico

das misturas, a preparação dos provetes e os ensaios de desempenho realizados para

confirmação da fórmula de execução das misturas. Neste capítulo dá-se especial atenção

aos procedimentos seguidos na realização dos ensaios, nomeadamente, no que respeita

aos equipamentos utilizados e às condições de ensaio adoptadas.

No capítulo 6, apresenta-se o trabalho desenvolvido no acompanhamento da obra

utilizada como caso de estudo, beneficiação do lanço da EN 244 entre o cruzamento

com a EN 118 e Ponte Sôr. Descreve-se o estudo de caracterização dos materiais a

empregar na MBRT, o processo construtivo incluindo o fabrico, a aplicação e o controlo

de qualidade da mistura, bem como a avaliação do seu desempenho através da

realização de diversos ensaios laboratoriais. Finalmente, apresenta-se um estudo

económico, no qual se pretende demonstrar as vantagens das MBRT quando

comparadas com outras misturas de comportamento similar.

No capítulo 7, apresentam-se algumas orientações para a técnica de reciclagem

temperada com emulsão em central. Começa-se por abordar o tratamento e

caracterização do material fresado, fazendo referência a diferentes aspectos: obtenção e

armazenamento; identificação e classificação; campo de aplicação e exigências de

conformidade. De seguida apresenta-se a metodologia de formulação proposta para as

MBRT com emulsão betuminosa, resultante do estudo laboratorial apresentado nos



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

8 Marisa Dinis de Almeida

capítulos anteriores. São ainda descritos alguns aspectos a levar em conta no fabrico, na

aplicação e no controlo de qualidade das misturas.

Por fim, no capítulo 8 faz-se uma síntese do trabalho desenvolvido, apresentam-se as

conclusões e possíveis trabalhos a desenvolver no futuro.
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CAPÍTULO 2

TÉCNICAS DE RECICLAGEM DE

PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

2.1 Introdução

A técnica mais frequentemente utilizada na reabilitação de pavimentos flexíveis é a

execução de reforços com misturas betuminosas a quente. Contudo, diversos factores,

tais como os aspectos económicos e as preocupações ambientais, têm conduzido ao

aparecimento de novas técnicas de reabilitação de pavimentos rodoviários, que poderão

constituir alternativas interessantes às técnicas tradicionais, com qualidade similar.

Uma das estratégias para assegurar um crescimento sustentável de uma sociedade é a

reciclagem. Na indústria de produção de misturas betuminosas, a reutilização dos

pavimentos degradados traduz-se na redução da utilização dos recursos naturais, uma

vez que a infra-estrutura viária é um importante consumidor de agregados e ligantes.

A indústria europeia de agregados (incluindo produção de betão, pavimentação de

estradas e construção de caminhos de ferro) produziu em 2009 cerca de 3000 milhões
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de toneladas de agregados naturais, extraídos de 23000 explorações. O valor directo

desta produção ronda os 20 a 25 mil milhões de euros (UEPG, 2010).

Devido a obras de conservação e reconstrução, produzem-se anualmente grandes

quantidades de resíduos que podem ser recuperados. Na Europa, todos os anos são

produzidas cerca de 50 milhões de toneladas destes materiais (EAPA, 2008b).

As razões para reciclar os materiais provenientes da infra-estrutura de estradas

existentes podem diferir de país para país e, inclusivamente, de região para região

dentro do mesmo país. Dependendo dos recursos geológicos, um forte factor económico

pode ser a disponibilidade de agregados suficientes a um custo razoável (Nynas, 2003).

Em países onde quase todos os agregados têm de ser importados, como na Holanda,

existe uma base económica para optimizar o uso das misturas betuminosas recuperadas,

tanto quanto seja tecnicamente possível. Verifica-se que cerca de 95% das centrais de

betume produzem misturas com incorporação acima de 50% de misturas betuminosas

recuperadas (EAPA, 2008b). Em países com suficientes reservas de agregados

apropriados, este incentivo não existe. No entanto, a investigação realizada nos últimos

30 anos mostra que a incorporação parcial de misturas betuminosas recuperadas revela

um desempenho similar ao das misturas betuminosas produzidas apenas com agregados

naturais (EAPA, 2008-a).

Em Portugal, a produção de agregados de granito é feita predominantemente na região

Norte, representando mais de 90% da produção. No Centro e no Sul é mais

representativa a produção de agregados calcários, com valores entre 60% a 90% da

produção total (Pereira et al, 2009). Actualmente, ainda não existem dados sobre a

produção de misturas betuminosas recuperadas.

Segundo Fonseca (2002), o objectivo fundamental da reciclagem de pavimentos é

transformar um pavimento degradado numa estrutura homogénea e adaptada ao tráfego

que deverá suportar. Consiste em reutilizar os materiais existentes na construção de uma

nova camada, mediante a desagregação dos mesmos a uma certa profundidade,

adicionar um conglomerante ou aglomerante (cimento ou emulsão), adicionar água

(para a hidratação, pré-molhagem e compactação), eventualmente adicionar agregados
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(como correctores granulométricos ou com outros fins) e algum aditivo, com uma

dosificação obtida mediante ensaios.

Face ao exposto, são muitos os argumentos que se podem apresentar para justificar o

recurso à reciclagem:

 A diminuição do consumo de materiais naturais virgens e de recursos naturais,

minimizando os impactes ambientais associados a essa actividade;

 O facto de se evitar o depósito de misturas betuminosas recuperadas em aterros;

 A contribuição para a sustentabilidade;

 O facto da produção de pavimentos com misturas betuminosas recuperadas

apresentar qualidade semelhante a pavimentos produzidos com agregados

virgens;

 O facto da reciclagem se apresentar como uma tecnologia economicamente

atractiva;

 O facto de já existir uma larga experiência (mais de 30 anos) averiguada em

alguns países da Europa.

Actualmente, existem vários tipos de reciclagem que se podem distinguir, quanto à

localização da produção e temperatura da mistura, quanto às características do material

a reciclar e quanto ao tipo de ligante utilizado. No Quadro 2.1 indicam-se os diferentes

tipos de reciclagem, que têm vindo a ser utilizadas um pouco por todo o mundo.

Quadro 2.1 - Tipos de reciclagem (adaptado de Antunes, M.L. e Batista, F., 2009)

Tipos de reciclagem

1) Localização da produção da mistura a) In situ – na obra
b) Em central

2) Temperatura de produção da mistura
a) A frio
b) Temperadas e semi-temperadas
c) A quente

3) Tipo de ligante
a) Betuminoso
b) Hidráulico
c) Mistura
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2.2 A redução da temperatura das misturas betuminosas a favor da

sustentabilidade

A indústria viária está constantemente a sofrer pressões para reduzir, quer o uso de

combustíveis fósseis, quer os níveis de CO2 produzidos. Desta forma, têm vindo a

desenvolver-se técnicas de produção e ligantes que permitem conseguir uma boa

rentabilidade, impacto ambiental mínimo e uma máxima expectativa de vida útil

(durabilidade).

Existem diferentes formas de classificar as misturas recicladas, sendo uma delas a

temperatura de produção da mistura, representada na Figura 2.1.

Figura 2.1 - Temperatura de produção, consumo de combustível e quantidade de
emissões de gases (adaptado de FHWA, 2008 e Ferreira, C., 2009)
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As misturas a frio são produzidas sem recorrer ao aquecimento dos materiais, em que a

tecnologia base é a utilização de emulsões betuminosas.

As misturas semi-temperadas produzem-se entre os 70 e os 100ºC. A tecnologia base é

a utilização da emulsão betuminosa ou espuma de betume de modo a obter-se,

respectivamente, uma redução da viscosidade do ligante através de emulsionamento ou

uma redução da viscosidade do ligante através da formação de espuma.

As misturas temperadas produzem-se entre os 100 e os 140ºC. A sua tecnologia de base

implica o uso de aditivos químicos, aditivos orgânicos e técnicas de formação de

espuma, com o objectivo de reduzir a viscosidade do ligante através de modificação

reológica.

As misturas a quente produzem-se entre os 150 e os 180ºC. O ligante utilizado é o

betume tradicional ou os betumes modificados com polímeros ou com borracha.

A redução das temperaturas de produção e aplicação e o aumento do conteúdo de

materiais reciclados nas misturas betuminosas proporcionam benefícios óbvios para a

sustentabilidade a curto, médio e longo prazo (Nynas, 2009).

2.2.1 Benefícios sociais

Ao reduzir a temperatura, reduzem-se de uma forma importante as emissões associadas

com a produção e construção de pavimentos betuminosos. Alguns dados indicam

reduções de 30 a 50% relativamente ao cenário das misturas betuminosas a quente

(Nynas, 2009) o que leva a melhores condições de trabalho.

O tempo de construção das obras é mais rápido, provocando menos interrupções e,

consequentemente, menos tráfego de movimento lento ou estacionário.

Para além do reaproveitamento dos materiais existentes, a técnica da reciclagem leva a

soluções que envolvem menores alterações ao nível da rasante do pavimento

relativamente à solução de reforço e, consequentemente, reduzem a necessidade de

modificações nas serventias da estrada, passeios ou atravessamento de passagens

superiores.
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Finalmente, em termos de segurança em obra, o risco de queimaduras é muito reduzido,

comparativamente àquele verificado em trabalhos com misturas betuminosas a quente,

proporcionando condições de trabalho mais cómodas.

2.2.2 Benefícios económicos

Os principais benefícios em termos económicos são a poupança de combustível e de

energia, havendo uma redução de 50% durante a produção de misturas semi-temperadas

e uma redução de 95% durante a produção de misturas a frio. O aumento de energia

usado para alcançar as temperaturas necessárias para o fabrico das diferentes misturas

(semi-temperadas entre os 70 e os 100ºC, temperadas entre os 100 e os 140ºC e a quente

entre 150 a 180ºC) leva a uma diminuição dos benefícios económicos a ela associados.

Caso as misturas sejam recicladas, também se podem indicar as reduções de custos

relativas à aquisição de agregados e sua extracção, assim como da redução de custos

associada à eliminação ou depósito em vazadouro dos materiais provenientes do

pavimento degradado.

Outro benefício económico, associado à utilização das misturas temperadas, é a

utilização do grande número de centrais a quente, podendo desta forma contribuir para a

amortização de um investimento feito numa altura em que este tipo de centrais

proliferava sem limites lógicos.

2.2.3 Benefícios ambientais

O trabalho in situ ou em central, nas proximidades das obras, reduz o uso do transporte

e dos combustíveis, assim como as emissões de gases que lhe estão associadas.

Alguns dados indicam reduções de emissões de CO2 e NOx até 50% para as tecnologias

semi-temperadas e a frio, relativamente às misturas betuminosas a quente (Nynas,

2009). Quanto à produção de poeiras, conseguem-se reduções de cerca de 85%. No

Quadro 2.2 são apresentadas as reduções de emissões verificadas em alguns países,

nomeadamente, a Noruega, a Itália, a Holanda e a França.
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Quadro 2.2 – Redução de emissões, em percentagem, na produção de misturas
betuminosas temperadas (adaptado FHWA, 2008)

Emissões Noruega Itália Holanda França

CO2 31,5 30 – 40 15 – 30 23

SO2 ND 35 ND 18

COVs ND 50 ND 19

CO 28,5 10 – 30 ND ND

NOx 61,5 60 – 70 ND 18 *

Pó 54,0 25 – 55 ND ND

* Como NO2
ND – Não determinado

Finalmente, verifica-se menor quantidade de produção de desperdícios ao reciclar os

pavimentos degradados e, consequentemente, favorece-se a conservação dos recursos

naturais. A taxa de reutilização pode atingir os 100% nas tecnologias semi-temperadas e

a frio.

2.3 Reciclagem in situ

A reciclagem in situ pode realizar-se mediante dois métodos distintos. O primeiro

consta da aplicação de calor às camadas betuminosas, de forma a permitir a sua

desagregação, a adição de novos materiais (rejuvenescedores, agregados, betume, entre

outros) e a mistura e homogeneização a quente de todos os materiais. No segundo, é

realizada a fresagem a frio das camadas do pavimento e, posteriormente, procede-se ao

tratamento com betumes especiais, emulsões, espuma de betume ou ainda outros

ligantes como as ceras.

A reciclagem in situ a frio é a técnica mais conhecida e desenvolvida em Portugal pelo

facto de utilizar equipamentos simples e que podem servir noutros processos

construtivos, tais como a estabilização de solos de fundação dos pavimentos utilizando
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cimento e/ou cal (Batista, F., 2004). Esta técnica consiste em fresar as camadas do

pavimento existente numa espessura pré-determinada e misturá-las de novo através do

emprego de emulsões, cimento ou espuma de betume. A adição de cal ou cimento é

efectuada como material correctivo para que a mistura final apresente as características

desejadas.

2.3.1 Reciclagem in situ a frio com emulsão betuminosa

A reciclagem in situ a frio com emulsão betuminosa, é uma técnica que consiste no

fabrico de uma mistura betuminosa a frio utilizando os materiais fresados do pavimento

existente, aos quais se adiciona emulsão betuminosa e água. Nalguns casos torna-se

ainda necessária adição de material correctivo, nomeadamente, cimento ou cal. A adição

de pequenas quantidades de cimento, pode também ter como objectivo a diminuição da

sensibilidade da camada reciclada à água, principalmente no caso da referida camada

ser formada não só por material proveniente de misturas betuminosas, mas também por

material das camadas granulares subjacentes (Batista, F., 2004).

Este tipo de reciclagem é efectuado por uma sucessão de máquinas que formam os

designados “comboios de reciclagem”, constituídos por uma máquina recicladora

acoplada a cisternas de água e de emulsão betuminosa. As máquinas recicladoras

procedem de forma contínua, desagregando o pavimento antigo e, simultaneamente, são

injectados na câmara a emulsão betuminosa e a água, misturando-as com o material

desagregado, procedendo de seguida ao seu espalhamento. Posteriormente, efectua-se a

compactação da mistura de forma habitual, com a passagem de um ou mais cilindros

(Batista, F., 2004). Na Figura 2.2 ilustra-se este processo de reciclagem.
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Figura 2.2 – Processo de reciclagem (adaptado de Wirtgen, 2004)

O espalhamento e compactação da mistura são realizados de forma a obter-se uma

camada com a espessura desejada, podendo variar entre 6 a 12 cm ou mais. Este

processo permite a obtenção de uma nova camada de resistência mecânica melhorada

em relação à inicial, que se encontrava degradada, reutilizando o material antigo

(Batista, F., 2004 e CEPSA, 2007).

A mistura reciclada a frio com emulsão betuminosa, apresenta também as vantagens da

flexibilidade e da adaptabilidade a uma variada gama de espessuras, desde poucos

centímetros (5 a 6) até reciclados em profundidade (20 a 25 cm) (Díaz, 2005).

As emulsões betuminosas utilizadas na reciclagem in situ a frio são de rotura lenta, por

vezes fabricadas a partir de ligantes modificados ou com rejuvenescedores, com o

objectivo de se obter um bom envolvimento e compactação do material reciclado.

A experiência adquirida ao longo dos anos e o acompanhamento de diversas obras por

parte do LNEC (Batista, F., 2004; Antunes et al, 1999; Antunes et al, 2004) mostram

que após se executar a camada reciclada com emulsão betuminosa, esta deve

permanecer descoberta durante algum tempo, para facilitar a cura e a secagem da

mesma. Como tal, a camada reciclada deve ter uma resistência mínima às acções

abrasivas do tráfego, durante o período de cura. As condições atmosféricas são

importantes aquando da execução da camada, uma vez que tratando-se de uma mistura a

Injecção de
emulsão de água

Camada
reciclada



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

20 Marisa Dinis de Almeida

frio, não deve por exemplo ser realizada em tempo chuvoso. Recomenda-se que este

tipo de misturas seja executada durante a Primavera/Verão, para que o período de cura

ocorra em circunstâncias mais favoráveis e sejam atingidas, mais rapidamente, as

características finais da mistura.

2.3.2 Reciclagem in situ a frio com cimento

Actualmente a reciclagem in situ com cimento é uma técnica largamente utilizada em

países como África do Sul, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Espanha e França

(Jofré, 2001). Inicialmente esta técnica era apenas utilizada em vias com baixa

intensidade de tráfego. No entanto, como resultado da ampla experiência entretanto

adquirida, presentemente é aplicada em estradas com um importante volume de veículos

pesados.

A reciclagem in situ com cimento consiste na desagregação do pavimento degradado

com equipamento apropriado e posterior fabrico de uma mistura betuminosa nova,

adicionando cimento e água. Nalguns casos pode haver necessidade de corrigir a

composição granulométrica da nova mistura com adição de agregados novos (Batista,

F., 2004).

O processo construtivo é semelhante ao utilizado na reciclagem com emulsão

betuminosa, excepto na forma de adição do ligante. Neste caso, existem dois métodos

distintos de adição do cimento e água ao material betuminoso fresado: O primeiro

método consiste na adição do cimento e da água separadamente ao material betuminoso

fresado, o segundo método consiste na mistura prévia do cimento com a água, formando

uma calda, que de seguida é injectada ao material betuminoso fresado.

No caso mais simples, o cimento é espalhado sobre o pavimento que se vai reciclar

(como se ilustra na Figura 2.3), imediatamente antes da passagem da recicladora sendo

o espalhamento efectuado manualmente ou através de pulverizadores mecânicos. Nestes

casos devem adoptar-se medidas necessárias de forma a minimizar o risco de

contaminação do ambiente, nomeadamente efectuar-se o espalhamento do cimento em

condições atmosféricas favoráveis, sem vento, de forma a manter o cimento na zona
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alvo. Além disso, este facto pode levar a uma deficiente dosagem de cimento,

diminuindo, consequentemente a qualidade da mistura reciclada.

Figura 2.3 - Espalhamento manual do cimento na área a ser reciclada
(EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A. http://www.ept.com.br/historico.htm)

Conforme foi referido anteriormente, outra forma de se adicionar o cimento é através da

mistura prévia do cimento com água, formando uma calda. Este método permite que a

dosagem de cimento seja efectuada de forma exacta, através de uma misturadora móvel

que circula acoplada à máquina recicladora, não existindo perdas de cimento.

Após se ter efectuado a reciclagem e uma vez completada a protecção através da rega de

cura, a camada reciclada com cimento poderá ser aberta ao tráfego após 3 a 4 horas. O

tráfego inicial não provoca problemas relevantes, se forem tomadas as devidas

precauções com a cura. A superfície não deve ser exposta à acção do tráfego pesado,

sem ter sido aplicada a indispensável rega de protecção.

Este tipo de reciclagem in situ comparativamente à reciclagem in situ com emulsão

betuminosa apresenta maiores resistências à compressão e maiores módulos de rigidez,

resultando numa maior capacidade de suporte do pavimento. No entanto, dado ser uma

camada mais rígida, tem um comportamento semelhante aos pavimentos semi-rígidos

convencionais, revelando-se mais propensa ao fendilhamento por fadiga.

http://www.ept.com.br/historico.htm
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2.3.3 Reciclagem in situ com espuma de betume

A reciclagem com espuma de betume é um processo de reabilitação de pavimentos que

envolve a mistura de espuma de betume com o pavimento degradado, produzindo um

pavimento de alta qualidade.

Apesar do aquecimento necessário à produção de espuma de betume, este processo é

considerado “a frio” uma vez que a mistura dos diversos componentes, a aplicação e a

compactação da mistura são efectuados à temperatura ambiente (Batista, F., 2004).

A espuma de betume resulta da adição de betume quente (temperatura acima dos 170ºC)

a uma pequena quantidade de água (aproximadamente 2 a 3% por massa de betume)

(Jenkins e Van de Vem, 2001). Quando é acrescentada água ao betume quente, esta

evapora-se imediatamente, produzindo uma expansão do betume no vapor de água,

fazendo com que o volume aumente de 20 a 30 vezes. Na Figura 2.4 representa-se

esquematicamente o processo de formação de espuma de betume, que ocorre numa

câmara de expansão, onde a água é injectada no betume quente a uma pressão de

aproximadamente 5 bar.

Figura 2.4 – Produção de espuma de betume numa câmara de expansão
(adaptado de Jenkins, 2000)

Espuma
de betume

Água fria e ar

Câmara de
expansão

Betume
quente
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A intensidade e a eficiência da espuma de betume são controladas na câmara de

expansão através das condições físicas e ambientais, tais como a pressão e a

temperatura. A espuma de betume, produzida in situ, sai das câmaras de expansão

através de um tubo e subsiste entre 10 a 20 segundos, tempo durante o qual a mistura é

realizada com o material do pavimento a reciclar.

O processo de produção destas misturas in situ envolve o acoplamento de um tanque de

betume, de um tanque de água e de um compressor ao equipamento de reciclagem. O

betume quente é bombeado desde o tanque de betume até à recicladora, através de

mangueiras utilizadas para o efeito e é injectado juntamente com uma determinada

quantidade de água através da barra pulverizadora, localizada na proximidade do rolo

misturador. A água, em contacto com o betume quente, provoca a expansão deste,

formando uma espuma de betume que se mistura com o material do pavimento fresado.

Posteriormente executam-se as operações de nivelamento e compactação da camada

betuminosa.

No fabrico de espumas de betume utilizam-se normalmente betumes de penetração

nominal desde 50 a 200 (x10-1mm). Os betumes mais moles são mais adequados para a

produção de espuma de betume, no entanto resultam em misturas mais deformáveis,

devendo haver cuidados acrescidos na utilização destas misturas em climas mais

quentes (Batista, F., 2004).

Enquanto espuma, o betume não reveste completamente a superfície dos agregados,

tendo no entanto uma afinidade pelas partículas finas, de 75 μm ou menos, formando

um mastique que aglutina o material do pavimento. Por esta razão a quantidade de finos

na mistura reciclada com espuma de betume é uma característica muito importante

devendo estas misturas conter no mínimo 5% de finos, não excedendo os 20%. Quando

se verifica deficiência na quantidade de finos deve proceder-se à sua correcção através

da adição, por exemplo, de cimento ou materiais siltosos.

A espuma de betume pode ser caracterizada através de dois factores que são a

“expansão” e a “meia-vida”. A “expansão” é definida como sendo a relação entre o

volume máximo alcançado pela espuma de betume e o volume inicial do betume. A

“meia-vida” é o tempo, em segundos, que a espuma de betume demora a reduzir para
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50% o seu volume máximo atingido sendo que, após algum tempo, a espuma de betume

rompe (Jenkins, 2000).

Basicamente, pode dizer-se que quanto maior for a expansão e a meia-vida, melhor será

a qualidade da espuma de betume. Para avaliar a qualidade da espuma de betume é

muito importante saber que os factores “meia-vida” e “expansão” desenvolvem-se em

sentido inverso à medida que aumenta a quantidade de água adicionada, como se ilustra

na Figura 2.5.

Figura 2.5 – Desenvolvimento dos factores “meia-vida” e “expansão” (adaptado de Wirtgen, 2001)

Actualmente, a tecnologia da espuma de betume é aplicada com muito sucesso a nível

mundial, abrangendo quase todas as zonas climáticas, Noruega, Grã-Bretanha e

Holanda, países da Europa Oriental como a Rússia ou as Repúblicas Bálticas, em vários

países da América do Norte, na América do Sul. É também aplicada em outros países

onde as condições climáticas são extremas, Arábia Saudita, Irão, Líbia ou em alguns

países africanos como a Nigéria ou África do Sul. Estes factos levam a mais uma

confirmação da excelente fiabilidade deste ligante para as mais diversas condições

ambientais.

Quanto à compactação, as misturas com espuma de betume necessitam ser compactadas

a temperaturas acima da temperatura ambiente (acima de 50ºC) de forma a conseguir-se
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uma compactação adequada (Van de Ven et al, 2007). Imediatamente após a

compactação a via com mistura a frio pode ser aberta ao tráfego.

Segundo vários autores (Van de Ven et al, 2007), as misturas com espuma de betume

conseguem um consumo de energia até 40% menor do que o necessário para a produção

de uma mistura betuminosa a quente tradicional. Apresentam propriedades de fadiga

similares e um ângulo de fase mais baixo, para frequências de carregamento mais

baixas.

2.3.4 Reciclagem in situ a quente

A Reciclagem in situ a quente consiste na reabilitação do pavimento no próprio local, a

uma determinada temperatura superior à do ambiente, desenvolvendo as seguintes

tarefas principais: aquecimento e amolecimento do pavimento, desagregação, mistura,

espalhamento e compactação. Embora este método de reciclagem a 100% possa ser

bastante eficiente, por vezes pode ser necessário, a adição de novos agregados, um

ligante e/ou outros aditivos para correcção estrutural e melhoramento da nova mistura

(Martinho e Picado-Santos, 2006).

Existem diferentes modalidades de reciclagem in situ a quente: o termo-reperfilamento

(sem adição de novos materiais) e termo-regeneração (com adição de novos materiais)

que envolvem um conjunto de equipamentos mais complexos do que nos outros

processos de reciclagem in situ uma vez que têm de estar dotados de unidades de

aquecimento para os diferentes materiais.

Nestes dois sistemas o pavimento é aquecido através de um circuito de ar quente (até

600 ºC) o que, com a ajuda de um sistema de infravermelhos que está sobreposto à

camada a reciclar, permite que o pavimento atinja temperaturas de 150 a 160 ºC numa

espessura de 6 cm, como se ilustra na Figura 2.6. Seguidamente, o pavimento é fresado

e entra num misturador, podendo eventualmente incorporar outros materiais,

nomeadamente, agregados novos, betume ou aditivos, sendo posteriormente colocado

numa espalhadora e depois compactado (Fonseca, 2002). No entanto, a regeneração do

ligante betuminoso fica bastante limitada devido à oxidação a que o betume envelhecido
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fica sujeito. Por esta razão, também a espessura a regenerar fica condicionada, dado que

para se conseguirem temperaturas suficientes em espessuras mais elevadas, a superfície

fica excessivamente quente. Assim, as espessuras máximas recomendadas são

geralmente da ordem de 6 ou 7 cm (Gomes, 2005).

Figura 2.6 – Aquecimento da camada a reciclar por meio de um circuito de ar quente

Outro tipo de reciclagem in situ a quente consiste na utilização de betumes especiais.

Neste caso a fresagem é realizada a frio, sendo posteriormente colocada a mistura

fresada num tambor-secador-misturador de uma central móvel (CEPSA, 2007). Aqui é

adicionado o betume especial, normalmente um betume modificado com polímeros de

alta concentração. Este é capaz de regenerar o betume envelhecido oxidado, contido no

pavimento a reciclar, conferindo à mistura betuminosa elevadas propriedades mecânicas

e excelente comportamento ao longo do tempo. Depois de produzida, a mistura

betuminosa é espalhada por uma pavimentadora convencional. Normalmente, é

utilizado 100% do material a reciclar numa central móvel que segue junto ao

equipamento de fresagem. A espessura da camada a reciclar não deverá exceder os 12

cm (15 cm como valor máximo absoluto).

Este tipo de solução não tem tido grande implementação em Portugal dada a dimensão e

complexidade dos equipamentos utilizados e também devido ao facto de durante o

fabrico da mistura serem emitidas substâncias para a atmosfera, resultantes do

aquecimento dos materiais. A reciclagem in situ a quente conduz, desta forma, a
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consideráveis impactos sociais e ambientais para além do importante investimento

financeiro necessário (Batista, F., 2004, Gomes, 2005).

No Quadro 2.3 apresenta-se uma síntese das diferentes técnicas de reciclagem in situ.

Quadro 2.3 – Diferentes tipos de reciclagem in situ

Tipo de reciclagem in situ Temperatura de
produção Tipo de ligante

Reciclagem in situ a frio com emulsão betuminosa Temp. ambiente Emulsão betuminosa

Reciclagem in situ a frio com cimento Temp. ambiente Cimento

Reciclagem in situ com espuma de betume Temp. ambiente Espuma de betume

Reciclagem in situ a quente 150 a 160 ºC
Betume convencional

Betume modificado com
polímeros

2.4 Reciclagem em central

Na reciclagem em central, os materiais a reciclar (misturas betuminosas recuperadas)

estão abrangidas pela EN 13108-8 (RAP – Reclaimed Asphalt Pavement) e provêm de

obras de construção, reabilitação, conservação e demolição de pavimentos rodoviários e

aeroportuários. As misturas betuminosas recuperadas podem ser constituídas por

misturas betuminosas fresadas, por placas retiradas de camadas de pavimentos, que após

serem transportados para a central podem ser desagregadas e/ou britadas, ou por

materiais excedentários da produção de misturas betuminosas.

Segundo a Especificação do LNEC E472–2009, para evitar grandes variações nas

características das misturas betuminosas recicladas em central, deve haver cuidados

acrescidos no acondicionamento misturas betuminosas recuperadas. Assim, estas devem

ser devidamente protegidas de acções atmosféricas adversas (chuvas, ventos fortes,

temperaturas elevadas) para prevenir a contaminação e a escorrência de material (por
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exemplo, de ligante) mantendo-as tão secas quanto possível, uma vez que teores de água

mais elevados conduzem a um aumento do consumo de energia.

A reciclagem em central pode ser realizada à temperatura ambiente, a quente ou

temperada, sendo mais frequente a reciclagem a quente. A reciclagem a frio em central

não é muito comum uma vez que as técnicas a frio aplicam-se, geralmente, in situ.

Quanto à reciclagem temperada, trata-se de uma técnica recente que está a começar a

ser aplicada em Portugal (Tavares e Vieira, 2006, CEPSA, 2007).

2.4.1 Reciclagem em central a quente

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

produção de misturas com incorporação de uma percentagem de misturas betuminosas

recuperadas.

Segundo vários autores (EAPA, 2008a; Baptista, A., 2006; Baptista e Picado-Santos,

2006; Gomes, 2005) a reciclagem em central a quente tem um grau de complexidade

idêntico ao da produção de misturas betuminosas tradicionais a quente. Existem

diversas técnicas de produção de misturas betuminosas com materiais reciclados.

Relativamente ao tipo de betume a utilizar, este deve ter características tais, que ao ser

misturado com o betume envelhecido da mistura betuminosa recuperada, regenere o seu

comportamento, de modo a que o desempenho da mistura reciclada seja semelhante a

uma mistura convencional com materiais novos. Assim, o betume a utilizar deve ser

mais mole do que o habitual, modificado ou conter rejuvenescedores.

Actualmente, as centrais betuminosas a quente encontram-se divididas em dois tipos, as

centrais de fabrico contínuas ou de tambor-secador-misturador e as centrais

descontínuas.

No caso das centrais contínuas, é possível identificar três métodos diferentes de

aquecimento da mistura betuminosa recuperada: o aquecimento por chama indirecta, o

aquecimento por chama directa e o aquecimento por contacto com os agregados

sobreaquecidos. De acordo com EAPA (1998), actualmente são mais utilizados os

métodos por aquecimento directo e por contacto com os agregados sobreaquecidos.
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Neste caso, a mistura betuminosa recuperada, após processamento, é introduzida na

zona central do tambor (Figura 2.7). O aquecimento e desidratação destes materiais é

feito quer pelos gases de combustão quentes, quer pelo contacto com os agregados a

incorporar sobreaquecidos.

Figura 2.7 – Central betuminosa contínua com dispositivo de reciclagem,
pelo método da alimentação separada (adaptado de EAPA, 1998)

Um outro método é o do duplo tambor (Figura 2.8). O sistema consiste num tambor

rotativo tradicional de fluxos de contracorrente, envolvido por um tambor exterior fixo.

A mistura betuminosa recuperada é introduzida na parte superior do tambor exterior e

percorre o espaço entre tambores sem entrar em contacto com os gases de combustão.

Os novos agregados são secos e sobreaquecidos no tambor interior sendo introduzidos

no tambor exterior através de umas aberturas existentes no tambor interior.
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Figura 2.8 – Central betuminosa contínua com dispositivo de reciclagem,
pelo método do duplo tambor  (adaptado de EAPA, 1998)

Consoante o tipo de tambor secador-misturador da central e as adaptações efectuadas

para adição das misturas betuminosas recuperadas, assim são permitidas diferentes taxas

de incorporação de resíduos, numa gama que pode variar, em geral, entre 10 e 50% ou

podendo mesmo ultrapassar este valor.

Nas centrais descontínuas as técnicas de reciclagem incluem os métodos RAP a frio,

RAP a quente e o Recyclean (Reciclagem limpa). No método RAP a frio, a mistura

betuminosa recuperada é introduzida no elevador dos agregados quentes. O

aquecimento e desidratação deste material é feito através do contacto com os novos

agregados sobreaquecidos antes de entrar para o misturador (Figura 2.9). No misturador

é adicionada a quantidade de betume novo, de acordo com o estudo de composição

realizado.

Neste método é geralmente utilizada uma incorporação de cerca de 10 a 30% de mistura

betuminosa recuperada, uma vez que é importante evitar aquecimentos excessivos dos

novos constituintes adicionados.
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Figura 2.9 – Central betuminosa descontínua com dispositivo de reciclagem
pelo método a frio (adaptado de EAPA, 1998)

O método RAP a quente implica que a mistura betuminosa recuperada seja pré-

aquecida. As centrais descontínuas são complementadas com a instalação de um

tambor-secador suplementar destinado ao aquecimento da mistura betuminosa

recuperada (Figura 2.10). Esta é pesada, aquecida e seca, sendo posteriormente

transferida para o misturador através de um silo pré-doseador. As percentagens de

incorporação de mistura betuminosa recuperada são, em geral, de 30 a 70%.

Figura 2.10 – Central betuminosa descontínua com dispositivo de reciclagem
pelo método a quente (adaptado de EAPA, 1998)
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Outra variante da reciclagem a quente em central descontínua é o sistema “Recyclean”.

Neste sistema os agregados a incorporar e a mistura betuminosa recuperada são

introduzidos no mesmo tambor, mas em zonas diferentes. Os primeiros entram na

extremidade do tambor secador, enquanto os segundos são introduzidos num anel

central, no meio do tambor secador (Figura 2.11). Desta forma, o aquecimento da

mistura betuminosa recuperada é feito atrás da chama, assegurando que este material

não sofra sobreaquecimento. Este método permite taxas de reciclagem até 35%.

Figura 2.11 – Central betuminosa descontínua com dispositivo de reciclagem
pelo método Recyclean (adaptado de EAPA, 1998)

Existe ainda um outro tipo de centrais descontínuas, denominadas de central torre

(Figura 2.12). Neste tipo de central o procedimento de secagem é diferente, sendo

efectuado de forma independente do processo de mistura.

Os agregados, então aquecidos, são transportados para silos, localizados por cima da

unidade de mistura, de acordo com a sua fracção granulométrica. Os agregados são

enviados para as básculas, em função da composição da mistura seleccionada e por fim

colocados no misturador.
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Figura 2.12 – Central betuminosa descontínua com dispositivo de reciclagem,
denominada central torre (adaptado de EAPA, 1998)

Segundo estudos realizados por vários autores (Batista, F., 2007; Gomes, 2005; Ibarra,

2003), foi possível comprovar que as misturas recicladas a quente em central podem

alcançar um comportamento praticamente equivalente ao das misturas convencionais,

sempre e quando se tenha o suficiente cuidado na sua formulação e processo de fabrico,

apresentado-se como mais uma alternativa na reabilitação de pavimentos.

2.4.2 Reciclagem em central semi-temperada/temperada com emulsão

Por último apresenta-se a técnica de reciclagem semi-temperada/temperada com

emulsão. Esta técnica permite uma redução do consumo de energia, assim como da

emissão de gases, comparativamente às misturas betuminosas recicladas a quente em

central.

A reciclagem semi-temperada, com temperaturas de produção da mistura entre os 60 ºC

e os 100 ºC, apresenta uma economia de energia de 50% relativamente às misturas
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tradicionais, enquanto a reciclagem temperada, com temperaturas de produção entre

100ºC e os 140ºC, permitem uma diminuição de energia de 10-30% (Olard et al, 2009).

O desenvolvimento da técnica de reciclagem semi-temperada/temperada com emulsão

tem como principal objectivo encurtar os tempos de cura das misturas verificados para a

reciclagem a frio, permitindo manter as taxas de reciclagem de 100% para uma

qualidade similar das misturas betuminosas.

Os materiais constituintes das misturas recicladas semi-temperadas/temperadas com

emulsão são a mistura betuminosa recuperada, a emulsão betuminosa e os aditivos. Os

aditivos são usados caso seja necessário melhorar determinadas características da

mistura. A emulsão betuminosa deverá ser catiónica de rotura lenta, podendo ser de

betume convencional ou modificada com polímeros, permitindo realizar o envolvimento

da mistura betuminosa recuperada sem que ocorram escorrimentos (Prieto e Soto,

2009).

A mistura betuminosa recuperada é aquecida, podendo efectuar-se no tambor de uma

central a quente, contínua ou descontínua. A emulsão deverá ser injectada à temperatura

ambiente, sendo a sua introdução controlada por um sistema automático. O material é

misturado no misturador da central (no caso das centrais descontínuas), ou no tambor

secador-misturador (no caso das centrais contínuas), com uma emulsão betuminosa. A

emulsão não corre o risco de se deteriorar devido à temperatura a que se realiza a

mistura. Em simultâneo, esta emulsão deve proporcionar à mistura uma elevada coesão

inicial, uma elevada adesividade activa e passiva, bem como uma trabalhabilidade

suficiente para a sua aplicação com espalhadoras convencionais.

Quanto à alimentação da emulsão na central betuminosa, deverá ter-se em atenção que

ao tratar-se de um material com elevado conteúdo de água (cerca de 40%), só é possível

a utilização das mesmas tubagens de alimentação de betume se o aquecimento das

mesmas for desligado. Caso contrário, poderá ocorrer a evaporação imediata da água da

composição da emulsão, originando uma grande quantidade de vapores nas ditas

tubagens.

Relativamente ao controlo da temperatura da mistura betuminosa recuperada, este

deverá ser feito através de sondas de registo devendo ser colocado na calha de descarga
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do secador e à entrada do misturador, de modo a registar automaticamente a

temperatura.

Deverá ter-se especial atenção em relação às tubagens da central, verificando com

frequência o estado dos filtros, uma vez que existe alguma tendência para se obstruírem,

pelo facto da temperatura de produção destas misturas ser bastante mais baixa do que

aquela registada numa mistura betuminosa a quente.

Em relação à sua aplicação, a mistura pode ser armazenada durante 24h sempre que o

“espalhamento e compactação” seja efectuado à temperatura de 60ºC ou superior a esta

(Soto et  al, 2005).

A mistura betuminosa recuperada existente em stock na central tem de ser seleccionada,

sendo para isso aconselhável a utilização de um crivo de 40 mm colocado na zona de

alimentação do misturador, para que apresente as dimensões adequadas.

Deste modo, a reciclagem semi-temperada/temperada com emulsão reúne em si as

vantagens acumuladas das reciclagens a frio e a quente:

 Capacidade de reciclar 100% dos resíduos provenientes da fresagem dos

pavimentos a reconstruir;

 Não necessitar (a mistura) de um período de “cura” tão longo como nas misturas

a frio, devido à eliminação de grande parte da água durante o processo de

fabricação, e consequentemente, não condicionar o planeamento da obra a uma

única época do ano (Verão);

 Trabalhar a temperaturas mais baixas que na reciclagem a quente, devido à

utilização de emulsões betuminosas, com a consequente economia de energia;

 Melhorar o controlo da mistura final, visto ser fabricada em central.

A reciclagem semi-temperada é uma técnica ainda em desenvolvimento em Portugal,

tendo sido, no entanto, já realizados alguns troços experimentais. O primeiro foi

realizado em Viseu (Obra realizada pela Tecnovia). O segundo troço experimental foi

realizado na Auto-estrada A-1 entre Pombal e Condeixa (Morcillo et al, 2006). Esta

aplicação realizou-se na camada de base em dois troços cujo pavimento betuminoso

tinha sido previamente fresado, tendo sido aplicada uma mistura reciclada com 7 cm de
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espessura num dos casos e de 10 cm noutro, que apresentava fissuras longitudinais de

considerável importância.

No caso da EN 244 – lanço entre Ponte de Sôr e proximidades do Gavião (Soto et al,

2008 e Tavares e Vieira, 2006), o projecto foi desenvolvido pela Direcção de Estradas

de Portalegre. Esta obra constitui o caso de estudo apresentado no Capítulo 6.

Inicialmente estava previsto ser efectuada com tecnologia semi-temperada, mas após

algumas dificuldades que surgiram na obra, houve necessidade de aumentar a

temperatura de produção, passando a inserir-se na reciclagem temperada (entre 100 a

140ºC) com emulsão betuminosa em central.

No capítulo seguinte apresentam-se os métodos existentes para formulação de misturas

betuminosas a quente ou a frio. Estes métodos são, normalmente, adaptados para o

estudo de misturas betuminosas recicladas, uma vez que as exigências de conformidade

são idênticas para misturas com ou sem incorporação de misturas betuminosas

recuperadas.

No que diz respeito à formulação de misturas recicladas temperadas, não existem ainda

metodologias e critérios definidos e aceites pelas autoridades competentes nos diversos

países, levantando-se assim a questão de que método utilizar para esta nova tecnologia.
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CAPÍTULO 3

MÉTODOS DE FORMULAÇÃO DE

MISTURAS BETUMINOSAS

3.1 Introdução

Os métodos de formulação são fundamentais para em laboratório se optimizarem as

misturas quanto à sua composição, qualidade e quantidade de materiais a utilizar, tendo

em vista garantir o cumprimento de determinadas exigências e um adequado

desempenho. Quanto mais representativos das condições in situ forem os métodos

utilizados, mais próximo estará o estudo laboratorial da realidade, podendo desta forma,

definir uma mistura que apresente um bom comportamento em serviço, sob a acção do

tráfego e dos agentes atmosféricos.

De seguida faz-se uma breve descrição dos principais métodos de formulação de

misturas a quente e a frio onde se explanam conceitos relativos à composição das

misturas e definem-se as propriedades gerais dos materiais, indicando os ensaios mais

adequados para as determinar.
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3.2 Métodos de formulação para misturas betuminosas recicladas a

quente

A metodologia geral de formulação de misturas betuminosas baseia-se num conjunto de

procedimentos fundamentais: caracterização dos materiais, estabelecimento da

composição de base e escolha da fórmula de execução. O objectivo principal da

formulação de misturas a quente é optimizar as proporções dos seus constituintes de

forma a atingir propriedades físicas satisfazendo os limites especificados. No entanto, a

satisfação destes limites não constitui, por si só, uma garantia de bom desempenho da

mistura quando entra em serviço. Alguns métodos de formulação incluem a avaliação

das características mecânicas das misturas betuminosas: características de

deformabilidade das misturas e do seu comportamento à fadiga e à deformação

permanente.

Os métodos de formulação de misturas a quente podem classificar-se ou agrupar-se em:

métodos “por receita”, empíricos, analíticos, volumétricos e racionais ou fundamentais

(Picado-Santos, 2005).

Nos métodos baseados “por receita” a composição da mistura, ou seja, o tipo de

agregados, a granulometria e muitas vezes as dosagens de cada um dos constituintes,

bem como o modo de fabrico, colocação e compactação da mistura betuminosa são

estabelecidos em especificações. Estes métodos resultam da experiência e da

observação do desempenho das misturas betuminosas sujeitas a diferentes condições

climatéricas e de tráfego. Estas metodologias, apresentam vantagens associadas à

uniformização dos processos, no entanto não possibilitam a introdução e a adaptação de

novas técnicas ou materiais.

Os métodos empíricos têm sido usados de forma generalizada em todo o mundo. Dentro

deste grupo temos alguns que se encontram muito difundidos como o método de

Marshall, norma ASTM D 1559, o método de Duriez, norma francesa P 98-251-1 e o

método de Hveem, normas ASTM D 1560 e ASTM D 1561. Os métodos empíricos

apresentam a desvantagem de não permitirem medir directamente as propriedades
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mecânicas fundamentais das misturas betuminosas. Além disso, incorporam

procedimentos desajustados a inovações tecnológicas e a novos materiais de

pavimentação rodoviária. Ainda assim, a larga experiência obtida ao longo de décadas

de utilização do método de Marshall, permite estimar o comportamento das misturas em

função da sua composição e dos parâmetros de ensaio de uma forma razoável.

Os métodos analíticos permitem chegar à composição volumétrica das misturas

betuminosas (proporção de cada um dos agregados seleccionados, do ligante e de vazios

na mistura) de uma forma puramente analítica. Estes métodos não garantem totalmente

o bom desempenho das misturas, sendo realizados posteriormente, ensaios de

caracterização mecânica ou outros que permitem concluir sobre a qualidade das

misturas, validando a fórmula para execução obtida de forma matemática.

Os métodos volumétricos permitem determinar a composição da mistura mais adequada

e respectiva proporção volumétrica de agregados, betume e vazios, através dum ensaio

que simula de forma bastante fiável o processo de compactação em obra. Normalmente

é usada a prensa de corte giratória (PCG). Estes ensaios, à semelhança dos anteriores,

não permitem avaliar as características mecânicas das misturas compactadas. No

entanto, as amostras produzidas em laboratório são representativas das que se esperam

obter em obra e, consequentemente, a composição volumétrica seleccionada influencia

o desempenho mecânico das misturas. Por esta razão, em situações de tráfego mais

pesado, devem realizar-se ensaios de desempenho para verificação das características

mecânicas das composições estudadas.

Nos últimos anos, a investigação no domínio da formulação de misturas tem sido

direccionada para o desenvolvimento de novos métodos que incorporam critérios

baseados no conhecimento das características mecânicas das misturas betuminosas,

nomeadamente o módulo de rigidez, a resistência à fadiga e à deformação permanente

(Picado-Santos, 2005). Surgem assim os métodos racionais ou fundamentais por se

alicerçarem nas propriedades “fundamentais” dos materiais. Embora colmatem as

deficiências apontadas aos métodos volumétricos em termos de verificação do

comportamento mecânico das misturas, não se pode esquecer que a realização dos

ensaios de desempenho exige tempo e custos que só se justificam em pavimentos

sujeitos a tráfego pesado significativo.
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Em geral, os métodos de formulação utilizados para as misturas a quente podem

adaptar-se às misturas betuminosas recicladas a quente uma vez que as segundas

diferem das primeiras apenas na sua composição. Além dos agregados e do betume são

também constituídas por misturas betuminosas recuperadas (agregados e betume

envelhecido) como ilustra a Figura 3.1 (adaptado de Aravind e Das, 2006).

Figura 3.1 – Representação esquemática dos vários componentes das misturas betuminosas tradicionais a
quente e das misturas betuminosas recicladas a quente (adaptado de Aravind e Das, 2006)

A metodologia adoptada na formulação das misturas recicladas a quente, exige a

introdução de determinados procedimentos nas diversas etapas que procuram mostrar a

influência das propriedades das misturas betuminosas recuperadas, nas características

finais da mistura reciclada. Na Figura 3.2 apresenta-se a metodologia geral, comum aos

diversos métodos de formulação (Baptista, A., 2006).
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Figura 3.2 – Organigrama da metodologia geral de formulação de misturas
betuminosas recicladas a quente (Baptista, A., 2006)

Começa-se por fazer a caracterização da mistura betuminosa recuperada e dos

agregados novos a utilizar na mistura. De seguida, estabelece-se a composição de base

para a taxa de reciclagem adoptada, que inclui o estudo da composição granulométrica,

a estimativa das percentagens de betume total e betume novo, assim como a

identificação do tipo de betume e/ou rejuvenescedor e a percentagem de betume novo a

utilizar. Finalmente, para a obtenção da fórmula de fabrico da mistura podem ser usados

diferentes procedimentos, desde a habitual transposição para trechos experimentais até à

tomada de decisão em função das características mecânicas das misturas obtidas em

ensaios de desempenho.

Os métodos de formulação diferem, essencialmente, na caracterização da mistura

betuminosa recuperada, no processo de selecção do tipo de betume e/ou rejuvenescedor

e na metodologia usada para fixar a percentagem de betume da mistura reciclada.

Os principais métodos de formulação utilizados nas misturas betuminosas a quente são

os seguintes:
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 Métodos Americanos:

Método do Asphalt Institute (1986),

Método Superpave adaptado (1997);

 Método Francês;

 Método do Reino Unido;

 Método Espanhol.

3.2.1 Método Americano - Asphalt Institute

O método do Asphalt Institute assenta na estrutura geral referida anteriormente, onde a

obtenção da percentagem óptima de betume pode ser efectuada pelo método de

Marshall ou pelo método de Hveem. Estes métodos são normalmente utilizados na

formulação de misturas tradicionais, acrescentando alguns procedimentos relativos à

análise e caracterização da mistura betuminosa recuperada. Assim, determina-se a

granulometria da mistura de agregados após a extracção do betume, visando o

cumprimento do fuso granulométrico das especificações. Procede-se ainda à avaliação

do ligante envelhecido para a determinação da percentagem de ligante novo e/ou a

adição de um agente rejuvenescedor, caso seja necessário.

Este método de formulação foi desenvolvido para misturas betuminosas em que a

proporção de mistura betuminosa recuperada varie de 20 a 70%. O procedimento segue

as etapas indicadas na Figura 3.3 (Asphalt Institute, 1986; Kandhal e Mallick, 1997).

(1) Composição granulométrica da mistura betuminosa recuperada e dos

agregados novos

Após conhecer a granulometria dos agregados contidos na mistura betuminosa

recuperada e dos agregados novos, determinam-se as respectivas proporções

estabelecendo a composição de base (para a taxa de reciclagem adoptada), de forma a

cumprir os limites definidos para o fuso granulométrico da mistura nova.
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Figura 3.3 – Fluxograma para formulação de misturas betuminosas pelo método do Asphalt Institute
(adaptado de Kandhal e Mallick, 1997)

(2) Estimativa da percentagem de betume

Segue-se a determinação da estimativa da percentagem de betume total da mistura

reciclada (PbR). Esta percentagem de betume calcula-se tendo por base o método da

superfície específica, usando a seguinte expressão empírica:Pb = 0,035 × a + 0,045 × b + K × p + F (3.1)

Onde:

PbR – estimativa da percentagem de betume total da mistura reciclada em relação à

massa total da mistura;

a – proporção ponderal de elementos de dimensão superior a 2,36 mm;

b – proporção ponderal de elementos de dimensão compreendida entre 0,075 mm e

2,36 mm;

Extracção e caracterização do betume envelhecido  pelo método de
centrifugação (percentagem e viscosidade).

