
  

1  

REJUVENESCEDOR SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS – EXECUÇÃO 
DE UM TRECHO EXPERIMENTAL NA SUBCONCESSÃO DO DOURO 
INTERIOR E MONITORIZAÇÃO DAS CARATERÍSTICAS DE 
SUPERFÍCIE 
  

João Afonso1, Rui Guimarães2 e José Luís Feiteira3  

  

1Mota-Engil Engenharia e Construção, Rua Rego Lameiro nº39, 4300-434 Porto, Portugal. 

email:joao.afonso@mota-engil.pt https://engenharia.mota-engil.pt  

2Douro Interior, Estrada Nacional 102 - km38, 5360-080 Lodões, Vila Flor. 

3Latexfalt Ibéria, Avenida Beira Mar, nº 1071 R/c Direito Edifício E, 4400-382 Vila Nova de Gaia, Portugal 

 
Sumário 

O objetivo deste trabalho é dar a conhecer os resultados de um trecho experimental de uma técnica de 
pavimentação ainda algo desconhecida em Portugal – o rejuvenescedor de pavimentos. Esta técnica passa pela 
aplicação de uma emulsão betuminosa rejuvenescedora na superfície de um pavimento com o objetivo de devolver 
alguns dos componentes voláteis que o betume da camada existente foi perdendo e de aumentar a sua coesão 
superficial. Pela sua especificidade, esta técnica poderia colocar em causa as caraterísticas de superfície pelo 
que após a execução do trecho experimental foi executada uma extensa campanha de monitorização da qual 
igualmente se apresentam os resultados. 

 

Palavras-chave: Rejuvenescedor; Pavimento; Emulsões Rejuvenescedoras; Caraterísticas de Superfície; Trecho 
Experimental.  

1 INTRODUÇÃO 
A Subconcessão do Douro Interior foi adjudicada em 2008 ao consórcio vencedor do respetivo concurso público 
internacional e as vias construídas no seu seguimento foram abertas progressivamente à circulação entre o fim de 
2010 e meio de 2012. Esta subconcessão compreende um total de 242km de vias distribuídas ao longo de dois 
eixos principais: o IP2 entre Macedo de Cavaleiros e Celorico da Beira e o IC5 entre Murça e Miranda do Douro. 

Em 2021, cerca de 10 anos após a abertura ao tráfego, o pavimento apresentava já alguns sinais de envelhecimento, 
principalmente devido às condições climatéricas da região (elevadas temperaturas e grande exposição solar nos 
meses de Verão e temperaturas baixas – por vezes inferiores a 0 ºC – durante os meses de Inverno). Como 
resultado, alguma fissuração era percetível na camada de desgaste e a sua aparência indiciava o referido 
envelhecimento. Desta forma, decidiu-se avançar para uma beneficiação geral dos pavimentos da subconcessão. 
Dado que não foram detetados problemas estruturais nos pavimentos para fazer face às projeções de tráfego futuro, 
a opção passou pela fresagem e reposição com 5cm de Betão Betuminoso com betume modificado com polímeros 
(AC14 Surf PMB 45/80-65 (BB)) nas zonas com fissuração de nível mais gravoso mas a operação principal seria 
a aplicação de um rejuvenescedor superficial de pavimentos na restante extensão. 

A técnica da aplicação de emulsões rejuvenescedoras de pavimentos é relativamente comum em alguns países, 
mas em Portugal somente agora começa a dar os primeiros passos. É aplicável (com diferenças nos processos 
construtivos e taxas de aplicação) tanto a misturas betuminosas abertas (drenantes) como a misturas fechadas 
(como o caso do Betão Betuminoso aplicado como camada de desgaste na Subconcessão do Douro Interior). No 



  

2  

caso da aplicação em misturas fechadas, o objetivo passa por tentar devolver alguns dos componentes voláteis 
(maltenos – saturados, aromáticos e resinas) do ligante situado mais à superfície do pavimento que se foram 
perdendo ao longo do tempo por oxidação mas também “enriquecer” a superfície do pavimento com uma nova 
película de betume, permitindo retardar o envelhecimento da mistura betuminosa e diminuindo/mitigando a 
ocorrência de desagregação, micro-fissuração e fissuração. 

A aplicação do rejuvenescedor de pavimentos na Subconcessão do Douro Interior foi adjudicada à empresa Mota-
Engil Engenharia e Construção. Devido ao caráter inovador da aplicação da técnica em causa, decidiu-se em 
primeira instância realizar um trecho experimental de forma a validar a metodologia de execução e as caraterísticas 
de superfície (nomeadamente macrotextura e coeficiente de atrito) obtidas imediatamente após a aplicação do 
rejuvenescedor bem como a sua evolução temporal, pois estes eram os parâmetros que mais interrogações 
suscitavam e que, ao mesmo tempo, eram de fulcral relevância para a subconcessionária.  

