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Sumário
Os Aeroportos são infraestruturas de transporte cuja alteração de funcionamento para execução de intervenções
de manutenção/reabilitação de pavimentos pode ter elevados custos a vários níveis. É, por isso, importante, que
todas as intervenções executadas sejam feitas com a maior qualidade possível e implementando as melhores
práticas. Neste sentido, na empreitada da reabilitação geral dos pavimentos do Aeroporto Internacional 4 de
Fevereiro em Luanda, a camada de desgaste foi produzida com recurso a um betume de penetração 35/50, uma
ação pioneira em infraestruturas desta importância em Angola. Dos resultados obtidos e do desenvolvimento da
empreitada dá-se nota no presente trabalho.
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1 INTRODUÇÃO
Construído no início da década de 1950, o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro é a principal porta de entrada
em Angola. Dispõe atualmente de duas pistas: uma com orientação 07/25 e com comprimento de 2500 metros,
utilizada por aeronaves mais pequenas e parcialmente por aeronaves de grande porte (em rolamento entre o Apron
e o Taxiway C) e uma outra com orientação 05/23 e um comprimento de 3700 metros sendo esta utilizada pelas
aeronaves de maior porte que operam no aeroporto.
No ano de 2021, face ao estado dos pavimentos, decidiu o Ministério dos Transportes, representado pela Sociedade
Gestora de Aeroportos, S.A. - SGA, proceder a uma extensa reparação e expansão dos pavimentos das pistas e dos
caminhos de circulação do Aeroporto 4 de Fevereiro. A Mota-Engil Angola, entidade à qual foi adjudicada a
referida empreitada, ciente do caráter estratégico da infraestrutura para o país e da consequente responsabilidade
de atingir a maior qualidade possível nos trabalhos a executar, entendeu estudar a possibilidade e colocar a mesma
em consideração ao seu cliente, de se produzir a mistura betuminosa a aplicar em camada de desgaste com um
betume de penetração 35/50, um betume mais duro do que os habitualmente utilizados em Angola mas que, face
ao clima de Luanda e ao tipo de infraestrutura em questão, se entendeu que aportaria uma maior qualidade ao
trabalho a executar e consequente durabilidade, pese embora o facto de o betume 35/50 não ser habitualmente um
betume com disponibilidade comercial em Angola.
Assim, o presente artigo tem como objetivo apresentar o estudo de caso desta empreitada (que à data da elaboração
do presente artigo ainda decorre), focando-se no facto de ser uma utilização pioneira de betume 35/50 (e
contribuindo com dados técnicos para a comunidade técnico-científica e empresarial angolana) e na forma como
foram organizados os trabalhos, neste tipo de empreitadas tão particulares.
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2 ENQUADRAMENTO
A solução definida pelo cliente para a camada de desgaste indicava a aplicação de uma mistura betuminosa do tipo
betão betuminoso. Neste sentido, foi apresentada pela Mota-Engil Angola uma formulação de uma mistura
betuminosa 0/19, com o fuso granulométrico cumprindo com o disposto na norma ASTM D 3515-01 e as
caraterísticas da mistura betuminosa cumprindo com o disposto no manual MS-4 do Asphalt Institute. Estes
referenciais normativos têm vindo a ser utilizados quando não há o fornecimento de especificações técnicas por
parte dos clientes por serem documentos considerados de referência e enquadrarem as caraterísticas dos materiais
existentes na região.
A formulação ditou a utilização de 39,9% de agregado 0/6mm, 55,1% de agregado 5/15 e 5,0% de betume. O
betume utilizado inicialmente na elaboração do estudo de formulação foi do tipo 50/70, tendo sido determinadas
as seguintes caraterísticas para referida a percentagem ótima de betume de 5,0%, obtida no seguimento da
execução do procedimento Marshall:
Quadro 1. Resumo Caraterísticas Marshall Betão Betuminoso 0/19 com betume 50/70
Valores de
Propriedade
Resultado
referência
Estabilidade, kN

Mín 8

13,3

Deformação, mm

[2 ; 3,5]

3,3

[3 ; 5]

3,9

[65 , 75]