Determinação da granulometria dos agregados velhos.

Granulometria dos agregados novos

Composição granulométrica da mistura betuminosa
recuperada e dos agregados novos (1)

Estimativa da percentagem de betume (2)

Determinação da percentagem de betume novo (3)

Selecção da classe de betume novo a adicionar (4)

Ensaios sobre a mistura pelo método de Marshall ou de Hveem (5)

Selecção da fórmula de trabalho (6)
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p200 – proporção ponderal de elementos de dimensão inferior a 0,075 mm;

K – constante, função da quantidade de material que passa no peneiro nº 200. Pode

assumir os seguintes valores:

K = 0,15 para 11-15% de passados no peneiro nº 200

K = 0,18 para 6-10% de passados no peneiro nº 200

K = 0,20 para ≤ 5% de passados no peneiro nº 200

F – factor de absorção dos agregados com valores entre 0 e 2%. Na falta de informação

utilizar 0,7%.

(3) Determinação da percentagem de betume novo

Nesta etapa determina-se a percentagem de ligante novo que deverá ser adicionada,

expressa como percentagem da massa total da mistura e calculada através da seguinte

expressão:

Pb = Pb − Pb × TR100 (3.2)
PbN - percentagem de betume novo expressa como percentagem da massa total da

mistura;

PbR - percentagem de betume estimada em (3.1);

PbMBR - percentagem de betume das misturas betuminosas recuperadas;

TR - taxa de reciclagem.

(4) Selecção da classe de betume novo a adicionar

Determina-se a percentagem de betume novo em relação à percentagem de betume total

(PbN/PbR). A identificação do tipo de betume novo e/ou rejuvenescedor a seleccionar é

feita através da viscosidade que lhe é requerida e é determinada num ábaco (Figura 3.4)

que relaciona a viscosidade versus a percentagem de betume novo.

A viscosidade da mistura do betume recuperado com o betume novo (e/ou agente

rejuvenescedor) é seleccionada, segundo o Asphalt Institute, a partir do valor de

referência de 2000 Poise, que é um valor intermédio da viscosidade de um betume
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novo. Inicialmente, coloca-se a viscosidade do betume recuperado (ponto A) no eixo Y

do ábaco (Figura 3.4). Desenha-se uma linha vertical representando a percentagem do

betume novo (no caso do exemplo, corresponde a 80%) determinado pela equação (3.2)

e determina-se a intersecção desta linha com a linha horizontal que representa a

viscosidade requerida para a mistura (2000 Poise), dando origem ao ponto B. Então,

traça-se uma recta ligando o ponto A ao ponto B e estende-se esta até interceptar o

ábaco do lado direito, originando o ponto C. O ponto C será a viscosidade a 60 ºC

requerida para o betume novo, para se obter uma viscosidade na mistura reciclada,

definida como 2000 Poise. A consistência do novo betume será aquela que tiver um

intervalo que inclua ou se aproxime da viscosidade encontrada no ponto C.

Figura 3.4 – Ábaco para determinar a viscosidade do betume novo (Asphalt Institute, 1986)

Para as misturas betuminosas recicladas onde a percentagem de mistura betuminosa

recuperada incorporada seja inferior a 20%, o Asphalt Institute sugere que a

consistência do betume, a ser usado na mistura reciclada, seja a mesma consistência

usada para as misturas convencionais, dispensando a determinação da viscosidade do

betume extraído/recuperado.

2000 Poise
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(5) Ensaios sobre a mistura pelo método de Marshall ou método de Hveem

Preparam-se provetes com diferentes teores de betume (variando 0,5% para cada lado

do valor estimado). Realizam-se os ensaios convencionais de acordo com o método de

formulação adoptado (Marshall ou Hveem).

(6) Selecção da fórmula de trabalho

O teor de betume novo e a formulação determinam-se segundo os critérios definidos no

ensaio Marshall ou Hveem (para agregados novos) (Kandhal e Mallick, 1997).

3.2.1.1 Método de Marshall

O conceito do Método de Marshall foi desenvolvido por Bruce Marshall, engenheiro do

Departamento de Estradas do Estado de Mississipi. Foi em 1943, numa investigação

iniciada nos EUA que o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos decidiu

adoptar o método de Marshall, desenvolvendo-o e adaptando-o para formulação e

controle de misturas betuminosas para pavimentação.

Actualmente este método encontra-se bastante difundido por todo o mundo dada a sua

simplicidade e baixo custo requeridos pelo equipamento necessário para a realização

dos ensaios. O objectivo do método de Marshall é determinar o conteúdo óptimo de

betume para uma combinação específica de agregados. Este método é apenas indicado

para misturas com agregado de dimensão máxima de 25 mm.

Os agregados devem ser secos para posteriormente ser determinada a sua massa

volúmica e granulometria. A aplicação do método consiste em preparar três provetes de

cada uma das cinco misturas com diferentes teores de betume (variando 0,5% e 1,0%

para cada lado do valor estimado) de acordo com a norma ASTM D 1559. A

compactação é efectuada aplicando 35, 50 ou 75 pancadas em cada face do provete,

dependendo do tipo de tráfego para o qual a mistura está a ser formulada. Os provetes

são cilíndricos de 101,6 ± 0,1 mm de diâmetro por 63,5 ± 2,5 mm de altura.
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Os provetes compactados devem ser desmoldados após um período mínimo de 4h e o

ensaio deverá estar concluído após 32h, no máximo.

O método de Marshall inclui três etapas distintas:

 Determinação da baridade dos provetes;

 Medição da estabilidade e deformação Marshall;

 Análise da densidade e conteúdo de vazios dos provetes.

Assim, os provetes são sujeitos a um banho de imersão em água a 60 ºC durante 50 ± 10

minutos. Posteriormente, os provetes são retirados do banho e colocados entre duas

meias canas de aço, fazendo-se a aproximação dos pratos da máquina a uma velocidade

constante de 50±2 mm/min. As principais características da mistura betuminosa que

resultam directamente deste método são a estabilidade e a deformação. A estabilidade é

a força para a qual se dá a rotura do material (kN) e a deformação Marshall corresponde

à deformação sofrida até à rotura (mm). As misturas que têm valores baixos de

deformação e valores muito altos de estabilidade Marshall são consideradas demasiado

frágeis e rígidas para um pavimento em serviço. As que têm valores altos de

deformação são consideradas demasiado plásticas e apresentam tendência para se

deformarem facilmente, mesmo quando sujeitas a um baixo tráfego.

A análise da densidade e vazios tem como objectivo determinar a percentagem de

vazios da mistura compactada. Assim, determina-se a Baridade Máxima Teórica (Gmm),

cujo procedimento de ensaio vem descrito na norma ASTM D2041. Conhecendo o valor

da Gmm, pode determinar-se para cada provete compactado, a porosidade, o volume de

vazios na mistura de agregados (VMA) e o volume de vazios preenchidos com betume

(VFB). Posteriormente, podem traçar-se os gráficos que relacionam estas grandezas

com a percentagem de betume.

A percentagem de betume óptima resulta da média de três percentagens de betume

correspondentes à força de rotura máxima, à baridade mais elevada e ao valor médio

dos limites de porosidade especificados. A percentagem de betume assim determinada

deverá conduzir a características volumétricas da mistura e parâmetros Marshall

(estabilidade e deformação) que respeitem o especificado para a mistura em estudo.
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A rigidez Marshall ou coeficiente Marshall é outro dado importante, que corresponde

ao quociente entre a estabilidade e a deformação Marshall e pretende controlar a rigidez

da mistura.

Em Portugal, o caderno de encargos da administração rodoviária, Estradas de Portugal,

S.A. (EP, 2009), considera o método de Marshall na formulação de misturas

betuminosas a quente, apresentando requisitos para as características Marshall para

diferentes camadas e diferentes tipos de mistura.

3.2.1.2 Método de Hveem

Os conceitos do Método Hveem de formulação de misturas betuminosas foram

desenvolvidos por Francis N. Hveem, Engenheiro de Materiais e investigador na

Divisão de Estradas de Califórnia a partir do ano de 1940.

O objectivo do método de Hveem é determinar o conteúdo óptimo de betume para uma

determinada combinação de agregados aplicando-se apenas a misturas betuminosas a

quente com agregados com tamanhos máximos de 25 mm.

O primeiro passo do método de Hveem é a caracterização do agregado a utilizar nas

misturas betuminosas, determinando-se a sua massa volúmica e granulometria.

De seguida determina-se o conteúdo aproximado de betume através do ensaio

Equivalente Centrífugo de Kerosene (CKE). Este parte de um factor “K” que, baseado

na porosidade do agregado, indica a rugosidade das partículas de agregado e,

consequentemente, a sua capacidade de reter uma película de betume na sua superfície.

O factor “K” juntamente com a superfície específica do agregado são usados para

determinar o conteúdo aproximado de betume a partir de uma série de gráficos.

Seguidamente moldam-se provetes com três percentagens de betume diferentes (a

percentagem de betume aproximado, uma percentagem 0,5% abaixo e outra 0,5%

acima).
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Nesta fase, o método de Hveem inclui três procedimentos distintos. No final, os

resultados destes três ensaios são correlacionados e usados para seleccionar a

formulação da mistura betuminosa:

a) Ensaio de estabilidade;

b) Determinação da densidade;

c) Ensaio de expansão.

No ensaio de estabilidade os provetes são previamente aquecidos a 60ºC e envoltos

numa membrana de borracha. Depois são colocados num estabilómetro, sendo

posteriormente aplicada uma carga vertical a uma velocidade de 1,2 mm/min. Que

pretende simular os efeitos das cargas provenientes da passagem repetida de tráfego. No

final mede-se a pressão lateral resultante. Este ensaio permite avaliar a resistência e a

deformação das misturas betuminosas. O valor da estabilidade obtém-se numa escala de

0 a 100 em que o 0 corresponde às propriedades de um líquido que não apresenta

resistência interna a cargas aplicadas lentamente e o 100 corresponde às propriedades de

um sólido rígido que quando submetido a uma carga vertical é incompressível não

transmite pressão lateral.

Os vazios são pequenos espaços de ar que se encontram entre as partículas de agregado

revestidas de betume. Assim, a percentagem de vazios calcula-se a partir da baridade

dos provetes compactados e da baridade máxima teórica da mistura betuminosa

(AASHTO T 209).

O ensaio de expansão pretende avaliar a acção da água nas misturas betuminosas,

devendo estas apresentarem uma adequada resistência à água garantindo a sua

durabilidade. O ensaio de expansão mede a quantidade de água que se infiltra nos

provetes e consequentemente a permeabilidade da mistura. Permite também avaliar a

expansão volumétrica causada por este fenómeno.

Este método de formulação de misturas continua a ser o principal a ser utilizado na

Califórnia e em alguns outros estados dos EUA.
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3.2.2 Método Americano - SUPERPAVE

O método de formulação de misturas betuminosas SUPERPAVE (Superior

Performance Pavement), pode ser aplicado a misturas não tradicionais como são as

misturas betuminosas recicladas fabricadas a quente em central (McDaniel e Anderson,

2001 e Kandhal e Mallick, 1997). Comparativamente ao método anterior, além do uso

da Prensa de Corte Giratório (PCG) no estudo da composição de base, existem

diferenças no que respeita à caracterização do betume recuperado do material fresado e

à forma de seleccionar o betume novo.

Neste procedimento, as misturas com incorporação até 20% de mistura betuminosa

recuperada podem ser formuladas como se fossem misturas novas. Acima deste valor de

incorporação de mistura betuminosa recuperada, o ligante envelhecido deve ser extraído

e caracterizado pelos parâmetros G* (módulo complexo) e δ (ângulo de fase). Os

agregados resultantes da extracção também são caracterizados como um novo material a

ser incorporado na composição de agregados. O processo é descrito da seguinte forma:

1. Selecção da mistura betuminosa recuperada a ser reciclada: A mistura betuminosa

recuperada deve ser a mais homogénea possível. Deverá ser caracterizada tendo em

conta a baridade máxima teórica (Gmm) (ASTM D 2041), a distribuição granulométrica

sem extracção do ligante, o teor de ligante e a distribuição granulométrica após a

extracção.

2. Caracterização dos agregados da mistura betuminosa recuperada separada em duas

fracções: (i) fracção fina (material que passa no peneiro 4,76 mm ou Nº 4) e (ii) fracção

grossa (material retido neste peneiro). Faz-se a extracção de ligante de ambas as

fracções determinando o teor de ligante de cada. As duas fracções são caracterizadas

quanto à granulometria e à massa específica.

3. Definição da quantidade de mistura betuminosa recuperada a ser reciclada.

4. Composição das curvas granulométricas da mistura reciclada: a granulometria da

mistura reciclada é determinada a partir das distribuições granulométricas das fracções

grossa e fina dos agregados da mistura betuminosa recuperada, da taxa de reciclagem e

das distribuições granulométricas dos agregados naturais.
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McDaniel e Anderson (2001) sugerem que sejam escolhidas e ensaiadas no mínimo três

composições granulométricas, todas respeitando os critérios de granulometria da

metodologia Superpave.

5. Caracterização das composições de agregados: abrasão Los Angeles, equivalente

areia, angulosidade da fracção fina (ASTM C 1252), lamelaridade da fracção grossa

(ASTM D 4791) e determinação das massas específicas, real e aparente (ASTM C 127 e

ASTM C 128). Os resultados obtidos nestes ensaios devem-se enquadrar nos limites

adoptados pelas entidades rodoviárias.

6. Caracterização dos ligantes: nesta etapa verifica-se a viscosidade, penetração, ponto

de amolecimento, além dos parâmetros reológicos G* (módulo complexo) e δ (ângulo

de fase) dos ligantes.

7. Determinação da quantidade de ligante novo: após realizada a caracterização dos

ligantes (da mistura betuminosa recuperada e do novo), utiliza-se um gráfico

relacionando a temperatura crítica do ligante (correspondente a um valor de G*/senδ=1

kPa) e a percentagem de mistura betuminosa recuperada a ser incorporada na mistura

reciclada final.

Kandhall (1997) propôs três abordagens para selecção do betume novo, em termos de

classe de desempenho, de acordo com a taxa de reciclagem a utilizar. A abordagem I até

15% de reciclagem por peso total da mistura, a abordagem II para valores entre 16% e

25% de reciclagem por peso total da mistura e a abordagem III para valores superiores a

26% de reciclagem por peso total da mistura. Em função da taxa de reciclagem (TR) e

do grau de desempenho, PG, do betume envelhecido da mistura betuminosa recuperada,

são recomendadas as opções de selecção do betume novo indicadas no Quadro 3.1.
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Quadro 3.1 – Recomendações para selecção do betume novo (McDaniel e Anderson, 2001)

Recomendação para a escolha do
betume novo a utilizar

Classe do betume envelhecido da mistura
betuminosa recuperada

≤ PG Tx - 22 PG Tx - 16 ≥ PG Tx - 10

Usar betume normal TR < 20% TR < 15% TR < 10%

Seleccionar betume com PG inferior
ao do ligante recuperado 20 ≤ TR ≤ 30% 15 ≤ TR ≤ 25% 10≤ TR ≤ 15%

Seleccionar betume de acordo com os
gráficos de composição (Blending

charts)
TR > 30% TR > 25% TR > 15%

Para selecção do betume novo foram desenvolvidos gráficos de misturas (blending

chart), similares aos gráficos desenvolvidos no método do Asphalt Institute, baseados

na viscosidade.

8. A partir deste ponto, passa-se para a definição do teor de ligante inicial. As fases

seguintes são idênticas às usadas na formulação de misturas a quente tradicionais com a

formulação volumétrica realizada pela prensa de corte giratória (PCG) com um ângulo

de cisalhamento de 1,25º e diâmetro do molde de 150 mm, como apresenta a Figura 3.5.

Figura 3.5 – Parâmetros usados na prensa de corte giratório

Para o efeito, são indicados três níveis de compactação, representados pelos

correspondentes números de rotações: Nrini que representa as misturas durante a

compactação, Nrdim que representa as misturas após compactação e durante a fase inicial

da passagem do tráfego e NrMax que representa as misturas com 2% de vazios e que

podem apresentar problemas de rodeiras.
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No Quadro 3.2 indicam-se os números de rotações adoptados em função do número

acumulado de eixos padrão de 80 kN considerado em dimensionamento (N80).

Quadro 3.2 – Número de rotações para os três níveis de compactação

N80 (106) Nrini Nrdim Nrmáx

< 0,3 6 50 75

0,3 a 3,0 7 75 115

3,0 a 30 8 100 160

> 30 9 125 205

Os provetes são moldados com a PCG e determinam-se o teor de vazios (Vv), vazios na

mistura de agregado (VMA), grau de saturação de betume (Sb) e razão filer/betume

seleccionando-se a composição de base com percentagem de betume estimada (pbest)

mais adequada em função dos limites indicados no Quadro 3.3.

Quadro 3.3 – Limites especificados para as misturas compactadas na PCG

N80
(106)

GC – Grau de
compactação exigido

(%Bt)

VMA mínimo (%)

Sb (%)
Relação
ponderal

filer/betume
Máxima dimensão do agregado (mm)

Nrini Nrdim Nrmáx 37,5 25,0 19,0 12,5 9,5

< 0,3 ≤ 90,5

96 ≤ 98 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

70 - 80
0,6 - 1,2

ou

0,8 - 1,6

0,3 a 3,0 ≤ 90,5 65 - 78

3,0 a 30
≤ 89,0 65 - 75

> 30

De seguida procede-se à execução de três misturas com as seguintes percentagens de

betume: pbest, pbest - 0,5% e pbest + 0,5%. Moldam-se provetes para as três misturas e

em função dos dados obtidos, selecciona-se a composição de base que melhor verificar

os critérios especificados. Para terminar a validação da composição de base, convém

avaliar a sensibilidade à presença de água da mistura, determinando, por exemplo, a

resistência conservada de acordo com a norma militar americana MIL-STD-620A ou a

EN 12697-12.
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3.2.3 Método Francês

Nos últimos 40 anos em França têm-se desenvolvido métodos próprios de formulação

de misturas betuminosas. O método Francês tem a sua origem nos anos 1950, na época

de reconstrução depois da segunda guerra mundial. Em 1951 tinha-se importado a

tecnologia das misturas densas dos estados Unidos, e começava a importação massiva

de maquinaria americana com meios mecânicos e de alto rendimento para construção de

estradas. Nesta altura a formulação era baseada no ensaio de Marshall e a resistência à

água determinava-se pelo ensaio de Duriez. Este método dava resultados aceitáveis até

que, em consequência de um rigoroso inverno (1963) e do tráfego pesado crescente, em

Março no período de degelo houve graves danos nas estradas Francesas, havendo

necessidade de reabilitar grande parte das principais vias do país.

Em 1952, tinha sido criada uma rede de 11 laboratórios regionais, cujo trabalho se

centrava nas directivas definidas pelo Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

(LCPC), que ao tentarem compreender as causas dos problemas surgidos em 1963,

tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de um novo método de formulação.

Verificava-se que a formulação existente era pouco adequada ao tráfego crescente,

juntamente com as misturas densas muito abertas (com 12% de vazios) que traziam

dificuldades na compactação e como consequência, não permitiam impermeabilizar o

pavimento.

A importância da compactação das misturas betuminosas foi rapidamente destacada e

em 1965, desenvolvia-se um novo método de formulação com comportamento e

compactação melhorados. Este permitiu mais tarde, o desenvolvimento do que agora é

considerada a principal ferramenta de base da formulação de misturas betuminosas

francesas: a prensa giratória (Presse à Cisaillement Giratoire, PCG).

Em consequência do contexto histórico que se acabou de descrever, generalizaram-se

algumas propriedades das misturas betuminosas francesas, tais como:

 O uso do conceito do módulo de riqueza de betume;

 A utilização da PCG como equipamento de base da formulação;

 A medida directa das propriedades mecânicas usadas para a formulação.
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O conceito de módulo de riqueza de betume vem dos estudos realizados por Marius

Duriez em que a sua primeira observação foi que numa mistura betuminosa o ligante

apenas tem de envolver os agregados e não preencher os vazios entre eles. Assim, o

conteúdo de ligante (p) de uma mistura calcula-se conhecendo o módulo de riqueza

óptimo (K) para o tipo de mistura, a partir da superfície específica dos agregados (Se),

com um factor de correcção (α) que tem em conta a massa volúmica dos agregados (ρr).= × × √ (3.3)

Onde:

K – Módulo de riqueza, que varia entre 2,5 e 3,8;= 2,65 ;
= 0,25 + 2,3 + 12 + 135100

Com:

G – Proporção ponderal dos elemento de tamanho superior a 6,3 mm;

S – Proporção ponderal dos elemento de tamanho entre 0,315 e 6,3 mm;

s – Proporção ponderal dos elemento de tamanho entre 0,075 e 0,315 mm;

f – Proporção ponderal dos elemento de tamanho inferior a 0,075 mm.

Inicialmente, a PCG tinha apenas como objectivo fabricar provetes de misturas

betuminosas com densidades mais realistas e mais aproximadas às de obra do que as

obtidas pelo compactador de impacto de Marshall (Lesueur, 2005). A partir do ano de

1972 descobriu-se que a PCG permitia também estudar a estabilidade de uma mistura.

Actualmente, a PCG utiliza-se como equipamento de caracterização e sobretudo de

formulação de misturas betuminosas estando normalizado pela norma AFNOR – NF

P98-252 (1999).

O ensaio para determinação dos parâmetros volumétricos da mistura é realizado na PCG

e consiste em compactar a mistura na qual se aplica uma pressão axial estática de 600

kPa sobre provetes cilíndricos de 160 mm de diâmetro e 150 mm de altura (Lesueur,

2005). O molde gira com um ângulo de 1º em relação à vertical com uma rotação de 30

rpm, simulando a compactação exercida pelo rolo compactador. A evolução da altura é
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registada e transformada em percentagem de vazios em função do número de rotações.

O princípio de compactação com a PCG é apresentado na Figura 3.6, onde hmin é a

altura mínima da amostra para o volume de vazios de 0%, h é a altura do provete após n

rotações, F é a força axial constante que se aplica ao provete, Fc a força de corte e  é o

ângulo de corte.

Figura 3.6 – Princípio de compactação com a PCG (Fontes, 2009)

A PCG utiliza-se como ensaio básico de formulação de uma mistura betuminosa. Por

ser um ensaio muito rápido é possível aceitar ou rejeitar a granulometria que se pretende

utilizar numa mistura. A primeira etapa é verificar a percentagem de vazios mínima que

se encontra recomendada nas especificações dependendo do tipo e espessura da camada,

obtida após 10 rotações (abaixo da qual a estabilidade da mistura não é satisfatória).

Caso a mistura não verifique a percentagem de vazios mínima, tem de adaptar-se a

granulometria até cumprir os requisitos. Caso a mistura verifique, a mistura é avaliada

através de ensaios de desempenho, onde são medidas propriedades mecânicas das

misturas que se vão aplicar em obra (ensaio de imersão-compressão, ensaio de pista,

módulo de rigidez e fadiga) para confirmar se a mistura está correcta.

Há que destacar alguns dados importantes relativos às condições em que decorrem os

ensaios. O módulo de rigidez pode ser medido de forma dinâmica a 15 ºC e 10 Hz de

acordo com a norma NF P98-260-2 ou em tracção directa a 15 ºC e 0,02 s pela norma

NF P98-260-1. A temperatura de 15 ºC corresponde à temperatura média anual. A

resistência à fadiga é avaliada a 10 ºC e 25 Hz de acordo com a norma NF P98-261-1. A

sensibilidade à água é avaliada através do método de Duriez (NF P 98-251-1). Neste

ensaio, metade dos provetes são imersos em água a 15 ºC durante 7 dias e a outra
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metade são ensaiados secos. Posteriormente, submetem-se os provetes a ensaios de

compressão simples obtendo-se valores de resistência após imersão (r) e resistência a

seco (R).

3.2.4 Método do Reino Unido

No Reino Unido a formulação de misturas betuminosas de granulometria contínua tem

sido efectuada com base em receitas, de acordo com a norma BS 4987. Os fusos

granulométricos e as percentagens de betume encontram-se especificados em função da

dimensão máxima do agregado e natureza dos materiais granulares utilizados, sendo

depois fixada em obra a baridade de referência da mistura, com base em estudos

efectuados em trechos experimentais. As excepções são uma versão do método de

Marshall e de um método racional desenvolvido na Universidade de Nottigham.

A partir de certa altura passou a considerar-se importante que as misturas fossem

duráveis e económicas, surgindo assim a norma BS 594, que veio introduzir a opção da

utilização da metodologia Marshall. Com esta metodologia era possível estimar o

conteúdo óptimo de betume das misturas assim como optimizar algumas propriedades

da mistura, resultando 3 gráficos deste estudo: estabilidade, baridade da mistura

compactada e densidade dos agregados compactados.

Desde então, diversas normas foram elaboradas onde foram introduzidas algumas

modificações, essencialmente ao nível do método de Marshall, como é exemplo a

norma BS 598. Este método foi desenvolvido no Reino Unido e aplica-se mesmo a

misturas com agregados de dimensões superiores a 25 mm. Consiste na preparação de

três provetes para cada percentagem de betume, com um mínimo de cinco percentagens

a estudar em intervalos de 0,5%. O valor médio a estudar é determinado em função da

quantidade de agregados retidos no peneiro ASTM nº8 (2,36 mm). A compactação

efectua-se no compactador Marshall, com 50 ou 75 pancadas de acordo com o tráfego

previsto. Deste ensaio resultam quatro gráficos: estabilidade (carga de rotura),

deformação (na rotura), baridade da mistura compactada e massa volúmica dos

agregados compactados em função da percentagem de betume. A percentagem óptima é

determinada como sendo o valor médio das percentagens correspondentes à máxima
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estabilidade, máxima baridade da mistura compactada e máxima massa volúmica dos

agregados compactados. É acrescido um valor empírico que é dado na norma em função

da quantidade de agregados retidos no peneiro ASTM nº 8 contidos na mistura

betuminosa.

A aceitação do valor óptimo assim definido está condicionada apenas ao cumprimento

de critérios de resistência e de deformação máxima em função do tráfego previsto, não

sendo aplicados critérios volumétricos. Como se referiu na descrição do método de

Marshall este método inglês teve o mérito de introduzir restrições à carga de rotura

máxima.

Na Universidade de Nottingham foi desenvolvido um método de formulação com base

num equipamento denominado Nottingham Asphalt Tester (NAT). Trata-se de um

equipamento pneumático que permite avaliar as propriedades fundamentais das

misturas, nomeadamente, o módulo de rigidez e a resistência à fadiga, através dos

ensaios de compressão diametral ou de tracção indirecta repetida e a resistência às

deformações permanentes, através dos ensaios de compressão directa ou o ensaio

estático de fluência. Os valores das propriedades mecânicas devem respeitar os valores

especificados. A aquisição de dados é feita por computador.

Este método tem por base a curva granulométrica dos agregados, a percentagem de

betume e o grau de compactação da mistura betuminosa. Assim, os agregados são

caracterizados através da determinação das suas propriedades físicas. As curvas

granulométricas são estabelecidas com base numa versão modificada da curva da

máxima densidade de Fuller, preparando-se provetes com diferentes percentagens de

betume e diferentes energias de compactação. A compactação é efectuada com o

martelo vibrador, utilizando-se o conceito de Percentage Refusal Density (PRD) que

traduz uma percentagem de massa volúmica máxima acima da qual a mistura é

rejeitada. Assim para PRD correspondente a 100% virá o valor mínimo para o volume

de vazios e a máxima massa volúmica que a mistura poderá ter. Determinam-se

algumas propriedades volumétricas, tais como, o volume de vazios, vazios na mistura

de agregados e o grau de saturação de betume, de forma a verificar quais as misturas

que cumprem os valores especificados.
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Posteriormente, procede-se à caracterização mecânica das misturas aprovadas, através

da utilização do equipamento NAT. Nesta fase, determina-se o módulo de rigidez e a

resistência à fadiga da mistura através dos ensaios de compressão simples com

carregamento constante no tempo (fluência). A resistência às deformações permanentes

determina-se através dos ensaios de compressão simples com carregamento repetido.

3.2.5 Método Espanhol

Em Espanha, a formulação de misturas betuminosas recicladas a quente (MBRQ) só é

considerada para taxas de reciclagem superiores a 10%. Para valores de incorporação de

misturas betuminosas recuperadas inferiores a 10%, a formulação utilizada é igual à das

misturas tradicionais. Para taxas de reciclagem superiores a 10% a metodologia é

baseada em três fases distintas: a caracterização dos materiais (mistura betuminosa

recuperada e agregados novos), o estabelecimento da composição de base e a fórmula

para execução.

Uma vez caracterizada a granulometria dos agregados naturais e da mistura betuminosa

recuperada após extracção do betume deve verificar-se se a granulometria combinada

do conjunto, de acordo com a taxa de reciclagem (TR), se encontra dentro do fuso

escolhido.

A dosificação do ligante, ou seja, a quantidade de ligante final da mistura reciclada deve

ter em conta a quantidade de ligante envelhecido presente na mistura betuminosa

recuperada (Lorenzo, 2002). Para se calcular a quantidade de ligante envelhecido da

mistura final reciclada deve fazer-se a seguinte proporção:

% ligante envelhecido na mistura reciclada =
pbMBR × TR

100
(3.4)

Onde:

pbMBR – Percentagem de betume da mistura betuminosa recuperada (%);

TR – Percentagem de mistura betuminosa recuperada incorporada na mistura reciclada.

A quantidade de betume total teórico da mistura reciclada (pbR) pode determinar-se a

partir da relação filer/betume (Rfb) que vem preconizada na normativa e do conteúdo
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real de filer na mistura reciclada, aqui interpretado como a percentagem de material

passado no peneiro n.º 200 (p200), como se apresenta na seguinte expressão:

pbR =
p200

Rfb + p200
(3.5)

A percentagem de betume novo a adicionar à mistura vai, deste modo, ser igual à

percentagem de betume que deveria ter a mistura reciclada subtraindo-lhe a quantidade

de betume envelhecido que está presente na mistura betuminosa recuperada, como se

resume na expressão seguinte:

pbN = pbR -
pb × TR100 (3.6)

Substituindo a expressão (3.5) em (3.6), obtém-se a expressão (3.7) para a percentagem

total de betume novo e/ou rejuvenescedor.

pbN =
p200

Rfb + p200
-

pb × TR100 (3.7)

Posteriormente, são escolhidas as percentagens de betume a estudar através do método

Marshall (NLT 159): percentagem total de betume novo (pbN) com mais dois valores

acima (+0,5% e +1,0%) e dois valores abaixo (-0,5% e -1,0%). No final, determina-se a

percentagem óptima de betume, de acordo com os critérios referidos nas especificações

espanholas, nomeadamente no PG-3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes).

De seguida é necessário assegurar a resistência à acção da água, através do ensaio de

sensibilidade à água (UNE-RN 12697-12) onde se compara a resistência à tracção

indirecta de provetes que estiveram submersos em água com a resistência à tracção

indirecta de provetes iguais mas que não estiveram em contacto com água. A resistência

à tracção indirecta deverá ser superior a 80% para camadas de base e intermédias ou

superior a 85% para camadas de desgaste.
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3.3 Métodos de formulação para misturas betuminosas a frio

Os métodos de formulação para as misturas betuminosas a frio, seguidos em diversos

países, consistem em primeiramente estabelecer a composição da mistura de agregados

para depois se determinar a proporção óptima dos materiais constituintes da mistura

(mistura de agregados, emulsão betuminosa, água e outros aditivos). A selecção dos

constituintes da mistura deve ser feita de forma a obter-se uma boa trabalhabilidade

durante o seu fabrico e aplicação, bem como uma adequada estabilidade e

comportamento mecânico durante a vida útil do pavimento (Antunes et al., 2000).

Os métodos de formulação consistem no seguimento de um conjunto de etapas (Asphalt

Institute, 1997; Batista, F., 2004):

(1) Seleccionar os agregados e realizar de ensaios de caracterização;

(2) Seleccionar o tipo de emulsão betuminosa e realizar ensaios de caracterização,

nomeadamente, teor em betume e dureza do betume residual;

(3) Avaliar a compatibilidade da emulsão betuminosa com a mistura de agregados

através de ensaios de envolvimento;

(4) Determinar a quantidade de água de “molhagem” necessária com vista a obter-se

um grau de recobrimento dos agregados satisfatório;

(5) Estimar a quantidade aproximada do conteúdo de emulsão betuminosa;

(6) Determinar a quantidade de água necessária para obter uma boa trabalhabilidade da

mistura assim como a optimização da compactação da camada;

(7) Realizar misturas com conteúdo variável de emulsão de forma a determinar o teor

em ligante necessário para a obtenção de características mecânicas e de

durabilidade adequadas.

A formulação de misturas betuminosas recicladas a frio segue o mesmo esquema que as

misturas apenas com agregados novos apresentada anteriormente, no entanto, deverá

ter-se especial atenção a alguns aspectos que estão directamente relacionados com a

variabilidade que é intrínseca às misturas betuminosas recuperadas, que neste caso terão

apenas origem no material fresado do pavimento a reabilitar. Deverão assim ter-se

alguns cuidados acrescidos relativamente às amostras utilizadas nos diversos estudos
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para que sejam representativas dos mesmos. Além disso, a granulometria do material

fresado depende em grande parte da máquina recicladora podendo haver necessidade de

ajustar a velocidade de avanço da mesma e/ou adicionar agregados novos como material

correctivo.

De acordo com estudos realizados dos vários métodos existentes para misturas

betuminosas densas a frio (Antunes et al, 2000; Batista, F. e Antunes, 2003 e Batista, F.,

2004) os três métodos mais utilizados são os seguintes:

 Método Marshall Modificado ou Método da Universidade de Illinois (EUA)

(Asphalt Institute MS-14, 1997);

 Método Espanhol (NLT-161/84 e NLT-162/84. Para as misturas a frio os

provetes são submetidos a uma cura acelerada (3 dias em estufa a 60ºC);

 Método das especificações Francesas AFNOR (NF P 98-121, 1993 e NF P 98-

251-4, 1992).

Nos diferentes métodos de formulação realizam-se ensaios de “imersão-compressão”

tendo em vista a caracterização mecânica das misturas betuminosas e a selecção do

conteúdo de emulsão betuminosa mais indicado. No entanto, a organização do estudo de

formulação, a metodologia de preparação dos provetes, a sua cura e acondicionamento,

assim como os ensaios realizados, apresentam algumas diferenças.

3.3.1 Método Marshall Modificado ou Método da Universidade de Illinois

No método Marshall modificado o estudo inicia-se com a determinação da

granulometria da mistura após extracção do betume para avaliar a eventual necessidade

de a melhorar, procurando obter um esqueleto mineral satisfatório, com uma

granulometria contínua e uma porosidade adequada. De seguida, determina-se o teor em

água óptimo para garantir um adequado recobrimento dos agregados. Após a obtenção

deste valor, estima-se a percentagem de betume total da mistura final reciclada (PbR)

com recurso a fórmulas empíricas, por exemplo (AI, 1997):

Pb = (0,05 × A + 0,1 × B + 0,5 × C) × (0,7) (3.8)
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Onde:

PbR – percentagem de betume total da mistura final reciclada;

A – percentagem de agregados retidos no peneiro 2,36 mm;

B – percentagem de agregados que passa no peneiro 2,36 mm e fica retido no peneiro

0,075 mm;

C – percentagem de agregados que passa o peneiro 0,075 mm.

À percentagem estimada como percentagem de betume total da mistura final reciclada

(PbR) deverá subtrair-se a percentagem de betume envelhecido contido nas misturas

betuminosas recuperadas, de acordo com a taxa de reciclagem (TR) incorporada na

mistura reciclada, como se indica na expressão seguinte, resultando desta forma a

percentagem de betume novo a adicionar à mistura reciclada (PBN):

PbN = pbR -
Pb × TR100

A quantidade de emulsão a adicionar à mistura reciclada (E) é determinada de acordo

com o teor de betume da emulsão utilizada (X), pela expressão seguinte:

E =
PbX (3.9)

Onde:

E – conteúdo de emulsão a adicionar na mistura reciclada;

PbN – percentagem de betume novo a adicionar à mistura reciclada;

X – teor em betume da emulsão betuminosa.

Usando a percentagem de emulsão (E), fazem-se diferentes misturas variando o

conteúdo de água e moldando provetes com o compactador Marshall. A emulsão é

adicionada após se misturarem os agregados com a água durante 2 a 3 minutos. A

mistura não deve apresentar escorrência e o recobrimento dos agregados deve ser

superior a 50%.

No que diz respeito à cura dos provetes esta é efectuada mantendo os provetes 1 dia no

molde à temperatura ambiente e 1 dia ao ar a 38 ºC.
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A determinação do teor óptimo em líquidos para compactação faz-se através do ensaio

de compressão no estabilómetro Marshall a uma velocidade de 50,8 mm/min.

Posteriormente, procede-se à análise da variação das respectivas baridades e forças de

rotura Marshall, em função do teor em água de compactação.

3.3.2 Método Espanhol

O método Espanhol, baseia-se nas normas espanholas NLT 161/84 e NLT 162/84 que,

tendo sido desenvolvidas para misturas a quente, foram adaptadas de forma a ter em

conta as especificidades das misturas a frio. Neste método, à semelhança do método

Marshall modificado o estudo inicia-se com a determinação da granulometria da

mistura após extracção do betume para avaliar a eventual necessidade de a melhorar,

procurando obter um esqueleto mineral satisfatório, com uma granulometria contínua e

uma porosidade adequada. De seguida, determina-se o teor em água óptimo para

garantir um adequado recobrimento dos agregados.

O teor em líquidos óptimo para compactação, no método Espanhol é efectuado com

recurso ao ensaio Proctor Modificado sobre a mistura de agregados.

Após determinados estes parâmetros, são moldados provetes através de compactação

estática de duplo efeito, fazendo-se variar até dois valores percentuais acima e abaixo

(com diferenças de 0,5%) o valor do conteúdo de Emulsão (E). Para a cura destas

misturas, Fernández del Campo (1998) propõe que após a preparação dos provetes

segundo a norma NLT161/84 sejam submetidos a uma cura acelerada (1 dia ao ar à

temperatura ambiente e 3 dias em estufa a 60 ºC).

No que concerne ao ensaio de imersão-compressão realizados segundo a norma

espanhola NLT162/84 são efectuados com compressão simples com uma velocidade de

aplicação de carga de 5,08 mm/min. Os resultados deste ensaio permitem a

determinação da percentagem óptima de betume residual através da optimização de

alguns parâmetros: a estabilidade sem imersão, a resistência conservada (quociente

entre a estabilidade após imersão e a estabilidade a seco), a baridade e a porosidade.
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3.3.3 Método das especificações francesas AFNOR

A abordagem utilizada no método das especificações francesas reside na fixação prévia

do teor de betume residual da mistura, obedecendo a valores mínimos preconizados em

função do tipo de camada a que esta se destina e da granulometria dos agregados.

Posteriormente, determina-se o teor óptimo em líquidos com base nos resultados de

ensaios de imersão-compressão.

3.3.4 Resumo dos métodos de formulação para as misturas betuminosas a frio

As principais diferenças relativas aos ensaios de imersão-compressão utilizados nos

diferentes métodos de formulação encontram-se resumidas no Quadro 3.4.

Segundo estudos desenvolvidos por Batista, F. (2004), a pressão de compactação dos

provetes preconizada pelo Método Espanhol (21 MPa) revelou-se excessiva obtendo-se

resultados de baridades muito superiores aos valores obtidos em obra. De forma a obter

baridades em laboratório da ordem de grandeza das obtidas em obra, são sugeridas

pressões de compactação inferiores a 10 MPa. Assim, no que concerne ao estudo

experimental realizado e apresentado nos capítulos 5 e 6 deste trabalho, a pressão de

compactação que se utilizou foi de 8 MPa, por ser este o valor recomendado pelos

autores.

Em Portugal, a metodologia utilizada na formulação de misturas a frio encontra-se

descrita no caderno de encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009) sendo

semelhante à utilizada em Espanha. Os ensaios de imersão-compressão são realizados

de acordo com as normas ASTM D1074 e ASTM D1075, nas quais se baseiam as

normas espanholas NLT161/84 e NLT162/84. Os provetes são moldados com

compressão estática de duplo efeito, curados 2 horas no molde à temperatura ambiente,

1 dia ao ar à temperatura ambiente e 3 dias em estufa a 60 ºC.
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Quadro 3.4 – Métodos de ensaio de imersão-compressão (Batista, F., 2004)

Ensaio de
Imersão-
compressão

Método Marshall
Modificado Método Espanhol (1) Método AFNOR

Dimensão dos
provetes

Φ=101,1 mm
h≈76 mm

Φ=101,1 mm
h≈174 mm

Φ=120 mm
h=270 mm

Moldagem
Compactação Marshall
(50 pancadas em cada
topo)

Estática de duplo efeito
t=2 a 3min:p=0 a 21 MPa
t=2 min: p cte=21 MPa

Estática de duplo efeito
t=1 min:p=0 a 10,6 MPa
t=5 min: p=10,6 MPa

Cura
1 dia no molde à
temperatura ambiente
1 dia ao ar, a 38 ºC

2 h no molde à temp.
ambiente
1 dia ao ar, à temp.
ambiente
3 dias ao ar, a 60 ºC

1 dia no molde à temp.
ambiente
7 dias ao ar, a 18 ºC e a
50% de HR

C
on

di
ci

on
am

en
to

do
s p

ro
ve

te
s Sem

imersão (ensaio) 24 h em estufa a 25 ºC
2 h em água a 25 ºC

7 dias ao ar, a 18 ºC e a
50% de HR

Com
imersão

1 h no vácuo
1 h em água, a 22 ºC

24 h em água a 60 ºC
2 h ao ar, à temp. ambiente
2 h em água a 25 ºC

7 dias em água a 18 ºC

Ensaio de rotura
(Resistência
Mecânica)

Compressão no
estabilómetro “Marshall”
(v=50,8 mm/min)

Compressão simples
(v=5,08 mm/min)

Compressão simples
(v=1 mm/s)

(1) O condicionamento dos provetes corresponde ao procedimento nº2 da norma espanhola NLT 162/84
Φ – diâmetro interior dos moldes;
h – altura dos moldes;
t – tempo de carga;
p – pressão de compactação;
v – velocidade de deformação durante a compressão.

O ensaio de rotura é feito com compressão simples com aplicação de carga a uma

velocidade de 5,08 mm/min a dois grupos de provetes com acondicionamentos

distintos: O grupo de provetes “a seco” o acondicionamento é feito durante 4 dias ao ar

a 25 ºC e 2 horas em água a 25 ºC. O grupo de provetes “imerso” o acondicionamento é

feito durante 4 dias em água a 50 ºC e 2 horas ao ar à temperatura ambiente, seguido de

mais um período de 2 horas em água a 25 ºC. Os valores mínimos preconizados no

Caderno de Encargos (EP, 2009) para os ensaios de imersão-compressão para as

misturas betuminosas a frio são os apresentados no Quadro 3.5.
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Quadro 3.5 – Requisitos/Propriedades do ensaio de imersão-compressão da mistura
betuminosa a frio (EP, 2009)

Requisitos/Propriedades Unidades Limites

Resistência à compressão simples, a seco
(Rseco)

kN ≥ 10

Índice de Resistência Conservada
(Rim.água/Rseco)x100 % ≥ 80

Percentagem de betume residual mínima % ≥ 3

Para melhorar os métodos de formulação, adequando-os às novas exigências de tráfego,

condições climáticas e estruturais é essencial o conhecimento do comportamento das

misturas betuminosas. Assim, no capítulo seguinte, descrevem-se os principais ensaios

de laboratório e in situ para caracterização do desempenho das misturas betuminosas.
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CAPÍTULO 4

CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO

DAS MISTURAS BETUMINOSAS
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CAPÍTULO 4

CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DAS

MISTURAS BETUMINOSAS

4.1 Introdução

Os mecanismos mais frequentes de degradação de pavimentos flexíveis, associados à

acção do tráfego, são o fendilhamento por fadiga nas camadas betuminosas e a

acumulação de deformações permanentes nas camadas do pavimento e no solo de

fundação.

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado o desenvolvimento de vários métodos de

ensaio e, nalguns casos, diferentes tipos de equipamentos, para estudar o

comportamento das misturas betuminosas utilizadas em pavimentos rodoviários.

Apresenta-se seguidamente uma descrição sucinta dos ensaios de laboratório mais

divulgados para caracterização do módulo de rigidez e resistência à fadiga e para

caracterização da resistência à deformação permanente. Insere-se ainda neste capítulo, a

descrição do ensaio de caracterização estrutural não destrutivo in sito, deflectómetro de
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impacto. Os ensaios utilizados na realização da parte experimental deste trabalho serão

posteriormente referidos com mais detalhe.

4.2 Caracterização do módulo de rigidez e do comportamento à fadiga

O fendilhamento por fadiga das camadas betuminosas resulta da perda de resistência do

material que ocorre pela repetição de ciclos de carga-descarga, induzidos pela passagem

dos rodados dos veículos.

A caracterização das misturas betuminosas quanto ao módulo de rigidez e quanto à sua

resistência à fadiga é, geralmente, efectuada com recurso ao mesmo tipo de ensaios

laboratoriais. Para a determinação do módulo de rigidez podem aplicar-se cargas

estáticas ou repetidas, sendo as últimas as mais indicadas pelo facto de melhor

simularem o efeito do tráfego nas misturas betuminosas, instalando nos provetes estados

de tensão idênticos aos que se verificam “in situ”, possibilitando ainda a avaliação do

comportamento das misturas à fadiga.

Os ensaios de avaliação das características de rigidez e de resistência à fadiga podem

dividir-se em três grupos: ensaios de flexão, ensaios de tracção-compressão e ensaios de

corte (Baptista, A., 2006). As normas europeias EN 12697-26, Bituminous mixtures -

Test methods for hot mix asphalt – Part 26: Stiffnes e a EN 12697-24, Bituminous

mixtures - Test Methods for hot mix asphalt – Part 24: Resistance to fatigue, descrevem

os principais tipos de ensaios, resumidos no Quadro 4.1.
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Quadro 4.1 – Principais tipos de ensaios de avaliação do módulo de rigidez
e da resistência à fadiga

Tipo de ensaio Tipo de provete Designação Esquema de ensaio

Ensaio de flexão
em dois pontos

Prismático
trapezoidal

2PB-TR (two-point bending test
on trapezoidal specimens)

Ensaio de flexão
em dois pontos

Prismático
rectangular

(vigas)

2PB-PR (two-point bending test
on prismatic shaped specimen)

Ensaio de flexão
em três pontos

Prismático
rectangula

(vigas)

3PB-PR (three-point bending test
on prismatic shaped specimen)

Ensaio de flexão
em quatro

pontos

Prismático
rectangular

(vigas)

4PB-PR (four-point bending test
on prismatic shaped specimens)

Ensaio de
tracção

indirecta
ou

compressão
diametral

Cilíndrico IT-CY (Indirect tensile test on
cylindrical shaped specimens)

4.2.1 Ensaio de flexão em dois pontos

No ensaio de flexão em dois pontos usam-se provetes prismáticos trapezoidais ou

rectangulares (vigas). No ensaio de flexão em dois pontos (um ponto de carga e um

ponto de apoio) a carga é aplicada em consola sobre os provetes trapezoidais (2PB-TR,

two-point bending test on trapezoidal specimens) ou sobre vigas (2PB-PR, two-point

bending test on prismatic shaped specimens). O ensaio de flexão em provete trapezoidal

em consola é muito utilizado em França e na Bélgica. O equipamento de ensaio é

constituído por um sistema eléctrico, de aplicação de cargas na extremidade livre do

provete trapezoidal em consola, registando a força aplicada e o deslocamento sofrido

pela mesma extremidade através de um transdutor de deslocamentos e o número de

ciclos de carga aplicados. A forma e dimensões do provete (Figura 4.1 e Quadro 4.2)
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foram fixadas de modo a afastar da base do provete a secção de tensões transversais

máximas, impondo a rotura numa secção distinta da base correspondente à fixação do

provete.

Figura 4.1 – Forma do provete (adaptado da EN 12697-26)

Quadro 4.2 – Dimensões mínimas do provete (adaptado da EN 12697-26)

Dimensões do
provete

Provete
prismático Provete Trapezoidal

mm D ≤ 14mm D ≤ 14mm D ≤ 22mm D ≥ 22mm

B 40 56 70 75

b 40 25 25 30

e 40 25 25 35

h 120 250 250 250

Este tipo de ensaio permite a inversão do sentido do carregamento, realizando a

recuperação da deformação do provete entre carregamentos sucessivos, uma vez que o

dispositivo de aplicação de cargas é fixo à superfície de topo do provete. No entanto,

como desvantagens deste ensaio, verifica-se a dificuldade na preparação dos provetes,

dada a não ortogonalidade das faces laterais relativamente às bases e a reduzidas

dimensões da secção transversal menor, verificando-se uma maior dispersão nos

resultados obtidos, comparativamente, com outros métodos de ensaio.

B – Largura da base;
b – Largura da extremidade livre;
e – Espessura;
h – Altura.
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4.2.2 Ensaio de flexão em três pontos

O ensaio de flexão em três pontos (dois pontos de apoio e um ponto de carga), com

carregamento central das vigas simplesmente apoiadas (3PB-PR, three-point bending

test on prismatic shaped specimens) também se encontra descrito na norma EN 12697-

24. Este ensaio apenas pode ser utilizado em misturas betuminosas com dimensão

máxima do agregado de 22 mm sendo previstas dimensões dos provetes de 300×50×50

mm3. Aquando da realização do ensaio, a tensão máxima de tracção verifica-se na

secção do provete localizada sob a carga aplicada. A existência de uma imperfeição

numa outra secção do provete pode levar a que a rotura não ocorra na secção de tracção

máxima.

4.2.3 Ensaio de flexão em quatro pontos

O ensaio de flexão simples em quatro pontos (dois pontos de apoio e dois pontos de

carga), com carregamento em dois pontos das vigas simplesmente apoiadas (4PB-PR,

four-point bending test on prismatic shaped specimens) é o ensaio mais utilizado em

Portugal. Para este, a norma recomenda que as dimensões da secção das vigas (b e h)

sejam no mínimo iguais ao triplo da dimensão máxima do agregado e que a distância

entre os apoios (L) seja igual a cerca de seis vezes o maior dos valores de b e h.