Pretende-se no presente artigo apresentar as conclusões retiradas do trecho experimental executado relativamente 
aos dois pontos de análise atrás elencados. 

 

2 TRECHO EXPERIMENTAL 

2.1  Localização 

O trecho experimental teve lugar no Nó de Lodões (junto ao CAM da Subconcessionária) que permite fazer a 
transição IC5/IP2. Foi escolhido o Ramo D, por via da sua extensão (permitia cerca de 750 metros de extensão 
para se executar o trecho experimental) e também por apresentar redundância (estando fechado, os automobilistas 
poderiam dirigir-se à rotunda existente no nó e ingressar no IP2 via Ramo B). 

 

 

Fig.1. Localização do Trecho Experimental  

 

2.2  Planeamento 

Os 750 metros do trecho experimental foram divididos em 5 secções, de forma a ser possível testar diferentes 
produtos e taxas de aplicação: 

(i) 150 metros iniciais “Trecho de Referência” – sem aplicação de rejuvenescedor;   

(ii) 150 metros de rejuvenescedor Neomex ECO – taxa de aplicação 0,2 kg/m2;   

(iii) 150 metros de rejuvenescedor Neomex ECO – taxa de aplicação 0,3 kg/m2; 

(iv) 150 metros de rejuvenescedor Modimuls ZV – taxa de aplicação 0,2 kg/m2;   

(v) 150 metros de rejuvenescedor Modimuls ZV – taxa de aplicação 0,3 kg/m2. 
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As principais diferenças entre os tipos de emulsões rejuvenescedoras apresentadas é que a emulsão Neomex ECO 
tem por base um betume do tipo 50/70 na sua produção e tem uma menor concentração de componentes 
rejuvenescedores enquanto a emulsão Modimuls ZV é produzida tendo por base um betume 70/100 e tem uma 
concentração superior de elementos rejuvenescedores do betume. 

O objetivo da existência de um trecho inicial de referência seria ter sempre um ponto de comparação com um 
pavimento sem aplicação de rejuvenescedor, tanto a nível de caraterísticas de superfície como eventualmente ao 
nível de comportamento futuro das misturas betuminosas da camada de desgaste. 

Em termos de plano de ensaio para monitorização das caraterísticas de superfície, foram definidos os seguintes 
pontos de controlo dos valores do coeficiente de atrito e da macrotextura: 

(i) Após lavagem inicial do pavimento (Ponto 0 de controlo e referência);   

(ii) Imediatamente após aplicação e cura do produto rejuvenescedor e areia de “gritting”;   

(iii) 24 horas após abertura ao tráfego; 

(iv) 1 semana após abertura ao tráfego;   

(v) 1 mês após abertura ao tráfego; 

(vi) 3 meses após abertura ao tráfego; 

(vii) 6 meses após abertura ao tráfego. 

 

2.3  Execução 

O trecho experimental foi executado no dia 25 de março de 2021, em condições climatéricas favoráveis (céu limpo 
e temperatura ambiente superior a 10ºC). Foi colocado em prática o processo construtivo definido previamente e 
que sucintamente se apresenta aqui de seguida: 

(i) Lavagem prévia do pavimento 

A lavagem prévia do pavimento (Fig,2) teve como objetivo fundamental a remoção de detritos na extensão do 
trecho experimental, proporcionando assim condições ótimas de aplicação das emulsões rejuvenescedoras à 
superfície do pavimento. A lavagem foi efetuada no dia anterior à execução do trecho experimental por forma a 
garantir que o pavimento se encontrava totalmente seco na altura da aplicação do rejuvenescedor. 

 

 

Fig.2. Lavagem do pavimento  
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(ii) Aplicação das emulsões rejuvenescedoras 

As emulsões rejuvenescedoras foram aplicadas com recurso a um equipamento de espalhamento de emulsões 
tradicionais (regas de colagem/regas de impregnação) – Fig.5. As emulsões foram aquecidas até à temperatura 
recomendada pelo fabricante (60ºC) e foram posteriormente espalhadas nas taxas definidas a uma velocidade de 
cerca de 5 km/h. As taxas de aplicação foram validadas “in situ” por meio da avaliação da quantidade retida num 
geotêxtil com área de 1 m2 (Fig. 4). 