74

Porosidade, %
Grau de Saturação em Betume, %

O estudo de formulação supramencionado mereceu a aprovação por parte da Fiscalização. No entanto, foi
solicitado adicionalmente a realização da determinação do módulo de rigidez da mistura betuminosa, de forma a
contrapor com o valor que tinha sido indicado para a mistura betuminosa de desgaste em sede de Cláusulas
Técnicas da empreitada.
Durante o período de preparação da obra, tendo em consideração as condições de temperatura de Luanda bem
como as cargas de elevada magnitude que sempre solicitam um pavimento aeroportuário, entendeu-se que a
utilização de um betume mais “duro” que o betume 50/70 apresentado no estudo de formulação poderia ser uma
opção tecnicamente mais adequada, pese embora a disponibilidade comercial de betumes de penetrações distintas
de 50/70 não ser comum em Angola. Foi então decidido propor ao cliente a utilização na camada de desgaste de
um betume 35/50 e, enquanto decorriam os necessários trâmites para a importação do betume, seriam executados
ensaios laboratoriais que suportassem esta proposta técnica.
Os referidos ensaios laboratoriais passariam pela avaliação do desempenho de uma mistura betuminosa com
idêntica formulação (a que tinha sido aprovada em fase de estudo) fazendo variar somente o tipo de betume, sendo
replicados idênticos ensaios em misturas com betume 50/70 (de forma a responder ao solicitado pelas
especificações técnicas e a definir a situação “base”) e com betume 35/50, de forma a evidenciar as melhorias de
desempenho em relação à situação “base” caso fosse utilizado um betume mais duro.
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3 ENSAIOS DE DESEMPENHO
Dada a aplicação prevista para a mistura betuminosa, além de ensaios de determinação do módulo de rigidez foram
também executados ensaios de avaliação da resistência à deformação permanente – Wheeltracking Test. Para
realização destes ensaios foram enviadas para Portugal as necessárias quantidades de agregados e betume 50/70
(para o caso de estudo com o betume 35/50 foi utilizado betume de um dos habituais fornecedores do mercado
português) e na posse dos materiais foram moldados e preparados os provetes necessários à realização de cada um
dos ensaios.

3.1 Resistência à Deformação Permanente – Wheeltracking Test
O ensaio Wheeltracking foi realizado de acordo com a norma europeia EN 12697-22 “Bituminous mixtures – Test
methods for hot mix asphalt – Part 22: Wheeltracking”. Este ensaio tem como objetivo determinar a suscetibilidade
para a deformação permanente que as misturas betuminosas apresentam, mediante a avaliação da profundidade de
rodeira formada pela passagem sucessiva de uma roda atuada por uma determinada carga e a uma temperatura prédefinida. O ensaio é dado por concluído após aplicação de 10000 ciclos de carga ou quando se atingir uma rodeira
de 20mm no provete, consoante critério que ocorra em primeiro lugar. No presente estudo, o ensaio foi realizado
tendo em consideração o Método B ao ar e uma temperatura de 60ºC.
Após produção da mistura em laboratório de acordo com a formulação apresentada (ver ponto 2), os provetes com
dimensão aproximada de 300x400mm e 50mm de espessura (espessura a utilizar no projeto em questão) foram
moldados com recurso a um equipamento do tipo Roller Compactor (Figura 1) e colocados a ensaiar no
equipamento de ensaio Wheeltracking Test (Figura 2).

Fig.1. Roller Compactor

Fig.2. Equipamento Wheeltracking Test

No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios:
Quadro 2. Resultados Ensaio Wheeltracking
WTSAIR (mm/103 ciclos)
Provete 1

Provete 2

Média

Desgaste 35/50

0,05

0,05

0,05

Desgaste 50/70

0,09

0,11

0,10

Designação do material
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3.2 Módulo de rigidez
A determinação do módulo de rigidez da mistura betuminosa foi feita de acordo com a norma europeia EN 1269726 “Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 26: Stiffness” considerando o disposto no
Anexo B da norma, nomeadamente um carregamento à flexão em 4 pontos de provetes prismáticos previamente
preparados e acondicionados. Os provetes, com dimensões aproximadas de 400x60x50 mm, foram preparados
através de serragem de lajes previamente compactadas com meios cilíndricos vibratórios.
A determinação do módulo de rigidez foi feita considerando duas temperaturas distintas: uma temperatura de 20ºC,
seguindo indicações recebidas por parte da Fiscalização e por forma a verificar os valores indicados na
Especificações Técnicas do Caderno de Encargos da Empreitada, e uma outra temperatura de 40ºC, simulando
uma situação extrema de temperatura ponderada anual de projeto. Já quanto à frequência de carregamento
utilizada, os ensaios foram realizados em 5 níveis distintos (0,2 ; 0,5 ; 1 ; 5 e 10 Hz) tendo sido definidas como
mais relevantes para o presente estudo as frequências de 5 e 10Hz correspondendo, respetivamente, a velocidades
de circulação das aeronaves de cerca de 30km/h e 60 km/h.
A extensão utilizada no ensaio foi de 200 mm sendo o módulo de rigidez registado ao fim de 100 ciclos.