O ensaio consiste na aplicação de um carregamento sinusoidal repetido, através de um

sistema que agarra o provete, sendo permitida a inversão do sentido da carga e,

consequentemente, recuperando-se a deformação produzida pelos sucessivos

carregamentos (Figura 4.2). A deformação máxima sofrida pelo provete é medida por

um transdutor do tipo LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) que fica

localizado a meio vão da viga permitindo obter, através da teoria da elasticidade, a

determinação da extensão máxima de tracção instalada na secção transversal a meio

vão.
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1- Aplicação da carga;
2- Reacção;
3- Provete;
4- Fixadores do provete;

5- Flexão;
6- Regresso à posição original;
7- Rotação e translação livre.

Figura 4.2 – Princípios básicos do ensaio 4PB-PR (adaptado da EN 12697-26)

As tensões de tracção máximas são geradas ao longo de cerca de um terço da extensão

do provete, sendo mais provável que a rotura deste ocorra numa destas secções de

tensão máxima de tracção. Apresenta-se na Figura 4.3 o equipamento instalado nos

Laboratórios de Engenharia Civil na UBI para realização deste ensaio. O ensaio permite

avaliar as características de rigidez e de resistência à fadiga.

Figura 4.3 – Equipamento para ensaio de flexão de vigas em 4 pontos (UBI)
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4.2.4 Ensaio de compressão diametral ou de tracção indirecta

O ensaio de compressão diametral ou de tracção indirecta (IT-CY, Indirect tensile test

on cylindrical shaped specimens), realizado de acordo com a EN 12697-26, é

constituído por um sistema de aplicação de cargas com funcionamento hidráulico ou

pneumático, uma célula de carga, que mede o valor da força aplicada numa das

geratrizes do provete cilíndrico e transdutores do tipo LVDT, localizados no plano

horizontal, perpendicularmente ao plano de carga, colocados de forma diametralmente

oposta.

Na Figura 4.4 apresenta-se o equipamento Nothingham Asphalt Tester (NAT). Os

principais componentes deste equipamento de ensaio, representados na Figura 4.5, são

um sistema de apoio do provete e dos transdutores, um sistema pneumático de

carregamento do provete, constituído por célula de carga, actuador e válvula, uma

câmara climatizada com controlo de temperatura, um sistema regulador de pressão e

reservatório de ar comprimido e uma interface digital de entrada de dados e saída de

resultados ligada a um computador.

Figura 4.4 – Ensaio de compressão diametral (UBI)

O sistema de carregamento do provete está no interior da câmara climatizada com

controlo de temperatura. As deformações do provete são medidas por dois transdutores



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

80 Marisa Dinis de Almeida

do tipo LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) colocados adequadamente

sobre o sistema de apoio.

(a) Estrutura de
montagem do LVDT

(b) Dispositivo de
alinhamento do LVDT

1- Actuador;
2- Estrutura de carga;
3- Célula de carga;
4- Placa de carga superior;
5- Provete;
6- LVDT;
7- Estrutura de montagem do LVDT;
8- Placa de carga inferior;
9- Dispositivo de alinhamento do

LVDT.

1- Ajuste do LVDT;
2- LVDT;
3- Estrutura de montagem

do LVDT;
4- Parafuso de fixação do

provete.

1- Calha para localização da
peça sujeita ao carregamento;

2- Barra para alinhamento do
LVDT;

3- Peças de ajuste da barra de
alinhamento;

4- Alavanca de libertação da
barra de alinhamento.

Figura 4.5 – Representação esquemática do equipamento para realização do ensaio de compressão
(adaptado da EN 12697-26)

A tracção no provete é gerada por aplicação de cargas repetidas no plano perpendicular

à direcção do carregamento e ao longo do plano diametral vertical. Este estado de

tensão induz a deformação (d) do provete, conforme se representa na Figura 4.6.
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Figura 4.6 – Carregamento e deformação (Neves e Correia, 2006)

Durante o ensaio, é registada a curva da deformação medida no provete, segundo a

direcção diametral perpendicular ao plano de actuação da carga e a curva

correspondente ao impulso da força. Estas curvas têm a forma que se representa na

Figura 4.7.

Figura 4.7 – Curvas da força e deformação (Neves e Correia, 2006)

O impulso da força é caracterizado pela amplitude (F) e pelo tempo de crescimento da

carga (RT) (tradução do termo inglês “rise time”). O tempo de crescimento da carga é o

período de tempo decorrido desde o instante inicial de aplicação da força até ao instante

em que se regista o respectivo valor máximo, estando relacionado com a frequência de

aplicação da carga. A diversa bibliografia recomenda que o tempo de crescimento da

carga seja um valor compreendido entre 120 e 125 milissegundos, correspondente a um
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carregamento sinusoidal com frequência de 2,5 Hz. A norma EN 12697-26 recomenda

um valor de 124 ± 4 milissegundos para o tempo de crescimento da carga.

Nestas condições de carregamento dos provetes, o módulo de rigidez (Sm) para cada

carga é calculado com base na Equação 1:

S = F × (ν + 0,27)(d × h) (4.1)
Onde:

F – Amplitude de carga (N);

d – Deformação total segundo a direcção diametral perpendicular ao plano de actuação

da carga (mm);

h – Espessura do provete (mm);

ν – Coeficiente de Poisson do provete = 0,35 (Para temperatura de ensaio de 20 ºC).

As dimensões dos provetes cilíndricos estão previstas na norma, com espessura entre 35

mm e 75 mm e diâmetros de 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm e 200 mm.

Segundo Teixeira (2000), esta metodologia apresenta diversas vantagens, tais como, a

facilidade de obtenção de provetes cilíndricos, quer por compactação em laboratório,

quer por carotagem in situ; a simplicidade da técnica de ensaio e interpretação de

resultados; o estado de tensão verificado do tipo bi-axial e a rotura do provete que

ocorre numa secção de tensões de tracção uniformes e máximas.

No entanto, apresenta também algumas desvantagens, principalmente quando usado na

avaliação da resistência à fadiga. Dado que o provete é sujeito a um carregamento

cíclico, verifica-se que quando lhe é aplicado o carregamento seguinte ainda não

recuperou totalmente da deformação imposta pelo carregamento anterior. Assim,

verifica-se uma acumulação da deformação com a aplicação cíclica de carga, resultando

na obtenção de deformações permanentes no provete, dificultando a interpretação dos

resultados. Quanto ao módulo de rigidez das misturas, obtido pelo ensaio de

compressão diametral, verifica-se que existe uma tendência para obter valores mais

elevados do que nos restantes ensaios (flexão e compressão axial).
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4.3 Caracterização da resistência à deformação permanente

As deformações permanentes à superfície do pavimento são resultantes do somatório

das deformações permanentes induzidas nas suas camadas e no solo de fundação, que se

traduzem no aparecimento de depressões longitudinais (cavados de rodeira) na zona de

passagem dos rodados e, por vezes, de elevações laterais contíguas (Batista, F., 2004).

A temperatura a usar no estudo do comportamento à deformação permanente das

misturas betuminosas é definida em função das condições climáticas do local da obra e

do tipo de betume usado na mistura. Freire (2002) desenvolveu um estudo sobre as

temperaturas adequadas para a execução de ensaios de caracterização do

comportamento às deformações permanentes de misturas betuminosas para camadas de

desgaste. Este estudo teve como referência a aplicação dos métodos de previsão de

temperaturas de serviço dos pavimentos a partir das temperaturas do ar, desenvolvidos

por Picado-Santos (1994) e as zonas climáticas consideradas foram as propostas por

Baptista, A. (1999) ilustradas na Figura 4.8.

Figura 4.8 – Zonas climáticas de Portugal Continental (Baptista, A. 1999)
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Assim, as temperaturas indicadas no Quadro 4.3 são as recomendadas a adoptar nos

ensaios para a caracterização do comportamento à deformação permanente de misturas

betuminosas, consoante a zona climática onde se aplicará o pavimento.

Quadro 4.3 – Temperaturas para avaliação da resistência à deformação permanente
em Portugal Continental (Freire, 2002)

Zona climática Temperatura

Zona quente 50 ºC

Zona média sul do Mondego e zona média norte do Mondego 45 ºC

Zona temperada 40 ºC

Segundo Freire (2002), existem vários ensaios laboratoriais para caracterizar a resposta

dos materiais betuminosos do ponto de vista da deformação permanente, sendo

divididos em três grupos principais: os ensaios “empíricos”, os ensaios “fundamentais”

e os ensaios de “simulação”.

4.3.1 Ensaios empíricos

No grupo dos ensaios “empíricos” os mais usuais são o ensaio Marshall, realizado

segundo a norma EN 12697-34 (Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt

- Part 34: Marshall test) e o ensaio Hveem pela norma ASTM D 1560 (Standard Test

Methods for Resistance to Deformation and Cohesion of Bituminous Mixtures by Means

of Hveem Apparatus). O principal objectivo do ensaio Marshall é o de quantificar a

resistência mecânica e a deformação sofrida por uma mistura betuminosa compactada

laboratorialmente, sob determinadas condições. No ensaio Hveem a interpretação dos

resultados assenta, essencialmente, na experiência de uma elevada quantidade de

resultados obtidos ao longo dos anos e na sua correlação com comportamentos

observados em pavimentos reais. Estes ensaios são utilizados na formulação de misturas

betuminosas.
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4.3.2 Ensaios fundamentais

No grupo dos ensaios “fundamentais” temos os ensaios de compressão (uniaxial ou

triaxial) com a aplicação de cargas estáticas ou repetidas, descritos na norma EN 12697-

25, Bituminous mixtures - Test Methods for Hot Mix Asphalt – Part 25: Cyclic

Compression test e os ensaios de corte descritos na norma AASHTO TP7-94 (Standard

test method for determining the permanent deformation and fatigue cracking

characteristics of hot mix asphalt (HMA) using the simple shear test (SST) device).

4.3.2.1 Ensaios de compressão

O ensaio de compressão uniaxial estático tem vindo a ser adoptado e implementado em

todo o mundo, dada a sua simplicidade na preparação dos provetes e facilidade de

execução, através da utilização de equipamento de ensaio pouco complexo e de baixo

custo. Os provetes têm, habitualmente, forma cilíndrica e são submetidos a uma carga e

temperatura constantes durante um determinado intervalo de tempo, gerando um estado

de compressão simples. A deformação do provete na direcção axial é medida em função

do tempo. Simultaneamente, a deformação radial do provete pode ser quantificada.

Normalmente, este ensaio é executado sem qualquer contenção lateral. Embora este

ensaio não seja o mais adequado para a simulação laboratorial dos efeitos da

densificação e das deformações provocadas pelo tráfego, permite a avaliação das várias

propriedades das misturas betuminosas.

Os ensaios de compressão uniaxial com aplicação de cargas repetidas são mais

adequados do que os estáticos, do ponto de vista da avaliação das deformações

permanentes. Este tipo de ensaios consiste na aplicação repetida de ciclos de carga e de

descarga sobre o provete, medindo-se as extensões verticais resultantes. Tendo em vista

a definição das condições de ensaio, para além do valor da carga máxima a aplicar ao

provete e da temperatura de ensaio, há ainda que fixar a forma de variação do

carregamento, o tempo de carga e o tempo de repouso entre as sucessivas aplicações de

carga, para simular a passagem dos veículos, bem como o modo como a tensão aplicada

varia ao longo do tempo (Freire 2002).
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Os ensaios de compressão triaxial consistem na aplicação de cargas axiais a provetes de

forma cilíndrica sujeitos a tensões de confinamento lateral. As tensões de confinamento

e as cargas axiais podem ser constantes (no caso dos ensaios estáticos) ou variarem

ciclicamente no tempo, através de aplicação de cargas repetidas (no caso dos ensaios

dinâmicos). Na norma EN 12697-25 são descritos três equipamentos distintos, que se

apresentam na Figura 4.9.

No equipamento do Tipo a), a tensão de confinamento é assegurada com água. As

placas de carregamento estão dentro da câmara e deste modo a tensão de confinamento

é aplicada a todo o provete, incluindo a direcção axial. No equipamento representado do

Tipo b), a tensão de confinamento é também realizada com água, no entanto, as placas

de carregamento estão no limite da câmara, pelo que a tensão de confinamento é

aplicada apenas na face lateral do provete. No caso do equipamento do Tipo c), a tensão

de confinamento é conseguida criando vácuo no interior do provete que se encontra

envolvido lateralmente por uma membrana e pelas placas de carregamento axial.

Tipo a)

1- Actuador tensão dinâmica
(desviante);

2- Câmara triaxial;
3- Provete;
4- Pressão de confinamento;
5- Compressor.

Tipo b)

1- Actuador tensão axial total;
2- Anel de confinamento;
3- Provete;
4- Pressão de confinamento (lateral);
5- Compressor.

Tipo c)

1- Actuador tensão dinâmica (desviante);
2- Anel de confinamento;
3- Provete (vácuo parcial);
4- Membrana de vácuo;
5- Bomba de vácuo.

Figura 4.9 – Diferentes equipamentos para realização de ensaio triaxial
de cargas repetidas (adaptado da EN 12697-25)

Os ensaios triaxiais com a aplicação de carregamento repetido permitem a quantificação

das propriedades dinâmicas dos materiais, em função da temperatura e da frequência de

aplicação das cargas. No caso particular da tensão de confinamento ser mantida

constante estamos perante um ensaio de compressão uniaxial com aplicação de cargas

repetidas, confinado.
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4.3.2.2 Ensaios de corte

A passagem dos veículos provoca tensões de compressão e tensões de corte nos

pavimentos, estando estas directamente relacionadas com as deformações permanentes

que ocorrem nas misturas betuminosas. Este tipo de ensaio está muito divulgado nos

EUA, no entanto, na Europa não é muito utilizado, não existindo nenhuma norma

europeia para a sua realização.

A norma AASHTO TP7-01 descreve vários ensaios de corte, o ensaio de corte com

varrimento de frequência a altura constante, o ensaio de corte simples a altura constante

e o ensaio de corte cíclico a altura constante, sendo este último o mais utilizado para

analisar o comportamento das misturas à deformação permanente.

O ensaio de corte cíclico a altura constante é um ensaio dinâmico, no qual os provetes

de forma cilíndrica são sujeitos a um carregamento sinusoidal com repouso sem que

sejam permitidas variações de volume. A tensão máxima aplicada é de 70 kPa, sendo o

tempo de carga de 0,1 s e o tempo de repouso de 0,6 s. Este tipo de carregamento simula

a passagem de um veículo pesado circulando à velocidade de 80 km/h (Freire, 2002).

4.3.3 Ensaios de simulação

No grupo dos ensaios de simulação temos os ensaios de simulação em pista de

laboratório e os ensaios de simulação em pista à escala real.

4.3.3.1 Ensaios de simulação em pista de laboratório

Os ensaios de simulação em pista de laboratório (“wheel tracking tests”) procuram

reproduzir as acções do tráfego através de passagens sucessivas de um rodado, para

avaliação do comportamento à deformação permanente de misturas betuminosas.

Este ensaio consiste em submeter um provete, normalmente prismático (em forma de

lajeta), a passagens sucessivas de uma roda, medindo-se periodicamente a deformação

vertical máxima produzida no mesmo. Os resultados obtidos dependem do número de
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passagens e da velocidade da roda, da pressão de contacto, da temperatura de ensaio e

da espessura da lajeta.

A Norma Europeia EN 12697-22 (Bituminous mixtures - Test methods for hot mix

asphalt - Part 22: Wheel tracking) contempla a utilização de dois tipos de

equipamentos, o equipamento de grandes dimensões (designado por “large-size

device”) e o equipamento de pequenas dimensões (designado por “small-size device”)

sendo especificados cinco modalidades distintas, sintetizadas no seguinte quadro.

Quadro 4.4 – Tipos de ensaios de simulação em pista de laboratório
previstos na norma EN12697-22 (Batista, F., 2004)

Tipo de
Equipamento

Grandes
Dimensões

Dimensões
Extra-grandes

Pequenas Dimensões

Provetes
Prismáticos

Provetes cilíndricos

Ao ar Em banho de água

Dimensões dos
provetes

500x180x50* mm3

ou
500x180x100* mm3

700x500x60* mm3 ≥260x300xe**

mm3

200 a 300 mm de diâmetro,
dependendo da dimensão da mesa;

e espessura e**

Largura do rasto
da roda 80±5 mm 110±5 mm w±1 mm com w=50±5 mm

Pressão do pneu 600±30 kPa 600±30 kPa n.a. (borracha maciça com espessura de 20±2 mm)

Curso da roda
no provete 410±5 mm 700±5 mm 230±10 mm

Carga aplicada 5 000 ±50 N 10 000 ±100 N 700 w ±10 N
50

Frequência de
carregamento
(ida e volta)

1,0±0,1 Hz 2,5±0,5 Hz 25±1,0 ciclos/60s

* Salvo outras indicações, que podem depender da máxima dimensão do agregado, da espessura da camada;
**Espessura nominal em função da espessura da camada e/ou da dimensão máxima do agregado.

Dentro do equipamento de pequenas dimensões distinguem-se ainda dois procedimentos

distintos (procedimento A e B) que diferem essencialmente, pelo ambiente em que

decorre o ensaio, ao ar ou em banho de água (apenas para o procedimento B) e pela

duração do ensaio. O ensaio, pelo procedimento A, termina quando se atingem os 1000

ciclos de carga ou o sulco atingir uma profundidade de 15 mm, enquanto pelo
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procedimento B, o ensaio termina quando se atingem 10 000 ciclos de carga aplicados

ou até que o sulco atinja uma profundidade de 20 mm. Considera-se que cada ciclo

corresponde a duas passagens da roda, ida e volta. O equipamento de pequenas

dimensões pelo procedimento A deriva, directamente, das normas já utilizadas na

Europa, nomeadamente em Inglaterra e Espanha.

O número de provetes necessários à realização do ensaio também varia consoante o

equipamento, como se resume no Quadro 4.5.

Quadro 4.5 – Número de provetes (adaptado da EN 12697-22)

Equipamento Número mínimo de provetes

Grandes ou Extra-grandes dimensões 2

Pequenas dimensões, Proc A, ao ar 6

Pequenas dimensões, Proc B, ao ar 2

Pequenas dimensões, Proc B, em água 2

Na Figura 4.10 apresenta-se o equipamento Wheel tracking, de pequenas dimensões

instalado nos Laboratórios de Engenharia Civil da UBI, que permite a execução de

ensaios através da norma europeia EN 12697-22, pelo procedimento A.

Figura 4.10 – Equipamento Wheel tracking (UBI)
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Na presente investigação, para além dos ensaios realizados na UBI, foram realizados no

LNEC ensaios de Wheel tracking por mais dois procedimentos distintos. Pelo

procedimento B, preconizado na norma europeia EN 12697-22 (Figura 4.11) e pelo

procedimento preconizado na norma de ensaio espanhola NLT 173/84.

Figura 4.11 – Equipamento duplo Wheel tracking (LNEC)

Após a colocação da lajeta no equipamento de ensaio, ajusta-se o centro desta e faz-se

uma leitura inicial da posição vertical da roda carregada (r0). Com um dispositivo de

medição automático de deslocamento LVDT, regista-se o desenvolvimento do sulco na

lajeta, à medida que se dá a passagem progressiva do pneu. Iniciado o ensaio, a cada

25±1 ciclos de carga faz-se uma leitura, que fica registada. No final, tem de subtrair-se a

todas as leituras efectuadas o valor da leitura inicial, r0.

Relativamente ao ensaio de pista realizado de acordo com a norma espanhola NLT

173/84, este é semelhante ao ensaio da norma EN 12697-22 de pequenas dimensões,

variando na dimensão das lajetas que neste caso têm 300x300x50 mm3. A roda é

constituída por uma borracha especial, com 2 cm de espessura e 5 cm de largura. A

frequência do movimento desta roda corresponde a 42±1 passagens por minuto, sendo a

pressão de contacto de 900 kN/m2 e o curso da roda na lajeta de 23±0,5 cm. A

deformação permanente, resultante na superfície da lajeta, é medida e registada sendo a

duração do ensaio de 120 minutos.
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4.3.3.2 Ensaios de simulação em pista à escala real

Os ensaios de simulação em pista à escala real existem nalguns países e foram

desenvolvidos para avaliar o desempenho dos pavimentos, assim como as degradações

associadas à passagem do tráfego. Permitem avaliar as propriedades mecânicas dos

materiais aplicados e a respectiva evolução ao longo do tempo, uma vez que os

processos adoptados na construção dos pavimentos e as acções aplicadas são

semelhantes às verificadas nos pavimentos em serviço.

Este tipo de ensaio tem como vantagens a obtenção de resultados num intervalo de

tempo substancialmente reduzido, quando comparado com a situação real observada nos

pavimentos em serviço. Relativamente às desvantagens, pode referir-se o elevado custo

e a manutenção dos equipamentos. Além disso, neste tipo de ensaios é avaliada a

capacidade da estrutura de suporte do pavimento, não se podendo intervir nos aspectos

que condicionam a degradação destes, como por exemplo, os efeitos do envelhecimento

dos materiais.

4.4 Avaliação estrutural dos pavimentos através de ensaios de carga

não destrutivos

Para que um pavimento cumpra a sua função de oferecer uma superfície de rolamento

livre e desempenada com adequadas condições de segurança, conforto e economia tem

de possuir uma suficiente capacidade de carga, isto é, tem de estar preparado para

suportar as acções devidas ao tráfego futuro. Assim, a estrutura de um pavimento pode

ter capacidade de carga suficiente para determinado tipo de tráfego futuro mas não ser

adequada para outro tráfego mais agressivo (Antunes, 1993).

A avaliação estrutural dos pavimentos pode ser efectuada segundo métodos destrutivos

e métodos não destrutivos. Os métodos não destrutivos apresentam inúmeras vantagens

relativamente aos destrutivos, sendo a mais evidente a não destruição do pavimento.
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Além disso, são mais rápidos permitindo uma avaliação mais completa do troço de

pavimento em estudo.

4.4.1 Deflectómetro de impacto

O deflectómetro de impacto (Falling Weight Deflectometer – FWD) é um dos

equipamentos com maior utilização em todo o mundo, para avaliação da capacidade

estrutural de um pavimento, através da medição da sua resposta a uma carga vertical de

impacto. Este equipamento permite a realização de ensaios não-destrutivos, simulando

as acções induzidas pela passagem dos veículos (60 a 80 km/h) e mede a resposta do

pavimento relativamente às deflexões (Antunes, 1993).

O deflectómetro de impacto foi o equipamento escolhido para realizar a caracterização

estrutural do pavimento do caso de estudo, apresentado no capítulo 5.

Este ensaio consiste na aplicação, à superfície do pavimento, de uma força de impulso

gerada pela queda de uma massa a uma determinada altura sobre um conjunto de

amortecedores e na medição das deflexões resultantes na referida superfície. O

equipamento aplica uma carga dinâmica, variando entre os 15 kN e os 250 kN. A

variação do peso e da altura de queda dão origem à aplicação das cargas referidas

anteriormente.

Para regular a altura de queda das massas, o equipamento dispõe de um sistema

hidráulico que permite elevar as massas a uma altura pré-definida pelo operador. A

deflexão produzida no pavimento é lida por 9 geofones ou transdutores de

deslocamentos (caso do equipamento do LNEC usado nesta investigação) colocados

num eixo de simetria do veículo, estando um dos geofones colocado no centro de

aplicação da carga e os restantes 8 a distâncias pré-definidas (Figura 4.12).
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Figura 4.12 – Princípio de ensaio do deflectómetro de impacto

O deflectómetro de impacto é geralmente atrelado a um veículo e posicionado no ponto

de ensaio. Posteriormente, a placa de ensaio é encostada à superfície do pavimento e a

massa é elevada à altura pretendida. O diâmetro da placa de ensaio varia de 30 cm a 45

cm, de acordo com a norma ASTM D 4694-96. A placa de 30cm de diâmetro é,

normalmente, utilizada em pavimentos rodoviários, enquanto em pavimentos

aeroportuários é utilizada a de 45 cm.

Toda a informação é enviada por cada um dos elementos de medida ao computador

instalado no veículo rebocador. É um equipamento com elevado rendimento, uma vez

que é comandado por um único operador. Os resultados são armazenados em ficheiros,

que podem ser processados mediante um programa informático capaz de qualificar as

características estruturais de cada uma das camadas constituintes do pavimento. A este

equipamento pode ter acoplada uma câmara digital na zona da placa de carga, para a

realização de imagens detalhada da zona do ensaio.

A medição da temperatura de ensaio é um parâmetro muito importante, essencialmente,

na avaliação de pavimentos flexíveis, já que quanto menor for a temperatura, menores

serão as deflexões registadas (Alves, 2007). Para se proceder a uma correcta

interpretação dos resultados para a análise do comportamento do pavimento, é

necessário o conhecimento do valor da temperatura de ensaio.
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O deflectómetro de impacto é um equipamento que apresenta uma grande versatilidade,

uma vez que através da variação da carga aplicada e do diâmetro da placa de carga, se

conseguem induzir solicitações adequadas, tanto para pavimentos rodoviários como

aeroportuários. A utilização deste equipamento permite avaliar as condições de

fundação, das camadas de base e sub-base (em fase de construção) e determinar o

comportamento estrutural do pavimento, nomeadamente, os módulos de rigidez das

várias camadas que o constituem. Desta forma, é possível verificar a conformidade dos

trabalhos efectuados com o estabelecido em projecto, tomando decisões relativamente à

aplicação de reforços em determinados locais.

Estudos efectuados por vários autores na Universidade de Illinois concluíram que o

deflectómetro de impacto é o equipamento que permite uma melhor simulação da

resposta do pavimento às solicitações induzidas pela passagem dos veículos (Antunes,

1993).

Quando se pretende estudar a capacidade de carga de determinado troço de estrada em

serviço, efectuam-se um considerável número de ensaios de carga em pontos

localizados ao longo das rodeiras externas para cada sentido de circulação, por serem

estes os alinhamentos em condições mais desfavoráveis (Antunes, 1993). Estas

condições mais adversas são determinadas pela maior proximidade entre as rodeiras e a

berma, ou seja, na descontinuidade longitudinal entre o pavimento e a berma não

pavimentada.

Com os valores apurados, procede-se à normalização dos mesmos, uma vez que existem

ligeiras variações na força aplicada em cada ponto. A normalização das deflexões é

realizada tendo em conta a força de impacto nominal seleccionada de 50 kN (no caso

em estudo) e é dada pela seguinte equação:

Dn = 50 × Dm

Fm
(μm) (4.2)

Onde:

Dn – Deflexão normalizada;

Dm – Deflexão medida;

Fm – Força medida.
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Um dos principais objectivos, visados com a realização de ensaios de carga não

destrutivos num determinado pavimento é a sua divisão em zonas de comportamento

estrutural homogéneo, que no final irão corresponder a zonas de diferentes capacidades

de carga (Antunes, 1993). O diferente comportamento estrutural do pavimento está

relacionado com as condições de fundação do mesmo, a data de construção do

pavimento, os materiais empregues, as obras efectuadas após entrada em serviço, o

tráfego a que está sujeito e as condições de drenagem.

A realização dos ensaios de carga com o deflectómetro de impacto permite obter um

estudo de grande utilidade, identificando as zonas com comportamento estrutural

diferente que, eventualmente, necessitarão de medidas de conservação distintas. Este

ensaio permite prever quais as zonas mais necessitadas e escolher o tipo de intervenção

mais adequado.

No capítulo seguinte vão ser descritas as diversas metodologias de formulação que se

aplicaram às MBRT, assim como o vasto trabalho experimental realizado com vista à

selecção da metodologia mais adequada.
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CAPÍTULO 5

METODOLOGIAS DE FORMULAÇÃO

APLICADAS A MISTURAS RECICLADAS

TEMPERADAS

5.1 Introdução

A formulação de misturas betuminosas recicladas tem como objectivo a optimização da

composição das mesmas, ou seja, estabelece as quantidades de ligante, agregados novos

e mistura betuminosa recuperada a incorporar, de modo a cumprir determinadas

exigências.

As primeiras metodologias de formulação que foram desenvolvidas após a segunda

guerra mundial foram baseadas em métodos empíricos. Estas metodologias difundiram-

se por todo o mundo e ainda são utilizadas na maior parte dos países nos dias de hoje.

No entanto, nas duas últimas décadas, a investigação no domínio da formulação de

misturas tem sido direccionada para o desenvolvimento de novos métodos que

incorporam critérios baseados no conhecimento das propriedades fundamentais das
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misturas betuminosas, nomeadamente, o módulo de rigidez, a resistência à fadiga e a

resistência à deformação permanente.

Neste capítulo apresenta-se uma metodologia para a formulação de misturas recicladas

temperadas, desenvolvido no âmbito deste trabalho. A metodologia tem como base a

utilização de métodos empíricos com décadas de experiência. Por outro lado, a

metodologia baseia-se também em ensaios de desempenho como base da formulação,

considerando a evolução do conhecimento e da técnica neste domínio.

De modo a que os resultados laboratoriais fossem representativos e fidedignos, houve

ao longo deste trabalho laboratorial especial atenção e cuidado na preparação dos

provetes de forma a reproduzirem, o melhor possível, as operações realizadas em obra,

tais como, o fabrico, a aplicação, a compactação e a cura das misturas betuminosas.

Assim, o material fresado foi pré-aquecido às temperaturas de fabrico e a emulsão foi

adicionada à temperatura ambiente, a compactação foi efectuada consoante o previsto

nas normas dos ensaios efectuados, tendo sido realizada compactação por impacto

(ensaio de Marshall e ensaio de sensibilidade à água), compactação estática de duplo

efeito (ensaio de imersão-compressão e módulo de rigidez em compressão diametral),

compactação com o roller compactor (ensaios de fadiga e ensaios no Wheel tracking) e

ainda compactação com cilindro de rolos (alguns ensaios de fadiga e alguns ensaios no

Wheel tracking). A cura foi realizada em condições variadas, um dia no molde à

temperatura ambiente e cura acelerada 1 dia em estufa a 60ºC (ensaio de Marshall,

ensaio de imersão-compressão e ensaio de sensibilidade à água), um mês à temperatura

ambiente (ensaios de fadiga e ensaios no Wheel tracking) e cura variável de 1, 7, 14 e

21 dias, 1 mês, 2 meses e 4 meses (ensaio do módulo de rigidez em compressão

diametral).

Assim, numa primeira fase, caracterizaram-se os diferentes materiais utilizados na

mistura betuminosa reciclada temperada. Posteriormente, fez-se uma descrição

detalhada dos métodos de formulação utilizados e das adaptações necessárias para este

tipo de misturas, definindo parâmetros de dimensionamento, de forma a recomendar,

após análise comparativa entre os resultados obtidos nas diferentes metodologias, a que

estaria mais adequada a este tipo de misturas. Neste caso, privilegiou-se a

exequibilidade dos ensaios e a obtenção de resultados num prazo de tempo razoável,
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sem nunca esquecer a simulação das condições de serviço o mais próxima possível da

realidade.

Conhecida a composição da mistura, com base na metodologia proposta, realizou-se um

conjunto de ensaios de desempenho das MBRT com emulsão, indicando as suas

características gerais e comparando os resultados obtidos com os de outros autores,

relativos a misturas tradicionais, recicladas e outras. O material fresado utilizado em

todos os ensaios laboratoriais foi proveniente da obra de beneficiação da estrada EN244

entre a EN118 e Ponte Sôr, a cargo da empresa JJR & Filhos, S.A., objecto de estudo

deste trabalho no capítulo 6. Enquanto decorreu a obra, realizaram-se os estudos

laboratoriais que se prolongaram para além desse período.

Entre outras, com este estudo experimental e metodologia desenvolvida, obtiveram-se

respostas a algumas questões que têm vindo a surgir acerca deste tipo de misturas,

nomeadamente, a temperatura de fabrico e compactação das misturas, o tempo e tipo de

cura, uma vez que influenciam as características e o comportamento da mistura

compactada.

Os ensaios laboratoriais foram realizados nos Laboratórios de Engenharia Civil da UBI

e também no Laboratório do Núcleo de Infra-estruturas Rodoviárias e Aeroportuárias do

LNEC.

5.2 Metodologias de formulação aplicadas às misturas com 100% de

material fresado

As misturas recicladas temperadas, como já foi referido, têm características intermédias

entre as misturas fabricadas a quente e as misturas fabricadas a frio. No que respeita à

formulação, enquadram-se numa situação intermédia, entre quente e frio, tendo em

conta a temperatura de fabrico. Em Portugal, a metodologia mais utilizada para a

formulação de misturas a quente baseia-se no ensaio de Marshall enquanto para as

misturas a frio é utilizado o ensaio de imersão-compressão, ambos apresentados no



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

102 Marisa Dinis de Almeida

capítulo 3. Assim sendo, optou-se por realizar estudos de formulação pelo método

Marshall e ensaio de imersão-compressão de modo a aferir qual estaria mais indicado

para as misturas em questão.

Por outro lado, estudos realizados mais recentemente por Picado-Santos (2005) sugerem

uma metodologia de formulação baseada no ensaio com prensa de corte giratório (PCG)

e no ensaio de sensibilidade à água (EN 12697-12) tendo em conta as actuais condições

tecnológicas portuguesas (Figura 5.1). Segundo o autor, este ensaio permitirá melhorar

de forma significativa a qualidade final das misturas e o seu desempenho quando em

serviço, recorrendo a uma moderada mas praticável inovação tecnológica.

Figura 5.1 – Organigrama do método de formulação adaptável às condições
tecnológicas portuguesas (Picado-Santos, 2005)

Observa-se , no entanto, que em Portugal existe um reduzido número de laboratórios

que dispõem de PCG e  que existe uma reduzida experiência com este equipamento.

Face ao exposto, optou-se por estudar mais uma alternativa de metodologia de

formulação tendo por base o ensaio de sensibilidade à água mas utilizando-se o

compactador Marshall.

Assim, neste capítulo descrevem-se as diferentes formulações efectuadas onde, partindo

da hipótese de utilização de 100% de material fresado, basicamente se alterou o ensaio

utilizado na escolha da composição da mistura betuminosa reciclada temperada,

fazendo-se uma análise comparativa aos resultados obtidos, permitindo concluir qual o

ensaio mais adequado para a metodologia de formulação destas misturas, como se

resume na Figura 5.2.
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Figura 5.2 – Organigrama das etapas gerais de formulação

(1) Na primeira etapa, comum a todos os métodos de formulação, faz-se a

caracterização dos materiais elementares (agregados novos, mistura betuminosa

recuperada e betume envelhecido) e seleccionam-se os agregados e o betume asfáltico a

usar no estudo de formulação de acordo com o especificado no respectivo caderno de

encargos. Aos agregados é normalmente exigido que as propriedades físicas respeitem

determinados limites em termos de granulometria, limpeza, resistência ao desgaste,

adesividade ao betume e forma das partículas, entre outras. No que respeita ao betume,

considera-se que as suas propriedades se encontram asseguradas no processo de

produção, pelo que se recomenda apenas a verificação de algumas propriedades mais

simples, como por exemplo a penetração a 25ºC, segundo a EN 1426 e a temperatura de

amolecimento pelo método do anel e bola de acordo com a EN 1427.

(2) Na segunda etapa começa-se pelo estudo da granulometria da mistura de agregados,

tomando como referência o fuso granulométrico especificado para o tipo de mistura em

estudo. Determina-se a estimativa da percentagem de betume total da mistura reciclada

recorrendo a expressões com base na superfície específica, como por exemplo a

expressão 3.1 (vd capítulo 3).Pb = 0,035 × a + 0,045 × b + K × p + F
PbR – estimativa da percentagem de betume total da mistura reciclada em relação à

massa total da mistura;
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a – proporção ponderal de elementos de dimensão superior a 2,36 mm;

b – proporção ponderal de elementos de dimensão compreendida entre 0,075 mm e

2,36 mm;

p200 – proporção ponderal de elementos de dimensão inferior a 0,075 mm;

K – constante, função da quantidade de material que passa no peneiro nº 200. Pode

assumir os seguintes valores:

K = 0,15 para 11-15% de passados no peneiro nº 200,

K = 0,18 para 6-10% de passados no peneiro nº 200,

K = 0,20 para 5% ou menos de passados no peneiro nº 200;

F – factor de absorção dos agregados com valores entre 0 e 2%. Na falta de informação

utilizar 0,7%.

À percentagem de betume total da mistura reciclada deve ser retirada a percentagem de

betume contida na mistura betuminosa reciclada, como mostra a expressão 3.2,

obtendo-se desta forma a percentagem de betume novo a adicionar à mistura reciclada.

Pb = Pb − Pb × TR100
PbN – percentagem de betume novo expressa como percentagem da massa total da

mistura;

PbR – estimativa da percentagem de betume total da mistura reciclada em relação à

massa total da mistura;

PbMBR – percentagem de betume das misturas betuminosas recuperadas;

TR – taxa de reciclagem.

De seguida realizam-se várias misturas com percentagens de betume novo diferentes

(PbN, PbN+0,5% e PbN-0,5%) que são submetidas a ensaios mecânicos, de acordo com

as alternativas de formulação adoptadas. No presente estudo foram consideradas as

seguintes:

a) Ensaio de Marshall,

b) Ensaio de Imersão-compressão,

c) Ensaio de sensibilidade à água,

d) Determinação do Módulo de rigidez.
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Desta forma selecciona-se o conteúdo óptimo de betume de acordo com os valores

especificados no caderno de encargos (EP, 2009) para os diferentes métodos.

(3) Na terceira etapa realizam-se os ensaios de desempenho em misturas produzidas

com o conteúdo óptimo de betume, determinando-se as propriedades mecânicas da

mistura, nomeadamente, a resistência à deformação permanente e a resistência à fadiga,

de modo a confirmar a fórmula de execução da MBRT com emulsão.

Neste estudo comparam-se e avaliam-se os resultados obtidos pelos diferentes ensaios

utilizados na formulação, com o objectivo de recomendar o que se revelou mais

adequado na formulação das misturas betuminosas recicladas temperadas.

Seguidamente, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos para a metodologia de

formulação proposta.

5.2.1 Caracterização dos materiais utilizados na mistura

Na reciclagem de misturas betuminosas temperadas os componentes principais são as

misturas betuminosas recuperadas e o ligante betuminoso novo, podendo ser

adicionados agregados “novos” com o objectivo de corrigir as granulometrias e ainda

aditivos retardadores de rotura e de adesividade.

- Mistura betuminosa recuperada

No estudo realizado em laboratório utilizou-se como mistura betuminosa recuperada o

material fresado proveniente do pavimento degradado da estrada EN244. Recolheram-

se várias amostras, no total de 29, de forma aleatória e representativa, a fim de

caracterizar o material fresado através do estudo da sua granulometria e da

determinação do teor de ligante envelhecido.

Na figura seguinte ilustra-se o estudo da granulometria do material fresado de acordo

com a EN 933-1 (Análise granulométrica. Método de peneiração), tomando como

referência o fuso granulométrico estabelecido no caderno de encargos da Estradas de

Portugal, S.A., para misturas betuminosas recuperadas, Fuso II.
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Figura 5.3 – Curvas granulométricas de diferentes amostras de material fresado

Com base nas curvas granulométricas da Figura 5.3, constata-se que os resultados

referentes às amostras enquadram-se no fuso preconizado no Caderno de Encargos da

Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009), para material betuminoso recuperado. Neste

caso, o fuso indicado é o Fuso II, recomendável para camadas com espessuras entre 6 e

10 cm. Assim sendo, numa primeira parte do trabalho de laboratório, o estudo incidiu

em MBRT com 100% de material fresado, visto que pela análise da Figura 5.3, as

misturas não necessitam de adição de material correctivo.

A determinação do teor em ligante do material fresado foi realizada por dois métodos

distintos, por centrifugação (EN 12697-1, Bituminous mixtures – Test methods for hot

mix asphalt – Part 1: Soluble binder content) (Quadro 5.1) e por incineração em mufla

(EN 12697-39, Bituminous mistures – Test methods for hot mix asphalt – Part 39:

Binder content by ignition) (Quadro 5.2), respectivamente, nos laboratórios do LNEC e

da UBI. Para o efeito foi realizado um conjunto relevante de ensaios.

Quadro 5.1 – Teor de ligante determinado por centrifugação

Amostras C1 C2 C3 C4 Média

Teor de ligante extraído (%) 5,3 4,8 4,1 4,8 4,75
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Quadro 5.2 – Teor de ligante determinado por incineração em mufla

Amostras A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Teor de ligante
(% s/ agregado) 5,3 5,2 5,0 5,2 5,0 5,2 5,1 5,3 5,1 5,0

Amostras A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

Teor de ligante
(% s/ agregado) 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 4,7 4,8 4,9 4,8 5,1

Amostras A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29

Teor de ligante
(% s/ agregado) 4,7 4,8 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 5,0 4,8

Teor de ligante
Valor médio 5,0

A análise dos Quadros 5.1 e 5.2 permitiu constatar a existência de alguma variabilidade

nas percentagens de betume envelhecido presente no material fresado, entre 4,7 e 5,3%

pelo método de incineração e entre 4,1 e 5,3% no método de centrifugação.

Após a extracção do ligante por centrifugação, procedeu-se à recuperação do betume e à

sua caracterização. Os resultados obtidos desta análise encontram-se resumidos no

Quadro 5.3.

Quadro 5.3 – Caracterização do betume recuperado das amostras de material fresado

- Ligante betuminoso novo

Relativamente ao ligante betuminoso, foi utilizada uma emulsão betuminosa fabricada a

partir de um betume aditivado com características adequadas para aplicação a

temperaturas entre os 100 e 120 ºC, Reciemul 90, fornecida pela CEPSA, utilizada na

Características Norma Amostra 1 Amostra 2

Penetração (10 -1 mm) EN 1426 - 19

Temperatura  de amolecimento (ºC) EN 1427 77.8 69.6
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obra de beneficiação de EN244. Assim foi possível comparar os resultados obtidos em

laboratório com os resultados obtidos em obra.

Para caracterizar a emulsão, foram efectuados ensaios no Núcleo de Química do

Departamento de Materiais de Construção, do LNEC, sobre uma amostra de 5 litros de

emulsão, utilizada no fabrico da mistura reciclada temperada. Os resultados de

caracterização da emulsão betuminosa, bem como os valores preconizados na norma

europeia EN13808, resumem-se no Quadro 5.4.

Quadro 5.4 – Características da emulsão betuminosa – RECIEMUL 90

Propriedades Norma Resultados
dos ensaios

Requisitos
EN 13808

Viscosidade Saybolt Furol (25ºC), s ASTM D244 29 *20 – 100

Sedimentação aos 7 dias, % EN 12847 25,4 ≤ 10

Carga das partículas EN 1430 Positiva Positiva

Resíduo no peneiro 0,5mm, % EN1429 0,00 ≤ 0,1

Rotura com filler, BV EN 13075-1 210 170 - 230

Destilação
Betume, % (m/m) EN 1431 61,5 58 - 62

Óleo, % (v/m) EN1431 0,25 ≤ 8

Resíduo de
destilação

Penetração (25 ºC, 100 g, 5s), 10-1mm EN 1426 103 ≤ 330

Temperatura de amolecimento, ºC EN 1427 46,0 ≥ 35

* A viscosidade Saybolt Furol não se enquadra na classe de requisitos da EN 13808. Este intervalo corresponde aos

requisitos especificados em LNEC E354-1984.

Após a análise dos resultados, verificou-se que todos os valores obtidos, à excepção da

sedimentação, se enquadram nos valores limites especificados para este tipo de

emulsão. O valor de 25,4% obtido para a sedimentação aos 7 dias é bastante superior ao

máximo preconizado, o que significa que se devem ter cuidados acrescidos com a

homogeneização da emulsão, antes da aplicação em obra.
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5.2.2 Estimativa da percentagem de betume total da mistura reciclada

Numa primeira fase do estudo laboratorial, determinou-se a estimativa da percentagem

de betume total da mistura reciclada, através da expressão da superfície específica (vd

expressão 3.1), apresentada no capítulo 3, com base na granulometria do material

fresado após extracção do betume envelhecido apresentado no Quadro 5.5. Obteve-se

para a estimativa da percentagem de betume total da mistura reciclada (PbR) um valor

de 5,9%.

Quadro 5.5 – Análise granulométrica média do material fresado após extracção de betume

Malha do
peneiro
(mm)

Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas

(g) % Passados Retidos
76,20 0,0 0 100,0 0,0
50,80 0,0 0 100,0 0,0
38,10 0,0 0 100,0 0,0
25,40 0,0 0 100,0 0,0
19,10 0,0 0 100,0 0,0
12,70 22,3 3 96,8 3,2
9,52 78,3 11 85,6 14,4
4,76 126,2 18 67,4 32,6
2,36 107,8 15 52,0 48,0

1,190 95,0 14 38,3 61,7
0,590 76,8 11 27,3 72,7
0,297 50,7 7 20,0 80,0
0,149 38,3 5 14,5 85,5
0,074 38,2 5 9,0 91,0

Resíduo 63,0 9 0,0 100,0
Totais 696,6 100

A percentagem de ligante novo a ser adicionada à mistura reciclada, foi determinada

pela expressão (3.2) (vd capítulo 3), tendo em conta que a mistura betuminosa

recuperada a incorporar na mistura tem 5,0% de teor de betume envelhecido (PbMBR)

(vd Quadro 5.2). Desta forma obteve-se uma percentagem de betume novo (PBN) de

0,9%.
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Como o ligante a utilizar na mistura se trata de uma emulsão betuminosa com 61,5% de

betume (vd Quadro 5.4), o conteúdo inicial de emulsão a adicionar à mistura reciclada

foi determinado pela expressão (3.9) (vd capítulo 3).

E =
Pb
61,5

= 1,9% ≈ 2,0%
A determinação da composição da mistura constituída com 100% de material fresado

parte de um valor base de percentagem de emulsão a adicionar à mistura de 2%.

5.2.3 Determinação da composição da mistura

A determinação da composição óptima da mistura foi efectuada por quatro métodos

distintos:

a) Método de Marshall,

b) Método de Imersão-compressão,

c) Método de Sensibilidade à água,

d) Método do módulo de rigidez.

De seguida descrevem-se os trabalhos laboratoriais referentes aos quatros métodos

separadamente.

5.2.3.1 Ensaio de Marshall

O estudo Marshall realizou-se tendo como referência a norma EN 12697-34 Test

methods for hot mix asphalt – Part 34: Marshall test e a EN 12697-30, Bituminous

mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 30: Specimen preparation by

impact compactor.

A mistura preparou-se com diferentes percentagens de emulsão, partindo do valor base

de 2,0% determinado em 5.2.2. Assim, produziram-se misturas com 1,5%, 2,0%, 2,5% e

3,0% de emulsão. A preparação da mistura efectuou-se mecanicamente, colocando o

material fresado pré-aquecido na misturadora sendo posteriormente adicionada a

emulsão à temperatura ambiente.
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Estudos preliminares do processo de fabrico da mistura e, posteriormente, tendo em

conta a temperatura adoptada no fabrico em obra, levaram à utilização de diferentes

temperaturas de fabrico em laboratório (100 ºC e 120 ºC) com o objectivo de aferir a

influência deste parâmetro no desempenho da mistura final.

De forma a diminuir os efeitos da variabilidade do ensaio, uma vez que se trata de

material fresado, por si só com alguma variação granulométrica, foram moldados 10

provetes Marshall em vez dos 6 referidos na norma, para cada mistura diferente,

perfazendo um total de 120 provetes. Utilizou-se um compactador de impacto (Figura

5.4) de acordo com o procedimento definido na norma EN 12697-30, aplicando 50

pancadas em cada face do provete. Utilizaram-se os moldes Marshall de dimensão de

101,6 mm de diâmetro e 63,5±2,5 mm de altura. As temperaturas de compactação

utilizadas foram de 60 ºC e 90 ºC correspondendo às temperaturas de produção da

mistura de 100 ºC e 120 ºC, respectivamente.

Figura 5.4 – Compactador de impacto Marshall

Quanto à cura, os provetes foram desmoldados após 4 horas usando um dispositivo que

permite deslizar de forma uniforme o provete através do molde, sem afectar as suas

dimensões. Para avaliar a influência da temperatura de fabrico, compactação e cura no

desempenho das misturas betuminosas, adoptaram-se duas curas distintas para

diferentes grupos de provetes. Assim, parte dos provetes foram curados, de acordo com

a norma, e a outra parte foi curada durante 24 horas em estufa a 60 ºC.
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A baridade dos provetes Marshall, moldados em laboratório, determinou-se de acordo

com a norma de ensaio EN 12697-6 Test methods for hot mix asphalt – Part 6:

Determination of bulk density of bituminous specimens. Determinada a baridade (Gmb)

dos provetes, efectuou-se o ensaio de compressão Marshall recorrendo ao equipamento

ilustrado na Figura 5.5. Os provetes foram previamente sujeitos a um banho de imersão

em água a 60 ºC durante 50 ± 10 min. O provete é colocado entre duas meias canas de

aço, fazendo-se a aproximação dos pratos da máquina a uma velocidade constante de 50

± 2 mm/min.

Figura 5.5 – Prensa de compressão Marshall e aquisição de dados

A baridade máxima teórica (Gmm) das misturas foi determinada com o picnómetro de

vácuo, tal como é definido na EN12697-5 no procedimento A: procedimento

volumétrico. Os resultados para os diferentes teores de emulsão estão representados no

Quadro 5.6.

Quadro 5.6 – Baridade máxima teórica (Gmm) para misturas com diferentes teores de emulsão

Teor de Emulsão (%) 1,5 2,0 2,5 3,0

Gmm (kg/m3) 2423 2409 2400 2390

Conhecidas estas duas grandezas, baridade (Gmb) dos provetes e baridade máxima

teórica (Gmm) das misturas, determinou-se a porosidade (Pa), os vazios na mistura de

agregados (VMA) e os vazios preenchidos com betume (VFB) através das seguintes

expressões:
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P = 100 × Gmm - Gmb
Gmm

(5.1)

VMA = 100 - Gmb × Ps
Gsb

(5.2)

VFB = 100 × VMA - Pa
VMA

(5.3)

Onde:

Pa – Porosidade ou volume de vazios (%);

Gmm – Baridade máxima teórica (g/cm3);

Gmb – Baridade aparente da mistura compactada (g/cm3);

VMA – Vazios na mistura de agregados (%);

Ps – Conteúdo de agregados, sobre a massa total da mistura betuminosa (%);

VFB – Vazios preenchidos com betume (%).