 

 

Fig.3. Aplicação de rejuvenescedor  

 

Fig.4. Geotêxtil para verificação da taxa de emulsão 
efetivamente aplicada 

 

Fig.5. Aplicação de rejuvenescedor (pormenor) 

 

Fig.6. Aplicação de rejuvenescedor (vista aérea) 

 

(iii) Espalhamento da areia de “gritting” 

Após a aplicação das emulsões rejuvenescedoras foi espalhada uma areia de “gritting” (Fig. 7). O objetivo desta 
aplicação é incrustar areia na superfície da emulsão aplicada por forma a conferir um melhor nível de atrito inicial. 
No presente trecho experimental foi aplicada uma areia de granulometria 0/2 previamente seca por forma a melhor 
a uniformidade do espalhamento e a adesão ao rejuvenescedor. 
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Fig.7. Espalhamento de areia  Fig.8. Espalhamento de areia (vista aérea) 

 

(iv) Abertura ao tráfego 

A abertura ao tráfego foi efetuada quando se registou um adequado nível de rotura da emulsão. No caso das 
condições registadas no trecho experimental, os primeiros veículos circularam sobre o rejuvenescedor de 
pavimentos recém aplicado cerca de 30 minutos após o espalhamento. 

 

Fig.9. Abertura ao tráfego  Fig.10. Trecho experimental, uma semana após 
abertura ao tráfego 

 

3 MONITORIZAÇÃO DAS CARATERÍSTICAS DE SUPERFÍCIE 
Tal como anteriormente referido, possivelmente o ponto de maior relevância em análise no trecho experimental 
desta técnica de rejuvenescimento de pavimentos era o seu efeito nas caraterísticas de superfície, nomeadamente 
em termos do coeficiente de atrito e da macrotextura registados. 

Sendo parâmetros com influência ao nível da segurança dos utentes, era condição essencial por parte da 
Subconcessionária que estes parâmetros não poderiam ultrapassar os mínimos de operação estabelecidos ao abrigo 
do PCQ (Plano de Controlo da Qualidade) [1]. Foi assim definida uma extensa campanha de monitorização (atrás 
apresentada no ponto 2.2) que além de nas primeiras monitorizações permitir verificar o pressuposto aqui elencado 
permitiria também conhecer a evolução no tempo do coeficiente de atrito e da macrotextura, aumentando o 
conhecimento e a confiança na aplicação desta técnica de pavimentação. 
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3.1  Coeficiente de Atrito 

As monitorizações do coeficiente de atrito foram feitas em continuo ao longo da totalidade do trecho experimental 
com recurso a um equipamento do tipo Grip-Tester e pontualmente com recurso a um Pêndulo Britânico para 
aferição/validação dos valores registados em contínuo. Segundo recomendações do fabricante das emulsões 
rejuvenescedoras de pavimentos e do estado da superfície do pavimento verificado “in situ” aquando da execução 
do trecho experimental, apenas se iniciou a monitorização do coeficiente de atrito uma semana após a aplicação 
pois somente nesta data o rejuvenescedor do pavimento apresentava uma cura suficiente para permitir a medição. 

Importa referir que previamente a cada campanha de medição o pavimento foi limpo com o mesmo sistema de 
lavagem utilizado antes da execução do trecho experimental, garantindo que os resultados eram somente 
resultantes das reais condições da superfície do pavimento expurgando assim algum efeito que eventual sujidade 
pudesse ter nas medições. 

No gráfico seguinte (Fig.11) apresentam-se então os resultados obtidos nas campanhas de monitorização efetuadas: 

 

 

Fig.11. Resultados das campanhas de monitorização do coeficiente de atrito (GripTester) 

 

3.1.1 Análise de resultados 

A primeira conclusão que se pode retirar dos dados apresentados é que efetivamente a aplicação da técnica do 
rejuvenescedor de pavimentos provoca uma diminuição significativa do coeficiente de atrito (verifica-se 
comparando os valores registados nos 150 metros iniciais do trecho de referência sem rejuvenescedor com a 
restante extensão. No entanto, em nenhum ponto foi ultrapassado o limiar mínimo do PCQ da subconcessionária 
de 0,35 unidades GN. 

Aprofundando a análise dos resultados, verifica-se que mesmo lavando o pavimento previamente a todas as 
medições, o trecho de referência (que não teve aplicação de rejuvenescedor de pavimentos) apresenta valores 
médios de coeficiente de atrito com alguma amplitude. Atribui-se esta constatação ao efeito que a temperatura do 
pavimento tem nos valores do coeficiente de atrito, diminuindo este em função do aumento da temperatura. Neste 
caso de estudo, efetivamente os valores mais altos de coeficiente de atrito foram registados na medição efetuada 
em condições de temperatura mais fria e os valores mais baixos foram registados na medição efetuada em 
condições de temperatura mais quente: as temperaturas em Vila Flor no dia 24/03/2021 variaram entre -3ºC e 21ºC 
[2] e no dia 08/06/2021 variaram entre 11ºC e 32ºC [2] com o correspondente efeito (acrescido da exposição solar) 
na temperatura do pavimento. 