Com vista à comparação de valores obtidos entre laboratórios foram realizados ensaios

na UBI e no LNEC. Os resultados médios relativos à formulação Marshall, efectuada na

UBI, estão apresentados nos gráficos da Figura 5.6.

Relativamente à formulação Marshall, efectuada no LNEC, os resultados médios estão

apresentados nos gráficos da Figura 5.7 e também correspondem à média de 5 valores

para cada tipo de mistura diferente, como na Figura 5.6. No LNEC foram apenas

realizados ensaios a 90 ºC sem cura.

Veja-se que a nomenclatura utilizada de 60 ºC e 90 ºC, nos gráficos das Figuras 5.6 e

5.7 corresponde à temperatura de compactação utilizada nos provetes. Quanto à

expressão utilizada “com cura”, corresponde a uma cura de 24 horas em estufa a 60 ºC.

Quando não é feita qualquer referência à cura, significa que os provetes tiveram uma

cura de 24 horas no molde à temperatura ambiente.
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Figura 5.6 – Gráficos resultantes da formulação Marshall efectuada na UBI

Após a análise dos resultados obtidos na UBI, para as diferentes temperaturas de

compactação e tipos de cura, verificou-se que são notórias as melhorias em todos os

parâmetros analisados quando se aumenta a temperatura e a cura, como é o caso das

misturas a 90 ºC com 24 horas de cura em estufa a 60 ºC.
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Figura 5.7 – Gráficos resultantes da formulação Marshall efectuada no LNEC

Comparando os resultados obtidos na UBI e no LNEC para a mesma temperatura, 90ºC,

verificam-se algumas diferenças que se julga estarem associadas ao facto dos

compactadores utilizados serem diferentes.
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Uma vez que não existem valores especificados para misturas betuminosas recicladas

temperadas, no Quadro 5.7 apresentam-se os valores especificados no Caderno de

Encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009) para misturas betuminosas a quente

aplicadas em camadas de base tais como: macadame betuminoso (MB) e mistura

betuminosa de alto módulo (MBAM).

Quadro 5.7 – Requisitos para as características da mistura betuminosa a quente
(adaptado de EP, 2009)

Requisitos/Propriedades AC 20 base
(MB)

AC 20 base
(MBAM)

Estabilidade Marshall kN 7,5 - 15 ≥ 16

Deformação (mm) 2 - 4 2 - 4

Porosidade (%) 3 – 6 2 – 6

Vazios na mistura da agregados – VMA (%) ≥ 14 ≥ 14

(MB) – Macadame betuminoso; (MBAM) – Macadame betuminoso de Alto Módulo

A percentagem óptima de emulsão pode ser determinada no ensaio Marshall através da

análise dos resultados obtidos nos diferentes gráficos. Assim, esta será a correspondente

à média dos valores obtidos para a força de rotura máxima, a baridade mais elevada e o

valor médio dos limites de porosidade especificados no caderno de encargos da obra.

Segundo o preconizado no Caderno de Encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP,

2009) e resumido no Quadro 5.7, para a mistura betuminosa a quente MB, o valor

médio dos limites da porosidade é de 4,5%. Note-se que estes valores estão

estabelecidos para misturas betuminosas a quente e que é normal que se verifiquem

diferenças quando se analisam os resultados obtidos para as MBRT.

Face aos resultados apresentados, quer na formulação realizada na UBI, quer na

realizada no LNEC, e avaliando os parâmetros da estabilidade Marshall e da baridade,

pode concluir-se que, apesar de não ser muito fácil estabelecer valores máximos e

mínimos, de uma maneira geral, para todas as opções analisadas o teor de emulsão

óptimo seria de 1,5% (relativo à massa de agregados), excepto para a mistura

compactada a 90 ºC com cura, em que o teor de emulsão estaria entre 1,5 e 2%. Quanto
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aos valores obtidos para a deformação e porosidade verifica-se o não cumprimento dos

valores especificados nas opções analisadas na UBI. Quanto aos resultados obtidos no

LNEC para a Porosidade os teores de emulsão entre 1,5% e 2% cumprem o

especificado, enquanto para a deformação apenas cumpre o teor de emulsão de 1,5%.

Verifica-se ainda, que os resultados obtidos para a mistura compactada a 60 ºC não

cumprem os requisitos apresentados no caderno de encargos.

5.2.3.2 Ensaio de imersão-compressão

O ensaio de imersão-compressão consiste na avaliação do efeito da água sobre a coesão

das misturas betuminosas, através da determinação da diminuição percentual da

resistência à compressão simples de provetes após imersão em água, a 60 ºC e durante

um período de tempo de 50±10 min. Este ensaio é realizado segundo as normas ASTM

D 1074 e ASTM D 1075, nas quais estão baseadas as normas Espanholas NLT161/84 e

NLT162/84. Os provetes cilíndricos moldados devem apresentar uma dimensão de

101,6 mm de diâmetro e 101,6 mm de altura.

Para este ensaio a preparação da mistura efectuou-se mecanicamente (Figura 5.8),

colocando o material fresado pré-aquecido na misturadora sendo, posteriormente,

adicionada a emulsão à temperatura ambiente.

Figura 5.8 – Misturadora mecânica com aquecimento
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Colocou-se cerca de metade da mistura dentro do molde pré-aquecido. Distribuiu-se a

mistura através da aplicação de 25 golpes com uma vara de aço, sendo os primeiros 15

aplicados na fronteira do molde e os restantes ao acaso. De seguida colocou-se a

restante quantidade de mistura no molde e procedeu-se de forma similar, aplicando os

25 golpes.

A moldagem dos provetes realizou-se através de compactação estática de duplo efeito.

Esta compactação consiste em aplicar uma pressão inicial de 1 MPa, com o objectivo de

proporcionar um assentamento inicial da mistura. Posteriormente, aplica-se uma pressão

crescente a uma velocidade uniforme, tanto quanto possível, durante um período de 2 a

3 minutos até atingir um valor máximo estabelecido (p), mantendo-se constante por

mais um período de 2 minutos. O valor da pressão máxima p preconizado na norma é de

21 MPa. No entanto, após um estudo efectuado em laboratório, relativamente à pressão

a utilizar e atendendo apenas aos valores das baridades obtidas nos provetes, concluiu-

se que a pressão mais indicada seria de 8 MPa por esta se aproximar mais às baridades

obtidas em obra. Esta opção está de acordo com estudos desenvolvidos por Batista, F.

(2003) que verificou que a pressão que melhor simula a compactação de obra em

misturas densas a frio é de 8 MPa.

A cura dos provetes realizou-se durante 24 horas no molde à temperatura ambiente,

sendo posteriormente removidos e condicionados de formas distintas, conforme

indicado em seguida.

De acordo com o procedimento, após serem calculadas as baridades dos provetes, estes

dividem-se em dois grupos para que a baridade média dos dois grupos seja similar. Para

cada mistura diferente compactaram-se 10 provetes. Seguindo o procedimento 2

definido na norma, colocou-se um grupo de 5 provetes num ambiente seco, numa estufa

à temperatura de 25 ºC durante 24 horas. Após este período, este grupo foi colocado

num banho de água a 25 ºC, durante 2 horas. De seguida determinou-se a resistência à

compressão numa prensa de compressão (Figura 5.9) denominando-se “Resistência em

seco”.
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Figura 5.9 – Ensaio de compressão simples

O segundo grupo de 5 provetes colocou-se num banho de água a 60 ºC durante 24

horas. Após este período retiraram-se do banho e colocaram-se à temperatura ambiente,

durante 2 horas. De seguida introduziu-se este grupo de provetes num banho de água à

temperatura de 25 ºC durante 2 horas. Após este último período no banho, determinou-

se a resistência à compressão denominando-se “resistência após imersão”.

Na Figura 5.10 apresentam-se as baridades dos provetes determinadas na UBI (a) e no

LNEC (b) para as diferentes misturas efectuadas.

(a) UBI (b) LNEC

Figura 5.10 – Baridades dos provetes utilizados na imersão-compressão
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Figura 5.9 – Ensaio de compressão simples

O segundo grupo de 5 provetes colocou-se num banho de água a 60 ºC durante 24
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durante 2 horas. De seguida introduziu-se este grupo de provetes num banho de água à

temperatura de 25 ºC durante 2 horas. Após este último período no banho, determinou-

se a resistência à compressão denominando-se “resistência após imersão”.
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LNEC (b) para as diferentes misturas efectuadas.

(a) UBI (b) LNEC

Figura 5.10 – Baridades dos provetes utilizados na imersão-compressão

2,0 2,5 3,0 3,5

Conteúdo de emulsão [%]

90ºC com cura

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

1,0 1,5 2,0

B
ar

id
ad

e 
 [g

/c
m

3]

Conteúdo de emulsão [%]

90ºC

Capítulo 5                                     Metodologias de formulação aplicadas a misturas recicladas temperadas

Marisa Dinis de Almeida 119

Figura 5.9 – Ensaio de compressão simples

O segundo grupo de 5 provetes colocou-se num banho de água a 60 ºC durante 24

horas. Após este período retiraram-se do banho e colocaram-se à temperatura ambiente,

durante 2 horas. De seguida introduziu-se este grupo de provetes num banho de água à

temperatura de 25 ºC durante 2 horas. Após este último período no banho, determinou-

se a resistência à compressão denominando-se “resistência após imersão”.

Na Figura 5.10 apresentam-se as baridades dos provetes determinadas na UBI (a) e no

LNEC (b) para as diferentes misturas efectuadas.
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Relativamente à baridade, verifica-se alguma variabilidade nos resultados obtidos, tal

como no ensaio Marshall, evidenciando a dificuldade de utilizar estes métodos na

formulação. Esta variabilidade é tanto mais afectada quanto menor for a temperatura de

compactação da mistura betuminosa.

Os resultados médios obtidos para a formulação pelo método de imersão-compressão

encontram-se apresentados na Figura 5.11, correspondendo à média de 10 valores para

cada mistura diferente.

Figura 5.11 – Gráficos resultantes da formulação pelo método de imersão-compressão efectuada na UBI

Após a análise dos resultados e comparando com os requisitos preconizados no Caderno

de Encargos da Estradas de Portugal, S.A. para misturas betuminosas recicladas a semi-

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

R
es

is
tê

nc
ia

 em
 se

co
  [

kN
]

Conteúdo de emulsão [%]

60ºC 90ºC 90ºC com cura

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5R
es

is
tê

nc
ia

 a
pó

s i
m

er
sã

o[
kN

]

Conteúdo de emulsão [%]

60ºC 90ºC 90ºC com cura

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

R
es

is
tê

nc
ia

 co
ns

er
va

da
[k

N
]

Conteúdo de emulsão [%]

60ºc 90ºC 90ºC com cura

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Po
ro

si
da

de
  [

%
]

Conteúdo de emulsão [%]

60 ºC 90 ºC 90 ºC com cura



Capítulo 5                                     Metodologias de formulação aplicadas a misturas recicladas temperadas

Marisa Dinis de Almeida 121

quente (Quadro 5.8), verifica-se que para todas as condições estudadas, os valores da

resistência conservada apresentam-se dentro dos limites, excepto para misturas

compactadas a 60 ºC com teor de emulsão igual a 3%. Pode ainda concluir-se que a

temperatura de compactação tem grande influência na resistência conservada.

Quanto aos resultados obtidos para a resistência em seco e resistência após imersão,

todos os valores são superiores aos mínimos estabelecidos, excepto no que diz respeito

à resistência após imersão, para misturas compactadas a 60 ºC com teor de emulsão de

2,5% e 3%. Mais uma vez, pode concluir-se que a temperatura de compactação tem

grande influência na resistência a seco e resistência após imersão.

Quanto à porosidade os valores obtidos apresentam muita variabilidade. A mistura

compactada a 90 ºC apresenta-se totalmente fora dos limites especificados, a mistura

compactada a 90 ºC com cura apenas cumpre o teor de emulsão de 1,5% e a mistura

compactada a 60 ºC cumpre os teores de emulsão de 1,5% e 2,5%.

Quadro 5.8 – Requisitos para as características da mistura betuminosa reciclada a semi-quente
(adaptado de EP, 2009)

Camada de base – Requisitos/Propriedades

Resistência à compressão simples em seco > 3 MPa (> 24,3 kN) *

Resistência à compressão após imersão > 2,5 MPa (> 24,3 kN) *

Resistência conservada > 75%

Porosidade (%) 4 – 10%

* Para provetes cilíndricos com secção de 8,11*10-3 m2

Face aos resultados obtidos, pode concluir-se que a formulação pelo método de

imersão-compressão, além de não se revelar conclusiva, não é adequada às de MBRT.

Relativamente à formulação pelo método de imersão-compressão efectuada no LNEC,

os resultados estão apresentados na Figura 5.12 e são relativos a provetes compactados

a 90 ºC e uma cura de 24 horas à temperatura ambiente. Os resultados correspondem à

média de 10 valores para cada mistura diferente perfazendo um total de 30 provetes.
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Figura 5.12 – Gráficos resultantes da formulação pelo método de imersão-compressão,
efectuada no LNEC
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bituminous specimens), de dois grupos de provetes cilíndricos previamente mantidos em

condições distintas. Neste caso, prepararam-se 3 provetes cilíndricos para cada grupo de

100±3 mm de diâmetro, compactados pelo compactador de impacto Marshall.

A baridade média de cada grupo de provetes deve ser semelhante, assim como a sua

altura média. Neste caso, são estabelecidas diferenças máximas de 30 kg/m3 para as

baridades médias e de 5 mm para os comprimentos médios.

O primeiro grupo de provetes foi acondicionado ao ar a 20±5 ºC. O segundo grupo

submeteu-se a vácuo em água a 20±5 ºC e manteve-se durante 30±5 min. a uma pressão

de 6,7±0,3 kPa (Figura 5.13) para garantir que a água penetrasse de forma adequada nos

poros dos provetes. Posteriormente, colocaram-se os provetes do segundo grupo em

banho de água a 40±1 ºC, por um período de 68 a 72 horas. A norma recomenda que

seja efectuada uma verificação do volume dos provetes após a aplicação do vácuo, não

devendo haver um aumento de volume dos provetes superior a 2%.

Figura 5.13 – Preparação dos provetes do segundo grupo submetendo-os a vácuo em água (LNEC)

Após concluído o período de acondicionamento sujeitaram-se os provetes a ensaios para

determinar a resistência à tracção indirecta, a uma temperatura de ensaio seleccionada

na gama de 5 ºC a 25 ºC. Na norma EN 12697-12 recomenda-se que seja adoptada uma

temperatura de ensaio de 25 ºC, para se obter influência máxima da adesividade do

ligante e para minimizar a influência dos agregados partidos na linha de rotura do

provete. No entanto, a norma relativa aos ensaios tipo iniciais para marcação CE de

misturas betuminosas, EN 13108-20 (Bituminous mixtures – Material specifications.
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Part 20: Type testing), preconiza uma temperatura de 15 ºC para esse efeito. Neste

contexto, e de acordo com estudos realizados por vários autores (Antunes, et al, 2009;

Batista, F. et al, 2008b) a temperatura mais indicada é de 15 ºC. Nesta etapa os provetes

foram retirados do banho a 40 ºC e colocados imersos em água a 15 ºC durante mais 2

horas.

O grupo de provetes que estava mantido ao ar a 20 ± 5 ºC foi colocado num ambiente

seco a 15 ºC durante mais 2 horas.

Os provetes dos dois grupos foram ensaiados à compressão diametral (de acordo com o

preconizado na norma EN 12697-23), com uma aplicação de carga a velocidade

constante de 50±2 mm/min.

A resistência conservada em tracção indirecta (ITSR) calculou-se através da expressão

(EN 12697-12):

= 100 × (5.4)
Onde:

ITSR - resistência conservada em tracção indirecta (%);

ITSW – valor médio da resistência à tracção indirecta dos provetes imersos;

ITSd – valor médio da resistência à tracção indirecta dos provetes “a seco”.

As resistências à tracção em compressão diametral foram calculadas pela seguinte

expressão:

ITS = 2PπDH (5.5)
Onde:

ITS – resistência à tracção indirecta (GPa);

P – resistência máxima média (kN);

D – diâmetro do provete (mm);

H – altura do provete (mm).

Os resultados obtidos apresentam-se resumidos nos gráficos da Figura 5.14.



Capítulo 5                                     Metodologias de formulação aplicadas a misturas recicladas temperadas

Marisa Dinis de Almeida 125

Figura 5.14 – Gráficos resultantes da formulação sensibilidade à água efectuada no LNEC

Após a análise dos resultados e dado que não existem no Caderno de Encargos da

Estradas de Portugal, S.A. valores de sensibilidade à água (ITSR) definidos para

camadas de base ou regularização, toma-se como referência os requisitos apresentados

nas especificações espanholas (Art. 542, PG-3). Neste caso, são apresentados os valores

mínimos de ITSR de 80% para misturas betuminosas aplicadas em camadas de base.

Quanto à porosidade, é apresentado o limite para misturas betuminosas semi-quentes,

no caderno de encargos da Estradas de Portugal, S.A. entre 4 e 10% verificando-se que

nenhuma das misturas cumpre o limite especificado.

Assim, para as misturas estudadas, os valores obtidos de ITSR são muito superiores

(todas elas superiores a 100% tendo-se considerado 100%). Este facto é devido às
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misturas serem bastante densas não havendo penetração de água no provete, e

consequentemente, não o danificando.

Desta forma, conclui-se que este ensaio não é muito sensível para ser utilizado como

método optimização das MBRT, devendo mesmo ser investigada a sua aplicabilidade às

MBRT.

.

5.2.3.4 Módulo de rigidez

O módulo de rigidez é um dos parâmetros que intervém na descrição do comportamento

dos materiais do pavimento. Neste estudo, determinou-se através do ensaio de tracção

indirecta em compressão diametral com o equipamento NAT da UBI, de acordo com a

norma europeia EN 12697-26 Anexo C, (conforme ilustrado na Figura 5.15).

Utilizaram-se provetes cilíndricos com cerca de 100 mm de diâmetro e altura variável,

produzidos em laboratório, moldados com compactação estática de duplo efeito para

uma carga máxima de 8 MPa (65 kN).

O equipamento permite a aplicação de uma carga de modo que a máxima tensão de

tracção horizontal no centro do provete esteja compreendida entre 50 e 700 kPa, tendo-

se adoptado um valor de 100 kPa para a determinação do módulo de rigidez. No que diz

respeito ao tempo de crescimento de carga ou Rise time, utilizou-se o valor de 124 ms.

Figura 5.15 – Ensaio compressão diametral no NAT (UBI)
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O módulo de rigidez é determinado com base na aplicação de 5 cargas repetidas,

antecedidas de um pré-carregamento que tem como objectivo o ajustamento do sistema

de aplicação de carga ao provete. Para o pré-carregamento de todos os ensaios

realizados optou-se pela aplicação de 50 repetições de carga. Cada provete foi ensaiado

segundo duas direcções diametrais e ortogonais.

O ensaio é realizado em condições de tensão controlada, sendo o controlo dos impulsos

efectuado pelo software do equipamento. O programa admite as seguintes

simplificações para o cálculo do estado de tensão dentro do provete, e

consequentemente, para a avaliação da carga que lhe é aplicada (Batista, 2004):

 O provete está submetido a um estado de tensão plana;

 O comportamento é elástico linear;

 O material é homogéneo e isotrópico;

 O coeficiente de Poisson é constante e conhecido (assume-se que para uma

temperatura de ensaio de 20 ºC tem o valor de 0,35);

 O carregamento aplicado corresponde a uma carga de “cutelo”.

O provete é colocado entre duas barras de aço, que têm uma das faces côncavas de

forma a ajustarem-se perfeitamente. O provete fica apoiado na parte côncava da barra

inferior e o carregamento é transmitido através da barra superior. De seguida é colocado

um sistema que permite que os transdutores de deslocamento fiquem devidamente

localizados, isto é, diametralmente opostos.

Para a determinação do módulo de rigidez compactaram-se provetes para os diferentes

teores de emulsão (1,5%, 2,0%, 2,5% e 3,0%). A compactação dos provetes foi

realizada por compressão estática de duplo efeito a 8MPa, às temperaturas de 60 ºC e

90ºC, resultando nos dois conjuntos de provetes apresentados nas Figuras 5.16 e 5.17,

respectivamente.
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Figura 5.16 – Provetes compactados a 60 ºC               Figura 5.17 – Provetes compactados a 90 ºC

A baridade dos provetes para 60 ºC e 90 ºC, assim como para todos os conteúdos de

emulsão, apresentam-se no Quadro 5.9.

Quadro 5.9 – Baridades médias obtidas para os provetes moldados com compactação
estática de duplo efeito (8 MPa)

Teor de emulsão
(%)

Baridade (g/cm3)
60 ºC 90 ºC

1,0 2,233 2,248

1,5 2,259 2,262

2,0 2,271 2,266

2,5 2,263 2,319

3,0 2,275 2,316

.

Os valores apresentados nos gráficos da Figura 5.18 resultam da média de 5 valores

para cada teor de emulsão diferente, perfazendo um conjunto de 25 provetes para cada

temperatura. Este estudo foi realizado ao longo de 4 meses, fazendo-se o ensaio de

rigidez com diferentes idades dos provetes: 1dia, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 1 mês, 2 meses

e 4 meses. Durante este período os provetes foram mantidos a 20 ºC. O objectivo da

execução dos ensaios do módulo de rigidez ao longo do tempo foi estudar o efeito da

cura.
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Figura 5.18 – Variação do módulo de rigidez com o conteúdo de emulsão
(Provetes compactados a 60 ºC e 90 ºC)

Com base nos resultados deste ensaio, é possível escolher claramente o teor de emulsão

indicada para a composição da mistura, ao longo das diversas fases de cura da mistura,

mesmo apenas para 1 dia de cura. Os provetes compactados a 60 ºC que apresentam

maior módulo de rigidez correspondem aos provetes moldados com 1,5% de teor de

emulsão. Os provetes compactados a 90 ºC que apresentam maior módulo de rigidez

correspondem aos provetes moldados com 2% de teor de emulsão, mas estando muito

próximos dos provetes com 1,5% de emulsão.

Os resultados obtidos para as misturas compactadas a 60 ºC (Figura 5.19) foram

ligeiramente inferiores aos das misturas compactadas a 90 ºC (Figura 5.20).

A análise dos resultados permite concluir que aos 4 meses o módulo de rigidez

apresenta um valor quase estável, com alguma tendência para continuar a aumentar.

Aos 4 meses mantém-se a escolha efectuada para o teor de emulsão óptimo para os

provetes com 1 dia de idade, pelo que este ensaio, futuramente, pode ser utilizado

apenas com 1 dia de cura.
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Figura 5.19 – Evolução do módulo de rigidez de provetes compactados a 60 ºC

Figura 5.20 – Evolução do módulo de rigidez de provetes compactados a 90 ºC

Para todos os conteúdos de emulsão e para as duas temperaturas de ensaio, o módulo de
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Para estudar este efeito foi realizado um estudo com o objectivo de apurar o teor de

água presente nos provetes da MBRT. Assim, moldaram-se alguns provetes adicionais

com compactação estática de duplo efeito (8 MPa). A determinação do teor de água foi

feita através da medição da massa do provete, logo após ser compactado e com

diferentes idades. Considerou-se que toda a massa perdida durante o período das

pesagens, mantendo os provetes à temperatura ambiente, correspondia a água. Na

Figura 5.21, representa-se graficamente os resultados obtidos.

Figura 5.21 – Evolução do teor de água das misturas compactadas em laboratório

Do estudo efectuado, verifica-se que os provetes apresentam um teor de água muito

baixo, na ordem dos 0,01%, logo após a compactação dos mesmos. Batista, F. (2003)

obteve para misturas densas a frio teores de água de 0,03% após um período de cura de

30 dias.

Não é possível concluir claramente que a variação obtida nos resultados do módulo de

rigidez nas primeiras semanas, apresentada nas Figuras 5.19 e 5.20, esteja relacionada

com a presença de água na mistura compactada, uma vez que a mistura só perde a

totalidade da água entre o 3º e o 5º dia. No entanto, este fenómeno deverá ser estudado

com mais pormenor, utilizando equipamentos que permitam medir o teor em água de

misturas com mais rigor.
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Previamente ao estudo de formulação apresentado, realizou-se um estudo com o

objectivo de verificar a influência do tipo de emulsão e da compactação nestas misturas.

Assim, produziram-se misturas com 100% de material fresado e 3% de emulsão. A

emulsão utilizada nas duas misturas distintas foi uma ECL-2 e a RECIEMUL 90, ambas

fornecidas pela CEPSA, utilizando-se a compactação estática de duplo efeito com 8

MPa e 21 MPa. Este estudo também foi efectuado durante um período de 4 meses.

Apresenta-se no Quadro 5.10 a média da baridade dos provetes para diferentes forças de

compressão (8 e 21 MPa) e para diferentes tipos de emulsão (ECL-2 e RECIEMUL 90),

tendo sido produzidas com o mesmo teor e emulsão 3%.

Quadro 5.10 – Baridades obtidas para os provetes moldados com diferentes emulsões
(ECL-2 e RECIEMUL 90) e forças de compressão (8 e 21 MPa)

Tipo de emulsão Compactação estática
de duplo efeito

Baridade
(g/cm3)

ECL-2
8 MPa 2,167

21 MPa 2,259

RECIEMUL 90
8 MPa 2,158

21 MPa 2,258

Os resultados do módulo de rigidez encontram-se ilustrados nas Figuras 5.22 e 5.23.

Figura 5.22 – Evolução do módulo de rigidez de misturas com RECIEMUL 90,
compactadas a 8 e 21 MPa
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Figura 5.23 – Evolução do módulo de rigidez de misturas com ECL-2,
compactadas a 8 e 21 MPa

Os resultados obtidos permitem concluir que as misturas compactadas a 21 MPa

obtiveram módulos de rigidez superiores, correspondendo a baridades dos provetes

superiores. As misturas produzidas com a emulsão aditivada apresentam uma evolução

do módulo de rigidez ao longo do tempo mais estável. Os valores obtidos nos provetes,

quer com 1 dia de cura, quer ao fim de 4 meses, também são superiores para as misturas

produzidas com este tipo de emulsão.

5.2.3.5 Selecção da fórmula de trabalho e do método mais adequado

Até esta fase, a escolha do método de formulação mais indicado a aplicar nas MBRT

com emulsão betuminosa teve por base um conjunto de parâmetros relacionados com a

exequibilidade dos ensaios, a obtenção de resultados num prazo de tempo razoável, a

qualidade dos resultados e ainda a simulação das condições de serviço o mais próxima

possível da realidade. No Quadro 5.9, apresenta-se um resumo das condições em que se

realizaram as quatro metodologias de formulação.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

E 
(M

Pa
) a

 2
0º

C

Idade dos provetes (dias)

ECL2 21MPa

ECL2 8MPa



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

134 Marisa Dinis de Almeida

Quadro 5.11 – Métodos de formulação estudados para as MBRT com emulsão betuminosa

Condições
de ensaio

Método de
Marshall

Método de
Imersão-compressão

Método de
Sensibilidade à água

Método do Módulo
de rigidez

Dimensão
dos
provetes

Φ=101,6±0,1 mm
h=63,5±2,5 mm

Φ=101,6±0,1 mm
h=101,6±0,1 mm

Φ=101,6±0,1 mm
h=63,5±2,5 mm

Φ=101,6±0,1 mm
h=variável

Moldagem

Compactação
Marshall
(50 pancadas em
cada topo)

Estática de duplo
efeito
t=2 a 3 min:
p=0 a 8 MPa
t=2 min: p cte=8 MPa

Compactação
Marshall
(50 pancadas em cada
topo)

Estática de duplo
efeito
t=2 a 3 min:
p=0 a 8 MPa
t=2 min: p cte=8 MPa

Cura

4 h no molde à
temp. ambiente
24 h ao ar à temp.
ambiente

2 h no molde à temp.
ambiente
1 dia ao ar, à temp.
ambiente

16 a 24 h no molde à
temp. ambiente

2 h no molde à temp.
ambiente
1 dia ao ar, a 20 ºC

C
on

di
ci

on
am

en
to

 d
os

pr
ov

et
es Se

m
im

er
sã

o

---
24 h em estufa a
25±1ºC
2 h em água a 25±1 ºC

68 a 72 h ao ar a
20±5ºC
2 h ao ar a 15 ºC

Ao ar a 20 ºC

C
om

im
er

sã
o 50±10min em

água a 60ºC

24 h em água a
60±1ºC
2 h ao ar, à temp.
ambiente
2 h em água a 25±1ºC

30±5 min. no vácuo
(66,7 mbar)
68 a 72 h em água a
40±1 ºC
2 h em água a 15 ºC

---

Ensaio de
resistência
mecânica

Compressão no
estabilómetro
“Marshall”
(v=50,8 mm/min)

Compressão simples
(v=5,08 mm/min)

Compressão
diametral
(v=50,8 mm/min)

Compressão
diametral
Carga repetida
Extensão controlada
(100 kPa)
Rise time 124 ms

Φ – diâmetro interior dos moldes; h – altura dos moldes; t – tempo de carga; p – pressão de compactação

O ensaio que revelou ser o mais indicado para ser utilizado na metodologia de

formulação foi o método com base no ensaio de módulo de rigidez, uma vez que

comparativamente com os outros métodos experimentados obteve resultados mais

coerentes e com menos variabilidade. Daqui resulta uma metodologia de formulação

apresentada no organigrama da Figura 5.24.
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Figura 5.24 – Organigrama da metodologia de formulação proposta

A escolha da fórmula de trabalho, após comparar todos os métodos utilizados, permite

concluir que a percentagem de emulsão poderia ser de 1,5% ou de 2%, não sendo

possível concluir quanto ao valor mais adequado.

Por esta razão, e de forma a comprovar a fórmula de execução da mistura betuminosa,

passou-se à fase 3 de ensaios de desempenho. Estes foram realizados para misturas

constituídas por 100% de material fresado com 1,5 e 2,0% de emulsão, tal como se

apresenta no ponto seguinte.

O ensaio de sensibilidade à água foi inserido no grupo dos ensaios para “confirmação”

da fórmula para execução da mistura. Uma vez o ensaio do módulo de rigidez se

revelou mais indicado para a selecção da composição de base das MBRT, ficaria por

estudar o efeito da água sobre a coesão das misturas. Assim, propõe-se o ensaio de

sensibilidade à água, nesta fase, de forma a colmatar esta falta de informação.

Ainda em relação à temperatura de compactação, verifica-se que para a temperatura de

compactação de 90 ºC se obtiveram valores superiores de baridade dos provetes e

consequentemente, de módulo de rigidez.

Selecção dos agregados e
do betume

Selecção da composição
de base

Fórmula para execução

Módulo de Rigidez

Sensibilidade à água
Deformação permanente
Fadiga

1

2

3
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5.2.4 Ensaios de desempenho realizados em laboratório

Os ensaios de desempenho permitem conhecer detalhadamente o comportamento das

misturas betuminosas, em particular no que diz respeito aos aspectos relacionados com

o seu desempenho em serviço.

De seguida, descrevem-se os ensaios realizados para a caracterização do

comportamento às deformações permanentes e os ensaios realizados para a

caracterização do módulo de rigidez (neste caso obtido em ensaios de vigas) e do

comportamento à fadiga para misturas constituídas por 100% de material fresado.

5.2.4.1 Caracterização do módulo de rigidez e resistência à fadiga

Com o objectivo de caracterizar quer o módulo de rigidez quer a resistência à fadiga das

misturas recicladas temperadas, realizaram-se ensaios de cargas repetidas à flexão sobre

provetes prismáticos moldados em laboratório. Para este tipo de ensaio compactaram-se

lajetas que, posteriormente, se cortaram em vigas com as dimensões necessárias para a

execução do ensaio. A compactação realizou-se com dois métodos distintos: pequeno

cilindro de rolos utilizando vibração e o equipamento roller compactor (apresentado na

secção anterior). Da compactação realizada com o cilindro de rolos, na UBI (Figura

5.25), resultaram 6 provetes prismáticos ou vigas. Da compactação realizada com o

roller compactor, equipamento disponível no LNEC, resultaram 10 vigas.

Figura 5.25 – Cilindro de rasto liso (UBI)
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A composição da mistura utilizada em ambos os casos foi a obtida adicionando 2% e

1,5% de emulsão ao fresado aquecido a 120 ºC. No caso da lajeta moldada com o

cilindro de rolos, a quantidade de mistura colocada no molde foi determinada de forma

a obter-se uma baridade semelhante à da obra, ou seja, 2,30 g/cm3. Logo após a

colocação da mistura no molde, foi realizada a compactação à temperatura de 90 ºC

(Figura 5.26) até se obter uma superfície nivelada.

Figura 5.26 – Compactação da lajeta com o cilindro de rolos

Após a lajeta ser moldada (Figura 5.27) procedeu-se ao corte da mesma, de forma a

obter vigas com as dimensões necessárias para a execução do ensaio (Figura 5.28).

Figura 5.27 – Lajeta compactada com o cilindro Figura 5.28 – Vigas compactadas com o cilindro
de rolos (UBI) de rolos (UBI)

A baridade das vigas determinou-se de acordo com o preconizado na norma de ensaio

EN 12697-6 Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of

bituminous specimens. Os resultados apresentam-se no Quadro 5.12.
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Quadro 5.12 – Baridades das vigas compactadas na UBI
com 2% de emulsão com cilindro de rolos

Viga Baridade (g/cm3)

UBI 1 2,386

UBI 2 2,382

UBI 3 2,381

UBI 4 2,379

UBI 5 2,382

UBI 6 2,384

Média 2,382

Após obtida a lajeta (Figura 5.29), procedeu-se ao corte da mesma de forma a obter

vigas com as dimensões necessárias para a execução do ensaio (Figura 5.30).

A baridade das vigas determinou-se de acordo com o preconizado na norma de ensaio

EN 12697-6 Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of

bituminous specimens. Os resultados apresentam-se no Quadro 5.13 para as vigas de

misturas com 2,0% de emulsão e no Quadro 5.14 para as vigas de misturas com 1,5% de

emulsão.

Figura 5.29 – Lajeta compactada com o Roller Figura 5.30 – Vigas compactadas com o Roller
compactor (LNEC) compactor (LNEC)
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Quadro 5.13 – Baridades das vigas compactadas no LNEC com 2% de emulsão,
com equipamento Roller compactor

Viga Baridade (g/cm3)

LNEC UBI 1 2,327

LNEC UBI 2 2,353

LNEC UBI 3 2,351

LNEC UBI 4 2,325

LNEC UBI 5 2,316

LNEC UBI 6 2,360

LNEC UBI 7 2,373

LNEC UBI 8 2,365

LNEC UBI 9 2,368

LNEC UBI 10 2,365

Média 2,359

Quadro 5.14 – Baridades das vigas compactadas no LNEC com 1,5% de emulsão
com equipamento Roller compactor

Provete Baridade
(g/cm3)

V1 (1,5) 2,352

V2 (1,5) 2,358

V3 (1,5) 2,261

V4 (1,5) 2,344

V5 (1,5) 2,349

Média 2,333

Comparando os resultados obtidos para a baridade dos provetes compactados por

métodos distintos, conclui-se que para ambos os métodos se obtém valores de baridades

muito semelhantes, sendo no entanto o método do cilindro de rolos com vibração o que

produz provetes com baridades mais elevadas. Relativamente ao teor de emulsão, nas

vigas com 1,5% de emulsão obteve-se uma baridade média inferior às vigas com 2,0%

de emulsão.
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- Módulo de Rigidez

O módulo de rigidez determinou-se através do ensaio de flexão em quatro pontos sobre

provetes prismáticos (vigas) de acordo com o estabelecido na norma EN 12697-26

(Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 26: Stiffnes) com

utilização do equipamento de ensaios com aplicação de cargas repetidas do LNEC e da

UBI (Figura 5.31). Ambos os equipamentos encontram-se instalados em ambiente de

temperatura controlada.

As características de rigidez das misturas betuminosas dependem da sua composição e

das condições de ensaio em que são determinadas. Optou-se por efectuar os ensaios de

flexão para a determinação do módulo de rigidez em extensão controlada, ou seja, a

viga simplesmente apoiada é solicitada através de uma deformação imposta. Os ensaios

foram efectuados para um conjunto de frequências, à temperatura de 20 ºC.

Figura 5.31 – Ensaio de flexão em 4 pontos (UBI)

As condições de ensaio adoptadas no que respeita à temperatura, à frequência de carga,

extensão de tracção imposta e número de ciclos aplicados estão resumidas no Quadro

5.15, estando de acordo com o estabelecido na norma EN 12697-26.
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Quadro 5.15 – Condições de ensaio para avaliação das características de rigidez

Temperatura
(ºC)

Frequência
(Hz)

Extensão
(μm/m) Nº de ciclos

20 1.0 50.0 100

20 5.0 50.0 100

20 8.0 50.0 100

20 10.0 50.0 100

20 20.0 50.0 200

20 30.0 50.0 200

As vigas moldadas com 2,0% de emulsão em laboratório no LNEC e na UBI tinham

tempos de cura distintos. À data da realização dos ensaios de flexão, tinham 1 mês e 6

meses de cura, respectivamente. Esta diferença de tempo de cura deveu-se ao facto de

após a moldagem das vigas na UBI, o equipamento de ensaio de vigas à flexão em 4

pontos ter sofrido uma avaria. As vigas moldadas com 1,5% de emulsão tinham 1 mês

de cura.

As Figuras 5.32 e 5.33 mostram a correspondente variação do módulo de rigidez com a

frequência para as vigas moldadas com 2,0% de emulsão no LNEC e na UBI e a Figura

5.34 para vigas moldadas com 1,5% de emulsão. De uma maneira geral, à medida que a

frequência de ensaio aumenta, o que corresponde a maiores velocidades de circulação,

aumenta também o módulo de rigidez.

Figura 5.32 – Módulo de rigidez para as vigas moldadas no LNEC,
(E=2,0% e 1 mês de cura)
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Figura 5.33 – Módulo de rigidez para as vigas moldadas na UBI,
(E=2,0% e 6 meses de cura)

Figura 5.34 – Módulo de rigidez para as vigas moldadas no LNEC,
(E=1,5% e 1 mês de cura)

Quanto aos resultados obtidos para o módulo de rigidez nas misturas com 2% de

emulsão, verifica-se que as misturas compactadas com o roller compacter têm valores

superiores, apesar do tempo de cura das misturas compactadas com o cilindro de rolos

ser muito superior (6 meses comparativamente com 1 mês de cura).

Comparando os resultados obtidos para o módulo de rigidez para os dois teores de

emulsão, verifica-se que as misturas com 1,5% de emulsão têm valores de módulo de
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rigidez superiores. Como tal, com base nestes resultados, o teor óptimo de emulsão a

utilizar na fórmula de execução das MBRT é de 1,5%.

A comparação dos resultados com os obtidos por outros autores, pode ser feita para o

módulo de rigidez obtido a 10 Hz, por exemplo. Para as misturas com 2% de emulsão

obteve-se no LNEC 5420 MPa e na UBI 4240 MPa. Para as misturas com 1,5% de

emulsão obteve-se no LNEC 6000 MPa. Para a mesma frequência, há resultados

bastante aproximados, por exemplo, Baptista, A. (2006) obteve para misturas

betuminosas a quente tradicionais (MBQ) valores na ordem dos 5900 MPa, enquanto

para misturas betuminosas recicladas a quente (MBRQ) com 30 e 40% de incorporação

de material fresado, obteve valores na ordem dos 5980 MPa e 6055 MPa,

respectivamente. Já nas misturas com betumes modificados com borracha, Pestana et al

(2006) obtiveram valores de cerca de 2650 MPa e nas misturas com betumes

modificados com polímeros obtiveram valores na ordem dos 8880 MPa. Ou seja, os

módulos obtidos para as MBRT com 1,5% de emulsão não diferem muito dos obtidos

para as MBQ e para as MBRQ.

Com o objectivo de analisar a influência da cura nos valores obtidos para o módulo de

rigidez, realizaram-se ensaios para duas frequências distintas (1 Hz e 10 Hz) em vigas

com 7 dias, 14 dias 21 dias e 1 mês de cura. Os resultados encontram-se ilustrados na

Figura 5.35 e correspondem a misturas com 100% de fresado e 2% de emulsão.

Figura 5.35 – Evolução do módulo de rigidez para vigas com
teor de emulsão de 2,0%
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Da observação da Figura 5.35 pode concluir-se que o módulo de rigidez aumenta

ligeiramente ao longo do primeiro mês de idade dos provetes, como se tinha já

verificado para o módulo em compressão diametral, podendo-se concluir que a cura não

afecta os resultados deste ensaio, podendo realizar-se apenas com 1 dia de cura.

- Resistência à Fadiga

A aplicação de um número significativo de carregamentos num pavimento origina uma

perda de resistência das camadas betuminosas por fadiga e o seu fendilhamento

progressivo. Quanto mais elevados forem os esforços de tracção instalados, menor o

número de carregamentos que conduz à rotura. Desta forma, a resistência à fadiga

depende do estado de tensão induzido, pelo que as leis de comportamento à fadiga

obtidas em laboratório, regra geral, relacionam o número de repetições de carga

correspondente à rotura por fadiga desse material (N) com a extensão de tracção

máxima, aplicada em cada ciclo (ε). Os resultados dos ensaios de fadiga foram

interpretados com base na lei de fadiga, de acordo com a expressão 5.6.

ε = A × N (5.6)

sendo:

N – número de aplicações de carga até à rotura;

ε – extensão de tracção (10-6);

A, B – coeficientes determinados experimentalmente.

Existem duas variáveis importantes para avaliar a resistência à fadiga de uma mistura

betuminosa, que são utilizadas conjuntamente com as leis de fadiga para avaliar o

desempenho das misturas estudadas, são elas:

N100 – resistência à fadiga para a extensão de 100x10-6;

ε6 – extensão para uma resistência à fadiga igual a 1x106.

Neste estudo, os ensaios de avaliação da resistência à fadiga realizaram-se à temperatura

de 20 ºC, sendo a frequência de aplicação de cargas de 10 Hz.
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Os ensaios foram desenvolvidos em extensão controlada tendo-se realizado 3 níveis de

extensão, (200x10-6, 300x10-6 e 400x10-6), obtidos através de um carregamento

sinusoidal sem período de repouso.

A norma EN 12697-26 preconiza que o módulo de rigidez inicial da mistura (medido ao

fim de 50 ciclos de aplicação de carga) seja tomado como referência para determinar o

momento da rotura do provete, correspondendo a uma redução de 50% relativamente ao

valor inicial.

Nos ensaios realizados na UBI com 2,0% de emulsão (UBI2-x) adoptou-se um número

de dois ensaios por cada nível de extensão controlada, uma vez que se dispunha apenas

de 6 provetes. Os resultados encontram-se apresentados no Quadro 5.16.

Quadro 5.16 – Resultados dos ensaios de fadiga realizados na UBI
para as misturas com 2,0% de emulsão

Vigas Extensão
(μm/m)

Vida à fadiga
(ciclos)

UBI2-2 400 75 500

UBI2-3 400 27 000

UBI2-6 300 126 500

UBI2-1 300 52 500

UBI2-4 200 816 500

UBI2-5 200 786 000

Nos ensaios realizados no LNEC com 2,0% de emulsão (LNEC2-x), efectuaram-se

apenas 2 ensaios com extensão de 200 μm/m uma vez que para este nível de extensão a

duração dos ensaios foi superior a dois dias. Para os restantes níveis de extensão, 300 e

400 μm/m, realizaram-se 3 e 4 ensaios, respectivamente, tomando-se como

suficientemente representativo para caracterizar o material. Realizaram-se 10 ensaios

destrutivos para as misturas, existindo uma situação em que não se concluiu o ensaio

(viga 8), devido ao bloqueio do software e interrupção do ensaio.

Os resultados dos ensaios de fadiga foram interpretados com base na lei de fadiga, de

acordo com a equação 5.6 e encontram-se apresentados no Quadro 5.17.
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Quadro 5.17 – Resultados dos ensaios de fadiga realizados no LNEC,
para as misturas com 2,0% de emulsão

Vigas Extensão
(μm/m) Nº Ciclos

LNEC2-9 400 209 810

LNEC2-6 400 138 215

LNEC2-1 400 36 725

LNEC2-3 400 83 969

LNEC2-10 300 1 016 962

LNEC2-4 300 241 707

LNEC2-7 300 287 229

LNEC2-5 200 753 381

LNEC2-2 200 2 112 026

Nos ensaios realizados no LNEC com 1,5% de emulsão (LNEC1,5-x), efectuou-se

apenas 1 ensaio com extensão de 200 μm/m uma vez que para este nível de extensão a

duração dos ensaios foi superior a dois dias. Para os restantes níveis de extensão, 300 e

400 μm/m, realizaram-se 2 ensaios de cada, tomando-se como suficientemente

representativo para caracterizar o material. Realizaram-se 5 ensaios destrutivos para as

misturas ensaiadas, Os resultados encontram-se apresentados no Quadro 5.18.

Quadro 5.18 – Resultados dos ensaios de fadiga realizados no LNEC
para as misturas com 1,5% de emulsão

Vigas Extensão
(μm/m)

Vida à fadiga
(ciclos)

LNEC1,5-1 400 42 949

LNEC1,5-2 300 317 048

LNEC1,5-3 400 65 183

LNEC1,5-4 300 - *

LNEC1,5-5 200 3 051 961

* Não foi possível realizar o ensaio devido à excessiva deformação
que a viga apresentava.
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Os resultados obtidos encontram-se apresentados na Figura 5.36 para os provetes

ensaiados no LNEC compactados com 1,5 e 2,0% de emulsão com o Roller compactor

e com 1 mês de cura e na UBI compactados com 2,0% de emulsão com um cilindro de

rolos e com 6 meses de cura.

Figura 5.36 – Leis de fadiga para as vigas moldadas no LNEC (1,5 e 2,0% de emulsão)
e na UBI (2,0% de emulsão)

A observação da figura anterior permite concluir que apesar do tempo de cura das vigas

das misturas com 2,0% de emulsão moldadas na UBI ter sido muito superior às vigas

moldadas no LNEC, estas últimas apresentam valores superiores de resistência à fadiga,

no entanto as curvas de fadiga têm “inclinação” muito semelhante. A curva resultante

das vigas das misturas com 1,5% de emulsão apresenta valores muito semelhantes aos

das vigas das misturas com 2,0% de emulsão e com o mesmo tipo de compactação e

tempo de cura.

No Quadro 5.19 apresentam-se os coeficientes relativos às Leis de Fadiga obtidos para

as diferentes misturas estudadas.
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Quadro 5.19 – Coeficientes obtidos para a Lei de Fadiga

Mistura A B R2 N100 ε6

LNEC (E=2,0%) (1) 3318,9 -0,189 0,7104 1,12E+08 244

UBI (E=2,0%) (2) 3214,6 -0,203 0,8623 2,65E+07 195

LNEC (E=1,5%) (1) 2520,4 -0,169 0,9915 1,96E+08 244

(1) 1 mês de cura e compactada com o equipamento Roller compactor
(2) 6 meses de cura e compactada com um cilindro de rolos

À semelhança do que foi feito anteriormente, compararam-se os resultados com os

obtidos por outros autores. Baptista, A. (2006) obteve para misturas betuminosas

tradicionais a quente valores de ε6 (extensão de tracção para que haja rotura do material

ao fim de 1 milhão de ciclos) de 158 μm/m e para misturas recicladas a quente com

30% de incorporação de material fresado obteve valores de 202 μm, ou seja, qualquer

das misturas estudadas apresentam valores superiores aos obtidos quer para MBQ quer

para MBRQ.

Deste ensaio de desempenho a escolha para o teor óptimo de emulsão não é muito claro

uma vez que os resultados obtidos nos provetes do LNEC para 1,5% e 2,0% podem

considerar-se da mesma ordem de grandeza. No entanto a curva com melhor coeficiente

de correlação (R2) é a que corresponde a 1,5% de teor de emulsão.

Quanto às diferenças verificadas entre as vigas do LNEC e da UBI deve-se,

essencialmente, ao tipo de compactação que foi distinto, sendo no primeiro caso

efectuado com o equipamento roller compactor e no segundo caso efectuada com

cilindro de rolos.

5.2.4.2 Caracterização da resistência à deformação permanente

Os provetes para a caracterização da resistência à deformação permanente foram

moldados com o equipamento do LNEC, Roller Compactor (Figura 5.37). A
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composição da mistura utilizada foi obtida adicionando 2% de emulsão e 1,5% de

emulsão a 100% de material fresado aquecido a 120 ºC, como já foi referido.

Figura 5.37 – Equipamento Roller Compactor (LNEC)

A mistura executou-se mecanicamente e posteriormente colocou-se nos moldes onde foi

distribuída uniformemente (Figura 5.38). A compactação realizou-se à temperatura de

90ºC obtendo-se lajetas com o aspecto apresentado na Figura 5.39.

Figura 5.38 – Distribuição da mistura no
molde

Figura 5.39 – Lajetas para ensaio de simulação de
tráfego

A baridade das lajetas determinou-se de acordo com o preconizado na norma de ensaio

EN 12697-6 Test methods for hot mix asphalt – Part 6: Determination of bulk density of
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bituminous specimens. As Figuras 5.40 e 5.41 ilustram a pesagem das lajetas a seco e

imersas em água, respectivamente.

Figura 5.40 – Pesagem das lajetas a seco Figura 5.41 – Pesagem das lajetas imersas

Os resultados das baridades das lajetas produzidas com 2,0 e 1,5 % de emulsão e 100%

de material fresado apresentam-se no Quadro 5.20 e 5.21, respectivamente.

Quadro 5.20 – Baridades das lajetas com 2% de emulsão

Equipamento Provete
lajeta Baridade (g/cm3)

LNEC NLT L1 2,365

LNEC NLT L2 2,363

LNEC NLT L3 2,362

LNEC EN (B) L1 2,362

LNEC EN (B) L2 2,358

UBI EN (A) L1 2,354

UBI EN (A) L2 2,337

UBI EN (A) L3 2,339

UBI EN (A) L4 2,317

UBI EN (A) L5 2,322

UBI EN (A) L6 2,325
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Quadro 5.21 – Baridades das lajetas com 1,5% de emulsão

Equipamento Provete
lajeta

Baridade
(g/cm3)

L1 (1,5) EN (B) L1 2,345

L2 (1,5) EN (B) L2 2,351

Os ensaios de simulação de tráfego, habitualmente designados por ensaios de Wheel

Tracking, realizaram-se segundo 3 procedimentos e 3 equipamentos distintos para as

misturas com 2,0% de emulsão. Através da norma europeia EN 12697-22, pelo

procedimento A no equipamento da UBI (Figura 5.42-a), pelo Procedimento B, no

equipamento do LNEC (Figura 5.42-b) e também de acordo com a norma de ensaio

espanhola NLT 173/84, no equipamento do LNEC (Figura 5.42-c). Para as misturas

com 1,5% de emulsão o ensaio de Wheel Tracking foi realizado através da norma

europeia EN 12697-22, pelo procedimento B, no LNEC.

(a) (b)                                                    (c)
Figura 5.42 – Simuladores de tráfego: a) Equip. pequeno, Proc. A (UBI); b) Equip. pequeno, Proc. B

(LNEC); c) Equip. pequeno, Proc. B, de acordo com a NLT (LNEC)

Para todos os ensaios os provetes tiveram um período de cura de 1 mês tendo sido

mantidos à temperatura ambiente durante esse tempo. Antes do início do ensaio foram

acondicionados a 60 ºC, durante quatro horas, mantendo a mesma temperatura no

decorrer do ensaio. Numa fase posterior foi utilizada a temperatura de 45 ºC.

A Figura 5.43 mostra o aspecto de uma lajeta após submetida ao ensaio de simulação de

tráfego. Neste exemplo é visível que ocorreu uma deformação acentuada.
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Figura 5.43 – Aspecto de uma lajeta após ensaio de simulação de tráfego

Os resultados do ensaio de pista realizados de acordo com a norma espanhola NLT

173/84 encontram-se apresentados no Quadro 5.22 e na Figura 5.44 foram realizados

para misturas com 2% de emulsão.

Quadro 5.22 – Resultados do ensaio de simulação de pista em laboratório
(Equipamento do LNEC de acordo com a NLT 173/84)

Tempo (min)
Deformações (mm)

NLT- L3 NLT- L4 NLT- L5
0 0,000 0,000 0,000

1 1,552 1,716 2,502

3 2,509 2,337 3,452

5 3,145 2,826 4,097

10 4,157 3,657 5,254

15 4,872 4,231 6,202

20 5,456 4,733 6,959

25 6,025 5,227 7,662

30 6,520 5,672 8,294

35 6,971 6,046 8,883

40 7,406 6,414 9,405

45 7,880 6,813 9,922
60 9,017 7,873 11,231

75 10,105 8,888 12,614

90 11,184 9,878 13,797

105 12,252 10,865 14,872

120 13,262 11,876 15,858
Vel. de deformação

V105/120 (10-3mm.min-1) 67,3 67,4 65,7
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Figura 5.44 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a NLT 173/84
para misturas com 2,0% de emulsão

No Quadro 5.23 apresentam-se os valores limites considerados em Espanha para os

resultados dos ensaios de pista de laboratório, nomeadamente, a velocidade de

deformação V105/120 de acordo com a NLT 173/84, para camadas de desgaste e

regularização. Comparando os resultados obtidos nos ensaios (Quadro 5.22 e Figura

5.44) com os valores indicados no Quadro 5.23, constata-se que a velocidade de

deformação obtida é muito superior à recomendada.

Quadro 5.23 – Velocidade de deformação V105/120 a 60 ºC para o ensaio de simulação de pista em
laboratório (adaptado da Especificação da D. G. Carreteras, 1989 - OC 299/89 T, art. 542)

Classe de
tráfego pesado TMD

Zona Térmica

Quente Média Temperada

T0 > 2000 15 15 20

T1 800 – 2000 15 15 20

T2 200 – 800 15 20 20

T3 50 – 200 20 20 ---

T4 < 50 20 --- ---
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Segundo a norma EN 12697-22, para o procedimento A, são propostos vários

parâmetros para se proceder à análise dos resultados. A profundidade média da rodeira,

RD, é a profundidade média da rodeira no final do ensaio, em mm.

A velocidade de deformação, TR (Wheel Tracking Rate) em mm/h é definida pela

expressão 5.7.

TR = 3 × rn + rn – 1 - rn - 2 – 3 × rn - 3 (5.7)

Com,

n – Número total de leituras entre 100 e 1 000 ciclos de carga;

ri – Deformação vertical num dado momento i (mm).

O software de controlo do equipamento regista a deformação em cada minuto. Isto

permitiu realizar uma regressão linear das deformações medidas do minuto 30 ao 45.

Deste modo a velocidade de deformação foi obtida na parte quase linear da curva de

deformação.

A velocidade de Wheel tracking média (WTR) é definida a partir de TR, dada pela

expressão 5.8.

WTR = 10,4 × TRm × W
L

(5.8)

Onde:

WTR – Velocidade do Wheel tracking;

TRm – Velocidade de deformação média (mm/h);

W – Largura do pneu (mm);

L – Peso aplicado pela roda (N).

Na Figura 5.45 encontram-se representados os resultados do ensaio de pista de cinco

provetes. O ensaio da lajeta EN (A) L2 foi interrompido uma vez que apresentava uma

elevada deformação. Estes ensaios realizaram-se pelo procedimento A, de acordo com o

estabelecido na norma EN12697-22, na UBI. A velocidade de aplicação da carga é de

21 ciclos/minuto, correspondendo cada ciclo a duas passagens da roda. O ensaio
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termina ao atingir 1000 ciclos de carga ou uma deformação com profundidade de 15

mm.

Figura 5.45 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a EN 12697-22, procedimento A

Considerando constantes a largura do pneu (w=50 mm) e o peso aplicado pela roda

(L=700 N) os resultados obtidos para o procedimento A apresentam-se no Quadro 5.24.

Quadro 5.24 – Resultados do ensaio de simulação de pista em laboratório
(Equipamento da UBI de acordo com EN 12697-22, Procedimento A)

Laje RD [mm] TRm [mm/h] WTR [μm/ciclo]

EN (A) L1 2,77 0,41 0,30

EN (A) L3 2,98 0,44 0,32

EN (A) L4 2,39 0,39 0,29

EN (A) L5 3,61 0,62 0,46

EN (A) L6 2,81 0,43 0,32

Média 2,91 0,46 0,34

Outros autores obtiveram resultados para ensaios de simulação de pista de acordo com a

EN 12697-22, procedimento A, na mesma ordem de grandeza que os apresentados no

Quadro 5.24, para MBQ. Salienta-se que em todos os casos a seguir referidos foi
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utilizado um betume B35/50. Gardete (2006), em misturas betuminosas com 4,7% de

betume, obteve valores de deformação médios de 2,98 mm e TRm de 2,26 mm/h.

Gomes (2005), para as misturas com 5,1% de betume, obteve valores de deformação

médios de 8,23 mm (bastante superior) e de TRm de 4,97 mm/h, enquanto para MBRQ,

com uma taxa de incorporação de 30% de material fresado e 5,1% de betume, os valores

médios obtidos foram de 3,32 mm e TRM de 1,48 mm/h. Ainda Baptista, A. (2006)

para as misturas com 4,7% de betume obteve valores de deformação médios de 3,64

mm e TRm de 4,51 mm/h, enquanto para misturas betuminosas recicladas a quente,

com uma taxa de incorporação de 30% de material fresado e 4,9% de betume, os valores

de deformação médios obtidos foram de 1,46 mm e de TRm de 0,68 mm/h.

Comparando com os valores obtidos no caso em estudo verifica-se que estes resultados

evidenciam, de certa modo, a sensibilidade dos ensaios de deformação permanente para

as variações de composição das misturas betuminosas, com ou sem incorporação de

material fresado.

Na Figura 5.46 e Quadro 5.25 encontram-se representados os resultados do ensaio de

pista de dois provetes, realizados de acordo com o estabelecido na norma EN12697-22,

pelo procedimento B, no LNEC, para misturas com 2,0% de emulsão.

Figura 5.46 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a EN 12697-22, procedimento B
para misturas com 2,0% de emulsão
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Como se pode verificar na Figura 5.46, o ensaio do provete EN (B) L1 foi interrompido

no ciclo 5650, uma vez que apresentava uma deformação excessiva. A norma refere que

o ensaio deve terminar aos 10 000 ciclos de carga ou quando apresenta uma deformação

de 20 mm.

São propostos vários parâmetros para se proceder à análise dos resultados, do

procedimento B ao ar, tais como, a profundidade média da rodeira no final do ensaio em

mm (RD) e o declive máximo da rodeira (WTSair). Esta última determina-se através da

expressão 5.9.

WTSAir =
d10 000 - d5 000

5
(5.9)

Onde:

WTSAir – Declive máximo da rodeira [mm por103 ciclos de carga];

d10 000 , d5 000 – Deformação após 10 000 e 5 000 ciclos de carga [mm].

O declive máximo da rodeira, WTSair, obtido apresenta-se no Quadro 5.25.

Quadro 5.25 – Resultados do ensaio de simulação de pista em laboratório para 2,0% de emulsão
(Equipamento do LNEC de acordo com EN 12697-22, Procedimento B ao ar)

Provete WTS
[mm por 103 ciclos de carga] RD [mm]

EN (B) L1 (*) (*)

EN (B) L2 0,75 14,60

(*) Ensaio não concluído devido ao provete apresentar excessiva deformação

Na Figura 5.47 e Quadro 5.26 encontram-se representados os resultados do ensaio de

pista de dois provetes, realizados de acordo com o estabelecido na norma EN12697-22,

pelo procedimento B, no LNEC, para misturas com 1,5% de emulsão.
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Figura 5.47 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a EN 12697-22,
procedimento B, para misturas com 1,5% de emulsão

Para os provetes das misturas com 1,5% de emulsão não foi possível calcular os

referidos parâmetros (Quadro 5.26), devido ao ensaio ter sido interrompido aos 5 800

ciclos. Esta interrupção deveu-se ao facto das deformações obtidas para o número de

ciclos referido serem demasiado elevadas, não justificando a continuação dos ensaios.

Quadro 5.26 – Resultados do ensaio de simulação de pista em laboratório para 1,5% de emulsão
(Equipamento do LNEC de acordo com EN 12697-22, Procedimento B ao ar)

Provete WTS
[mm por 103 ciclos de carga] RD [mm]

L1 (1,5) (*) (*)

L2 (1,5) (*) (*)

(*) Ensaio não concluído devido ao provete apresentar excessiva deformação

Uma vez que não existem valores especificados em Portugal para os resultados do

ensaio de pista em laboratório, no Quadro 5.27 apresentam-se os valores limites

considerados em Espanha, para camadas de base de pavimentos, realizados de acordo

com o especificado na norma europeia EN 12697-22, pelo procedimento B.
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Quadro 5.27 – Declive máximo da rodeira a 60 ºC (WTS) para o ensaio de simulação de pista em
laboratório (adaptado da Especificação da D. G. Carreteras, 2008 - OC 24/08, art. 542)

Zona Térmica
Estival

WTS [mm por 103 ciclos de carga]

Categoria de tráfego pesado

T00 e T0 T1 T2 e T31

Quente 0,07 0,07 0,10

Média 0,07 0,10 -

Temperada 0,10 - -

Comparando os resultados obtidos nos ensaios para as misturas com 2,0% de emulsão

(Quadro 5.12 e Figura 5.25) e nos ensaios para as misturas com 1,5% de emulsão

(Quadro 5.17 e Figura 5.26) com os valores indicados no Quadro 5.27, constata-se que

o declive máximo da rodeira obtido é muito superior ao recomendado.

No Quadro 5.28, pode comparar-se os resultados obtidos para os ensaios de simulação

de pista em laboratório, pelos diferentes métodos, para 1000 ciclos de carga.

Quadro 5.28 – Deformação obtida para 1000 ciclos de carga

Método Provete Deformação
d1000

Deformação
d1000 MÉDIA

NLT 173/84
E=2,0%

NLT L3 8,11

8,45NLT L4 7,05

NLT L5 10,19

EN 12697-22
Procedimento A

E=2,0%

EN (A) L1 2,77

2,91

EN (A) L3 2,98

EN (A) L4 2,39

EN (A) L5 3,61

EN (A) L6 2,81

EN 12697-22
Procedimento B, ao ar

E=2,0%

EN (B) L1 5,75
5,40

EN (B) L2 5,04

EN 12697-22
Procedimento B, ao ar

E=1,5%

L1 (E=1,5) 5,44
5,60

L2 (E=1,5) 5,75
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Da análise deste quadro pode concluir-se que o ensaio que evidencia valores mais

desfavoráveis é o proposto pela norma espanhola NLT 173/84. Quanto aos dois

procedimentos propostos pela norma europeia EN 12697-22 (Procedimento A e

Procedimento B ao ar) pode concluir-se que o segundo dá origem a deformações

superiores.

O ensaio de deformação permanente foi o que revelou resultados mais desfavoráveis e

de total incumprimento das especificações. Como foi apresentado na Figura 5.43, os

ensaios de simulação de tráfego nas misturas em estudo evidenciaram, logo após a

aplicação dos primeiros ciclos de carga, que a mistura se deformava rapidamente. O

ensaio indica que o esqueleto mineral da mistura betuminosa tem pouca consistência e,

consequentemente, uma deficiente resistência à deformação permanente, devendo esta

ser melhorada.

Face a este cenário, decidiu-se estudar novas composições de misturas, corrigindo a

granulometria do material fresado.

5.3 Metodologias de formulação em estudo para misturas com

correcção granulométrica do material fresado

Tendo em conta os valores obtidos de deformação permanente tão elevados para as

MBRT com 100% de material fresado, decidiu-se repensar a metodologia de

formulação verificando a caracterização dos materiais utilizados na mistura,

nomeadamente, o material fresado e o esqueleto mineral da mistura betuminosa

reciclada.
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5.3.1 Caracterização dos materiais utilizados na mistura

Considerando a correcção granulométrica, efectua-se a caracterização dos materiais

utilizados na mistura obtendo a granulometria do agregado do material fresado, que

constitui o esqueleto mineral da mistura betuminosa reciclada. Para isso procedeu-se à

extracção do betume por queima em mufla de ignição, fazendo-se de seguida o estudo

da granulometria das diferentes amostras, apresentado na Figura 5.48.

Figura 5.48 – Curvas granulométricas de diferentes amostras de fresado após extracção de betume

Na Figura 5.48 pode observar-se que as amostras após extracção de betume, apresentam

granulometrias com muitos finos, não cumprindo o fuso preconizado no caderno de

encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009) para misturas betuminosas a quente

(MBQ), Fuso AC 20 base (MB), utilizando agregados naturais.

Assim, propõe-se fazer uma correcção à granulometria do material fresado,

apresentando-se dois métodos. No primeiro, a correcção do material fresado implica que

seja feito um estudo de composição granulométrica do material à chegada à central,

antes de ser utilizado na produção das misturas betuminosas. O material é todo separado

por fracções e misturado novamente segundo proporções e quantidades pré-definidas.
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Na prática, este método não é muito viável uma vez que a separação do material por

tantas fracções distintas traz um acréscimo ao custo final da mistura, para além de surgir

mais um problema relativo ao material excedente de determinadas fracções que não são

utilizadas. O segundo método, menos complexo, consiste na adição de material

correctivo natural, uma brita 15/25 de granito.

Para a obtenção das amostras pelo primeiro método procedeu-se da seguinte forma:

Calculou-se a diferença (∆) entre a curva média do fuso para agregados (preconizado no

caderno de encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009) para as misturas

betuminosas a quente) e a média obtida nas granulometrias do agregado do material

fresado (após extracção do betume). Posteriormente, aplicou-se a diferença (∆) à média

obtida através das diferentes granulometrias do material fresado e determinaram-se as

quantidades necessárias de material fresado, em cada peneiro, para uma amostra de

1500 g, como se apresenta no Quadro 5.29.

Quadro 5.29 – Obtenção de curva granulométrica corrigida do material fresado

Abertura
dos

peneiros
(mm)

Média do
fuso MBQ
Camada
de base

Média das
curvas

granul. do
agregado do

material
fresado

Diferença
das

curvas
granul.

anteriores
(∆)

Média das
curvas

granul. do
material

fresado(MF)

Material
fresado

corrigido
(MF) + (∆)

Resíduo no
peneiro

(%)

Amostra
de

1500g
(g)

25,00 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

20,00 95,0 100,0 - 5,0 90,0 85,0 15,0 225,0

12,50 71,5 95,3 - 23,8 75,5 51,7 33,3 500,2

8,00 58,5 83,7 - 25,2 63,0 37,8 13,8 207,2

4,00 41,5 66,5 - 25,0 44,5 19,5 18,4 275,6

2,00 33,5 46,9 - 13,4 30,5 17,1 2,3 35,1

0,500 19,0 27,5 - 8,5 11,0 2,5 14,6 219,3

0,250 14,0 17,9 - 3,9 5,0 1,1 1,4 21,1

0,125 9,0 11,7 - 2,7 3,5 0,8 0,3 4,5

0,063 4,5 5,5 - 1,0 1,5 0,5 0,3 4,5
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De acordo com o quadro anterior misturaram-se as diferentes quantidades retidas em

cada peneiro e, posteriormente, procedeu-se à extracção do betume por ignição.

Finalmente, fez-se a análise granulométrica do material após queima (Figura 5.49).

Figura 5.49 – Curva granulométrica após extracção de betume do material fresado com correcção

Como se pode verificar, a curva do material corrigido após queima insere-se nos limites

definidos no caderno de encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009).

Por se constatar que se trata de um método com difícil aplicação prática, como já foi

referido, decidiu-se proceder também a um outro tipo de correcção. Neste segundo

processo, procedeu-se à adição de um agregado natural, brita de granito 15/25 com

diferentes proporções, de acordo com o Quadro 5.30, resultando nas curvas

granulométricas apresentadas na Figura 5.50.

Quadro 5.30 – Diferentes tipos de correcção do material fresado
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Figura 5.50 – Curvas granulométricas do material fresado com diferentes proporções
de adição de agregado natural

Como pode verificar-se, a correcção mais adequada conseguiu-se com a introdução de

25% de agregado natural. Desta forma, escolheu-se esta correcção para, em laboratório,

verificar o seu desempenho.

5.3.2 Caracterização do módulo de rigidez e resistência à fadiga

Para se verificar qual a influência do estudo da composição da granulometria ou da

adição de agregado natural na resistência à fadiga das MBRT moldaram-se provetes

com as duas misturas distintas. As duas misturas foram efectuadas com adição de 2,0%

de emulsão para se poder comparar com os resultados anteriores. Todos os provetes

foram moldados com o equipamento do LNEC Roller compactor e ensaiados com 1

mês de cura. No Quadro 5.31 estão representadas as baridades das vigas para as

diferentes misturas.
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Quadro 5.31 – Baridades das vigas das misturas corrigidas

Tipo de correcção Provete Baridade
(g/cm3)

Baridade Média
(g/cm3)

Estudo de composição
granulométrica (ECG)

do material fresado

V1 (ECG) 2,328

2,335

V2 (ECG) 2,341

V3 (ECG) 2,343

V4 (ECG)) 2,340

V5 (ECG) 2,321

Adição de agregado
natural:

Fresado 75%
Brita 25%

V1 (75-25) 2,408

2,405

V2 (75-25) 2,410

V3 (75-25) 2,399

V4 (75-25) 2,405

V5 (75-25) 2,403

Comparando as baridades obtidas e apresentadas no Quadro 5.31 com as das misturas

anteriores, apresentadas nos Quadros 5.20 e 5.21, conclui-se que a mistura com adição

de agregado natural tem baridades bastante superiores. Este facto deve-se ao agregado

adicionado que vai permitir um melhor e maior arranjo entre as partículas, contribuindo

desta forma para baridades superiores. A mistura com estudo de composição

granulométrica apresenta baridades da mesma ordem de grandeza das anteriormente

estudadas.

- Módulo de Rigidez

Os resultados obtidos para o módulo de rigidez apresentam-se nas Figuras 5.51 e 5.52 e

revelam que à medida que a frequência de ensaio aumenta, também o módulo de rigidez

aumenta.



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

166 Marisa Dinis de Almeida

Figura 5.51 – Variação do módulo de rigidez com a frequência para as vigas
com adição de agregado natural

Figura 5.52 – Variação do módulo de rigidez com a frequência para as vigas
com estudo de composição granulométrica (ECG) do material fresado

Ao sobrepor a média dos resultados para as duas misturas verifica-se que das

alternativas de correcção propostas, a que apresenta melhores resultados para o módulo

de rigidez é a adição de agregado natural (Figura 5.53).
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Figura 5.53 – Comparação do módulo de rigidez para as duas alternativas de correcção da mistura

- Resistência à fadiga

Os resultados dos ensaios de fadiga foram interpretados com base na lei de fadiga, de

acordo com a Equação 5.9.

Os resultados obtidos encontram-se resumidos nos Quadros 5.32 e 5.33, assim como na

Figura 5.54. Pode verificar-se que para os níveis de extensão mais baixos, os quais estão

instalados aquando da passagem dos veículos pesados, obtiveram-se valores de elevada

resistência à fadiga.

Quadro 5.32 – Resultados dos ensaios de fadiga das vigas com adição
de agregado natural

Vigas Extensão
(μm/m)

Vida à fadiga
(ciclos)
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V5 (75-25) 300 75 175
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Quadro 5.33 – Resultados dos ensaios de fadiga das vigas com
estudo de composição granulométrica (ECG) do material fresado

Vigas Extensão
(μm/m)

Vida à fadiga
(ciclos)

V1 (ECG) 400 172 314

V2 (ECG) 300 709 953

V3 (ECG) 200 6 948 914

V4 (ECG) 400 89 418

V5 (ECG) 300 112 667

Figura 5.54 – Leis de fadiga para as vigas com adição de agregado natural

De acordo com a expressão 5.6 apresentam-se, no Quadro 5.34, os coeficientes relativos

às Leis de Fadiga obtidos para as diferentes misturas estudadas.
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Quadro 5.34 – Coeficientes obtidos para as Leis de Fadiga

Mistura A B R2 N100 ε6

(1) Fresado e brita (75-25) 1746,8 -0,152 0,9792 1,48E+08 214

(1) Fresado ECG 1879,7 -0,140 0,7882 1,26E+09 272

(1) 1 mês de cura e compactada com o equipamento Roller compactor

Comparando os valores do Quadro 5.35 com os das misturas estudadas anteriormente

apresentadas no Quadro 5.19, verifica-se que a mistura com estudo de composição

granulométrica do material fresado apresenta valores de ε6 superiores a qualquer outra

mistura. No entanto, salienta-se que todas as misturas revelaram um óptimo

comportamento na resistência à fadiga.

5.3.3 Caracterização da resistência à deformação permanente

Os provetes para a caracterização da deformação permanente foram moldados com o

equipamento do LNEC, Roller Compactor. No Quadro 5.35 apresentam-se as baridades

obtidas para as lajetas moldadas com as diferentes misturas corrigidas.

Quadro 5.35 – Baridades das lajetas das misturas corrigidas

Provete Baridade (g/cm3)

L1 (75-25) 2,391

L2 (75-25) 2,410

L1 (ECG) 2,343

L2 (ECG) 2,338

Posteriormente, efectuaram-se os ensaios de pista em laboratório através do

procedimento B ao ar. Optou-se por este procedimento uma vez que o número mínimo

de provetes exigidos é apenas de dois.
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Segundo a EN 12697-22 são calculados, para cada provete ensaiado, alguns parâmetros

relativos à sua deformação máxima, a qual corresponde à profundidade de rodeira aos

10 000 ciclos. Para os provetes das misturas corrigidas do estudo da composição da

granulometria do material fresado não foi possível calcular os referidos parâmetros,

devido ao ensaio ter sido interrompido aos 5 800 ciclos e 2 000 ciclos, respectivamente.

Esta interrupção deveu-se ao facto das deformações obtidas para o número de ciclos

referido serem demasiado elevadas, não justificando a continuação dos ensaios. Os

resultados apresentam-se no Quadro 5.36 e nas Figuras 5.55 e 5.56.

Quadro 5.36 – Resultados do ensaio de simulação de pista em laboratório para misturas corrigidas
(Equipamento do LNEC de acordo com EN 12697-22, procedimento B ao ar)

Tipo de correcção Provete WTS [mm.10-3] RD [mm]

Adição de agregado
natural:

Fresado 75%
Brita 25%

L1 (75-25) 0,49 12,32

L2 (75-25) 0,53 9,50

Estudo de Correcção
granulométrica (ECG)

do material fresado

L1 (ECG) (*) (*)

L2 (ECG) (*) (*)

(*) Ensaio não concluído devido ao provete apresentar excessiva deformação

Figura 5.55 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a EN 12697-22
procedimento B, fresado com adição de agregado natural
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Comparando os resultados obtidos para a mistura corrigida com agregado natural com

os valores para a taxa de deformação média apresentados no Quadro 5.27, verifica-se

que as misturas com estudo da composição granulométrica continuam a apresentar

valores superiores aos recomendados.

Figura 5.56 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a EN 12697-22, procedimento B,
com estudo de composição granulométrica (ECG) do material fresado

Uma vez que apenas nos provetes com adição de agregado natural foi possível concluir

os ensaios de simulação de pista em laboratório (10 000 ciclos de carga), apresenta-se

no Quadro 5.37 as deformações obtidas para 1000 ciclos de carga em todos os provetes.

Quadro 5.37 – Deformação obtida nas misturas corrigidas para 1 000 ciclos de carga
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Quanto aos resultados obtidos e ao compará-los com os apresentados no Quadro 5.26,

podemos concluir que a alteração efectuada com a adição de agregado natural, brita

granítica 15/25, revelou ligeiras melhorias relativamente à deformação permanente

obtida através do ensaio Wheel tracking.

Os resultados da caracterização da resistência à deformação permanente, realizada

através de ensaios de simulação em pista de laboratório, de acordo com o descrito

anteriormente, permitiram concluir que as deformações obtidas são superiores às

recomendadas.

5.3.3.1 Deformação permanente a 45 ºC

Tendo-se verificado que a deformação permanente das misturas com granulometrias

corrigidas, apesar de terem reduzido significativamente, ainda não cumprem os

requisitos, considerou-se reduzir a temperatura de ensaio. Esta opção tem em conta o

facto das misturas MBRT serem utilizadas apenas em camadas de base, nunca atingindo

os 60 ºC como temperatura superficial da camada. Assim, procedeu-se à execução do

ensaio para uma mistura utilizando 100% material fresado e 2% de emulsão, a uma

temperatura mais baixa, de 45 ºC, como aliás é sugerido por Freire (2002), obtendo-se

os resultados apresentados no Quadro 5.38 e na Figura 5.57.

Quadro 5.38 – Deformação obtida nos ensaios realizados a 45 ºC
(Equipamento do LNEC de acordo com EN 12697-22, Procedimento B ao ar)

Provete Baridade [g/cm3] WTS
[mm por 103 ciclos] RD [mm]

L1 (45ºC) 2,360 0,32 7,77

L2 (45ºC) 2,362 0,30 7,19
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Figura 5.57 – Resultados dos ensaios de pista de acordo com a EN 12697-22,
procedimento B, 2% de emulsão, 45ºC

Os resultados obtidos no ensaio de pista realizado a 45 ºC, quer para o valor da

profundidade da rodeira (RD) quer para o declive máximo da rodeira (WTS), apesar de

terem reduzido significativamente, ainda não cumprem os requisitos. Fica, no entanto, a

recomendação para, em trabalhos futuros, ser explorada a execução dos ensaios de pista

em laboratório nas MBRT, a temperatura mais baixas.

5.4 Considerações finais

Ao longo deste capítulo foram sendo tecidas algumas conclusões que se pretende nesta

fase sintetizar.

A selecção da composição de base da MBRT foi realizada através de 4 metodologias

distintas: método de Marshall, método baseado no ensaio de imersão compressão,
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método baseado no ensaio de sensibilidade à água e método baseado no módulo de

rigidez.

Na metodologia Marshall os resultados revelaram-se inconclusivos, sendo difícil

estabelecer valores mínimos e máximos nos diferentes gráficos. Foi possível verificar

que a temperatura de fabrico e compactação das misturas é condicionante nos resultados

finais. Os melhores resultados foram obtidos para as misturas compactadas a 90 ºC

sendo as misturas compactadas a 60 ºC, na maior parte dos casos, excluídas pelo não

cumprimento dos requisitos especificados. As diferenças verificadas na formulação

realizada a temperaturas de compactação de 90 ºC na UBI e no LNEC poderão estar

associadas ao facto dos compactadores utilizados serem diferentes.

Na formulação pelo método de imersão-compressão das MBRT verifica-se que os

valores da resistência a seco, da resistência após imersão e da resistência conservada são

superiores aos mínimos estabelecidos, com excepção das misturas compactadas a 60 ºC.

Verifica-se alguma variabilidade nos resultados obtidos, tal como no ensaio Marshall,

evidenciando a dificuldade de utilizar estes métodos na formulação das MBRT. Esta

variabilidade é tanto mais afectada quanto menor for a temperatura de compactação da

mistura.

Na formulação efectuada pelo método da sensibilidade à água para as misturas

estudadas (compactadas a 90 ºC através do compactador de impacto), os valores obtidos

de resistência conservada em tracção indirecta (ITSR) são todos muito superiores aos

limites especificados (80%), todos eles na ordem dos 100%. Este facto é devido às

misturas serem bastante densas, não havendo penetração de água no provete, e

consequentemente, não o danificando. Desta forma, conclui-se que este ensaio não é

muito sensível para ser utilizado como método de optimização da composição das

MBRT, devendo mesmo ser apurada a sua aplicabilidade a este tipo de misturas.

Quanto à metodologia de formulação baseada no módulo de rigidez é possível escolher

claramente o teor de emulsão indicada para a composição da mistura uma vez que os

resultados apresentam pouca variabilidade. Foi também estudada a influência do tempo

de cura nos resultados obtidos. Para isso ensaiaram-se os provetes com 1 dia, 7 dias, 14

dias, 21 dias, 1 mês, 2 meses e 4 meses, tendo sido possível concluir que a escolha
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efectuada para a composição aos 4 meses é a mesma para 1 dia de cura. Os provetes

compactados a 60 ºC que apresentam maior módulo de rigidez correspondem aos

provetes moldados com 1,5% de teor de emulsão. Os provetes compactados a 90 ºC que

apresentam maior módulo de rigidez correspondem aos provetes moldados com 2% de

teor de emulsão mas, estando muito próximos os provetes com 1,5% de emulsão.

Seguidamente, apresentaram-se os diferentes ensaios de desempenho com os quais se

pretende confirmar a fórmula de execução da MBRT. Foram executados ensaios de

caracterização do módulo de rigidez e resistência à fadiga através de provetes

prismáticos e ensaios de caracterização da resistência à deformação permanente através

do ensaio de pista whell tracking.

Na caracterização do módulo de rigidez e resistência à fadiga foi utilizado o ensaio de

flexão de vigas em 4 pontos. De acordo com o obtido no ensaio de formulação do

módulo de rigidez à compressão diametral, compactaram-se misturas com 100% de

material fresado e 2% e 1,5% de teor de emulsão. O método de compactação também

foi distinto, tendo sido utilizado o roller compactor e um cilindro de rolos para as

misturas com 2% de emulsão. Após análise das baridades obtidas por estes dois

métodos, seleccionou-se o roller compactor como método de compactação a utilizar nas

restantes misturas do trabalho de investigação, uma vez que se obtiveram baridades

mais próximas das de obra.

Comparando os resultados obtidos para o módulo de rigidez para os dois teores de

emulsão, verifica-se que as misturas com 1,5% de emulsão apresentam valores

superiores, como tal, com base nestes resultados o teor óptimo de emulsão a utilizar na

fórmula de execução das MBRT é de 1,5%. Os resultados obtidos para as MBRT foram

ainda comparados com os obtidos por outros autores para MBQ e MBRQ, concluindo-

se que as MBRT com 1,5% de emulsão se situam próximos dos obtidos para aquelas

misturas.

Quanto ao comportamento à fadiga os resultados obtidos revelam que a Lei de Fadiga

resultante das vigas das misturas com 1,5% de emulsão apresenta valores muito

semelhantes ao das vigas das misturas com 2,0% de emulsão, exibindo também uma

“inclinação” da recta muito similar. À semelhança do que foi feito anteriormente,
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compararam-se os resultados com os obtidos por outros autores. Quaisquer das misturas

estudadas apresentam valores superiores aos obtidos quer para MBQ quer para MBRQ.

A caracterização da resistência à deformação permanente foi efectuada segundo 3

equipamentos distintos para as misturas com 100% de material fresado e 2% de

emulsão. Através do equipamento preconizado nas normas espanholas NLT, uma vez

que durante muitos anos se encontrava em vigor também em Portugal, através do

equipamento de pequenas dimensões preconizado nas normas europeias EN 12697-22,

pelo procedimento A e pelo procedimento B. Para as restantes misturas executadas

neste trabalho de investigação optou-se pelo método da norma europeia 12697-22,

procedimento B, por questões de economia de tempo e material, uma vez que esta

requer apenas o ensaio de 2 provetes. Para as misturas referidas a temperatura de ensaio

foi de 60 ºC tendo sido utilizada, numa fase posterior, 45 ºC. Todos os ensaios

efectuados quer para a mistura compactada com 2% a 60 ºC (pelos diferentes métodos)

quer para a mistura compactada com 1,5% a 60 ºC revelaram valores de deformação

máxima muito superiores ao especificado.

Assim, optou-se por aplicar correcção granulométrica às MBRT, quer através do estudo

e alteração da composição do material fresado quer através de adição de agregado

natural (brita granítica 15/25) numa proporção de 75% de material fresado para 25% de

agregado natural, repetindo o estudo dos ensaios de desempenho.

Quanto ao módulo de rigidez verifica-se que as alternativas de correcção propostas

apresentam resultados na mesma ordem de grandeza, no entanto a mistura com adição

de agregado natural, encontra-se ligeiramente abaixo das misturas com 100% de

material fresado com 2% de emulsão.

Relativamente à resistência à fadiga verifica-se que a mistura com estudo de

composição granulométrica do material fresado apresenta valores de Lei de Fadiga

superiores a qualquer outra mistura. No entanto, à semelhança do que ocorreu no

módulo de rigidez, todas as misturas revelaram um óptimo comportamento à resistência

à fadiga.

Mais uma vez, na caracterização da resistência à deformação permanente verifica-se que

as misturas com correcção granulométrica continuam a apresentar valores superiores
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aos recomendados, havendo, no entanto um ligeiro melhoramento nas deformações

obtidas na mistura com adição de agregado natural.

Face ao exposto considerou-se reduzir a temperatura de execução do ensaio de pista de

60 ºC para 45 ºC. Esta opção tem em conta o facto das misturas MBRT serem utilizadas

apenas em camadas de base, nunca atingindo os 60 ºC quando em serviço. Para esta

situação foram apenas compactadas misturas com 100% de material fresado e 2% de

emulsão betuminosa. Os resultados obtidos sofreram progressos significativos, devendo

futuramente, ser apurados os ensaios de pista das MBRT com adição de agregado

natural efectuadas a 45 ºC.

No capítulo seguinte apresenta-se o caso de estudo deste trabalho que consistiu na obra

de beneficiação da EN244, entre o cruzamento com a EN118 (nas proximidades do

Gavião) e Ponte Sôr.
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CAPÍTULO 6

CASO DE OBRA

6.1 Introdução

As misturas betuminosas recicladas temperadas (MBRT) fazem parte de uma técnica

que ainda se encontra em desenvolvimento em Portugal, tendo sido já realizados alguns

troços experimentais e concluída a primeira obra a cargo da Direcção de Estradas de

Portalegre, que também foi objecto de estudo deste trabalho.

O primeiro troço experimental foi realizado em Viseu (obra realizada pela Tecnovia). O

segundo troço experimental foi realizado na Auto-estrada A-1 entre Pombal-Condeixa

(Morcillo et al, 2006). Actualmente, está concluída a primeira obra realizada em

Portugal, tendo sido executada pela empresa JJR & Filhos, S.A.. Esta obra situa-se na

EN244, entre o cruzamento com a EN118 (nas proximidades do Gavião) e Ponte Sôr,

cujo projecto foi desenvolvido pela Direcção de Estradas de Portalegre.

Define-se como mistura reciclada temperada, a mistura homogénea do material

resultante da fresagem de uma ou mais camadas de mistura betuminosa de um
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pavimento, emulsão betuminosa regeneradora e, eventualmente, aditivos. Esta deverá

ser, convenientemente aplicada e compactada com uma espessura compreendida entre 6

e 12 cm.

De seguida apresenta-se o estudo executado relativo a esta obra, pioneira em Portugal,

cujos resultados serviram para complementar o trabalho de formulação realizado em

laboratório.

6.2 Descrição da obra

O projecto de beneficiação do lanço da EN 244 entre Ponte Sôr e o cruzamento com a

EN 118, no concelho de Gavião tem uma extensão total de 24,2 km, com início no

cruzamento com a EN 118 (ao km 58+380) e o seu término em Ponte de Sôr (ao km

82+544) (Figura 6.1). Trata-se do traçado de uma estrada, predominantemente em meio

rural, com uma densidade considerável de serventias agrícolas e com zonas de

aglomerados urbanos.

Reciclagem Temperada na EN244.

Figura 6.1 – Localização da obra em estudo
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A melhoria das condições de circulação, segurança e conforto dos utentes desta via

passava pela eliminação das anomalias existentes. Este pavimento apresentava

envelhecimento, deformações e fendilhação acentuada (em algumas zonas tipo “pele de

crocodilo”). Nas Figuras 6.2 e 6.3 apresentam-se algumas das anomalias verificadas no

referido troço.

Figura 6.2 – Fendilhação transversal Figura 6.3 – Fendilhação longitudinal

Após um primeiro levantamento do tipo de degradações que o pavimento apresentava,

realizado pela Direcção de Estradas de Portalegre, concluiu-se que, técnica e

economicamente, era possível a reciclagem do pavimento existente, através da execução

de fresagens com espessura de 7 cm. O material fresado seria transportado para central,

na qual seria incorporado numa nova mistura através da técnica temperada e,

posteriormente, procedia-se à aplicação da mistura corrigida como camada de base.

Na mistura betuminosa reciclada temperada é necessário utilizar uma emulsão especial,

capaz de envolver sem escorrimentos, nem se deteriorar devido à temperatura de

produção ser mais elevada do que numa mistura a frio. Simultaneamente, a emulsão

deve proporcionar à mistura uma elevada coesão inicial, uma elevada adesividade activa

e passiva, bem como uma suficiente trabalhabilidade para a sua aplicação com

espalhadoras convencionais, ou seja, uma emulsão catiónica de rotura lenta e com

betume aditivado especialmente para misturas produzidas a esta temperatura. Nesta obra

foi utilizada a RECIEMUL-90, fornecida pela CEPSA.
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6.3 Caracterização do material fresado e formulação da mistura

reciclada

Previamente à formulação da mistura adoptada para o projecto, realizou-se um estudo

em laboratório apresentado no caderno de encargos da obra, que consistiu na análise da

granulometria do material fresado de duas amostras, amostra 1 e amostra 2, recolhidas

no pavimento a reabilitar ao quilómetro 78,000 e 61,800, respectivamente (Soto et al,

2008 e Tavares e Vieira, 2006). Na Figura 6.4 encontra-se ilustrada a recolha da

amostra 1.

Figura 6.4 – Recolha de material fresado no local da amostra1

Após a recuperação do ligante das duas amostras obtiveram-se os resultados expressos

nos Quadros 6.1 e 6.2.

Quadro 6.1 – Teor em betume do material fresado
(Soto et al, 2008 e Tavares e Vieira, 2006)

Características Amostra 1
km 78,000

Amostra 2
km 61,800

Teor em betume (% s/ agregado) 4,5 5,1
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Quadro 6.2 – Caracterização do ligante recuperado do material fresado
(Soto et al, 2008 e Tavares e Vieira, 2006)

Características Amostra 1
km 78,000

Amostra 2
km 61,800

Penetração (dmm) 18 19

Ponto de amolecimento (ºC) 68 67,5

Solubilidade (%) 99,99 99,99

Asfaltenos (%) 26,7 26,8

Com o objectivo de fixar o conteúdo de emulsão das misturas a aplicar e tendo por base

o valor do conteúdo de betume do material fresado da amostra 1 (km 78,000), por ser

considerada mais desfavorável, optou-se pela seguinte formulação preliminar: 100% de

material fresado e 3% de emulsão, sem adicionar água.

Neste estudo preliminar apresentam-se também vários valores correspondentes a

ensaios elaborados sobre a mistura, tais como o ensaio de imersão-compressão e o

ensaio de módulo dinâmico (ou de rigidez).

O ensaio de imersão-compressão realizou-se 18 horas após a produção e compactação

dos provetes, tendo sido mantidos dentro dos moldes à temperatura de 20 ºC.

Posteriormente, uma parte dos provetes foi colocada num banho de imersão a 60 ºC

durante 24 horas (após imersão), enquanto a outra foi mantida à temperatura ambiente

durante 24 horas (a seco). Os resultados obtidos apresentam-se no Quadro 6.3.

Quadro 6.3 – Resultados do ensaio de imersão-compressão
(Soto et al, 2008 e Tavares e Vieira, 2006)

Imersão-compressão Compactação 18,5 ton Compactação 6 ton

Resistência a seco (MPa) 3,6 2,7

Resistência após imersão (MPa) 3,2 2,2

Resistência Conservada (%) 90 83

Densidade Geométrica (g/cm3) 2,300 2,214

Densidade S.S.S. (g/cm3) 2,328 2,258

Índice de vazios (%) 2,8 6,4
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O Ensaio de módulo dinâmico realizou-se em provetes que foram moldados e

compactados (6 e 18,5 ton) à temperatura de 60 ºC, tendo sido mantidos em estufa 18

horas à temperatura de 20 ºC. No Quadro 6.4 apresentam-se os resultados referentes a

este ensaio.

Quadro 6.4 – Resultados do ensaio de módulo dinâmico
(Soto et al, 2008 e Tavares e Vieira, 2006)

Módulo dinâmico (20ºc – 10Hz) Compactação 18,5 ton Compactação 6 ton

Módulo Dinâmico (MPa) 5,479 4,682

Ângulo de fase (º) 23 23

Densidade Geométrica (g/cm3) 2,343 2,271

Índice de vazios (%) 0,9 4,0

6.4 Processo construtivo

De acordo com o caderno de encargos da obra, a espessura de pavimento envelhecido a

fresar foi de 7 cm (Figura 6.5), correspondendo a duas camadas diferentes de

pavimento, desgaste (6 cm) e parte da camada de regularização (1 cm), da obra

executada em 1987. O equipamento utilizado foi uma Wirtgen W1300F com largura de

fresagem de 1,32 m (Figura 6.6).

Figura 6.5 – Profundidade da fresagem Figura 6.6 – Largura da fresagem
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O pavimento degradado, depois de removido com uma fresadora (Figura 6.7), foi

transportado para a central betuminosa em camiões basculantes de caixa aberta (Figura

6.8) onde foi depositado numa área próxima das tremonhas de alimentação da central.

Na central o material foi remexido por uma pá carregadora, de forma a ser

homogeneizado e permitindo a sua secagem (Figura 6.9) (Dinis de Almeida et al, 2009a

e Dinis de Almeida et al, 2009c). Seguidamente, o material fresado colocava-se nas

tremonhas sendo utilizada, para esse efeito, uma pá carregadora (Figura 6.10).

Figura 6.7 – Equipamento utilizado na fresagem
do pavimento

Figura 6.8 – Colocação do material fresado
em camiões basculantes

Figura 6.9 – Homogeneização do material fresado Figura 6.10 – Introdução do material fresado no
circuito de produção da mistura

O fabrico da mistura reciclada foi realizado numa central a quente do tipo descontínuo.

Foi necessário fazer algumas adaptações à central, essencialmente, ao nível dos

queimadores, uma vez que se trabalhava a temperaturas mais baixas do que é normal

nas centrais a quente. Além disso, para controlar a temperatura da mistura houve

necessidade de adicionar alguns sensores, nomeadamente, à saída do secador, no

elevador e à entrada e saída do misturador.
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Nesta central, todo o material a reciclar entra no circuito através dos silos ou tremonhas

(Figura 6.11) e é transportado por tapetes rolantes (Figura 6.12) passando por um crivo

de forma a eliminar todas as partículas e partes de material fresado com tamanho

superior a 25 mm.

Figura 6.11 – Tremonhas de alimentação do
material fresado

Figura 6.12 – Transporte do material fresado nos
tapetes rolantes

A primeira alteração efectuada ao proposto no caderno de encargos foi a temperatura de

fabrico, uma vez que a produção da mistura a 90ºC trouxe alguns problemas ao nível do

circuito interno na central betuminosa. A mistura betuminosa aderia às condutas em

forma de pasta, obstruindo-as, havendo necessidade de substituição dos filtros

frequentemente.

Assim, optou-se por aquecer o material fresado a uma temperatura superior,

aproximadamente 120 a 130 ºC, sendo injectada a emulsão betuminosa à temperatura

ambiente no misturador da central.

Outra alteração efectuada no decorrer da obra foi a quantidade de emulsão adicionada

ao material fresado. Devido ao conteúdo de betume envelhecido, obtido ao longo dos

primeiros quilómetros da obra, ser superior ao previsto no estudo inicial (vd 6.3), houve

necessidade de adaptar a fórmula de trabalho, diminuindo o conteúdo de emulsão da

mistura. A empresa JJR & Filhos, S.A. definiu uma nova formulação aplicada a partir

do km 60,300 com os seguintes valores: 100% de material fresado e 2% de emulsão,

sem adição de água.
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A mistura saía directamente para os camiões basculantes para ser transportada para a

obra. É visível na Figura 6.13 o vapor de água que é libertado pela mistura. A

temperatura desta à saída da central era, aproximadamente, 90 ºC (Figura 6.14).

Figura 6.13 – Saída da mistura reciclada para os
camiões de transporte

Figura 6.14 – Temperatura da mistura reciclada à
saída da central

Uma vez fabricada a mistura, os processos de carga, transporte e espalhamento foram

idênticos ao das misturas convencionais. Antes do espalhamento da mistura reciclada

aplicou-se uma rega de colagem, de forma a promover a ligação entre as duas camadas

(Figura 6.15). O espalhamento e pré-compactação do material reciclado temperado

foram efectuados com pavimentadoras convencionais de forma homogénea e com o

perfil desejado, mediante uma régua de extensão com dispositivos de nivelamento

automático (Figura 6.16).

Figura 6.15 – Rega de colagem aplicada antes do
espalhamento da mistura reciclada

Figura 6.16 – Espalhamento da mistura reciclada
com equipamento convencional
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Para uma primeira compactação recorreu-se a um cilindro de rasto liso com vibração

(Figura 6.17), seguindo-se um cilindro de pneus (Figura 6.18), tendo como principal

função favorecer a expulsão de alguma água existente na mistura, devido à rotura da

emulsão. Em obra, a mistura foi compactada à temperatura de 90 ºC, aproximadamente.

Figura 6.17 – Cilindro de rasto liso com
vibração

Figura 6.18 – Cilindro de pneus

A superfície da camada de base reciclada acabada apresentava uma textura uniforme,

sem segregações ou ondulações (Figura 6.19).

Figura 6.19 – Aspecto final da mistura reciclada temperada
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6.5 Avaliação do desempenho da mistura reciclada temperada

Para se proceder à avaliação do desempenho da mistura betuminosa reciclada temperada

(MBRT), seleccionaram-se alguns ensaios, tais como, o ensaio de tracção indirecta ou

compressão diametral para determinação do módulo de rigidez, o ensaio de flexão em

quatro pontos para determinação do módulo de rigidez e da resistência à fadiga e o

ensaio de pista Wheel tracking para determinação da resistência às deformações

permanentes. A realização destes ensaios exigiu a preparação e caracterização de um

número significativo de provetes cilíndricos, vigas e lajetas.

6.5.1 Extracção de provetes em obra

Após a aplicação da mistura reciclada temperada na obra de reabilitação da estrada

EN244, procedeu-se à extracção de carotes, com diferentes formas e dimensões, para a

execução dos diversos tipos de ensaios de caracterização, consoante o exigido nas

respectivas normas. O objectivo desta caracterização era comparar os resultados de obra

com os das misturas produzidas e compactadas em laboratório.

Assim, extraíram-se carotes cilíndricas para a execução dos ensaios de tracção indirecta

(determinação do módulo de rigidez) e lajes rectangulares, que posteriormente foram

cortadas, obtendo-se provetes prismáticos (vigas) para a execução dos ensaios de flexão

em quatro pontos (determinação do módulo de rigidez e resistência à fadiga).

Extraíram-se também lajetas para a execução do ensaio de pista em laboratório

(determinação da resistência à deformação permanente).

Nas Figuras 6.20 e 6.21 encontra-se ilustrada a carotagem dos provetes cilíndricos,

realizada de 200 em 200 m para os ensaios de tracção indirecta. As carotes retiradas do

pavimento da EN244 têm diâmetro de 104 mm.
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Figuras 6.20 – Campanha de carotagem na
obra de reabilitação da EN244

Figura 6.21 – Pormenor de extracção de
carotes

Ao analisar as carotes extraídas do pavimento, com 2 semanas de idade, constatou-se

que estas apresentavam diferentes alturas, chegando a atingir as camadas não ligadas

(Figura 6.22 e Figura 6.23). Este facto permite concluir que a cura da mistura se

encontra completa. No entanto, existem algumas excepções, como é o caso da zona

onde se realizou a carote nº32, onde as carotes partiram na zona da rega de colagem

entre a MBRT e as misturas existentes no pavimento. Este facto revela falta de

aderência entre as camadas que pode estar associada a uma incorrecta aplicação da rega

de colagem ou à aplicação da MBRT com tempo chuvoso.

Figura 6.22 – Aspecto de uma carote extraída do pavimento
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Figura 6.23 – Altura de várias carotes com 2 semanas de idade

As carotes foram posteriormente cortadas em laboratório, de forma a abranger apenas a

camada correspondente à mistura betuminosa reciclada temperada (MBRT) aplicada na

estrada EN244 (Figura 6.24).