Por via do exposto, e de forma a minimizar o potencial efeito que o diferencial de temperatura do pavimento possa 
causar nas medições, fez-se uma nova análise, corrigindo todas as medições subsequentes em função dos valores 
registados na primeira medição. Esta correção foi feita adicionando a todos os valores registados em cada medição 
a diferença entre as médias dos valores registados nessa mesma medição e na primeira medição. Deste 
procedimento foram obtidos os seguintes resultados (Fig.12): 
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Fig.12. Coeficiente de atrito médio (GripTester) corrigido 

 

Os valores agora obtidos após correção traduzem o que de acordo com variada bibliografia da especialidade é 
expectável neste tipo de aplicações de pavimentação em que os agregados à superfície da camada são revestidos 
com uma película de betume: regista-se um abaixamento inicial dos valores do coeficiente de atrito mas à medida 
que o tráfego circula sobre o pavimento a pelicula de betume que recobre os agregados vai-se desgastando e os 
valores de atrito vão recuperando. Situação análoga acontece com as misturas betuminosas a quente. Neste caso, 
sem a areia de gritting, possivelmente o abaixamento dos valores de atrito inicialmente registado seria de 
magnitude superior.  

A última conclusão que se apresenta da análise destes resultados é que ao fim de 5 meses e meio os valores de 
atrito já são semelhantes aos registados antes da aplicação do rejuvenescedor de pavimentos. 

 

3.2 Macrotextura 

Além do coeficiente de atrito foi também monitorizada a macrotextura do pavimento, em contínuo com recurso a 
um equipamento do tipo texturómetro laser e com validações pontuais em algumas das campanhas com recurso ao 
método volumétrico da mancha de areia. No caso deste indicador de desempenho do pavimento (por ser medido 
por um método laser que não exige contacto direto com o pavimento) foi possível fazer as medições em todas as 
datas previstas mesmo logo após a execução do trecho experimental. 

No gráfico seguinte (Fig.13) resumem-se os resultados obtidos nas diferentes medições realizadas: 

 

Fig.13. Resultados das campanhas de monitorização da macrotextura (MPD) 

 

3.2.1 Análise de resultados 

Relativamente aos valores da macrotextura foi possível verificar uma ligeira redução no seu valor após a aplicação 
do rejuvenescedor de pavimentos mas em quase todos os pontos a magnitude da redução não teve uma expressão 
considerada relevante. Também aqui todos os resultados da medição da macrotextura em todas as campanhas se 
mantiveram acima do limite estipulado no PCQ de 0,45mm. 
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Optou-se também por aprofundar a análise dos resultados de forma análoga à efetuada para o coeficiente de atrito 
(sabendo de antemão que não seriam de esperar correções tão significativas). Fazendo a correção dos valores em 
função do obtido no trecho de referência, os resultados obtidos foram os seguintes (Fig.14): 

 

Fig.14. Macrotextura média (MPD) corrigida 

 

Mantem-se a conclusão anteriormente indicada de que não houve uma redução relevante da macrotextura do 
pavimento. A maior diferença registada entre o valor médio de trecho de referência e o valor médio por zona mais 
baixo de todas as medições não excedeu 0,15mm. 

 

4 CONCLUSÕES 
Em jeito de conclusão é possível afirmar que os dois principais objetivos da realização do trecho experimental da 
técnica de rejuvenescimento de pavimentos com recurso à aplicação de emulsões rejuvenescedoras foram 
atingidos: colocou-se em prática e afinaram-se todos os detalhes referentes ao processo construtivo e foi possível 
analisar qual o efeito que esta técnica de pavimento teria nas caraterísticas de superfície (coeficiente de atrito e 
macrotextura) do pavimento. É objetivo da Subconcessionária do Douro Interior continuar e aprofundar o estudo 
desta técnica, nomeadamente ao nível do potencial efeito na reologia do betume envelhecido e da eventual redução 
da desagregação da superfície por via do novo “mástique” que sempre se cria na superfície do pavimento. A 
redução do potencial de fissuração é outro aspeto que estará sob análise no futuro. 

 

 

Fig.15. Detalhe pormenorizado de pavimento com e sem a aplicação de rejuvenescedor 
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Salienta-se também o contributo técnico decorrente das análises feitas aos resultados das campanhas de medição 
do coeficiente de atrito, pois a metodologia de correção dos valores em função de um trecho de referência permitiu 
uma análise mais clara da evolução registada neste parâmetro. Poderá ser uma metodologia (a limpeza prévia 
constante para expurgar o efeito da sujidade e a correção dos valores em função de um trecho de referência) a 
considerar em trabalhos futuros semelhantes a este. 

A execução de trechos experimentais que tem vindo a ser executada pela Subconcessionária do Douro Interior 
permite recolher e compilar informação técnica relevante, de forma a que futuras decisões acerca de procedimentos 
de monitorização e reparação de pavimentos possam ser tomadas da forma mais sustentada possível. 
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