Figura 6.24 – Carotes da EN 244, após serem cortadas em laboratório

Procedeu-se também à extracção de lajetas do pavimento, com a espessura da camada

da mistura reciclada temperada, para obtenção de provetes para realização dos ensaios

de flexão de cargas repetidas e dos ensaios de simulação de tráfego. Para facilitar a

extracção das mesmas foi colocado um geotextil previamente à sua aplicação e

compactação. Procedeu-se ao corte de todas as lajetas na face inferior de forma a

ficarem, aproximadamente, com 50 mm de espessura. Posteriormente, foram serradas

para obtenção de lajetas com 30x30x5 cm3 e vigas com 40x5x5cm3. Na Figura 6.25

apresenta-se uma imagem da rectificação dos provetes de obra através da serra de corte.
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Figura 6.25 – Rectificação das faces dos provetes de obra através da serra de corte

6.5.2 Compacidade da camada reciclada temperada

Realizaram-se alguns ensaios para avaliação da compacidade da camada reciclada

temperada obtida em obra. Assim, através da extracção de carotes, lajetas e vigas, fez-se

um estudo a fim de avaliar as baridades obtidas e escolher a pressão mais indicada a

aplicar em laboratório, para este tipo de misturas.

Os resultados obtidos nas carotagens ao longo da obra apresentaram bastante variação e

estão resumidos nas Figuras 6.26 e 6.27 correspondendo à via esquerda e via direita,

respectivamente. As baridades médias obtidas para a via esquerda e a via direita foram,

respectivamente, 2,281 g/cm3 e 2,286 g/cm3. De acordo com o referido no capítulo 5, a

baridade da MBRT está directamente relacionada com a temperatura de compactação,

podendo assim concluir-se que a mistura em obra foi compactada a temperaturas

diferentes.
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Figura 6.26 – Baridades de obra (via esquerda)

Figura 6.27 – Baridades de obra (via direita)

Posteriormente, procedeu-se à determinação da baridade nas vigas de acordo com o

preconizado na norma de ensaio EN 12697-6 Test methods for hot mix asphalt – Part 6:

Determination of bulk density of bituminous specimens.
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Extraíram-se lajetas que foram cortadas em paralelepípedos com as dimensões

adequadas para a realização do ensaio de flexão em 4 pontos. Os resultados obtidos para

a baridade das vigas apresentam-se no Quadro 6.5.

Quadro 6.5 – Baridades das vigas de obra

Viga Baridade (g/cm3)

OBRA 1 2,298

OBRA 2 2,359

OBRA 3 2,313

OBRA 4 2,382

OBRA 5 2,378

OBRA 6 2,364

Média 2,349

Comparativamente aos resultados obtidos na carotagem, verifica-se que a baridade

média das vigas é superior. No entanto, salienta-se que as vigas utilizadas na

determinação da baridade de obra, ao contrário das carotes, foram extraídas de uma

determinada zona do pavimento. Desta forma, os resultados obtidos expressos no

Quadro 6.5 representam a baridade de uma zona localizada da obra, que coincidiu com

uma zona de baridade mais alta enquanto as carotes representam a baridade da mistura

compactada ao longo de vários quilómetros.

6.5.3 Resistência à deformação permanente

O ensaio à deformação permanente realizado sobre as lajetas extraídas no pavimento da

EN244 realizou-se segundo a norma europeia EN 12697-22, pelo procedimento B, no

equipamento do LNEC. A norma EN 12697-22 define, de forma clara, algumas das

condições de ensaio, nomeadamente, dimensões dos provetes e forma de carregamento.

À data de realização deste ensaio as lajetas tinham 11 meses de idade tendo sido

mantidas à temperatura ambiente durante esse período. Previamente à realização do

ensaio e de acordo com o estabelecido na norma EN 12697-22, as lajetas foram
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acondicionadas a 60 ºC em ar, dentro da câmara do Wheel-Tracking, durante quatro

horas. Decorrido este tempo foram ensaiadas à temperatura constante de 60 ºC.

Foram ensaiados 2 lajetas em laboratório recolhidas em obra. No Quadro 6.6

apresentam-se as suas baridades.

Quadro 6.6 – Baridades das lajetas de obra

Lajetas Baridade (g/cm3)

LO1 2,370

LO2 2,378

Média 2,374

Na Figura 6.28 apresenta-se uma lajeta, após ter sido ensaiada, onde se pode observar a

deformação na zona de passagem do pneu.

Figura 6.28 – Aspecto da lajeta de obra após a realização do ensaio

Os resultados obtidos no ensaio de pista (Wheel tracking) para os provetes de obra

apresentam-se na Figura 6.29 e no Quadro 6.7.
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Figura 6.29 – Evolução do valor médio da deformação permanente
(Equipamento pequeno, procedimento B ao ar)

Quadro 6.7 – Resultados do ensaio de simulação de pista em laboratório para provetes de obra
(Equipamento do LNEC de acordo com EN 12697-22, procedimento B ao ar)

Provete WTS
[mm por 103 ciclos] RD [mm]

LO 1 0,55 8,55

LO 2 0,48 7,79

Média 0,52 8,17

Comparando os resultados obtidos e apresentados na Figura 6.29 com os valores do

Quadro 5.27 apresentado no capítulo 5, conclui-se que os provetes de obra apresentam

valores de declive máximo de rodeira muito elevados, de 0,52 mm por 103 ciclos,

apresentando-se no entanto ligeiramente mais baixo que para a mesma mistura

compactada em laboratório (vd Quadro 5.25).

6.5.4 Módulo de rigidez

A caracterização em laboratório do comportamento mecânico de misturas betuminosas

aplicadas em camadas dos pavimentos rodoviários baseia-se em ensaios realizados em
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provetes submetidos a cargas repetidas com variação sinusoidal no tempo ou outro tipo

de impulso, com tensão ou extensão imposta.

O módulo de rigidez é um dos parâmetros que intervém na descrição do comportamento

dos materiais do pavimento e determinou-se segundo dois métodos distintos: O ensaio

de tracção indirecta ou compressão diametral e o ensaio de flexão em quatro pontos.

O ensaio de tracção indirecta realizou-se com o equipamento NAT, disponível nos

Laboratórios da UBI de acordo com a norma europeia EN 12697-26 Anexo C,

utilizando as carotes cilíndricas com cerca de 100 mm de diâmetro e altura variável,

recolhidas em obra.

Os valores obtidos para o módulo de rigidez revelaram-se bastante variáveis em função

da sua localização e do tempo decorrido, como se pode verificar nas Figuras 6.30 e 6.31

referentes à via esquerda (sentido Ponte Sôr – EN118) e via direita (sentido EN118 –

Ponte Sôr), respectivamente (Dinis de Almeida et al, 2009b). Existem zonas do

pavimento com módulos de rigidez superiores a 4000 MPa no entanto, existem algumas

zonas localizadas do pavimento, em que os valores atingidos são bastante inferiores ao

expectável. Tal facto pode dever-se a vários factores como sejam: variações no fabrico e

na aplicação da mistura, aplicação da camada reciclada temperada com tempo chuvoso,

zonas geometricamente mais desfavoráveis à drenagem da água, entre outros.

Figura 6.30 – Módulo de rigidez de obra (via esquerda) (Dinis de Almeida et al, 2009b)
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Figura 6.31 – Módulo de rigidez de obra (via direita) (Dinis de Almeida et al, 2009b)

Relativamente à baridade e ao módulo de rigidez obtidos para as carotes de obra,

constata-se que, apesar de bastante variáveis, os valores são coerentes, isto é, carotes

com baridade mais alta têm módulo de rigidez maior e vice-versa. Nas Figuras 6.32 e

6.33 é clara a tendência do aumento da rigidez com o aumento da baridade dos provetes.

Figura 6.32 – Módulo de rigidez e baridade de obra (via esquerda)
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Figura 6.33 – Módulo de rigidez e baridade de obra (via direita)

Determinou-se também o módulo de rigidez através dos ensaios de flexão de vigas em

quatro pontos (4PB-PR), de acordo com a norma EN 12697-26 Bituminous mixtures.

Test methods for hot mix asphalt. Part 26: Stiffnes. Os ensaios foram efectuados para

um conjunto de frequências, à temperatura de 20 ºC.

As vigas obtidas em obra à data da realização dos ensaios de rigidez tinham 11 meses

de cura. De uma maneira geral, à medida que a frequência de ensaio aumenta, o que

corresponde a maiores velocidades de circulação, aumenta também o módulo de rigidez.

A Figura 6.34 mostra a evolução do módulo de rigidez.

O módulo de rigidez para a frequência de 10 Hz obtido para os provetes de obra é de

6800 MPa enquanto para os provetes de laboratório, para a mesma mistura, é de 5800

MPa (vd Figura 5.30). Salienta-se que esta diferença pode ser explicada pelo tempo de

cura dos provetes que no caso da obra é de 11 meses e no caso do laboratório e de 1

mês, uma vez que as baridades são da mesma ordem de grandeza, para a obra obteve-se

2,349 g/cm3 e para o laboratório obteve-se 2,359 g/cm3 (vd Quadro 5.13).
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Figura 6.34 – Variação do módulo de rigidez com a frequência
para as vigas moldadas no LNEC

6.5.5 Resistência à fadiga

Os ensaios de avaliação da resistência à fadiga realizaram-se à temperatura de 20 ºC,

sendo a frequência de aplicação de cargas de 10 Hz. Os ensaios foram desenvolvidos

em extensão controlada tendo-se realizado 3 níveis de extensão, (200x10-6, 300x10-6 e

400x10-6), obtidos através de um carregamento sinusoidal sem período de repouso. A

norma EN 12697-26 preconiza que o módulo de rigidez inicial da mistura (medido ao

fim de 50 ciclos de aplicação de carga) é tomado como referência para determinar a

ruína do provete, correspondendo a uma redução de 50% relativamente ao valor inicial.

Uma vez que, a partir do corte das lajes obtidas em obra, apenas se conseguiram obter 5

vigas, os resultados dos ensaios com o correspondente nível de extensão controlada

encontram-se resumidos no Quadro 6.8 e na Figura 6.35.
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Quadro 6.8 – Resultados dos ensaios de fadiga realizados na UBI

Vigas Extensão
(μm/m)

Vida à fadiga
(ciclos)

Obra 1 400 14 059

Obra 2 300 153 522

Obra 3 200 98 622

Obra 4 300 *

Obra 5 200 172 074

Obra 6 400 21 131

* Não foi possível realizar o ensaio devido à excessiva deformação
que a viga apresentava.

Figura 6.35 – Lei de fadiga para as vigas da obra

Os coeficientes obtidos para a Lei de Fadiga encontram-se apresentados no Quadro 6.9.

Quadro 6.9 – Coeficientes obtidos para a Lei de Fadiga

Provetes A B R2 N100 ε6

OBRA 4370,5 -0,248 0,6905 4,12E+06 142
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Da análise dos resultados verifica-se que os provetes não são representativos e a Lei de

Fadiga tem um coeficiente de correlação (R2) muito baixo.

6.5.6 Capacidade de carga do pavimento após reabilitação

Para a avaliação da capacidade de carga do pavimento reabilitado foram realizados

ensaios de carga com o deflectómetro de impacto do LNEC (Falling Weight

Deflectometer – FWD) (Figura 6.36) em que as suas características principais são as

referidas no Quadro 6.10.

Figura 6.36 – Deflectómetro de impacto do LNEC

A campanha de ensaios decorreu entre os dias 30 de Junho e 2 de Julho de 2009, onde

foi medido o valor das deflexões nos pontos ensaiados, nas nove posições dos geofones

(D0 a D8), e o valor de pico da força, através de uma célula de carga instalada junto da

placa. Os geofones encontravam-se posicionados, relativamente ao centro da placa de

carga, às seguintes distâncias: D0 – 0 cm, D1 – 30 cm, D2 – 45 cm, D3 – 60 cm, D4 –

90 cm, D5 – 120 cm, D6 – 150 cm, D7 – 180 cm e D8 – 210 cm. A força aplicada pelo

equipamento do LNEC foi de 50 kN, dado ser este valor que simula o eixo padrão de

130 kN. Os resultados encontram-se no ANEXO II.
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Quadro 6.10 – Especificações técnicas do deflectómetro de impacto do LNEC

Dimensões

C x L x A 4,30 x 1,84 x 1,30 (m)

Peso 1180 kg

Número de eixos 2

Características de carga

Intervalo de carga 7 – 250 kN

Duração da aplicação de carga 20 – 30 mseg

Sensores de deflexão

Tipo de sensor Geofones

Número de geofones 9

Sensor de temperatura

Número de sensores 1 manual e 3 opcionais

Intervalo de medição de temperaturas 0 a 45 ºC

Os ensaios de carga foram efectuados em cada um dos sentidos, não só devido a

diferentes condições de tráfego mas também devido à possibilidade de existirem

diferentes constituições do pavimento. A análise dos resultados é, deste modo,

efectuada separadamente em cada um dos sentidos (Antunes et al, 2006).

Antes da obra de beneficiação o pavimento existente era constituído por um conjunto de

camadas com a estrutura apresentada no Quadro 6.11.

Quadro 6.11 – Constituição do pavimento antes da beneficiação

Camada Material Espessura

Desgaste Betão betuminoso 6 cm

Regularização Macadame betuminoso 10 cm

Base Macadame hidráulico 18 cm

Após a beneficiação, a estrutura do pavimento é a apresentada no Quadro 6.12 e nas

carotes da Figura 6.37.
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Quadro 6.12 – Constituição do pavimento após a beneficiação

Camada Material Espessura

Desgaste Betão betuminoso 5 cm

Regularização Mistura betuminosa reciclada temperada 7 cm

Base Macadame betuminoso existente 9 cm

Base Macadame hidráulico existente 18 cm

Figura 6.37 – Carotes do pavimento após a aplicação da MBRT com emulsão

Nas carotes realizadas na EN244 após aplicação da MBRT é possível identificar as

diferentes camadas do pavimento, nomeadamente, a camada MBRT e a camada de base

existente. Numa das fotografias é visível uma fissura que atravessa a camada de

regularização.

Salienta-se que as camadas foram aplicadas nas duas vias, alternadamente, iniciando-se

os trabalhos ao km 58,700 no final do mês de Janeiro de 2009, tendo sido terminada a

aplicação da camada de MBRT com emulsão no início do mês de Julho do mesmo ano.

Desde Janeiro até final de Maio a aplicação foi realizada de modo praticamente

contínuo, tendo havido 3 interrupções de 1 semana cada. Quanto ao último troço

pavimentado, houve uma interrupção de cerca de 1 mês.
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Na Figura 6.38 apresentam-se os gráficos das deflexões normalizadas para o sentido

EN118-Ponte Sôr e o sentido Ponte Sôr – EN118. Em toda a extensão do pavimento

podem-se observar alguns pontos singulares não representativos, que serão eliminados

aquando do tratamento de dados.

Figura 6.38 – Gráficos das deflexões obtidas através do deflectómetro de impacto,
sentido Ponte Sôr – EN118 e sentido EN118 – Ponte Sôr
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Após a normalização dos valores das deflexões, o passo seguinte foi o da divisão do

pavimento em zonas de comportamento estrutural homogéneo. Este zonamento derivou

na divisão do trecho de estrada em sub-trechos correspondentes a zonas de

comportamento homogéneo, resultando 4 zonas no sentido EN118/Ponte Sôr e 5 zonas

no sentido Ponte Sôr/EN118. Nessas zonas procedeu-se à eliminação de pontos

singulares não representativos de cada sub-trecho.

A análise da figura anterior permite verificar que existem diferenças significativas entre

as deflexões registadas nas duas vias, sendo a via com sentido EN118 – Ponte Sôr a que

demonstra um comportamento estrutural mais deficiente.

A estimativa do módulo de rigidez das camadas que constituem o pavimento é feita com

base na geometria e natureza das mesmas, comparando-se as deflexões medidas com as

deflexões calculadas. O procedimento repete-se até se obter uma deformada calculada

tão próxima quanto possível da deformada medida no ensaio considerado representativo

dessa zona. As saídas de resultados obtidas através do programa ELSYM apresentam-se

no Anexo III. Os módulos de rigidez representativos do estado estrutural do pavimento

resumem-se nos Quadros 6.13 e 6.14.

Quadro 6.13 – Módulo de rigidez para cada uma das camadas constituintes do pavimento,
sentido Ponte Sôr – EN118

Zona

Camadas em
misturas

betuminosas
novas

(BB+MBRT)

Camadas em
misturas

betuminosas
existentes

Macadame
hidráulico

Solo de fundação
(cs – camada
superior cr –

Camada rígida)

h
(cm)

E
(MPa)

h
(cm)

E
(MPa)

h
(cm)

E
(MPa)

hcs
(cm)

Ecs
(MPa)

Km 58+600
a 62+500 12 5000 9 2500 18 350 100 150

Km 62+600
a 66+400 12 8000 9 5000 18 500 100 150

Km 66+500
a 79+300 12 4500 9 2500 18 300 100 100

Km 79+400
a 82+500 - - 16 4500 18 250 100 100
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Quadro 6.14 – Módulo de rigidez para cada uma das camadas constituintes do pavimento,
sentido EN118 – Ponte Sôr

Zona

Camadas em
misturas

betuminosas
novas

(BB+MBRT)

Camadas em
misturas

betuminosas
existentes

Macadame
hidráulico

Solo de fundação
(cs – camada
superior cr –

Camada rígida)

h
(cm)

E
(MPa)

h
(cm)

E
(MPa)

h
(cm)

E
(MPa)

hcs
(cm)

Ecs
(MPa)

Km 58+650
a 62+450 12 3000 9 1500 18 350 100 135

Km 62+550
a 66+450 12 3000 9 1500 18 350 100 100

Km 66+450
a 69+950 12 2000 9 1000 18 200 100 70

Km 69+950
a 79+250 12 4500 9 2500 18 500 100 50

Km 79+350
a 82+450 - - 16 7500 18 500 100 60

Verifica-se que quando da realização deste ensaio a camada nova ainda não tinha sido

colocada nos últimos quilómetros.

Relativamente ao módulo de rigidez obtido pelo ensaio de deflectómetro de impacto ao

longo deste lanço, pode confirmar-se os resultados que tinham sido obtidos através das

carotes extraídos do pavimento (vd. 6.5.4). O módulo de rigidez apresenta-se com muita

variação quer dentro do mesmo sentido quer ainda quando comparando os resultados

obtidos nos dois sentidos.
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6.6 Estudo económico

6.6.1 Introdução

A reciclagem temperada com emulsão, tal como todas as técnicas de reciclagem, tem

como consequência uma redução de custos de execução comparativamente a uma

solução de reabilitação tradicional.

No caso concreto das MBRT a redução de custos de execução deve-se a um conjunto de

factores, tais como, a não utilização ou menor utilização de agregados novos, a menor

utilização de betume e o fabrico da mistura a temperaturas mais baixas. Além disso,

numa solução tradicional existem custos ambientais relacionados com o maior consumo

de recursos naturais (agregados e petróleo bruto), com a colocação do material fresado

em depósito, constituindo um resíduo com custos ambientais de eliminação e com a

maior produção de CO2 para a atmosfera.

As vantagens de ordem ambiental das MBRT são inegáveis. No entanto, não serão

contabilizadas no estudo económico que de seguida se apresenta.

Nesta secção desenvolve-se um estudo económico comparando soluções de reabilitação

tradicional com reciclagem temperada que ao longo deste trabalho mostraram ter um

desempenho similar. Inicialmente, apresentam-se alguns conceitos básicos relativos aos

custos associados à gestão de pavimentos. Por fim, partindo do pressuposto de que o

valor de investimento inicial de construção de pavimentos varia, fundamentalmente em

função do Custo Industrial de Produção, procede-se ao seu apuramento para uma

mistura betuminosa a quente (para camada de base) e para duas misturas betuminosas

recicladas temperadas (sem correcção da granulometria e com adição de agregado

novo), analisando-se, comparativamente, os resultados obtidos.
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6.6.2 Conceitos básicos de análise económica

Os custos associados à gestão de pavimentos podem ser divididos em dois grupos

principais: Os custos da administração e os custos dos utentes (Pereira e Miranda, 1999

e Dinis de Almeida, 2003). Admitiu-se que os segundos se mantêm constantes ao longo

do tempo, desta forma, descrevem-se os custos que devem ser considerados para a

administração rodoviária, que são os custos de projecto, os custos de construção (custos

iniciais), os custos de conservação e o valor residual (custo negativo).

Os custos de projecto envolvem todos os custos com este relacionado, incluindo custos

de obtenção de dados, tais como os referentes à caracterização do tráfego actual e futuro

e caracterização do pavimento existente.

Os custos de construção referem-se ao investimento inicial com a construção do

pavimento novo.

Os custos de conservação referem-se a todas as acções implementadas ao longo da vida

do pavimento, com o objectivo de manter o pavimento acima de um determinado nível

de qualidade, ou manter a qualidade do pavimento com um determinado nível limite de

degradação. Basicamente, podem considerar-se dois grupos de acções de conservação: a

conservação corrente e a conservação periódica. A primeira é de aplicação mais

frequente e de planificação difícil, logo com custos mais difíceis de estimar, sendo por

vezes avaliados, ou estimados em termos médios. A segunda, é aplicada ao longo da

vida do pavimento com uma frequência reduzida, podendo ser planificada, com custos

para a administração de cálculo relativamente fácil.

O valor residual refere-se ao valor estrutural e funcional que um pavimento tem quando

chega ao fim do seu período de vida. Poder-se-á determinar este valor considerando o

custo do pavimento inicial e o custo da reabilitação do pavimento existente de modo

que apresente características idênticas às iniciais. A diferença entre estes dois valores

será o valor residual, apresentado como custo negativo.

O dimensionamento de um pavimento visa assegurar adequadas condições de circulação

do tráfego durante um dado período, que se designa por período de dimensionamento,

minimizando a necessidade de obras de conservação nesse período. As condições de
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circulação envolvem os aspectos de segurança, economia e conforto que são

proporcionados aos utentes. De acordo com o definido no caderno de encargos da

Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009), para os pavimentos flexíveis e semi-rígidos

consideram-se períodos de dimensionamento de 20 anos, reduzindo desta forma a

necessidade de se proceder a obras de conservação importantes, permitindo excluir esta

variável.

6.6.3 Apuramento do Custo Industrial de Produção – Aplicação ao caso em estudo

A colocação em obra de MBRT obedece às mesmas regras e utiliza os mesmos

equipamentos das MBQ, excepto no que respeita às preocupações com a temperatura do

material e do equipamento ou partes do equipamento usados para que a perda de

temperatura seja menor.

O fabrico de MBQ e das MBRT é efectuado na mesma central procedendo-se apenas a

algumas alterações e adaptações, como já foi descrito neste mesmo capítulo. Assim, os

custos de construção na aplicação de misturas betuminosas a quente e reciclada

temperada distinguem-se fundamentalmente pelo custo de fabrico destas.

Na estimativa do Custo Industrial do Produto Acabado (CIPA) das diferentes

alternativas consideraram-se apenas os custos directamente relacionados com a

produção e os custos relativos à fresagem do pavimento degradado, transporte para

central e/ou colocação em depósito do material fresado. Estes últimos custos admitem-

se iguais para as partes do material fresado colocado em depósito ou incorporado nas

misturas (transportado para central). Parte-se ainda do princípio que a parcela relativa

ao custo de deposição do material fresado sobrante será idêntica ao tratamento do

material fresado em central. O custo médio utilizado para o material fresado foi de

15,00 €/ton acrescido de 0,10 €/Km.ton relativo ao transporte do mesmo, valores

estimados pela empresa JJR & Filhos, S.A. de acordo com a obra apresentada no caso

de estudo.

O custo industrial ou de produção de um produto pode decompor-se em custo das

matérias-primas consumida, custo da mão-de-obra directa, que respeita aos custos com



Capítulo 6 Caso de obra

Marisa Dinis de Almeida 213

trabalhadores que se ocupam directamente do fabrico do produto e gastos gerais de

fabrico, constituídos por todos os restantes custos industriais imputáveis ao produto.

De seguida enunciam-se os pressupostos utilizados neste estudo:

 Os valores apresentados foram estimados pela JJR & Filhos, S.A.;

 O material fresado é considerado custo de matéria-prima consumida nas MBRT

porque é incorporado no fabrico do produto e é considerado gasto geral de

fabrico nas MBQ porque, apesar de não ser utilizado como matéria-prima, não

deixa de ser um custo de produção;

 Preços das matérias-primas (Quadro 6.15):

Quadro 6.15 – Custos das matérias-primas (€/ton)

Matéria-prima Preço / ton

Brita 6/15 * 8,35 €

Brita 15/25 * 7,30 €

Pó de Pedra * 6,50 €

Fresado * 15,00 €

Reciemul 90 ** 457,00 €

Betume 35/50 ** 624,00 €

* JJR & Filhos, S.A. ** CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A.

 As percentagens atribuídas às matérias-primas nos diferentes apuramentos do

Custo Industrial de Produção calcularam-se sobre o peso total da mistura

(agregados e emulsão);

 Produção de MBQ – 800 ton/dia → 16 800 ton/mês;

 Produção de MBRT – 400 ton/dia → 8 400 ton/mês;

 Salários + Encargos sociais dos operários – 815 €/homem.mês;

 Amortizações a taxa constante para uma vida útil de 10 anos e valor residual

nulo;
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 Os custos de mão-de-obra directa (MOD) e os outros custos de natureza

industrial (Gastos Gerais de Fabrico – GGF) são imputados ao custo industrial

em função da produção.

a) Apuramento do Custo Industrial de Produção para Mistura Betuminosa a

Quente

Custo da Central – 1 500 000 €

Consumos de Matérias-Primas (MP):

Brita 6/15 – 28,55%

Brita 15/25 – 28,55%

Pó de Pedra – 38,00%

Betume 50/70 – 4,90%

Mão-de-obra Directa (MOD) – 2 operários

Gastos Gerais de Fabrico (GGF):

Amortização – 10% ano

Combustível, energia e outros – 3,5 €/ton

Fresagem do pavimento degradado – 15 €/ton

O Custo Industrial do Produto Acabado (calculado por tonelada) é dado pela expressão:

CIPA = MP + MOD + GGF                                           (7.1)

1. A valorização do consumo de Matérias-Primas (MP) obtém-se a partir de:

MP = (Brita 15/25 x Preço) + (Brita 6/15 x Preço) +

+ (Pó de Pedra x Preço) + (Betume 35/50 x Preço) (7.2)

MP = (0,2855x7,30)+(0,2855x8,35)+(0,38x6,50)+(0,049x624,00) = 37,51 €/ton
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2. O Custo da Mão-de-Obra Directa (MOD) calcula-se:

MOD = Salários + Enc. sociais dos OperáriosProdução × 2 (7.3)
MOD = 81516800 × 2 = 0,10 €/ton

3. Os Gastos Gerais de Fabrico obtêm-se:

GGF = Amortização + Combustível, energia e outros + Fresagem                    (7.4)

Com: çã = × çãçã (7.5)
çã = 1500000 × 0,1012 × 16800 = 0,74 €/

Combustível, energia e outros – 3,5 €/ton

Fresagem – 15 €/ton

Substituindo na expressão (7.4) tem-se:

GGF = 0,74 + 3,5 + 15 = 19,24 €/ton

Tendo determinado MP, MOD e GGF, substituindo na expressão (7.1), o Custo

Industrial do Produto Acabado para a mistura betuminosa a quente vem:

CIPA = 37,51 + 0,10 + 19,24 = 56,85 €/ton
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b) Apuramento do Custo Industrial de Produção para Mistura Betuminosa

Reciclada Temperada com 2% de emulsão

Custo da Central – 1 500 000 €

Consumos de Matérias-Primas (MP):

Material fresado – 98,04%

Emulsão RECIEMUL 90 – 1,96%

Mão-de-obra directa (MOD) – 2 Operários

Gastos Gerais de Fabrico (GGF):

Amortização – 10%/ano

Combustível, energia e outros – 5,0 €/ton

O Custo Industrial do Produto Acabado (calculado por ton.) é dado pela expressão (7.1).

1. A valorização do consumo de Matérias-Primas (MP) obtém-se a partir de:

MP = (Fresado x Preço) + (Emulsão Reciemul 90 x Preço)

MP = (0,9804 x 15,00) + (0,0196 x 457,00) = 23,66 €/ton

2. O Custo da Mão-de-Obra Directa (MOD) calcula-se através da expressão (7.3)

MOD = 8158400 × 2 = 0,19 €/ton
3. Os Gastos Gerais de Fabrico (GGF) obtêm-se pela expressão (7.4)

Neste caso a amortização calculada pela expressão (7.5) será igual a:

Amortização = 1500000 × 0,1012 × 8400 = 1,49 €/ton
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Combustível, energia e outros – 5,0 €/ton

Substituindo na expressão (7.4) tem-se:

GGF = 1,49 + 5,00 = 6,49 €/ton

O Custo Industrial do Produto Acabado para a mistura betuminosa reciclada temperada

vem:

CIPA = 23,66 + 0,19 + 6,49 = 30,34 €/ton

c) Apuramento do Custo Industrial de Produção para Mistura Betuminosa

Reciclada Temperada com 1,5% de emulsão

Custo da Central – 1 500 000 €

Consumos de Matérias-Primas (MP):

Material fresado – 98,52%

Emulsão RECIEMUL 90 – 1,48%

Mão-de-obra directa (MOD) – 2 Operários

Gastos Gerais de Fabrico (GGF):

Amortização – 10%/ano

Combustível, energia e outros – 5,0 €/ton

O Custo Industrial do Produto Acabado (calculado por ton.) é dado pela expressão (7.1).

1. A valorização do consumo de Matérias-Primas (MP) obtém-se a partir de:

MP = (Fresado x Preço) + (Emulsão Reciemul 90 x Preço)

MP = (0,9852 x 15,00) + (0,0148 x 457,00) =  21,54 €/ton
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2. O Custo da Mão-de-Obra Directa (MOD) calcula-se através da expressão (7.3)

MOD = 8158400 × 2 = 0,19 €/ton
3. Os Gastos Gerais de Fabrico (GGF) obtêm-se pela expressão (7.4)

Neste caso a amortização calculada pela expressão (7.5) será igual a:

Amortização = 1500000 × 0,1012 × 8400 = 1,49 €/ton
Combustível, energia e outros – 5,0 €/ton

Substituindo na expressão (7.4) tem-se:

GGF = 1,49 + 5,00 = 6,49 €/ton

O Custo Industrial do Produto Acabado para a mistura betuminosa reciclada temperada

vem:

CIPA = 21,54 + 0,19 + 6,49 = 28,22 €/ton

d) Apuramento do Custo Industrial de Produção para Mistura Betuminosa

Reciclada temperada com adição de agregado natural

Custo da Central – 1 500 000 €

Consumos de matérias-primas (MP):

Brita 15/25 – 24,51%

Material fresado – 73,53%

Emulsão Reciemul 90 – 1,96 %

O Custo Industrial do Produto Acabado (calculado por ton.) é dado pela expressão (7.1).
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1. A valorização do consumo de Matérias-Primas (MP) obtém-se a partir de:

MP = (Brita 15/25 x Preço) + (Fresado x Preço) + (Emulsão Reciemul 90 x Preço)

MP = (0,2451 x 7,30) + (0,7353 x 15,00) + (0,0196 x 457) = 21,78 €/ton

2. O Custo da Mão-de-Obra Directa (MOD) calcula-se através da expressão (7.3).

MOD = 8158400 × 2 = 0,19 €/ton
3. Os Gastos Gerais de Fabrico (GGF) obtêm-se pela expressão (7.4)

Neste caso a amortização calculada pela expressão (7.5) será igual a:

Amortização = 1500000 × 0,1012 × 8400 = 1,49 €/ton
Combustível, energia e outros – 5,0 €/ton

Substituindo na expressão (7.4) tem-se:

GGF = 1,49 + 5,00 = 6,49 €/ton

O Custo Industrial do Produto Acabado para a mistura betuminosa reciclada temperada

com adição de agregado natural vem:

CIPA = 21,78 + 0,19 + 6,49 = 28,46 €/ton

6.6.4 Análise comparativa das diferentes misturas

A análise comparativa das quatro misturas resume-se no Quadro 6.16. A comparação da

MBQ com a MBRT com 1,5% de emulsão e com MBRT com agregado natural, deve-se

ao facto destas duas últimas misturas, após o estudo realizado, terem mostrado que

apresentam um desempenho semelhante à primeira. A comparação da MBQ com a
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MBRT com 2,0% de emulsão deve-se apenas ao facto de ter sido esta a fórmula

utilizada na obra apresentada neste capítulo.

Quadro 6.16 – Custo Industrial do Produto Acabado (€/ton) para as diferentes alternativas estudadas

CIPA
Mistura

Betuminosa a
Quente

Mistura Betuminosa Reciclada Temperada

Fresado com
2% de

emulsão

Fresado com
1,5% de
emulsão

Fresado com
agregado
natural

Matérias-Primas 37,51 23,66 21,54 21,78

Mão-de-obra Directa 0,10 0,19 0,19 0,19

G
as

to
s G

er
ai

s
de

 F
ab

ric
o Amortização 0,74 1,49 1,49 1,49

Gás, energia
e outros 3,50 5,00 5,00 5,00

Fresagem * 15,00 0,00 0,00 0,00

Total 56,85 30,34 28,22 28,46

*O custo de 15€/ton estimado para a fresagem, na MBQ surge como GGF e na MBRT está incorporado
no custo total das matérias-primas.

O Custo Industrial do Produto Acabado da MBRT com 2% de emulsão quando

comparado com o da MBQ revela uma redução de 46,6% por tonelada produzida. Esta

diferença é explicada, essencialmente, pelo aproveitamento da fresagem do pavimento

degradado, que é feito no caso das MBRT, onde é incorporado nas matérias-primas. Nas

MBQ são utilizados agregados novos nas matérias-primas, sendo a fresagem um custo

adicional sem aproveitamento.

A diminuição no custo das matérias-primas das MBRT quando comparada com a MBQ,

em cerca de 37%, explica-se pela sua diferente composição. Enquanto nas primeiras são

utilizados material fresado e emulsão betuminosa, nas segundas são utilizados

agregados novos e betume.

Os valores da mão-de-obra directa das MBRT são praticamente o dobro das MBQ

porque foram estimados em função da produção da central.
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Explica-se da mesma forma as diferenças verificadas na componente amortização dos

Gastos Gerais de Fabrico. Quanto à componente gás, energia e outros, verifica-se que

apesar de este custo ser inferior nas MBRT o valor apresentado é superior porque, uma

vez mais, calculou-se em função da produção.

As diferenças verificadas entre as várias MBRT estudadas explicam-se pelas diferentes

matérias-primas utilizadas na sua composição.

Face ao exposto e tendo em conta a inevitável fresagem dos pavimentos degradados e o

custo que lhe está associado, conclui-se que o benefício na incorporação deste material

nas misturas betuminosas é evidente. Julga-se essencial o incentivo à utilização deste

tipo de técnica, nomeadamente, através do estabelecimento de especificações adequadas

à sua aplicação e controlo de qualidade.

6.7 Considerações finais

O estudo executado relativo a esta obra serviu para complementar o trabalho de

formulação realizado em laboratório e elaborar algumas recomendações para o fabrico e

aplicação em obra das MBRT.

Verificou-se, mais uma vez, a importância de executar estudos de caracterização do

material fresado ao longo da obra e a possibilidade de haver necessidade de ajustar as

fórmulas de execução da mistura.

Através do estudo efectuado às carotes retiradas do pavimento, foi possível concluir que

a compacidade da mistura é muito variável ao longo da obra, apresentado valores de

baridade muito diferentes, devendo haver um maior controlo da temperatura de

compactação da mesma. Verificou-se ainda que as carotes extraídas com 2 semanas de

idade atingem as camadas não ligadas, revelando a cura total da mistura. Algumas

carotes não foram extraídas na totalidade, tendo partido na zona da rega de colagem
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entre a MBRT e as misturas existentes no pavimento. Este facto, revela falta de

aderência entre as camadas que pode estar associada a uma incorrecta aplicação da rega

de colagem ou à aplicação da MBRT com tempo chuvoso.

O módulo de rigidez foi avaliado segundo dois ensaios distintos, o ensaio com

compressão diametral e o ensaio de flexão de vigas em 4 pontos. O primeiro foi

efectuado com as carotes extraídas do pavimento, mostrando, mais uma vez, a grande

variabilidade existente na camada da MBRT da obra. Confirma-se ainda, de uma

maneira geral, que a baridades baixas correspondem módulos de rigidez baixos e a

baridades altas correspondem módulos de rigidez mais altos. Quanto ao módulo de

rigidez determinado a partir do ensaio de flexão em 4 pontos, para a frequência de 10

Hz obteve-se um valor médio de 6800 MPa enquanto em laboratório, para a mesma

mistura, obtiveram-se valores de 5800 MPa.

Os ensaios de resistência à fadiga foram realizados através do ensaio de flexão em 4

pontos. Os resultados obtidos para as vigas extraídas na obra não foram representativos,

apresentando valores muito inferiores aos obtidos em laboratório para a mesma mistura.

A avaliação da capacidade de carga do pavimento foi efectuada in situ através da

realização de uma campanha de ensaios com o defléctómetro de impacto. Relativamente

ao módulo de rigidez obtido neste ensaio ao longo do lanço da obra, pode confirmar-se

a variabilidade dos resultados quer dentro do mesmo sentido quer ainda quando

comparando os resultados obtidos nos dois sentidos.

Numa perspectiva económica, sem esquecer as claras vantagens de ordem ambiental,

verificou-se, através da realização de um estudo económico, que se conseguem reduções

significativas ao nível dos custos de produção das MBRT quando comparadas com

misturas com um desempenho semelhante.

De seguida, apresenta-se o capítulo 7 onde se apresentam algumas orientações para a

formulação, fabrico e aplicação de MBRT com emulsão.
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CAPÍTULO 7

RECOMENDAÇÕES PARA

FORMULAÇÃO, FABRICO E

APLICAÇÃO EM OBRA
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CAPÍTULO 7

RECOMENDAÇÕES PARA FORMULAÇÃO,

FABRICO E APLICAÇÃO EM OBRA

7.1 Introdução

Os mecanismos mais frequentes responsáveis pelas degradações nas estruturas dos

pavimentos flexíveis, são a desagregação da camada de desgaste, o fendilhamento e a

deformação, cujas principais causas podem ou não estar associadas ao tráfego (Freire,

2002). A desagregação da camada de desgaste reflecte-se, essencialmente, na perda da

qualidade superficial da camada de desgaste, resultante da falta de estabilidade da

ligação entre os materiais constituintes da mistura.

O facto de se optar por uma técnica de reciclagem para reabilitar um pavimento

rodoviário, significa que a mistura betuminosa recuperada poderá entrar num novo ciclo

de vida sendo reciclado por incorporação na camada de reforço, promovendo desta

forma, a sua valorização.

A documentação normativa relativa à reciclagem de misturas betuminosas a quente

(MBQ) em central - a especificação E 472 (LNEC, 2009) - constitui um guia para este
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tipo de reciclagem, podendo no entanto servir de base para o desenvolvimento de

documentos semelhantes, aplicados a outro tipo de reciclagem, como é o caso das

misturas betuminosas recicladas temperadas (MBRT) com emulsão. Nesta especificação

são definidas as condições gerais de utilização, a forma de identificar o material fresado,

o campo de aplicação, as propriedades e requisitos mínimos, a formulação das misturas

e o controlo de qualidade.

Neste capítulo apresentam-se algumas orientações para a formulação, fabrico e

aplicação das MBRT com emulsão. Começa-se por referir os cuidados a ter na

caracterização e tratamento das misturas betuminosas recuperadas, fazendo referência

aos seguintes aspectos: obtenção e armazenamento, identificação e classificação, campo

de aplicação e exigências de conformidade. Depois aborda-se a questão da formulação

das MBRT, sendo proposto um método de formulação adequado à tecnologia

temperada, resultante do estudo laboratorial apresentado nos capítulos anteriores. No

final são ainda descritos alguns aspectos a levar em conta no fabrico, na aplicação e no

controlo de qualidade das misturas.

7.2 Caracterização e classificação da mistura betuminosa recuperada

A mistura betuminosa recuperada para produção de MBRT pode ter várias

proveniências. Pode ser da mesma obra retirada através de fresagem, de placas retiradas

dos pavimentos depois de desagregadas ou encontrar-se armazenado na central por ter

sido extraído de outro lugar. Quando o material se apresentar em placas provenientes da

demolição de pavimentos rodoviários flexíveis, será indispensável a sua britagem

prévia. Para o efeito, existem centrais de britagem com um esquema de funcionamento

idêntico ao das pedreiras e que permitem a separação do material em uma, duas ou três

fracções, sendo usual noutros países a separação em fracções de 0/12,5 mm e 12,5/25

mm (Baptista, A., 2006).
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No caso de se efectuar a fresagem do pavimento degradado a reabilitar, os

equipamentos de fresagem deverão possibilitar a remoção das misturas betuminosas por

faixas, com a largura adequada ao tipo de intervenção. No caso de fresagens em toda a

largura da plataforma, a largura mínima deverá ser de 2,0 m. À medida que forem

fresadas, as misturas devem ser carregadas directamente para um camião e transportadas

para a central betuminosa.

Os locais onde se encontra armazenada a mistura betuminosa recuperada devem estar

cobertos, reduzindo-se para o mínimo possível o seu tempo de armazenamento,

evitando desta forma a absorção de humidade. Em regiões onde a temperatura ambiente

exceda os 30 ºC, as pilhas de armazenamento destas misturas não devem ter altura

superior a 3,0 m evitando a aglomeração do material. O material deverá ser identificado

quanto à sua proveniência, data de chegada à central e sua caracterização.

A caracterização das misturas betuminosas recuperadas realiza-se por meio de um

conjunto de ensaios resumidos no Quadro 7.1.

Quadro 7.1 – Propriedades do material fresado e seus componentes (Baptista, A., 2006)

Material Propriedade Norma de ensaio

Mistura betuminosa
recuperada

Presença de matéria estranha
Granulometria
Teor em água
Percentagem de ligante

EN 12697-42
NP EN 933-1
EN 12697-14
EN 12697-1

Ligante recuperado Penetração a 25 ºC
Temperatura de amolecimento

EN 1426
EN 1427

Agregado recuperado Granulometria NP EN 933-1

Deve verificar-se a presença de matéria estranha e proceder-se à eliminação de qualquer

contaminante, de acordo com o definido na norma europeia EN 12697-42 Bituminous

mixtures – Test methods for hot mix asphalt – part 42: Amount of coarse foreign matter

in reclaimed asphalt. Os materiais identificados como matéria estranha, encontram-se

classificados em grupos na norma europeia EN 13108-8 Bituminous mixtures – Material

specifications – Part 8: Reclaimed asphalt e apresentam-se no Quadro 7.2.
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Deve também verificar-se a granulometria, o teor de água e o conteúdo e penetração do

ligante recuperado. A granulometria do material fresado depende, essencialmente, do

tipo de equipamento utilizado na fresagem do pavimento degradado, da profundidade de

pavimento a fresar e da velocidade da fresadora. Caso o material fresado aplicado no

novo pavimento seja proveniente da mesma obra, deverão realizar-se alguns testes de

forma a ajustar estes parâmetros. Quanto à penetração do ligante recuperado, este ensaio

deve efectuar-se de acordo com a norma europeia EN 12697-3 Bituminous mixtures –

Material specifications – Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator e EN 12697-4

Bituminous mixtures – Material specifications – Part 4: Bitumen recovery:

Fractionating column.

Quadro 7.2 – Matéria estranha – grupo de materiais (EN 13108-8)

Grupo Tipo de materiais

Grupo 1

Betão, incluindo produtos de betão
Tijolos
Material de sub-base (excluindo agregado natural)
Metal

Grupo 2
Materiais sintéticos
Madeira
Plástico

Depois de caracterizado, a mistura betuminosa recuperada deverá ser misturada para

que esta fique homogénea. As médias dos resultados dos ensaios de caracterização

deverão situar-se dentro dos intervalos apresentados no Quadro 7.3.

Quadro 7.3 – Tolerâncias sobre a fórmula de trabalho do material fresado (EP, 2009)

Características Unidade Tolerância

Tamanho dos
peneiros

> 2 mm %
em massa

do
material
fresado

seco

± 5

> 0,063 mm e < 2 mm ± 3

< 0,063 mm ± 1,5

Conteúdo de ligante ± 0,4

Penetração do ligante recuperado 0,1 mm ± 4
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Como já foi referido anteriormente, a mistura betuminosa recuperada pode ser

identificada e classificada de acordo com a norma europeia EN 13108-8. Nesta norma, a

identificação depende da granulometria da mistura betuminosa fresada e do agregado

constituinte e a classificação é feita em função da presença de matéria estranha (Quadro

7.4) e das características do ligante envelhecido recuperado (Quadro 7.5).

Deve ainda verificar-se a granulometria do agregado da mistura betuminosa recuperada

após extracção do ligante. No caso de estudo apresentado no capítulo 5, o material

fresado era suficientemente homogéneo. No entanto, mais tarde verificou-se, através

dos ensaios efectuados em laboratório, que apresentava uma curva granulométrica com

demasiados finos. Esta granulometria influenciou os resultados dos ensaios de pista em

laboratório, ou seja, a resistência à deformação permanente. Assim, propôs-se uma

correcção da granulometria do material fresado através da adição de agregado natural

(vd 5.3).

Quadro 7.4 – Presença de matéria estranha – Categorias (EP, 2009)

Categorias
Conteúdo (%)

Grupo 1 Grupo 2

F1 ≤ 1 ≤ 0,1

F5 ≤ 5 ≤ 0,1

Fdec Conteúdo e tipo de matéria estranha a declarar

Quadro 7.5 – Características do ligante recuperado – Categorias (EP, 2009)

Categorias

Requisitos/Propriedades

Penetração (0,1 mm) Temperatura de amolecimento (ºC)

Valor por
amostra

Valor médio das
amostras

Valor por
amostra

Valor médio das
amostras

P15 ≥ 10 ≥ 15

S70 ≤ 77 ≤ 70

Pdec ou Sdec Ligantes com valores, para as propriedades especificadas, não enquadráveis nos
intervalos definidos (valores a declarar)

A identificação e classificação da mistura betuminosa recuperada designada por

Reclaimed Asphalt (RA), proposta na norma EN 13108-8, é feita através da expressão U
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RA d/D. Por definição, U é a menor abertura da malha do peneiro com 100% de

material agregado passado, d corresponde à menor dimensão do agregado da mistura

betuminosa recuperada em mm, sendo normalmente igual a zero (0) e D corresponde ao

maior dos seguintes valores: abertura da malha do peneiro com 85% de material fresado

passado e M/1,4 com M igual à menor abertura do peneiro com 100% de material

fresado passado. A mistura betuminosa recuperada usada no fabrico das misturas

apresentadas neste trabalho (vd Capítulo 5) seria identificada como 20 RA 0/14,3.

Salienta-se que o caderno de encargos estabelece um fuso granulométrico para misturas

betuminosas recuperadas sem extracção do betume envelhecido, que pode induzir em

erro. O que à partida possa parecer partículas grossas, na realidade são partículas finas

que se encontram aglomeradas pelo ligante envelhecido. Após extracção deste ligante o

agregado recuperado apresenta-se com excesso de finos e défice de agregado mais

grosso, para formar o esqueleto mineral da mistura.

7.3 Selecção da emulsão betuminosa

A selecção da emulsão betuminosa para a execução de MBRT deverá ser acompanhada

da respectiva Ficha Técnica do Produto, relativa ao lote proposto para aplicação.

Previamente deverá executar-se um estudo de caracterização da emulsão betuminosa,

onde se identificarão as seguintes propriedades:

a) Viscosidade Saybolt Furol, seg;

b) Carga das partículas;

c) Teor em água, %;

d) Teor em betume residual, %;

e) Sedimentação (aos 7 dias);

f) Peneiração, %;

g) Penetração do resíduo de destilação (25 ºC, 100 g, 5 s), 10-1 mm;

h) Temperatura de amolecimento do resíduo de destilação, ºC;

i) Recuperação elástica, 25 ºC, %.
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Deverá comprovar-se a compatibilidade da emulsão betuminosa com a mistura

betuminosa recuperada mediante o ensaio segundo a norma EN13614 - Methods of test

for petroleum and its products. Bitumen and bituminous binders. Determination of

adhesivity of bitumen emulsions by water immersion test. Aggregate method.

7.4 Metodologia de formulação proposta

A metodologia de formulação proposta para as MBRT com emulsão tem por base os

estudos efectuados e apresentados no capítulo 5 e a experiência adquirida ao longo deste

trabalho. Na Figura 7.1 apresenta-se um organigrama como resumo da metodologia

proposta.

A formulação propõe a caracterização da mistura betuminosa recuperada de modo a

avaliar a necessidade de adicionar material correctivo (agregado natural) e desta forma

obter-se uma composição granulométrica que satisfaça as especificações. Esta

caracterização deverá seguir os procedimentos indicados na secção anterior (vd. 7.2) em

termos de percentagem de ligante, granulometria da mistura betuminosa recuperada e

penetração e temperatura de amolecimento do ligante recuperado. Na verificação das

exigências granulométricas, recomenda-se o estudo da granulometria da mistura

betuminosa recuperada após extracção do betume envelhecido. Para a camada

pretendida deve tomar-se como referência o fuso para misturas betuminosas a quente

para agregados naturais, especificado no caderno de encargos (EP, 2009). Caso não

cumpra o fuso granulométrico, deverá ser feita adição de agregado natural de forma a

corrigir a granulometria da mistura betuminosa recuperada.
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Figura 7.1 – Organigrama da metodologia proposta para a formulação de MBRT

De seguida estima-se a quantidade total de betume para a mistura betuminosa reciclada

recorrendo a fórmulas empíricas que têm por base a superfície específica dos agregados

após extracção de betume. Posteriormente, estima-se a quantidade de emulsão a

adicionar à mistura, deduzindo a percentagem de betume envelhecido contido na

mistura betuminosa recuperada. Optimiza-se a formulação da mistura betuminosa

através do ensaio de módulo de rigidez à tracção indirecta (EN 12697-26), realizando
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várias misturas com diferentes percentagens de emulsão, variando 0,5% acima e abaixo

do valor estimado anteriormente.

Posteriormente faz-se a verificação do cumprimento dos requisitos dos ensaios de

desempenho. Caso não verifique deverá proceder-se a novos ajustes na fórmula de base.

Caso verifique os requisitos, define-se a fórmula para execução da mistura após a

confirmação em trecho experimental.

Sempre que se verifiquem alterações nas características da mistura betuminosa

recuperada ou em algum outro componente da mistura, deverá ser estudada uma nova

fórmula de trabalho.

7.5 Execução de trecho experimental

O estudo de composição da MBRT conclui-se com a execução de um trecho

experimental. Antes da execução de uma obra de reabilitação este procedimento faz

parte integrante das boas técnicas construtivas, revestindo-se de grande importância,

podendo evitar alguns problemas durante a obra caso seja executado com os devidos

cuidados. A construção do trecho experimental deve ser efectuada de acordo com o

estipulado no Caderno de Encargos da Estradas de Portugal, S.A. (EP, 2009).

Os resultados obtidos no trecho experimental são essenciais para se verificar e

confirmar os resultados obtidos no estudo de formulação, nomeadamente, o teor de

emulsão betuminosa. A sua execução torna-se fundamental na selecção do tipo e peso

dos cilindros compactadores, assim como o número de passagens e a temperatura de

compactação (com indicação de valores máximos e mínimos).

Após a execução do trecho experimental e a verificação dos parâmetros atrás referidos,

deve ser elaborado o estudo final de formulação da mistura betuminosa.
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7.6 Fabrico e colocação em obra

Este tipo de misturas betuminosas poderá ser fabricado nas centrais descontínuas ou

contínuas, com as devidas adaptações, uma vez que a temperatura de fabrico é mais

baixa do que no caso das misturas a quente.

No caso da produção de MBRT com emulsão a mistura betuminosa recuperada deverá

ser aquecida a uma temperatura de 110 a 130 ºC no tambor-secador-misturador da

central contínua ou no tambor-secador da central descontínua. A emulsão deverá ser

injectada à temperatura ambiente, sendo a sua introdução controlada por um sistema

automático completamente integrado com os controlos da mistura betuminosa

recuperada.

Relativamente ao controlo da temperatura do material fresado, este deverá ser feito

através de sondas de registo ou outro instrumento de registo termométrico aprovado,

sensível a uma gama de flutuações térmicas não inferior a 5 ºC por minuto, devendo ser

colocado na calha de descarga do secador e à entrada do misturador, de modo a registar

automaticamente a temperatura.

Para a obtenção de uma mistura uniforme dos materiais, o tempo de mistura e a

quantidade misturada deverão ser devidamente estudados.

A temperatura da mistura, à saída do misturador, deverá ser mantida entre 90 e 100 ºC

dependendo da temperatura atmosférica e de forma a garantir que o início da

compactação seja efectuado a uma temperatura mínima de 80 ºC (ideal 90 ºC). Esta

temperatura é necessária para a obtenção de baridades adequadas.

Previamente à aplicação da mistura, deverá aplicar-se uma rega de colagem de modo a

garantir uma boa aderência entre camadas. A rega de colagem deve ser executada com

uma emulsão betuminosa a partir de betume convencional, devendo garantir-se entre

300 e 500 g/m2 de betume residual.

A colocação da MBRT deverá ser levada a cabo por meio de pavimentadoras

convencionais. De modo a conseguir-se uma operação contínua, a velocidade da
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pavimentadora deve ser coordenada com a produção da central de fabrico. O transporte

da mistura, desde a central de fabrico até à colocação em obra, deverá ser feito com

recurso a camiões com cobertura, de modo a permitirem que a mistura esteja protegida

até à descarga na pavimentadora.

A compactação deverá ser realizada com cilindros de rasto liso com vibração e,

posteriormente, através de cilindros de pneus. Os cilindros compactadores devem ser

humedecidos com água, impedindo a aderência da mistura betuminosa durante a fase de

compactação. Os compactadores devem ter um peso superior a 8 toneladas.

O primeiro conjunto de compactadores deve ser mantido atrás da pavimentadora, a não

mais de 30 m desta, devendo compactar a mistura na gama de temperaturas definida no

estudo de formulação. O segundo conjunto de compactadores, utilizado para retirar

possíveis “vincos”, deve seguir o mais perto possível do primeiro conjunto. Deverão ser

efectuadas as passagens necessárias, de acordo com o definido no estudo de formulação,

antes da temperatura da mistura atingir o valor mínimo especificado naquele estudo.

Se a temperatura ambiente for inferior a 15 ºC a distância acima indicada deverá,

obrigatoriamente, diminuir para 15 m e colocar no mínimo mais um cilindro com

vibração. Se a temperatura ambiente for inferior ou igual a 10 ºC os trabalhos devem ser

suspensos.

7.7 Controlo de qualidade

O controlo de qualidade implica a análise de vários materiais, tais como, emulsão

betuminosa, material fresado e a MBRT.

Assim, quanto à emulsão betuminosa, deverá ser feito o controlo de cada camião

cisterna que chegue à obra que deverá trazer uma ficha de caracterização do lote. Por
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cada camião deve tomar-se uma amostra de aproximadamente 5 kg, sendo feita a

caracterização da emulsão betuminosa através das propriedades listadas em 7.3.

A mistura betuminosa recuperada deverá ser sujeita a uma verificação constante das

suas propriedades, de modo a garantir a sua homogeneidade, em termos de

granulometria, das características granulométricas do agregado recuperado, do teor de

betume e das características do ligante recuperado (LNEC, 2009). A verificação

sistemática das características do material fresado é fundamental para se proceder à

caracterização dos lotes. De acordo com a EN 13108-8 a recolha de amostras de

material fresado deverá ser uma por cada 500 toneladas e não menos de 5, realizando-se

a monitorização das suas propriedades para comparação com a fórmula para execução

definida e, se necessário, a realização de alterações. A verificação do teor de betume da

mistura betuminosa recuperada deve ser feita com menor frequência, 1 ensaio por cada

5 toneladas de material (EP, 2009) enquanto a caracterização do ligante recuperado

poderá ser realizada com uma frequência menor, 1 ensaio por lote homogéneo.

O controlo de qualidade da MBRT depois de aplicada deverá seguir os procedimentos

habitualmente preconizados para as misturas tradicionais. Sempre que se verificar

qualquer alteração nas características da emulsão betuminosa e/ou da mistura

betuminosa recuperada, deverão realizar-se novos estudos de formulação da mistura. As

tolerâncias admissíveis, relativamente à fórmula de trabalho, são as indicadas no

Quadro 7.6, tendo sempre em conta que em nenhum caso os valores obtidos poderão ser

superiores aos valores limite estabelecidos.

Quadro 7.6 – Tolerâncias máximas admissíveis relativamente à fórmula de trabalho (EP, 2009)

Características Unidades Tolerâncias

% de material
passado nos

peneiros

Dimensão máxima

%

± 0

> 2 mm ± 6

≤ 2 mm ± 3

0,063 mm ± 1,5

Ligante residual adicional ± 0,3

Porosidade ± 0,3
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7.8 Considerações finais

Com base na experiência obtida em obra e com o programa experimental desenvolvido,

foi possível apresentar algumas recomendações gerais para caracterização e

classificação das misturas betuminosas recuperadas, assim como relativas ao seu

armazenamento para posteriormente serem utilizadas no fabrico das MBRT.

Quanto à emulsão betuminosa seleccionada esta deve ser compatível com a mistura

betuminosa recuperada, garantindo o envolvimento de todas as partículas sem que

ocorram escorrimentos.

Relativamente à metodologia de formulação proposta, esta foi explanada no capítulo 5,

devendo sempre confirmar-se a fórmula final da mistura com a execução de um trecho

experimental.

Foram também deixadas algumas orientações para o fabrico e colocação em obra das

MBRT, dando especial atenção ao controlo da temperatura de fabrico na central, através

da colocação de sondas de registo ao longo de todo o circuito, de forma a garantir

temperaturas uniformes à saída da mesma. A experiência dos ensaios laboratoriais e do

acompanhamento do caso de estudo levam-nos a concluir que temperaturas de

compactação inferiores a 90 ºC poderão conduzir a misturas com grande variabilidade e,

consequentemente, limitações futuras no seu comportamento mecânico.
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CAPÍTULO 8

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

8.1 Introdução

Quando existe a necessidade de intervir num pavimento, tem que se considerar um

determinado número de critérios que vão permitir a selecção das técnicas de

conservação e reabilitação a adoptar, nomeadamente, considerações de ordem técnica,

factores económicos e factores ambientais. Nos últimos anos, em todo o mundo, tem

vindo a crescer a preocupação em desenvolver tecnologias de reabilitação de

pavimentos menos poluentes e com menor impacto ambiental.

Foi neste contexto que surgiram as misturas betuminosas recicladas temperadas

(MBRT) com emulsão. No entanto, apesar de ser uma tecnologia promissora, são

poucos os estudos que existem sobre a aplicação desta técnica na reabilitação de

pavimentos flexíveis.

A escolha do tema deste trabalho surgiu numa altura em que se faziam as primeiras

experiências em Portugal com esta tecnologia e se adjudicava a primeira obra com
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aplicação de MBRT, cujo acompanhamento se realizou no âmbito deste estudo: a

beneficiação do lanço da EN 244 entre o cruzamento com a EN 118 e Ponte Sôr.

Estava-se perante uma oportunidade única de estudar, in situ, um tema actual e que

despertava cada vez mais interesse ao nível das diferentes entidades envolvidas na

reabilitação de pavimentos rodoviários.

Esta investigação contou com um extenso programa experimental, que envolveu a

realização de um grande número de ensaios laboratoriais, aproximadamente 370,

realizados na UBI e no LNEC. Salienta-se a importância da colaboração do LNEC. No

Quadro 8.1 apresenta-se um resumo dos ensaios realizados.

Com o presente estudo pretendeu-se contribuir para um maior conhecimento e

compreensão das MBRT com emulsão, nomeadamente, no que diz respeito à sua

formulação, fabrico, colocação, controlo de qualidade e comportamento mecânico ao

longo do tempo. Salientaram-se alguns aspectos relativos à obtenção de parâmetros de

formulação mais adequados a este tipo de misturas, com o objectivo de desenvolver

uma metodologia de formulação própria e contribuir para a futura utilização desta

técnica de pavimentação com sucesso.

Quadro 8.1 – Ensaios realizados ao longo do trabalho de investigação

Tipo de ensaio Número de provetes
Compactados na UBI

Número de provetes
Compactados no LNEC

Ensaio Marshall 120 30

Ensaio imersão-compressão 120 30

Ensaio de compressão diametral - Módulo de
rigidez 90 -

Determinação do teor em água nos provetes 5 -

Ensaio de sensibilidade à água - 12

Ensaio de flexão em 4 pontos - Fadiga 10 25

Ensaio Wheel tracking - 19

Total de material fresado utilizado ± 530 kg ± 380 kg
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Nos capítulos anteriores foram sendo tecidas algumas considerações e apresentadas

conclusões acerca dos resultados obtidos nos ensaios efectuados, salientando os

aspectos mais importantes. Neste capítulo pretende-se apresentar uma síntese das

principais conclusões alcançadas, fazendo-se uma apreciação global do trabalho aqui

desenvolvido e apontando para uma linha de investigação futura.

8.2 Principais conclusões

As MBRT são constituídas por misturas betuminosas recuperadas, emulsão betuminosa

e material correctivo (caso seja necessário). As misturas betuminosas recuperadas

constituem, em peso e em volume, a maior parcela, apresentando-se como um material

relativamente heterogéneo, podendo variar a sua constituição ao longo da obra, quer ao

nível da granulometria, do teor de betume envelhecido ou até mesmo do tipo de

agregado (no caso de ter havido pequenas intervenções de reabilitação localizadas).

A caracterização prévia da mistura betuminosa recuperada e a verificação do

cumprimento do fuso granulométrico dos agregados após extracção do betume

envelhecido é um factor preponderante na obtenção de uma mistura betuminosa

reciclada adequada. Caso este primeiro requisito não seja cumprido deverão proceder-se

aos ajustes necessários, através da adição de material correctivo (agregado natural).

Relativamente à aplicação da MBRT, tendo sido possível acompanhar a obra de

beneficiação do lanço da EN 244 entre o cruzamento com a EN 118 e Ponte Sôr, no

concelho de Gavião, apresentou-se um conjunto de recomendações construtivas que

contribuem para o bom funcionamento da solução em estudo. Deste acompanhamento,

constatou-se a importância do controlo de qualidade da execução das camadas com

MBRT, nomeadamente, a temperatura de compactação. Verificou-se que esta

propriedade tem grande influência nas baridades obtidas. Constatou-se, de igual modo,

a necessidade de realização de estudos que levem a um maior conhecimento do
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comportamento mecânico destas misturas. Assim, executou-se um plano de ensaios, que

tinha por objectivo o estudo da evolução destas características em laboratório.

A escolha do método de formulação adequado para as MBRT com emulsão, levou à

execução de quatro tipos de formulações distintas: um método indicado e usualmente

utilizado na formulação de misturas betuminosas a quente (método Marshall), outro

para as misturas betuminosas a frio (baseado no ensaio de imersão-compressão de

acordo com a ASTM D 1075), uma metodologia com base no ensaio de sensibilidade à

água com resistência à tracção em compressão diametral (EN 12697-12) e uma

metodologia com base no módulo de rigidez (Ensaio do módulo de rigidez – EN 12697-

26), seguindo a tendência verificada em alguns países da Europa, nomeadamente

Inglaterra, França, e Alemanha, nas duas últimas décadas.

Uma vez que se pretendia a obtenção de provetes que reproduzissem adequadamente as

condições de compactação e cura em obra, nos métodos de formulação empírica,

Marshall e imersão-compressão, foram utilizadas diferentes temperaturas de

compactação (60 ºC e 90 ºC) e diferentes curas dos provetes (24 horas no molde à

temperatura ambiente e 24 horas em estufa a 60 ºC), de forma a aferir qual a

interferência destes dois parâmetros no comportamento da mistura betuminosa final. Foi

possível concluir que para os dois métodos, são notórias as melhorias quando se

aumenta a temperatura e a cura, como é o caso das misturas a 90 ºC com 24 horas de

cura em estufa a 60 ºC.

Na metodologia Marshall os resultados revelaram-se inconclusivos, sendo difícil

estabelecer valores mínimos e máximos nos diferentes gráficos. Foi possível verificar

que a temperatura de fabrico e compactação das misturas é condicionante nos resultados

finais. Os melhores resultados foram obtidos para as misturas compactadas a 90 ºC,

sendo as misturas compactadas a 60 ºC, na maior parte dos casos, excluídas pelo não

cumprimento dos requisitos especificados.

Na formulação pelo método de imersão-compressão das MBRT verifica-se que os

valores da resistência a seco, da resistência após imersão e da resistência conservada são

superiores aos mínimos estabelecidos no caderno de encargo da Estradas de Portugal,

S.A. para misturas betuminosas recicladas a semi-quente, com excepção das misturas
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compactadas a 60 ºC. Nesta formulação verifica-se alguma variabilidade nos resultados

obtidos, tal como no ensaio Marshall, evidenciando a dificuldade de utilizar estes

métodos na formulação das MBRT. Esta variabilidade é tanto mais afectada quanto

menor for a temperatura de compactação da mistura. Comparando as baridades obtidas

por estes dois métodos, compactador de impacto Marshall e compressão estática de

duplo efeito a 8 MPa as que apresentam melhores resultados são as últimas.

Na formulação pelo método da sensibilidade à água foram apenas estudadas misturas

compactadas a 90 ºC, através do compactador de impacto. Os valores obtidos de

resistência conservada em tracção indirecta (ITSR) são todos muito superiores aos

limites especificados (80%), todos eles na ordem dos 100%. Este facto é devido às

misturas serem bastante densas, não havendo penetração de água no provete, e

consequentemente, não o danificando. Desta forma, conclui-se que este ensaio não é

muito sensível para ser utilizado como método de optimização da composição das

MBRT.

No que se refere ao módulo de rigidez foi estudada a influência da compactação, do tipo

de emulsão betuminosa e da cura no desempenho da mistura betuminosa. Assim,

produziram-se misturas compactadas com tensões de compressão distintas, 8 e 21 MPa,

tendo sido fabricadas misturas com dois tipos de emulsão betuminosa, uma emulsão

convencional (ECL-2) e uma emulsão com formulação optimizada para este tipo de

misturas (RECIEMUL 90). Este estudo foi realizado ao longo de 4 meses, fazendo-se o

ensaio de rigidez com diferentes idades dos provetes: 1dia, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 1

mês, 2 meses e 4 meses. Durante este período os provetes foram mantidos a 20 ºC. Os

resultados obtidos permitiram concluir que é possível utilizar o ensaio para

determinação do módulo de rigidez para a optimização da composição das MBRT ao

longo das diversas fases da cura da mistura.

As misturas compactadas a 21 MPa resultaram em baridades superiores e,

consequentemente, obtiveram-se módulos de rigidez superiores. No entanto,

consideram-se as baridades obtidas para as misturas compactadas a 8 MPa como mais

representativas dos valores obtidos em obra.
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As misturas produzidas com a emulsão optimizada apresentaram uma evolução do

módulo de rigidez ao longo do tempo mais estável. Os valores obtidos para o módulo de

rigidez foram superiores para as misturas produzidas com este tipo de emulsão.

Assim, após a análise dos resultados obtidos nos diferentes métodos de formulação,

recomenda-se a optimização da composição das MBRT com base no ensaio de módulo

de rigidez realizado sobre provetes compactados por compressão estática de duplo

efeito a 8 MPa. Este método revelou uma menor variabilidade de resultados e permitiu

obter conclusões apenas com 1 dia de cura dos provetes.

A primeira fase do método proposto como resultado do presente estudo consiste na

verificação das exigências granulométricas da mistura betuminosa recuperada e da

necessidade, ou não, de adicionar agregado natural. Posteriormente faz-se a estimativa

do teor de betume com base na fórmula da superfície específica do agregado. Fabricam-

se diferentes misturas betuminosas com teores de emulsão variáveis (+0,5% e -0,5%)

relativamente ao valor de base e utiliza-se o ensaio do módulo de rigidez para a escolha

do teor óptimo de emulsão.  A metodologia de formulação prevê a utilização de ensaios

de desempenho (resistência à fadiga, deformação permanente e sensibilidade à água)

para a confirmação da fórmula de execução da mistura.

No ensaio de cargas repetidas à flexão sobre provetes prismáticos moldados em

laboratório, utilizaram-se vigas com dois tipos de compactação e cura diferentes, uma

obtida através de cilindro de rolos com vibração e 6 meses de cura (realizada na UBI) e

outra obtida através do equipamento Roller Compactor e 1 mês de cura (realizada no

LNEC). Relativamente às baridades obtidas para ambos os métodos, conclui-se que nos

dois se obtêm valores superiores aos de obra, sendo no entanto o método do cilindro de

rolos com vibração o que produz provetes com baridades mais elevadas.

Comparando os resultados obtidos para o módulo de rigidez para as duas misturas

inicialmente efectuadas (100% de material fresado e 2,0% e 1,5% de emulsão) verifica-

se que para frequências de 10 Hz, obtiveram-se valores de módulo de rigidez de ordem

de grandeza semelhante à das misturas betuminosas a quente.

Quanto à influência da cura nos valores obtidos para o módulo de rigidez, realizaram-se

ensaios para duas frequências distintas (1 Hz e 10 Hz) em vigas com 7 dias, 14 dias, 21
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dias e 1 mês de cura. Os resultados mostraram que o módulo de rigidez mantém-se

praticamente constante verificando-se um aumento ligeiro ao longo do primeiro mês de

idade dos provetes.

Relativamente ao comportamento à fadiga, os resultados obtidos revelam que a

resistência à fadiga deste tipo de misturas não é inferior à das misturas betuminosas a

quente.

A caracterização da resistência à deformação permanente, no presente estudo, realizou-

se através de ensaios de simulação em pista de laboratório a 60 ºC e, numa fase

posterior, a 45 ºC.

Dos resultados obtidos a 60 ºC em misturas com 2,0% e 1,5% de emulsão, concluiu-se

que as deformações obtidas são muito superiores às recomendadas. Assim, optou-se por

aplicar uma correcção granulométrica às MBRT, quer através do estudo e alteração da

composição do material fresado quer através de adição de agregado natural (brita

granítica 15/25) numa proporção de 75% de material fresado para 25% de agregado

natural, repetindo o estudo dos ensaios de desempenho.

Assim, para esta nova etapa da formulação, verifica-se que, em termos de módulo de

rigidez e de resistência à fadiga as misturas obtidas para qualquer das alternativas de

correcção propostas apresentam resultados da mesma ordem de grandeza das anteriores.

Em termos de resistência à deformação permanente a 60 ºC, verificou-se uma ligeira

melhoria no comportamento da mistura com adição de agregado natural, embora ainda

não sejam cumpridos os valores recomendados. No entanto, tendo em conta o facto das

misturas MBRT serem utilizadas apenas em camadas de base, nunca atingindo os 60 ºC

quando em serviço, é de admitir que os ensaios para caracterização do comportamento à

deformação permanente possam ser feitos a 45 ºC. Foi possível realizar ensaios nestas

condições apenas com um dos tipos de misturas estudados tendo-se chegado a

melhorias significativas do comportamento.

O estudo executado relativo a esta obra, no capítulo 6, serviu para complementar o

trabalho de formulação realizado em laboratório e elaborar algumas recomendações

para o fabrico e aplicação em obra das MBRT. Verificou-se, mais uma vez, a
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importância de executar estudos de caracterização do material fresado ao longo da obra

e a possibilidade de haver necessidade de ajustar as fórmulas de execução da mistura.

Através do estudo efectuado às carotes retiradas do pavimento, foi possível concluir que

a compacidade da mistura é muito variável ao longo da obra, apresentado valores de

baridade muito diferentes, devendo haver um maior controlo da temperatura de

compactação da mesma. Verificou-se ainda que as carotes extraídas com 2 semanas de

idade atingem as camadas não ligadas, revelando a cura total da mistura. Algumas

carotes não foram extraídas na totalidade, tendo partido na zona da rega de colagem

entre a MBRT e as misturas existentes no pavimento. Este facto, revela falta de

aderência entre as camadas que pode estar associada a uma incorrecta aplicação da rega

de colagem ou à aplicação da MBRT com tempo chuvoso.

O módulo de rigidez foi avaliado segundo dois ensaios distintos, o ensaio com

compressão diametral e o ensaio de flexão de vigas em 4 pontos. O primeiro foi

efectuado com as carotes extraídas do pavimento, mostrando, mais uma vez, a grande

variabilidade existente na camada da MBRT da obra. Confirma-se ainda, de uma

maneira geral, que a baridades baixas correspondem módulos de rigidez baixos e a

baridades altas correspondem módulos de rigidez mais altos.

A avaliação da capacidade de carga do pavimento foi efectuada in situ através da

realização de uma campanha de ensaios com o deflectómetro de impacto. Relativamente

ao módulo de rigidez obtido neste ensaio ao longo do lanço da obra, pode confirmar-se

a variabilidade dos resultados, quer dentro do mesmo sentido, quer ainda quando

comparando os resultados obtidos nos dois sentidos.

Como complemento a este trabalho de investigação, realizou-se um estudo económico,

comparando a aplicação de MBRT com a utilização de misturas com um desempenho

semelhante. Este estudo permitiu concluir que recorrendo à técnica de reciclagem

temperada conseguem-se reduções significativas dos custos de produção das misturas

para características de desempenho similares.

Assim, o benefício na incorporação do material fresado dos pavimentos degradados nas

misturas betuminosas é evidente, dada a inevitabilidade da sua fresagem. Entende-se
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então ser essencial o incentivo a este tipo de técnica, nomeadamente através do

estabelecimento de especificações adequadas à sua aplicação e controlo de qualidade.

Com base na experiência obtida com o acompanhamento da obra e com o programa

experimental desenvolvido, foi possível apresentar algumas recomendações gerais para

a caracterização, classificação e armazenamento das misturas recuperadas com vista à

sua aplicação em MBRT.

Foi ainda proposta uma metodologia de formulação recomendando-se a confirmação da

fórmula final da mistura com a execução de um trecho experimental.

Foram também deixadas algumas orientações para o fabrico e colocação em obra das

MBRT, dando especial atenção ao controlo da temperatura de fabrico na central, através

da colocação de sondas de registo ao longo de todo o circuito, de forma a garantir

temperaturas uniformes da mistura reciclada. A experiência obtida nos trabalhos

laboratoriais e do acompanhamento do caso de estudo levam-nos a concluir que

temperaturas de compactação inferiores a 90 ºC poderão conduzir a misturas com

grande variabilidade podendo comprometer o comportamento mecânico das MBRT.

O presente trabalho de investigação permite concluir que a MBRT com emulsão

apresenta-se hoje como uma alternativa válida na reabilitação de pavimentos

rodoviários. Esta reúne um conjunto de vantagens que a torna numa das técnicas com

tendência de crescimento de aplicabilidade em Portugal nos próximos anos, permitindo

modernizar, com preocupações económicas, sociais e ambientais, a rede rodoviária

nacional.

8.3 Apreciação global e desenvolvimentos futuros

Considera-se que foram alcançados os objectivos definidos no início deste trabalho de

investigação.
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Foi possível ao longo deste estudo, desenvolver uma metodologia de formulação das

MBRT, proceder à avaliação global do desempenho mecânico das mesmas e deixar

algumas orientações para a sua produção e controlo de qualidade, com base na

experiência adquirida através do acompanhamento da obra do caso de estudo e do

extenso trabalho experimental.

O estudo económico permitiu demonstrar as vantagens económicas das MBRT face às

misturas tradicionais, que juntamente com todas as vantagens técnicas e ambientais que

lhe são inerentes, fazem desta técnica uma alternativa válida na reabilitação dos

pavimentos rodoviários.

O prosseguimento de trabalhos de investigação na área das MBRT de uma forma

sistemática, abrangendo um maior número de obras em diferentes zonas do país, torna-

se indispensável para um mais aprofundado conhecimento destas misturas, assim como

dos factores que podem afectar o seu desempenho.

No que respeita à metodologia de formulação das MBRT proposta neste trabalho, seria

importante aplicar-se em obras futuras para avaliar a sua eficácia. Desta forma, dar-se-ia

continuidade às investigações realizadas neste, contribuindo para a normalização de

procedimentos.

Face aos resultados obtidos para a resistência às deformações permanentes, deveriam

desenvolver-se mais estudos com realização de ensaios de pista em laboratório a 45 ºC,

assim como utilizando outras composições.

Finalmente, seria importante acompanhar a evolução da MBRT aplicada na obra do

caso de estudo, projecto de beneficiação do lanço da EN 244 entre o cruzamento com a

EN 118 e Ponte Sôr. Dever-se-á proceder à observação e auscultação do pavimento,

para quantificar a evolução do seu comportamento mecânico ao longo do tempo,

especialmente, a formação de rodeiras, uma vez que esta foi a propriedade com

resultados menos satisfatórios nos ensaios realizados.
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ACERVO NORMATIVO

NORMAS PORTUGUESAS

NP EN 933-1:2000 Análise granulométrica. Método de peneiração.

Especificações LNEC (Portugal)

LNEC E 472 – 2009 Guia para reciclagem de misturas betuminosas a quente em
central.

LNEC E 354 EN 13808 – ‘Bitumen and bituminous binders - Framework for
specifying cationic bituminous emulsions’.

NORMAS NLT (Espanha)

NLT 161/84 Resistência a compression simple de mezclas bituminosas.

NLT 162/84 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas
compactadas (Ensayo de inmersión – compressión).

NLT 173/84 Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas
mediante la pista de ensaio de laboratorio).
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NORMAS AFNOR (França)

NF P 98-121: 1993 Assises de chaussés. Grave-émulsion. Définition –
Classification – Caractéristiques – Fabrication – Mise en
oeuvre.

NF P 98-251-1: 2002 Essais relatives aux chausséss. Essais statiques sur mélanges
hydrocarbonés. Partie 1: Essais Duriez sur mélanges
.hydrocarbonés à chaud.

NF P 98-251-4: 1992 Essais relatives aux chausséss. Essais statique sur mélanges
hydrocarbonés. Partie 4: Essais Duriez sur mélanges
hydrocarbonés à frois à l’émulsion de bitume.

NF P98-252: 1999 Détermination du comportement au compactage des mélanges
hydrocarbons – essai de compactage à l apresse de
cisaillement giratoire (PCG).

Normas ASTM (Estados Unidos da América)

ASTM D2041-1995 Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific
Gravity and Density of Bituminous Paving Mixtures.

ASTM D 1560-2005 Standard Test Methods for Resistance to Deformation and
Cohesion of Bituminous Mixtures by Means of Hveem
Apparatus.

ASTM D 4694-1996 Standard Test Method for Deflections with a Falling-Weight-
Type Impulse Load Device.

ASTM D 1074-1996 Standard Test Method for Compressive Strength of Bituminous
Mixtures.

ASTM D 1075-1994 Standard Test Method for Effect of Water on Compressive
Strength of Compacted Bituminous Mixtures.

Normas AASHTO (Estados Unidos da América)

AASHTO TP7-01 Standard Test Method for Determining the Permanent Shear
Strain and Stiffness of Asphalt Mixtures Using the Superpave
Shear Tester (SST).
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Normas Europeias

EN 12697-30: 2004 Test methods for hot mix asphalt – Part 30: Specimen
preparation by impact compactor.

EN 12697-6: 2003 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part
6: Determination of bulk density of bituminous specimens.

EN 12697-29: 2003 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part
29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen.

EN 12697-26: 2004 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt – Part
26: Stiffness.

EN 12697-24: 2004 Bituminous mixtures - Test Methods for hot mix asphalt – Part
24: Resistance to fatigue.

EN 12697-34: 2004 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part
34: Marshall test.

EN 12697-25: 2005 Bituminous mixtures - Test Methods for Hot Mix Asphalt – Part
25: Cyclic Compression test.

EN 12697-22: 2003 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part
22: Wheel tracking.

EN 12697-1: 2000 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part
1: Soluble binder content.

EN 12697-39: 2004 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part
39: Binder content by ignition.

EN 12697-42: 2005 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part
42: Amount of coarse foreign matter in reclaimed asphalt.

EN 12697-14: 2001 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part
14: Water content.

EN 13108-8: 2005 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 8:
Reclaimed asphalt
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Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 1 Proveniência:

Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 79,9 7 92,79 7,21
12,50 163,8 15 78,01 21,99
8,00 197,4 18 60,20 39,80
4,00 249,6 23 37,68 62,32
2,00 185,0 17 20,99 79,01
1,00 117,2 11 10,42 89,58
0,500 62,6 6 4,77 95,23
0,250 30,8 3 1,99 98,01
0,125 14,1 1 0,72 99,28
0,063 6,3 1 0,15 99,85

Resíduo 1,7 0 0,00 100,00
Totais 1108,4 100
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Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 1 Proveniência:

Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 79,9 7 92,79 7,21
12,50 163,8 15 78,01 21,99
8,00 197,4 18 60,20 39,80
4,00 249,6 23 37,68 62,32
2,00 185,0 17 20,99 79,01
1,00 117,2 11 10,42 89,58
0,500 62,6 6 4,77 95,23
0,250 30,8 3 1,99 98,01
0,125 14,1 1 0,72 99,28
0,063 6,3 1 0,15 99,85

Resíduo 1,7 0 0,00 100,00
Totais 1108,4 100
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Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 1 Proveniência:

Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 79,9 7 92,79 7,21
12,50 163,8 15 78,01 21,99
8,00 197,4 18 60,20 39,80
4,00 249,6 23 37,68 62,32
2,00 185,0 17 20,99 79,01
1,00 117,2 11 10,42 89,58
0,500 62,6 6 4,77 95,23
0,250 30,8 3 1,99 98,01
0,125 14,1 1 0,72 99,28
0,063 6,3 1 0,15 99,85

Resíduo 1,7 0 0,00 100,00
Totais 1108,4 100
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Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 3 Proveniência:

Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 96,6 3 97,24 2,76
12,50 574,8 16 80,81 19,19
8,00 753,8 22 59,27 40,73
4,00 760,6 22 37,54 62,46
2,00 478,6 14 23,86 76,14
0,500 637,2 18 5,65 94,35
0,250 127,1 4 2,02 97,98
0,125 54,3 2 0,47 99,53
0,063 15,6 0 0,02 99,98

Resíduo 0,8 0 0,00 100,00
Totais 3499,4 100
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Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

280 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 3 Proveniência:

Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 96,6 3 97,24 2,76
12,50 574,8 16 80,81 19,19
8,00 753,8 22 59,27 40,73
4,00 760,6 22 37,54 62,46
2,00 478,6 14 23,86 76,14
0,500 637,2 18 5,65 94,35
0,250 127,1 4 2,02 97,98
0,125 54,3 2 0,47 99,53
0,063 15,6 0 0,02 99,98

Resíduo 0,8 0 0,00 100,00
Totais 3499,4 100

Abertura dos Peneiros (mm)
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Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

280 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 3 Proveniência:

Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 96,6 3 97,24 2,76
12,50 574,8 16 80,81 19,19
8,00 753,8 22 59,27 40,73
4,00 760,6 22 37,54 62,46
2,00 478,6 14 23,86 76,14
0,500 637,2 18 5,65 94,35
0,250 127,1 4 2,02 97,98
0,125 54,3 2 0,47 99,53
0,063 15,6 0 0,02 99,98

Resíduo 0,8 0 0,00 100,00
Totais 3499,4 100



ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 281

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 1
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 0,0 0 100,00 0,00
12,50 22,3 3 96,80 3,20
8,00 78,3 11 85,56 14,44
4,00 126,2 18 67,44 32,56
2,00 107,8 15 51,97 48,03
1,00 95,0 14 38,33 61,67
0,500 76,8 11 27,30 72,70
0,250 50,7 7 20,03 79,97
0,125 38,3 5 14,53 85,47
0,063 38,2 5 9,04 90,96

Resíduo 63,0 9 0,00 100,00
Totais 696,6 100
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ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 281

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 1
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 0,0 0 100,00 0,00
12,50 22,3 3 96,80 3,20
8,00 78,3 11 85,56 14,44
4,00 126,2 18 67,44 32,56
2,00 107,8 15 51,97 48,03
1,00 95,0 14 38,33 61,67
0,500 76,8 11 27,30 72,70
0,250 50,7 7 20,03 79,97
0,125 38,3 5 14,53 85,47
0,063 38,2 5 9,04 90,96

Resíduo 63,0 9 0,00 100,00
Totais 696,6 100

Abertura dos Peneiros (mm)
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extracção de betume
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ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 281

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 1
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 0,0 0 100,00 0,00
12,50 22,3 3 96,80 3,20
8,00 78,3 11 85,56 14,44
4,00 126,2 18 67,44 32,56
2,00 107,8 15 51,97 48,03
1,00 95,0 14 38,33 61,67
0,500 76,8 11 27,30 72,70
0,250 50,7 7 20,03 79,97
0,125 38,3 5 14,53 85,47
0,063 38,2 5 9,04 90,96

Resíduo 63,0 9 0,00 100,00
Totais 696,6 100
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Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

282 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 3
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 0,0 0 100,00 0,00
12,50 41,5 6 93,92 6,08
8,00 111,1 16 77,65 22,35
4,00 130,8 19 58,50 41,50
2,00 186,3 27 31,22 68,78
0,500 62,5 9 22,07 77,93
0,250 40,8 6 16,09 83,91
0,125 30,2 4 11,67 88,33
0,063 31,1 5 7,12 92,88

Resíduo 48,6 7 0,00 100,00
Totais 682,9 100
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Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

282 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 3
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 0,0 0 100,00 0,00
12,50 41,5 6 93,92 6,08
8,00 111,1 16 77,65 22,35
4,00 130,8 19 58,50 41,50
2,00 186,3 27 31,22 68,78
0,500 62,5 9 22,07 77,93
0,250 40,8 6 16,09 83,91
0,125 30,2 4 11,67 88,33
0,063 31,1 5 7,12 92,88

Resíduo 48,6 7 0,00 100,00
Totais 682,9 100

Abertura dos Peneiros (mm)

Fresado 3 após
extracção de betume
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Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

282 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado 3
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0 100,00 0,00
19,10 0,0 0 100,00 0,00
12,50 41,5 6 93,92 6,08
8,00 111,1 16 77,65 22,35
4,00 130,8 19 58,50 41,50
2,00 186,3 27 31,22 68,78
0,500 62,5 9 22,07 77,93
0,250 40,8 6 16,09 83,91
0,125 30,2 4 11,67 88,33
0,063 31,1 5 7,12 92,88

Resíduo 48,6 7 0,00 100,00
Totais 682,9 100



ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 283

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 1
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 14,2 1,0 98,99 1,01
12,50 82,0 5,8 93,19 6,81
8,00 149,1 10,6 82,62 17,38
4,00 212,6 15,1 67,56 32,44
2,00 217,1 15,4 52,19 47,81
0,500 384,8 27,3 24,93 75,07
0,250 133,2 9,4 15,49 84,51
0,125 79,6 5,6 9,85 90,15
0,063 72,8 5,2 4,70 95,30

Resíduo 66,3 4,7 0,00 100,00
Totais 1411,7 100,0
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ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 283

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 1
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 14,2 1,0 98,99 1,01
12,50 82,0 5,8 93,19 6,81
8,00 149,1 10,6 82,62 17,38
4,00 212,6 15,1 67,56 32,44
2,00 217,1 15,4 52,19 47,81
0,500 384,8 27,3 24,93 75,07
0,250 133,2 9,4 15,49 84,51
0,125 79,6 5,6 9,85 90,15
0,063 72,8 5,2 4,70 95,30

Resíduo 66,3 4,7 0,00 100,00
Totais 1411,7 100,0

Abertura dos Peneiros (mm)

Fresado 1 Corrigido Após queima
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ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 283

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 1
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 14,2 1,0 98,99 1,01
12,50 82,0 5,8 93,19 6,81
8,00 149,1 10,6 82,62 17,38
4,00 212,6 15,1 67,56 32,44
2,00 217,1 15,4 52,19 47,81
0,500 384,8 27,3 24,93 75,07
0,250 133,2 9,4 15,49 84,51
0,125 79,6 5,6 9,85 90,15
0,063 72,8 5,2 4,70 95,30

Resíduo 66,3 4,7 0,00 100,00
Totais 1411,7 100,0
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284 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 2
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 19,5 1,4 98,61 1,39
12,50 91,4 6,5 92,08 7,92
8,00 183,6 13,1 78,96 21,04
4,00 258,4 18,5 60,50 39,50
2,00 211,5 15,1 45,39 54,61
0,500 341,4 24,4 21,00 79,00
0,250 109,8 7,8 13,16 86,84
0,125 66,5 4,8 8,41 91,59
0,063 61,8 4,4 3,99 96,01

Resíduo 55,9 4,0 0,00 100,00
Totais 1399,8 100,0
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284 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 2
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 19,5 1,4 98,61 1,39
12,50 91,4 6,5 92,08 7,92
8,00 183,6 13,1 78,96 21,04
4,00 258,4 18,5 60,50 39,50
2,00 211,5 15,1 45,39 54,61
0,500 341,4 24,4 21,00 79,00
0,250 109,8 7,8 13,16 86,84
0,125 66,5 4,8 8,41 91,59
0,063 61,8 4,4 3,99 96,01

Resíduo 55,9 4,0 0,00 100,00
Totais 1399,8 100,0

Abertura dos Peneiros (mm)
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284 Marisa Dinis de Almeida

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 2
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 19,5 1,4 98,61 1,39
12,50 91,4 6,5 92,08 7,92
8,00 183,6 13,1 78,96 21,04
4,00 258,4 18,5 60,50 39,50
2,00 211,5 15,1 45,39 54,61
0,500 341,4 24,4 21,00 79,00
0,250 109,8 7,8 13,16 86,84
0,125 66,5 4,8 8,41 91,59
0,063 61,8 4,4 3,99 96,01

Resíduo 55,9 4,0 0,00 100,00
Totais 1399,8 100,0



ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 285

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 5
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 25,1 1,8 98,22 1,78
12,50 192,2 13,7 84,56 15,44
8,00 204,9 14,6 70,00 30,00
4,00 284,7 20,2 49,76 50,24
2,00 170,0 12,1 37,68 62,32
0,500 266,6 18,9 18,73 81,27
0,250 94,3 6,7 12,03 87,97
0,125 67,0 4,8 7,27 92,73
0,063 51,4 3,7 3,62 96,38

Resíduo 50,9 3,6 0,00 100,00
Totais 1407,1 100,0
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ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 285

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 5
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 25,1 1,8 98,22 1,78
12,50 192,2 13,7 84,56 15,44
8,00 204,9 14,6 70,00 30,00
4,00 284,7 20,2 49,76 50,24
2,00 170,0 12,1 37,68 62,32
0,500 266,6 18,9 18,73 81,27
0,250 94,3 6,7 12,03 87,97
0,125 67,0 4,8 7,27 92,73
0,063 51,4 3,7 3,62 96,38

Resíduo 50,9 3,6 0,00 100,00
Totais 1407,1 100,0

Abertura dos Peneiros (mm)

Fresado 5 Corrigido Após queima

Fuso CE EP MBQ

Média do Fuso
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ANEXO I Granulometrias

Marisa Dinis de Almeida 285

Universidade da Beira Interior
Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Materiais e Estruturas
Calçada Fonte do Lameiro – 6200-001 Covilhã - Portugal

Telef: 275 329722 Telefax 275 329969

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
Fresado corrigido 5
Após extracção de betume

Proveniência:
Estrada EN244

Malha Resíduo no peneiro Percentagens acumuladas
(mm) (g) % Passados (%) Retidos (%)
25,00 0,0 0,0 100,00 0,00
19,10 25,1 1,8 98,22 1,78
12,50 192,2 13,7 84,56 15,44
8,00 204,9 14,6 70,00 30,00
4,00 284,7 20,2 49,76 50,24
2,00 170,0 12,1 37,68 62,32
0,500 266,6 18,9 18,73 81,27
0,250 94,3 6,7 12,03 87,97
0,125 67,0 4,8 7,27 92,73
0,063 51,4 3,7 3,62 96,38

Resíduo 50,9 3,6 0,00 100,00
Totais 1407,1 100,0
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Marisa Dinis de Almeida 287

ANEXO II

ENSAIOS DE CARGA REALIZADOS COM

DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO





EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 5: km 79+400 a km 82+500

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 82,500 243 152 120 96 63 43 30 23 19 50 35 32,9
2 82,500 241 150 119 96 62 43 30 23 19 50 34,5 33,2
2 82,398 252 159 124 98 65 46 34 27 23 50 36,5 33,9
2 82,298 264 147 108 81 50 36 25 19 17 50 36 33,8
2 82,197 222 150 120 97 67 47 34 27 23 50 35,9 34,7
2 82,095 245 163 129 103 66 45 33 26 23 50 35,8 34,2
2 82,000 398 207 144 107 73 57 45 38 32 50 36,8 35,7
2 81,900 244 163 129 104 70 50 36 28 22 50 35,6 34,3
2 81,799 249 157 117 90 59 43 33 26 22 50 35,7 33,8
2 81,300 264 132 105 87 62 46 33 26 22 50 33,9 35,9
2 81,198 227 126 106 90 67 49 35 26 21 50 35 35,4
2 81,094 303 145 113 91 64 48 37 29 24 50 35,5 35
2 81,000 421 261 198 148 83 51 33 25 22 50 35,9 35,3
2 80,898 227 127 99 80 55 41 30 24 20 50 35,4 34,6
2 80,800 242 126 86 62 38 29 21 18 17 50 34,7 34,6
2 80,700 226 122 90 70 46 34 25 20 18 50 34,9 34,1
2 80,599 297 173 127 95 57 39 28 23 20 50 35,4 34,9
2 80,499 208 119 83 59 34 23 16 14 12 50 35,3 34,3
2 80,401 284 183 138 107 68 49 35 29 24 50 34,8 33,8
2 80,300 136 86 70 59 44 34 24 20 18 50 34,4 32,9
2 80,199 223 139 110 88 58 41 29 23 20 50 34,1 32,8
2 80,099 281 144 103 77 48 35 27 23 20 50 34 33,1
2 80,000 276 161 120 94 62 46 35 29 25 50 34,5 33,6
2 79,900 401 261 217 180 121 83 58 43 33 50 34,9 35
2 79,800 280 169 138 114 80 60 45 35 30 50 34,7 34,2
2 79,699 176 111 89 72 52 39 31 27 25 50 33,7 34,3
2 79,600 359 215 166 128 79 52 35 27 22 50 34 34,6
2 79,500 248 117 82 59 36 26 19 17 15 50 34,3 36
2 79,399 357 203 155 120 71 43 27 21 18 50 34,5 36,4

Média (M) 269 158 121 95 62 44 32 25 22 Min 33,7 32,8
Desvio Padrão (σ) 65 41 33 27 17 11 8 6 5 Máx. 36,8 36,4

Valor caract. (D85) 337 200 155 122 80 56 40 32 26



EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 4: km 70+100 a km
79+300

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 79,300 274 160 121 95 60 41 29 23 20 50 34,2 36,2
2 79,200 251 143 113 93 64 47 35 28 24 50 33,4 35,4
2 79,100 159 95 67 48 28 21 16 13 13 50 32,9 32,8
2 79,000 212 134 106 86 58 42 31 25 22 50 32,5 33,7
2 78,899 201 88 63 47 29 21 16 13 13 50 32,8 34,7
2 78,800 257 136 101 75 43 26 16 13 12 50 33,3 35,7
3 78,699 248 126 92 67 39 26 18 15 13 50 33 34,7
3 78,600 198 85 65 53 39 31 24 21 18 50 34 35,2
3 78,499 286 143 109 86 55 40 29 24 21 50 34,7 35,3
3 78,400 382 202 152 117 71 45 29 22 18 50 34,5 35,8
3 78,299 397 226 172 134 79 49 32 24 21 50 34,2 35,9
3 78,199 282 117 75 54 33 24 18 15 13 50 33,8 36,5
3 78,099 296 165 123 93 52 33 21 17 16 50 33 36,7
3 78,000 307 159 115 86 51 35 25 21 20 50 33,1 34,8
2 77,899 142 79 66 59 44 34 23 18 16 50 32,7 32,8
2 77,800 147 99 80 66 43 29 20 16 15 50 32,2 31,8
2 77,700 159 105 89 75 54 40 28 21 18 50 31,3 31,8
3 77,599 304 183 141 109 66 44 30 25 23 50 31,5 32,1
3 77,500 150 106 88 74 52 36 25 18 14 50 25,8 24,6
3 77,400 247 171 138 111 71 48 34 25 21 50 25,6 25,1
3 77,300 133 81 62 47 27 18 14 11 10 50 26,1 24,9
3 77,199 136 89 70 55 33 23 16 13 11 50 26,8 25,4
3 77,100 274 188 147 114 66 42 28 22 18 50 27,1 25,8
3 77,001 154 102 86 75 55 42 31 23 19 50 27,6 26,3
3 76,900 161 107 83 63 37 25 20 16 15 50 27,2 26
3 76,798 143 102 86 73 51 36 25 18 14 50 28 26,3
2 76,699 196 141 110 84 46 25 15 11 10 50 28,7 26,2
2 76,600 182 125 98 77 47 31 22 17 15 50 29,1 26,6
2 76,500 183 129 104 86 59 42 32 25 22 50 28,7 27
2 76,400 135 89 67 51 30 21 16 13 11 50 29,8 27,4
2 76,300 235 161 124 95 55 33 23 18 15 50 30,1 27,2
2 76,199 255 186 150 120 77 53 38 29 26 50 30 27,4



EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 4: km 70+100 a km 79+300

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 76,099 251 184 146 115 69 43 30 23 19 50 29,4 27,6
2 76,000 222 164 134 109 70 47 32 25 20 50 29,9 27,6
2 75,901 267 197 160 128 77 46 30 22 18 50 30,5 27,7
2 75,800 253 174 135 106 65 42 29 22 18 50 30,5 27,4
2 75,700 306 198 151 114 66 41 29 23 20 50 30,6 27,4
2 75,600 201 139 109 85 52 34 24 18 16 50 30,4 27,4
2 75,500 175 114 87 68 43 30 22 18 16 50 30,6 26,8
2 75,400 213 148 116 91 56 36 25 19 16 50 29,5 26,4
2 75,300 159 97 72 54 33 24 18 15 12 50 29,1 26,9
2 75,199 196 126 94 71 39 24 15 12 10 50 29,4 27,6
2 75,099 251 171 138 112 75 51 36 27 22 50 30 27,7
2 75,000 206 133 103 80 48 32 23 18 16 50 30,1 27,6
2 74,900 201 129 98 74 43 27 18 14 11 50 30,4 27,6
2 74,799 399 279 220 173 104 61 37 23 18 50 29,8 27,7
2 74,699 158 102 82 67 44 28 20 15 13 50 28,4 26,5
2 74,599 176 119 95 76 49 35 25 20 17 50 28,1 27,1
2 74,500 303 192 147 115 72 48 32 24 20 50 28,9 27,2
2 74,400 295 190 143 107 62 38 24 18 15 50 29 27,4
2 74,298 212 147 118 95 62 45 34 28 24 50 28,6 27,6
2 74,199 233 166 133 107 70 46 33 25 20 50 28,7 27,7
2 74,099 226 161 128 102 63 41 28 22 19 50 29,3 26,8
2 74,000 240 170 137 111 71 47 32 25 21 50 29,5 26,8
2 73,899 238 165 130 102 61 38 25 20 17 50 29,3 26,7
2 73,799 267 196 161 130 83 55 37 27 21 50 29,3 27,3
2 73,700 261 193 157 128 80 51 33 24 19 50 28,6 27,4
2 73,599 256 166 126 96 58 37 26 21 17 50 29,5 28,7
2 73,500 308 215 168 130 77 48 32 23 19 50 29,1 28
2 73,400 271 191 151 120 74 46 30 20 16 50 28,9 28,1
2 73,299 265 190 152 120 75 48 34 25 20 50 28,6 28,4
2 73,199 310 218 175 140 91 62 44 35 29 50 28,4 28,1
2 73,099 241 170 134 105 66 43 30 23 19 50 28,9 27,2
2 73,000 177 129 108 91 65 47 35 27 24 50 28,4 25,8



EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de
Impacto
Zona 4: km 70+100 a km 79+300

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 72,899 234 164 129 100 56 34 24 20 18 50 28,1 26,9
2 72,800 286 199 157 126 82 57 42 34 30 50 28,1 27,7
2 72,699 264 199 167 139 93 60 37 25 22 50 28,1 28
2 72,600 187 138 115 96 67 49 36 29 24 50 29,4 28,5
2 72,500 192 139 113 93 61 42 28 21 16 50 30,1 28,9
2 72,400 284 201 158 124 77 49 34 25 20 50 29,2 29,1
2 72,300 268 195 155 123 75 46 29 21 16 50 29,6 28,1
2 72,199 159 103 79 62 40 27 19 14 11 50 29,5 27,8
2 72,099 217 151 119 94 57 37 25 19 16 50 29,8 28,5
2 72,000 280 184 141 107 63 40 28 24 20 50 30,3 28,7
2 71,900 299 232 194 161 106 70 47 34 27 50 30,5 29,4
2 71,799 297 221 177 142 87 55 36 27 23 50 31 28,9
2 71,700 362 266 212 165 95 56 36 26 22 50 31 28,7
2 71,600 310 210 162 124 71 44 29 22 19 50 31,2 29
2 71,498 213 143 118 100 70 51 37 30 25 50 31,6 29,3
2 71,400 288 190 145 113 72 49 35 29 26 50 30,8 29,4
2 71,300 228 152 115 89 52 33 23 17 16 50 29,6 29,8
2 71,200 334 235 186 146 87 52 33 23 19 50 30,3 30,1
2 71,100 199 135 105 81 48 31 21 17 15 50 31,1 30,5
2 71,000 242 169 132 102 59 35 23 18 16 50 30 30,2
2 70,901 245 191 159 133 89 61 41 31 27 50 29,7 29,1
2 70,799 204 142 111 85 49 29 19 14 12 50 30,4 28,3
2 70,700 285 217 176 142 88 57 38 29 25 50 30,2 28,7
2 70,601 287 205 164 131 82 54 38 30 26 50 30,6 28,9
2 70,500 315 214 166 127 76 50 36 29 25 50 30,5 29
2 70,399 251 187 152 124 79 51 34 25 21 50 30,5 29,4
2 70,299 296 194 147 112 66 41 28 21 17 50 30,1 29,1
2 70,200 285 186 142 108 62 38 24 20 17 50 30,3 29,7
2 70,099 144 90 69 56 37 27 20 16 14 50 29,2 29,8

Média (M) 240 159 125 99 62 41 28 22 18 Min 25,6 24,6
Desvio Padrão (σ) 61 44 36 28 18 11 7 5 5 Máx. 34,7 36,7

Valor caract. (D85) 303 205 162 128 80 52 36 27 23



EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 3: km 66+500 a km 70+000

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 70,000 216 142 109 84 50 32 22 17 14 50 30,4 29,1
2 69,900 252 165 127 99 60 36 22 15 13 50 29,4 29,1
2 69,799 181 126 101 81 52 35 25 19 16 50 30 28,7
2 69,700 259 185 149 119 78 53 37 28 23 50 30,6 29,7
2 69,600 215 154 125 102 67 45 31 23 19 50 30,4 29,5
2 69,500 202 136 105 80 45 28 20 16 15 50 29,7 30,2
2 69,400 180 127 99 77 44 25 15 10 9 50 28,9 28,2
2 69,299 234 147 113 89 54 37 26 21 18 50 29,8 29,3
2 69,200 247 168 132 104 67 45 31 24 20 50 30,5 29
2 69,099 224 152 123 99 59 33 17 13 12 50 30,3 29,5
2 68,998 202 142 113 90 57 38 26 21 18 50 30,7 29,4
2 68,899 112 73 54 43 28 20 16 14 12 50 30,7 29,4
2 68,799 389 277 218 173 102 62 38 27 21 50 30,8 29,3
2 68,700 278 191 152 117 69 42 27 21 18 50 31,1 29,7
2 68,600 299 192 146 111 64 42 29 23 19 50 31,4 29,8
2 68,500 204 150 126 105 69 44 24 14 10 50 31,4 28,9
2 68,400 274 191 149 117 68 40 24 16 15 50 31,2 29,4
2 68,298 194 133 105 85 56 39 28 23 20 50 31 29,1
2 68,198 175 109 79 59 32 20 14 11 10 50 30,8 29,6
2 68,098 120 69 49 35 20 14 10 8 8 50 31,5 29,6
2 68,000 147 96 76 62 45 34 27 22 20 50 31,2 29,3
2 67,900 139 79 62 50 36 28 21 18 17 50 30,8 29,4
2 67,800 234 155 118 94 61 42 30 24 21 50 29,5 29,3
2 67,700 101 61 45 36 25 21 16 15 15 50 29,5 27,7
2 67,599 177 111 80 57 30 18 12 10 9 50 28,3 28,6
2 67,500 81 51 37 29 19 14 10 9 9 50 29,1 28,5
2 67,400 164 107 78 57 29 16 10 9 8 50 29,1 29,1
2 67,300 293 199 151 112 59 29 14 11 10 50 29,2 29,8
2 67,199 280 191 150 117 70 45 30 23 19 50 29,4 29,9
2 67,099 357 243 188 146 88 57 40 31 26 50 30 29,6
2 67,000 188 130 107 87 59 42 30 25 22 50 29,9 29
2 66,900 250 176 141 113 71 45 30 22 19 50 29,8 29,1
2 66,800 302 228 188 156 104 71 49 37 30 50 29,2 29,6
2 66,700 262 191 155 127 83 54 37 27 21 50 28,7 29,2



Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 66,599 305 207 159 121 67 38 23 17 14 50 30,1 30,3
2 66,500 193 124 93 70 39 24 16 13 12 50 31 30

Média (M) 220 149 117 92 56 36 24 19 16 Min 28,3 27,7
Desvio Padrão (σ) 70 52 42 34 21 14 9 7 5 Máx. 31,5 30,3

Valor caract. (D85) 292 203 160 127 78 51 34 26 22

EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 2: km 62+600 a km 66+400

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 66,400 132 89 67 52 31 21 14 12 10 50 31,2 28,7
2 66,299 158 114 93 78 54 40 28 22 19 50 30,3 28,4
2 66,198 132 84 64 50 31 21 14 11 10 50 29,4 28,2
2 66,100 98 42 28 20 13 11 9 8 8 50 29,2 28,5
2 66,000 116 72 54 42 26 18 12 11 10 50 28,4 27,7
2 65,899 136 99 82 69 49 35 25 20 17 50 29,2 27,8
2 65,799 249 170 131 100 59 38 27 22 20 50 29,3 28,6
2 65,700 211 133 99 75 43 29 21 17 16 50 29,9 30,4
2 65,600 112 74 57 45 30 22 17 14 14 50 29,6 28,6
2 65,499 131 80 63 51 36 28 21 16 14 50 29,6 29,4
2 65,400 146 99 75 58 35 24 16 13 12 50 29 28,6
2 65,298 122 82 65 52 34 24 17 14 12 50 29,5 28,2
2 65,198 137 92 73 58 38 28 20 16 15 50 29,3 27,6
2 65,099 139 92 71 56 36 26 18 15 13 50 29,1 27,5
2 65,000 113 62 45 33 19 13 10 9 8 50 29,4 28,3
2 64,900 126 77 58 45 28 19 13 10 9 50 29,9 27,5
2 64,800 177 108 79 60 32 20 13 9 9 50 29,4 27,2
2 64,697 128 81 63 50 32 23 16 13 12 50 28,8 27,2
2 64,599 133 85 66 53 36 27 20 17 15 50 28,8 27,7
2 64,499 122 86 72 61 46 35 27 24 20 50 28,5 27,3
2 64,398 140 81 60 49 34 27 20 17 14 50 28,5 28,6
2 64,300 176 108 81 63 42 32 25 21 18 50 29,3 30,1
2 64,200 152 107 87 71 46 31 21 17 15 50 29,2 28,4
2 64,100 120 66 49 39 27 21 16 14 12 50 27,9 28,9



EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 2: km 62+600 a km 66+400

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 64,000 129 85 65 51 30 20 14 11 11 50 28,4 28,5
2 63,900 190 111 78 54 27 16 11 9 9 50 28,3 28,3
2 63,800 147 98 75 59 40 32 25 23 21 50 28,5 27
2 63,699 138 85 65 50 31 21 15 12 12 50 28,1 28,2
2 63,600 163 99 77 61 38 26 17 13 12 50 29,4 28,9
2 63,500 85 50 37 27 17 12 9 7 6 50 29,3 28,1
2 63,401 149 91 68 51 29 17 10 8 8 50 29,5 27,5
2 63,300 159 77 56 42 29 23 17 14 12 50 28,8 28,4
2 63,198 89 57 44 36 24 17 12 9 9 50 28,9 26,7
2 63,099 86 56 44 35 23 15 9 8 7 50 29,1 26,9
2 63,000 95 62 48 37 22 14 9 8 7 50 29 26,6
2 62,900 101 60 44 35 21 15 11 8 8 50 29,2 27,4
2 62,799 114 74 57 44 27 19 13 10 9 50 30 27,5
2 62,698 149 99 74 56 32 20 13 11 10 50 29,4 27
2 62,600 92 57 42 32 20 14 10 8 8 50 28,9 26,1

Média (M) 136 86 66 51 33 23 16 13 12 Min 27,9 26,1
Desvio Padrão (σ) 34 24 19 15 10 7 6 5 4 Máx. 31,2 30,4

Valor caract. (D85) 171 111 85 67 43 30 22 18 16

EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 1: km 58+600 a km 62+500

2 62,500 261 160 115 82 40 23 15 12 11 50 28,8 28,3
2 62,400 141 94 72 55 30 18 12 10 9 50 28,9 27,3
2 62,301 184 119 88 66 34 19 12 9 8 50 29,1 27,8
2 62,200 214 148 112 85 49 30 18 14 12 50 29,2 26,9
2 62,099 193 124 96 74 45 29 19 14 12 50 29,8 28,7
2 62,000 100 55 37 26 14 9 6 5 5 50 30,2 27,6
2 61,900 135 96 75 59 36 24 16 13 11 50 30,2 27,2
2 61,800 172 113 89 71 46 31 21 16 14 50 29,2 26,7
2 61,699 92 54 39 29 15 10 7 5 5 50 28,8 26,7
2 61,599 151 100 76 56 32 19 12 10 9 50 28,7 27,3
2 61,500 130 74 50 34 17 11 8 7 7 50 29,6 28,0
2 61,400 111 61 43 30 14 10 7 6 6 50 30,5 30,4



EN244 - Ponte de Sôr/Gavião
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 1: km 58+600 a km 62+500

Drop Km D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm) kN Air Sur.
2 61,300 112 71 53 40 23 14 9 9 8 50 30,5 28,8
2 61,199 193 114 80 57 30 20 13 11 10 50 29,0 29,9
2 61,100 193 129 97 74 41 24 14 11 9 50 28,5 28,4
2 61,000 159 98 76 60 36 22 14 11 9 50 36,1 32,6
2 60,900 128 82 63 49 29 19 13 10 9 50 35,1 33,2
2 60,800 141 98 78 62 39 25 18 14 11 50 34,3 32,0
2 60,700 187 105 77 57 33 22 15 13 12 50 34,4 32,2
2 60,599 165 84 56 37 18 12 9 8 8 50 33,2 33,2
2 60,499 239 148 112 82 40 21 11 9 8 50 33,6 33,6
2 60,400 117 71 53 42 28 21 17 13 12 50 34,2 32,4
2 60,298 180 84 57 40 23 15 11 9 9 50 34,3 34,0
2 60,199 126 80 69 60 41 27 17 13 10 50 34,2 34,0
2 60,099 185 112 96 81 56 38 26 18 15 50 34,6 34,3
2 60,000 223 124 95 73 44 29 21 16 13 50 34,5 34,0
2 59,900 227 133 110 89 55 35 21 15 12 50 34,4 34,1
2 59,800 143 78 61 48 28 18 12 11 10 50 34,9 34,0
2 59,699 153 86 69 54 32 20 13 10 9 50 33,8 35,4
2 59,600 223 134 105 81 45 27 17 13 12 50 32,6 35,4
2 59,500 117 66 55 47 32 23 16 13 12 50 31,7 34,5
2 59,400 190 111 91 74 46 29 18 13 10 50 31,3 34,7
2 59,300 150 67 54 44 32 25 20 18 17 50 32,2 35,4
2 59,201 237 119 92 70 41 30 23 20 17 50 32,8 36,0
2 59,099 140 74 61 51 35 25 18 13 12 50 33,1 34,7
2 58,999 165 79 67 57 41 30 21 17 15 50 33,3 35,4
2 58,900 292 193 162 135 91 62 44 33 28 50 33,7 35,9
2 58,800 309 202 167 136 85 52 31 20 16 50 34,2 34,9
2 58,698 227 129 102 78 44 25 15 10 9 50 34,3 34,9
2 58,600 242 145 112 82 39 15 3 2 4 50 32,6 37,3

Média (M) 176 105 82 63 37 24 16 12 11 Min 28,5 26,7
Desvio Padrão (σ) 52 35 29 24 16 10 7 5 4 Máx. 36,1 37,3

Valor caract. (D85) 230 142 112 88 54 35 23 18 15



Quadro - Deflexões medidas nos quilómetros representativos de cada zona
EN244 - Ponte de Sôr/Gavião

D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm)

Zona 1:
km 58+600 a
km 62+500

M 176 105 82 63 37 24 16 12 11
DP (σ) 52 35 29 24 16 10 7 5 4

D85 230 142 112 88 54 35 23 18 15

Zona 2:
km 62+600 a
km 66+400

M 136 86 66 51 33 23 16 13 12
DP (σ) 34 24 19 15 10 7 6 5 4

D85 171 111 85 67 43 30 22 18 16

Zona 3:
km 66+500 a
km 70+000

M 220 149 117 92 56 36 24 19 16
DP (σ) 70 52 42 34 21 14 9 7 5

D85 292 203 160 127 78 51 34 26 22

Zona 4:
km 70+100 a
km 79+300

M 240 159 125 99 62 41 28 22 18
DP (σ) 61 44 36 28 18 11 7 5 5

D85 303 205 162 128 80 52 36 27 23

Zona 5:
km 79+400 a
km 82+500

M 269 158 121 95 62 44 32 25 22
DP (σ) 65 41 33 27 17 11 8 6 5

D85 337 200 155 122 80 56 40 32 26



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 1: km 58+650 a km 62+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
2 58,650 287 189 153 122 71 39 19 11 8 50 33,1 35,5
2 58,750 274 123 106 90 60 40 25 19 16 50 32,5 35,3
2 58,851 225 142 117 95 61 40 26 21 19 50 32,8 33,8
2 58,951 177 119 97 80 55 38 25 19 16 50 33 32,3
2 59,051 156 87 68 54 35 24 17 14 13 50 32,8 33,6
2 59,150 154 86 68 54 36 26 18 16 14 50 32,5 32,9
2 59,250 220 90 75 61 38 26 18 14 14 50 32,7 34
2 59,350 284 126 105 87 55 35 22 16 13 50 32,7 35,2
2 59,450 251 135 112 90 56 36 22 17 14 50 34,3 35,9
2 59,550 211 80 64 50 31 20 13 10 9 50 34,8 36
2 59,649 196 122 100 81 51 34 22 18 15 50 35,4 35,1
2 59,751 171 76 59 46 28 19 12 10 9 50 35 35,5
2 59,850 231 109 83 64 36 25 17 14 12 50 35,5 35,9
2 59,953 233 146 118 95 58 36 22 16 13 50 35,4 36,5
2 60,051 220 125 101 80 49 29 18 14 12 50 33,2 35,1
2 60,149 241 161 135 111 71 45 27 19 16 50 32,6 35,2
2 60,251 190 109 87 67 39 23 15 12 11 50 34,9 37,1
2 60,350 124 64 49 37 22 14 9 8 8 50 33,4 37,5
2 60,451 165 64 45 34 19 13 9 8 8 50 33,1 36,2
2 60,550 227 95 69 48 25 15 10 9 8 50 32,2 35,7
2 60,650 217 99 76 61 42 31 23 19 17 50 32 36,1
2 60,751 254 113 81 60 38 30 22 19 17 50 30,1 34,5
2 60,851 267 159 122 96 62 45 31 25 21 50 31,5 35,2
2 60,950 181 102 77 61 43 33 24 19 17 50 32,2 34,6
2 61,049 198 93 67 49 28 19 13 11 10 50 32,8 36,1
2 61,149 262 143 106 76 38 22 14 12 11 50 33,4 36,5
2 61,251 280 140 96 65 31 19 13 11 11 50 33,7 35,7
2 61,351 268 142 98 66 31 18 12 11 10 50 33,4 37,6
2 61,450 263 137 96 66 32 19 12 10 9 50 32,5 36,9



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 1: km 58+650 a km 62+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
2 61,550 125 67 50 38 22 14 9 8 7 50 32,4 36,6
2 61,651 134 65 48 35 20 13 8 8 8 50 32 36,8
2 61,751 263 187 152 120 68 39 23 17 15 50 30,8 33,3
2 61,851 188 111 82 63 39 28 20 16 14 50 29,4 32,5
2 61,951 214 130 101 77 47 31 21 16 14 50 29 33,5
2 62,049 143 64 46 32 15 9 6 6 6 50 30 34,7
2 62,150 255 132 97 73 44 30 20 15 14 50 31,1 34,6
2 62,249 510 249 152 97 50 28 17 14 12 50 31,5 35,9
2 62,350 306 163 113 76 35 19 13 11 10 50 32,3 36,3
2 62,451 228 103 74 53 29 19 14 11 11 50 31,9 35,8

Média (M) 225 119 91 70 41 27 18 14 12 Min 29,0 32,3
Desvio Padrão (σ) 67 39 29 23 15 10 6 4 4 Máx. 35,5 37,6

Valor caract. (D85) 295 160 121 94 57 37 24 18 16

EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 2: km 62+550 a km 66+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
2 62,550 179 84 59 43 24 17 12 10 9 50 31,2 35,3
2 62,650 205 103 74 54 31 20 13 11 10 50 30,6 35,3
2 62,751 207 87 61 45 26 19 13 11 10 50 30,2 35,8
2 62,850 161 84 61 46 27 18 13 10 9 50 29,4 33,3
2 62,950 150 70 49 35 19 12 8 8 8 50 29 34,1
2 63,051 157 69 48 34 18 12 9 7 7 50 29,6 34,2
2 63,151 161 85 60 41 21 14 10 8 9 50 29,6 34,7
2 63,251 259 136 99 71 39 26 17 14 13 50 30,5 35,7



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr

Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 2: km 62+550 a km 66+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
2 63,350 169 89 64 48 26 16 10 9 8 50 27,9 31
2 63,450 167 90 65 49 29 19 12 9 9 50 28,8 32,7
2 63,551 177 86 60 42 23 16 11 9 9 50 30,6 35,3
2 63,650 94 46 35 28 19 14 10 9 9 50 30,7 32,7
2 63,751 119 56 39 29 18 15 11 11 12 50 30,6 34,2
2 63,850 312 173 133 102 59 37 24 19 16 50 30,9 35,8
2 63,950 254 139 102 75 43 29 20 17 16 50 32,9 34,7
2 64,049 256 123 87 63 39 28 20 18 16 50 33 36,1
2 64,151 166 77 56 42 26 19 14 13 13 50 33 35,8
2 64,250 341 198 151 114 67 43 29 21 19 50 30,7 36,5
2 64,350 228 106 78 57 34 25 19 16 16 50 31,1 36,5
2 64,451 218 119 90 70 47 37 27 23 21 50 31,5 36,5
2 64,550 172 90 66 52 37 30 23 20 20 50 32 36,5
3 64,653 194 99 71 52 32 25 19 17 16 50 32 36,5
3 64,750 393 254 192 144 81 49 31 26 24 50 31,3 34,3
2 64,850 185 80 55 39 21 13 8 7 8 50 31,6 34,3
3 64,949 334 187 138 103 58 38 29 25 24 50 31,2 34,3
3 65,050 223 96 69 53 34 24 16 14 13 50 30,5 34,3
3 65,152 172 94 71 55 35 25 18 15 16 50 31,1 34,3
3 65,250 122 50 38 31 24 21 16 14 14 50 31,1 34,3
3 65,351 185 88 67 53 35 27 19 15 14 50 31,8 34,3
3 65,449 295 192 146 112 66 42 29 23 22 50 31,3 34,3
3 65,549 277 177 137 102 54 31 19 16 16 50 31,1 34,3
3 65,650 168 73 53 40 26 21 16 14 14 50 31,4 34,3
3 65,750 360 222 169 129 76 51 35 28 26 50 31,7 34,3
3 65,850 323 191 146 115 72 48 33 27 24 50 31,8 34,3
3 65,949 329 164 118 86 49 33 23 19 17 50 32,2 34,3
3 66,049 219 102 71 48 26 18 14 12 12 50 30,7 34,3
3 66,151 123 49 34 27 18 15 12 11 11 50 31,7 34,3



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 2: km 62+550 a km 66+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 66,250 227 151 118 90 53 32 20 15 14 50 31,1 34,3
3 66,350 267 185 148 119 74 47 29 23 21 50 31,8 34,3
3 66,450 194 103 76 58 33 22 14 13 13 50 31,1 34,3

Média (M) 218 117 86 65 38 26 18 15 14 Min 27,9 31,0
Desvio Padrão (σ) 73 52 41 32 18 11 7 6 5 Máx. 33,0 36,5

Valor caract. (D85) 294 171 129 98 57 38 26 21 20

EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 3: km 66+450 a km 69+950

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
2 66,550 433 237 176 131 70 39 22 16 16 50 30,5 34,3
2 66,650 447 263 193 139 69 37 20 16 16 50 30,7 34,3
3 66,750 368 197 148 114 69 46 32 26 24 50 31,4 37,6
3 66,850 425 234 174 133 79 51 34 28 26 50 32,2 37,6
3 66,951 511 304 221 162 89 57 38 31 30 50 31,5 37,6
3 67,052 506 303 222 164 92 58 39 31 28 50 31,8 37,6
3 67,149 437 283 220 171 99 62 39 30 27 50 31,5 37,6
3 67,250 392 235 186 147 92 59 37 29 27 50 31,6 37,6
3 67,350 261 160 121 92 56 39 28 24 22 50 32,6 37,6
3 67,450 408 242 173 122 58 34 22 19 19 50 32,8 37,6
3 67,552 217 94 66 47 28 20 13 12 12 50 32,3 37,6
3 67,650 256 135 99 74 44 30 22 18 18 50 30,6 37,6
3 67,750 171 105 76 58 36 26 19 17 17 50 28,4 37,6
3 67,850 348 217 173 138 88 59 38 28 25 50 29,3 37,6
3 67,952 313 162 125 96 61 44 32 26 25 50 30,7 37,6



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 3: km 66+450 a km 69+950

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 68,049 299 166 131 103 63 42 29 22 21 50 31,7 37,6
3 68,151 322 163 121 90 53 34 23 19 18 50 31,6 37,6
3 68,250 285 154 115 87 50 33 22 19 19 50 30,3 37,6
3 68,350 281 141 109 84 51 33 21 17 16 50 30 37,6
3 68,451 180 90 67 52 35 27 20 17 15 50 29,6 37,6
3 68,552 333 197 143 103 49 25 14 12 13 50 29 37,6
3 68,650 364 188 143 109 65 42 27 22 19 50 30 37,6
2 68,650 361 184 141 108 64 42 27 22 20 50 31,8 34,2
2 68,753 316 168 121 89 48 31 21 19 19 50 30,9 34
3 68,850 646 406 299 214 101 49 26 20 20 50 31,7 34,2
3 68,950 193 97 73 56 33 22 14 11 11 50 31,3 34,5
3 69,051 281 162 124 95 54 35 23 20 18 50 29,4 32,4
3 69,153 340 208 162 128 79 53 36 28 27 50 31 34,3
3 69,250 305 181 142 111 67 47 33 28 26 50 31,5 33,6
3 69,351 263 128 83 54 24 16 11 10 11 50 29,5 33
3 69,450 346 195 145 105 53 29 18 16 16 50 30,7 34,2
3 69,549 380 233 187 147 86 52 33 25 24 50 31,3 33,9
3 69,651 266 158 120 92 51 31 19 16 16 50 30,5 32,7
3 69,750 384 204 155 118 70 44 29 23 20 50 31,1 33,4
3 69,850 360 206 154 114 62 36 21 17 17 50 31,5 33,6

Média (M) 343 194 146 110 62 40 26 21 20 Min 28,4 32,4
Desvio Padrão (σ) 99 66 50 37 20 12 8 6 5 Máx. 32,8 37,6

Valor caract. (D85) 445 263 198 148 83 52 34 27 25



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 4: km 69+950 a km 79+250

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 69,950 296 175 135 106 63 43 28 22 19 50 31,8 34,4
3 70,050 220 163 136 113 75 50 34 24 20 50 25,7 25,2
3 70,151 183 140 116 98 66 45 30 22 16 50 25,6 25,4
3 70,250 220 163 133 109 70 46 32 24 19 50 25,9 26
2 70,350 183 142 122 104 75 53 38 27 21 50 26,2 25,2
2 70,451 176 126 104 85 57 39 28 21 18 50 25,9 25,8
2 70,549 279 214 179 148 97 64 44 32 26 50 26 26
2 70,650 191 140 114 93 60 41 29 22 18 50 26,4 26,1
2 70,751 253 193 159 130 85 55 37 26 21 50 26,6 26,6
2 70,849 260 193 160 132 89 61 42 31 24 50 26,3 26,9
2 70,950 241 184 154 127 84 57 39 29 22 50 26,5 26,9
2 71,051 226 155 121 95 56 35 23 17 15 50 26,1 26,7
2 71,150 214 145 116 94 64 46 34 27 22 50 26,1 27,1
2 71,250 322 228 179 140 84 51 34 24 20 50 26,7 27
2 71,351 224 164 135 112 76 54 39 30 24 50 25,9 26,2
2 71,450 272 198 160 130 80 49 30 19 14 50 25,9 26,7
2 71,550 285 212 173 140 89 55 34 22 17 50 26,5 27,1
2 71,650 279 195 153 118 67 40 28 22 19 50 26,6 27,2
2 71,750 276 215 181 152 103 69 47 35 27 50 26,8 27
2 71,851 345 245 198 160 101 64 43 31 26 50 25,5 26,6
2 71,951 139 94 72 58 39 28 19 11 5 50 25 25,8
2 72,051 268 184 146 115 71 46 33 25 20 50 24,8 26
2 72,150 219 161 133 109 72 48 33 25 20 50 24,9 25,9
2 72,251 256 169 134 109 70 44 28 18 14 50 25,7 26,4
2 72,350 333 243 195 155 99 64 43 31 25 50 25,7 26
2 72,450 163 100 75 58 35 24 18 14 12 50 26,3 26,8
2 72,549 362 256 202 158 95 58 38 28 23 50 25,6 27
2 72,650 270 201 165 135 88 58 41 32 28 50 25,9 26,4
2 72,751 328 226 176 136 82 53 38 29 25 50 25,6 26,8



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 4: km 69+950 a km 79+250

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
2 72,850 168 107 81 61 35 23 17 13 11 50 25,2 26,4
2 72,950 212 148 119 96 63 45 34 27 23 50 26 26,2
2 73,050 235 167 137 113 80 60 46 37 31 50 25,8 26,5
2 73,151 270 196 156 125 80 54 39 32 27 50 26,6 27
2 73,250 308 245 212 183 131 92 63 42 31 50 26,2 26,9
2 73,352 365 257 211 174 119 83 60 45 36 50 26,1 26,9
2 73,450 300 203 154 114 60 32 19 13 12 50 25,8 26,9
2 73,550 218 159 128 102 65 44 30 23 19 50 26,4 27,2
2 73,650 239 171 138 112 74 52 39 30 25 50 26,1 27,2
2 73,750 272 203 168 139 91 61 41 30 25 50 26,5 27,4
2 73,850 321 232 187 149 92 58 37 25 20 50 26,7 27,8
2 73,950 269 197 159 128 80 52 36 27 23 50 26,1 27,1
2 74,050 281 202 162 129 80 50 34 26 22 50 24,6 26,6
3 74,151 209 153 128 107 75 53 38 28 22 50 23,9 26,2
3 74,250 188 133 107 88 59 40 28 22 18 50 24,1 26,4
3 74,350 253 178 145 118 81 58 43 34 29 50 24,5 26,5
3 74,450 205 143 117 96 64 44 31 22 18 50 24,9 25,9
3 74,550 166 124 105 90 65 47 34 26 21 50 25 26,4
3 74,649 276 203 166 135 87 55 35 26 21 50 24,6 26,7
2 74,749 251 181 148 120 79 51 34 25 20 50 25,3 25,5
3 74,850 83 58 48 41 32 24 19 15 13 50 25,6 26,2
3 74,950 212 147 113 88 52 33 22 16 14 50 25,8 27,2
3 75,050 228 156 124 100 66 46 34 26 22 50 24,9 26,6
3 75,151 215 154 125 102 68 47 32 23 20 50 25,5 27
3 75,250 229 153 117 89 52 33 22 16 14 50 25,9 27,4
3 75,350 167 109 82 63 37 24 17 13 11 50 25,9 27,1
3 75,451 139 91 72 58 42 34 28 24 21 50 25,4 25,9
3 75,549 263 189 150 122 82 58 40 31 25 50 25 26,3
3 75,650 226 149 115 89 52 35 26 21 19 50 25,3 26,9



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 4: km 69+950 a km 79+250

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 75,750 295 204 161 128 81 56 40 32 26 50 25,1 27,4
3 75,850 216 127 90 63 32 21 16 14 14 50 25,8 28,9
3 75,951 321 218 164 124 70 44 30 24 20 50 25,6 27,6
3 76,050 311 215 171 134 86 58 42 32 28 50 25,5 27,1
3 76,152 283 199 159 127 82 57 42 34 29 50 24,2 25,9
3 76,249 214 162 135 114 79 57 41 31 26 50 24 25,9
3 76,351 244 177 140 111 66 41 26 20 17 50 24,2 25,7
3 76,451 260 174 139 112 74 51 37 30 27 50 25,5 26,8
3 76,550 138 91 73 62 44 33 25 21 18 50 25,5 26,3
3 76,651 288 209 170 139 91 59 39 28 23 50 25,4 26,7
2 76,750 225 155 120 93 54 33 22 17 15 50 26,1 27,8
3 76,850 312 204 150 107 52 28 18 17 16 50 26,2 28,1
3 76,950 308 209 157 117 63 37 25 20 19 50 25,8 28,1
3 77,000 189 134 108 89 59 41 29 22 19 50 24,8 27,7
3 77,049 235 172 143 120 79 53 35 26 21 50 24,3 26,7
3 77,150 130 75 56 45 31 25 20 17 16 50 24,7 26,9
3 77,252 330 215 158 115 58 31 18 15 14 50 24,8 26
3 77,351 237 169 132 101 56 31 18 14 12 50 24,9 25,7
3 77,450 137 96 77 61 38 25 16 12 11 50 24,6 25,3
3 77,549 274 141 92 63 38 28 22 19 17 50 24,1 26,1
3 77,651 293 201 158 125 74 46 28 18 15 50 25 26,4
3 77,751 306 216 170 137 88 62 44 33 29 50 25,5 27,3
3 77,850 325 236 187 146 85 51 32 24 20 50 24,5 25,5
3 77,951 372 260 204 158 96 61 40 30 24 50 23,9 24,8
3 78,051 241 158 120 93 58 40 28 22 18 50 23,9 25,3
3 78,152 230 142 108 84 52 35 25 20 17 50 24,6 26,8
3 78,250 285 196 151 118 71 44 29 22 19 50 25,8 27,4
3 78,350 120 73 57 45 31 23 17 14 13 50 26,2 27,3
3 78,450 329 206 156 120 74 49 34 27 23 50 26,4 28,1



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 4: km 69+950 a km 79+250

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 78,550 232 144 110 86 56 39 29 23 19 50 26,9 28,5
3 78,650 202 140 110 88 56 37 25 19 17 50 27 27,7
3 78,750 152 101 78 61 39 27 20 16 14 50 27,5 28,6
3 78,850 164 111 86 66 37 24 16 12 10 50 27,8 28,7
3 78,950 94 58 45 37 25 19 14 12 11 50 27,7 27,2
3 79,050 242 183 152 127 85 56 36 24 18 50 27,7 27
3 79,153 152 105 84 68 45 31 22 17 15 50 25,7 27,2
3 79,251 179 132 109 91 63 46 33 27 23 50 24,7 25,6

Média (M) 241 169 135 108 68 46 32 24 20 Min 23,9 24,8
Desvio Padrão (σ) 63 46 38 31 20 14 10 7 5 Máx. 31,8 34,4

Valor caract. (D85) 306 217 174 140 90 60 41 31 26

EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 5: km 79+350 a km 82+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 79,351 260 189 154 124 81 56 39 30 26 50 25,5 27,2
3 79,450 252 161 123 95 56 36 24 18 15 50 25,5 27,4
3 79,550 193 140 114 93 62 44 31 25 22 50 25,8 27,5
3 79,652 239 162 133 110 76 55 39 30 24 50 27,4 28,5
3 79,750 220 154 123 100 69 52 39 32 28 50 25,6 27,6
3 79,850 249 177 143 117 81 60 44 35 29 50 25,3 27,1
3 79,950 281 184 144 114 74 52 38 30 27 50 25,3 27,4
3 80,050 334 220 167 128 79 55 39 31 26 50 24,9 26
3 80,150 184 126 103 85 61 45 34 26 22 50 24,5 26,4
3 80,250 264 170 135 109 74 53 40 32 27 50 24,7 26,4
3 80,350 245 154 121 96 65 48 37 31 26 50 25,5 26,9



EN244 - Gavião/Ponte de Sôr
Ensaios de Carga com o Deflectómetro de Impacto
Zona 5: km 79+350 a km 82+450

Drop Km D(1) D(2) D(3) D(4) D(5) D(6) D(7) D(8) D(9) kN Air Sur.
3 80,450 204 137 104 80 49 34 25 21 19 50 25,3 25,9
3 80,550 143 101 78 60 37 25 18 14 13 50 24,7 25,2
3 80,650 321 217 161 123 75 50 35 30 27 50 24,8 25,2
3 80,752 243 165 131 105 69 48 35 28 24 50 24,7 25,7
3 81,852 274 188 149 120 78 56 40 32 28 50 26 27,9
3 81,950 302 214 172 141 93 64 43 32 27 50 25,6 27,7
3 82,050 226 148 114 91 61 45 32 26 23 50 26,1 28,3
3 82,150 191 133 107 88 61 44 32 26 22 50 26,4 27,5
3 82,300 200 137 108 83 56 41 29 23 21 50 26,8 28,8
3 82,350 335 241 197 162 112 77 52 38 32 50 27 28,6
3 82,450 189 103 73 54 36 28 21 19 17 50 26,3 28,1

Média (M) 243 165 130 104 68 49 35 28 24 Min 24,5 25,2
Desvio Padrão (σ) 51 37 30 25 17 12 8 6 5 Máx. 27,4 28,8

Valor caract. (D85) 296 203 161 130 86 61 43 34 29



Quadro - Deflexões medidas nos quilómetros representativos de cada zona

EN244 - Gavião/Ponte de Sôr

D0 (0 cm) D1 (30 cm) D2 (45 cm) D3 (60 cm) D4 (90 cm) D5 (120 cm) D6 (150 cm) D7 (180 cm) D8 (210 cm)

Zona 1:
km 58+650 a
km 62+450

M 225 119 91 70 41 27 18 14 12
DP (σ) 67 39 29 23 15 10 6 4 4

D85 295 160 121 94 57 37 24 18 16

Zona 2:
km 62+550 a
km 66+450

M 218 117 86 65 38 26 18 15 14
DP (σ) 73 52 41 32 18 11 7 6 5

D85 294 171 129 98 57 38 26 21 20

Zona 3:
km 66+450 a
km 69+950

M 343 194 146 110 62 40 26 21 20
DP (σ) 99 66 50 37 20 12 8 6 5

D85 445 263 198 148 83 52 34 27 25

Zona 4:
km 69+950 a
km 79+250

M 241 169 135 108 68 46 32 24 20
DP (σ) 63 46 38 31 20 14 10 7 5

D85 306 217 174 140 90 60 41 31 26

Zona 5:
km 79+350 a
km 82+450

M 243 165 130 104 68 49 35 28 24
DP (σ) 51 37 30 25 17 12 8 6 5

D85 296 203 161 130 86 61 43 34 29
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ANEXO III Saídas de resultados obtidos pelo programa ELSYM

Marisa Dinis de Almeida 311

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 1

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         3000.    0.350       12.000
2         1500.    0.350        9.000
3          350.    0.350       18.000
4          135.    0.400      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00 90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)!                                         X

!   1A CAMADA  H= 12.0
!
!

_ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H=  9.0
!

_ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   3A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!

_ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!

Z!
!



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

312 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 1

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.022    !
CALC. 0.001 --O#

150!
!                  (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                  (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                  (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                        ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                         * -- * -- * -- *
!                         0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.035    !
CALC. 0.012 --O#

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.055    !
CALC. 0.033 --!O#

90!
!
!
!

MED. 0.087    !
CALC. 0.076 --! *

60!
MED. 0.105    !
CALC. 0.108 --!    *

45!
MED. 0.126    !
CALC. 0.152 --!     #O

30!
!
!
!

MED. 0.284    !
CALC. 0.262 --!------------O#----------------------------------

-
0!(X)                                            Z



ANEXO III Saídas de resultados obtidos pelo programa ELSYM

Marisa Dinis de Almeida 313

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 2

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         3000.    0.350       12.000
2         1500.    0.350        9.000
3          350.    0.350       18.000
4          100.    0.400      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)!                                         X

!   1A CAMADA  H= 12.0
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H=  9.0
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   3A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

314 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 2

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.024    !
CALC. 0.003 --O#

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
! (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                 (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                   ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.037    !
CALC. 0.018 --!*

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.059    !
CALC. 0.046 --! *

90!
!
!
!

MED. 0.102    !
CALC. 0.097 --! *

60!
MED. 0.133    !
CALC. 0.134 --!     *

45!
MED. 0.173    !
CALC. 0.182 --!       *

30!
!
!
!

MED. 0.312    !
CALC. 0.294 --!--------------*---------------------------------

-
0!(X) Z



ANEXO III Saídas de resultados obtidos pelo programa ELSYM

Marisa Dinis de Almeida 315

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 4

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         4500.    0.350       12.000
2         2500.    0.350        9.000
3          500.    0.350       18.000
4           50.    0.400      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)!                                         X

!   1A CAMADA  H= 12.0
!\
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H=  9.0
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
! 3A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

316 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 4

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.042    !
CALC. 0.022 --!O#

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                 (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
! (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                   ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.058    !
CALC. 0.049 --! *

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.086    !
CALC. 0.091 --!   *

90!
!
!
!

MED. 0.134    !
CALC. 0.151 --!     *

60!
MED. 0.171    !
CALC. 0.187 --! *

45!
MED. 0.215    !
CALC. 0.230 --!         *

30!
!
!
!

MED. 0.311    !
CALC. 0.296 --!--------------*---------------------------------

-
0!(X)                                            Z
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Marisa Dinis de Almeida 317

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 5

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         7500.    0.350       16.000
2          500.    0.350       18.000
3           60.    0.350      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)!                                         X

!   1A CAMADA  H= 16.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!
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318 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Gavião – Ponte Sôr Zona 5

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.043    !
CALC. 0.021 --!O#

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                 (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                 (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                   ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.064    !
CALC. 0.047 --!  *

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.093    !
CALC. 0.088 --!   *

90!
!
!
!

MED. 0.141    !
CALC. 0.149 --!      *

60!
MED. 0.172    !
CALC. 0.186 --!       *

45!
MED. 0.214    !
CALC. 0.229 --!         *

30!
!
!
!

MED. 0.302    !
CALC. 0.288 --!--------------*---------------------------------

-
0!(X)                                            Z



ANEXO III Saídas de resultados obtidos pelo programa ELSYM

Marisa Dinis de Almeida 319

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 1

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         5000.    0.350       12.000
2 2500.    0.350        9.000
3          350.    0.350       18.000
4          150.    0.400      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)!                                         X

!   1A CAMADA  H= 12.0
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H=  9.0
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   3A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!



Caracterização e Formulação de Misturas Betuminosas Recicladas Temperadas em Central

320 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 1

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.021    !
CALC. 0.002 --!*

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                 (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                 (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                   ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.029    !
CALC. 0.012 --!*

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.044    !
CALC. 0.032 --! *

90!
!
!
!

MED. 0.073    !
CALC. 0.068 --! *

60!
MED. 0.095    !
CALC. 0.095 --!   *

45!
MED. 0.124    !
CALC. 0.129 --!     *

30!
!
!
!

MED. 0.223    !
CALC. 0.205 --!----------*-------------------------------------

-
0!(X) Z
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Marisa Dinis de Almeida 321

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 2

E         V           H
CAMADA     (MPa) (cm)
1         8000.    0.350       12.000
2         5000.    0.350        9.000
3          500.    0.350       18.000
4          150.    0.400      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)!                                         X

!   1A CAMADA  H= 12.0
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H=  9.0
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
! 3A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!
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322 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 2

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.017    !
CALC. 0.004 --*

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                 (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                 (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                   ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.026    !
CALC. 0.014 --!*

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.038    !
CALC. 0.032 --!*

90!
!
!
!

MED. 0.061    !
CALC. 0.062 --!  *

60!
MED. 0.077    !
CALC. 0.082 --!  *

45!
MED. 0.099    !
CALC. 0.105 --!   *

30!
!
!
!

MED. 0.163    !
CALC. 0.151 --!-------*----------------------------------------

-
0!(X)                                            Z
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Marisa Dinis de Almeida 323

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 3

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         4500.    0.350       12.000
2         2500.    0.350        9.000
3          200.    0.350       18.000
4          100.    0.400      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000    0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)! X

!   1A CAMADA  H= 12.0
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H=  9.0
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   3A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!
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324 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 3

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.027    !
CALC. 0.004 --O#

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                 (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                 (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
! ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.042    !
CALC. 0.019 --O #

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.069    !
CALC. 0.049 --!  *

90!
!
!
!

MED. 0.117    !
CALC. 0.102 --!    *

60!
MED. 0.152    !
CALC. 0.139 --!      *

45!
MED. 0.191    !
CALC. 0.183 --!        *

30!
!
!
!

MED. 0.278    !
CALC. 0.272 --!------------*-----------------------------------

-
0!(X)                                            Z
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Marisa Dinis de Almeida 325

ANALISE ELASTICA DE UM SISTEMA DE CAMADAS
SUJEITO A CARGAS CIRCULARES UNIFORMES

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 5

E         V           H
CAMADA     (MPa)                  (cm)
1         4500.    0.350       16.000
2          400.    0.350       18.000
3          100.    0.350      100.000 (APOIO RIGIDO)

1 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

CARGA TOTAL.............  F= 50.00 kN
PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  0.71 MPa (102.7 PSI)
RAIO DE IMPRESSAO.......  R= 15.00 cm

LOCALIZACAO DOS PNEUS NO PLANO Z=0
N    X(cm)    Y(cm)
1    0.000 0.000

LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS

PROFUNDIDADE (cm)
Z=   0.00
COORDENADAS SEGUNDO X-Y (cm)
X=   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00
Y=   0.00  30.00  45.00  60.00  90.00 120.00 150.00

2R     2R
!!!!   !!!!

_______.___________________________________________
(Y)! X

!   1A CAMADA  H= 16.0
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   2A CAMADA  H= 18.0
!
!
!
!
!
!

_ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!
!   FUNDACAO
!
Z!
!
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326 Marisa Dinis de Almeida

EN244 SENTIDO Ponte Sôr - Gavião Zona 5

DESLOC. (mm)   Y(cm)

MED. 0.028    !
CALC. 0.006 --O#

150!
!                 (#) VALOR MEDIDO (MED.)
!                 (O) VALOR CALCULADO (CALC.)
!                 (*) COINCIDENCIA DE VALORES
!                     (AFASTAMENTO <0.02 mm)
!
!
!
!                   ESCALA DE DESLOCAMENTOS
!
!                    * -- * -- * -- *
!                    0  0.10 0.20 0.30(mm)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.039    !
CALC. 0.022 --!*

120!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MED. 0.057    !
CALC. 0.052 --! *

90!
!
!
!

MED. 0.095    !
CALC. 0.106 --! *

60!
MED. 0.127    !
CALC. 0.144 --!     *

45!
MED. 0.173    !
CALC. 0.192 --!       *

30!
!
!
!

MED. 0.297    !
CALC. 0.287 --!-------------*----------------------------------

-
0!(X) Z
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ERRATA 

Página Localização Onde se lê Deve ler-se 

xxi 2º Parágrafo Figura 1.1 – Produção de material 

fresado na Europa em 2008 (EAPA, 

2008b). 

Figura 1.1 – Produção de misturas 

betuminosas recuperadas na Europa 

em 2008 (EAPA, 2008b). 

4 Legenda da 

Figura 1.1 

Figura 1.1 – Produção de material 

fresado na Europa em 2008 (EAPA, 

2008b). 

Figura 1.1 – Produção de misturas 

betuminosas recuperadas na Europa 

em 2008 (EAPA, 2008b). 

5 4º Parágrafo 

4ª Linha 

… mecânico e de desempenho em 

serviço. 

… mecânico e desempenho em 

serviço. 

6 4º Parágrafo 

3ª Linha 

… salientando o facto destas 

misturas serem produzidas … 

enquanto as tradicionais a quente são 

produzidas … 

… salientando o facto das primeiras 

serem produzidas … enquanto as 

segundas são produzidas … 

19 3º Parágrafo 

1ª Linha 

As emulsões betuminosas utilizadas 

na reciclagem in situ a frio … 

As emulsões betuminosas utilizadas 

na reciclagem in situ a frio … 

27 3º Parágrafo 

6ª Linha 

… serem transportados para a 

central… 

… serem transportadas para a 

central… 

27 4º Parágrafo 

3ª Linha 

… deve haver cuidados acrescidos 

no acondicionamento misturas 

betuminosas recuperadas. 

… devem haver cuidados acrescidos 

no acondicionamento das misturas 

betuminosas recuperadas. 

51 5º Parágrafo 

8ª Linha 

… não transmite pressão lateral. … não transmitindo pressão lateral. 

54 2º Parágrafo 

7ª Linha 

… desenvolvido na Universidade de 

Nottigham. 

… desenvolvido na Universidade de 

Nottingham. 

63 3º Parágrafo 

1ª Linha 

… e realizar de ensaios de 

caracterização; 

… e realizar ensaios de 

caracterização; 

64 1º Parágrafo 

1ª Linha 

De acordo com estudos realizados 

dos vários métodos existentes … 

De acordo com vários estudos 

realizados dos métodos de 

formulação existentes … 

65 Expressão 3.9 
E =

  PbN  

X
    E =

  PbN  

X
× 100    

65 9º Parágrafo E – conteúdo de emulsão a adicionar 

na mistura reciclada; 

E – conteúdo de emulsão a adicionar 

na mistura reciclada (%); 

65 11º Parágrafo X – teor em betume da emulsão 

betuminosa. 

X – teor em betume da emulsão 

betuminosa (%). 

100 2º Parágrafo 

17ª Linha 

… em compressão diametral). … em compressão diametral), à 

temperatura ambiente. 

101 2º Parágrafo 

1ª Linha 

… com este estudo experimental e 

metodologia desenvolvida, … 

… com este estudo experimental e 

metodologia de formulação 

desenvolvida, … 

104 9º Parágrafo 

2ª Linha 

… contida na mistura betuminosa 

reciclada, … 

… contida na mistura betuminosa 

recuperada, … 
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Página Localização Onde se lê Deve ler-se 

109 3º Parágrafo 

3ª Linha 

… a incorporar na mistura tem 5,0% 

de teor de betume envelhecido 

(PbMBR) (vd Quadro 5.2). Desta 

forma obteve-se uma percentagem de 

betume novo (PBN) de 0,9%. 

… a incorporar na mistura tem 

4,75% de teor de betume 

envelhecido (PbMBR) (vd Quadro 

5.1). Desta forma obteve-se uma 

percentagem de betume novo (PBN) 

de 1,15%. 

113 9º Parágrafo 

2ª Linha 

… e também correspondem à média 

de 5 valores para cada tipo de 

mistura diferente, como na Figura 

5.6. 

… e correspondem à média de 5 

valores para cada tipo de mistura 

diferente. 

118 3º Parágrafo 

2ª Linha 

… sendo posteriormente removidos e 

condicionados, … 

… sendo posteriormente removidos 

e acondicionados, … 

121 1º Parágrafo 

4ª Linha 

… com teor de emulsão de 2,5% e 

3%. 

… com teor de emulsão de 3%. 

121 Quadro 5.8 > 2,5 MPa   (> 24,3 kN)
 *
 > 2,5 MPa   (> 20,3 kN)

 *
 

121 3º Parágrafo 

2ª Linha 

… não é adequada às de MBRT. … não é adequada às MBRT. 

136 5º Parágrafo 

6ª Linha 

… e o equipamento roller compactor 

(apresentado na secção anterior). 

… e o equipamento roller 

compactor. 

145 2º Parágrafo 

2ª Linha 

… (medido ao fim de 50 ciclos de 

aplicação de carga)… 

… (medido ao fim de 100 ciclos de 

aplicação de carga)… 

155 Figura 5.45 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

155 Quadro 5.24 TRm [mm/h] TRm [μm/ciclo] 

156 Figura 5.46 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

158 Figura 5.47 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

169 1º Parágrafo 

1ª Linha 

Comparando os valores do Quadro 

5.35 … 

Comparando os valores do Quadro 

5.34 … 

170 Figura 5.55 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

171 Figura 5.56 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

173 Figura 5.57 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

181 1º Parágrafo 

4ª Linha 

… que também foi objecto de estudo 

deste trabalho.  

… tendo sido escolhida como caso 

de estudo deste trabalho. 

198 Figura 6.29 Nº de ciclos (RPM) Nº de ciclos 

212 5º Parágrafo 

2ª Linha 

… matérias-primas consumida, … … matérias-primas consumidas, … 

221 7º Parágrafo 

2ª Linha 

... apresentado valores de baridade 

muito diferentes, … 

... apresentando valores de baridade 

muito diferentes, … 

230 1º Parágrafo 

3ª Linha 

O que à partida possa parecer 

partículas grossas, … 

O que à partida possam parecer 

partículas grossas, … 

247 6º Parágrafo 

1ª Linha 

O estudo executado relativo a esta 

obra… 

O estudo executado relativo a um 

caso de obra… 
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