Quadro 3. Resultados Ensaio Módulo de Rigidez
E (MPa)
Temperatura

5 Hz

10 Hz

20ºC

2939

3936

40ºC

419

522

20ºC

1931

2498

40ºC

270

318

Designação do material
Desgaste 35/50

Desgaste 50/70

Frequência

3.3 Avaliação do desempenho
No que concerne à avaliação da resistência à deformação permanente, foi possível concluir que a mistura
betuminosa para camada de desgaste produzida com recurso a um betume 35/50 apresenta uma taxa de deformação
(WTSAIR – Wheeltracking Slope in Air) que é metade da taxa de deformação obtida quando se considera um
betume 50/70 na sua formulação. Quer isto dizer que a velocidade com que se registarão deformações permanentes
no pavimento será muito menor numa mistura produzida com um betume 35/50, aumentando a sua durabilidade
estimada neste indicador de desempenho – em teoria será necessário o dobro do tempo para se atingir o nível de
deformação permanente na camada de desgaste que exija a realização de nova intervenção.
Relativamente aos módulos de deformabilidade, estes permitem avaliar a capacidade das camadas em questão de
dissipar as cargas transmitidas às camadas subjacentes e à fundação. Da análise dos resultados obtidos é possível
concluir que os módulos de deformabilidade da mistura produzida com betume 35/50 foram em mais de 50%
superiores aos obtidos no caso da mistura produzida com betume 50/70, concluindo-se a sua superior capacidade
estrutural. De ressalvar ainda o efeito que a temperatura da mistura tem nos resultados, reforçando de sobremaneira
a necessidade de uma adequada escolha dos betumes na execução de trabalhos de pavimentação desta importância.
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Em suma, foi possível concluir que a mistura betuminosa a aplicar em camada de desgaste produzida com betume
35/50 apresentava vantagens técnicas tanto a nível funcional como a nível estrutural, tendo por isso sido
apresentada a proposta da sua utilização ao cliente, que posteriormente a validou e aceitou.

4 A EMPREITADA
4.1 Projeto
O Projeto Base do Concurso foi desenvolvido pela SGA (ex. ENANA – Empresa Nacional de Exploração de
Aeroportos e Navegação Aérea) e a empresa Fiscalizadora definida foi a COBA Angola. O Projeto de Execução
geral e das especialidades foi desenvolvido pela Mota-Engil Angola em parceria com a ADB Safegate com base
nos elementos base fornecidos inicialmente pelo cliente.

Caraterização dos Pavimentos Existentes nas Pistas e Taxiways
Com o objetivo de estudar e caracterizar a estrutura do pavimento existente nas Pistas e Taxiways, foi efectuado
um conjunto de 15 poços de prospeção e extração de 47 carotes de acordo com a seguinte planta:

Fig.3. Exemplos da prospeção efetuada aos pavimentos (carotes a vermelho e poços a azul)
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Projeto de Pavimentação
Depois da análise e processamento da informação recolhida nos poços e carotes, e com base nas soluções
inicialmente fornecidas pelo cliente, foram definidos os seguintes tipos e áreas de intervenção:

Fig.4. Definição das intervenções ao nível dos pavimentos – Pista 25/07 e Taxiway Bravo (medidas de
beneficiação prévias à aplicação da nova camada de desgaste com betume 35/50)

Fig.5. Definição das intervenções ao nível dos pavimentos – Pista 23/05 (medidas de beneficiação prévias à
aplicação da nova camada de desgaste com betume 35/50)
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Projeto Geométrico
Foram efetuados os levantamentos topográficos, definida a planta de enquadramento e elaborados os projetos
geométricos para cumprimentos dos regulamentos aeroportuários, a nível de inclinações transversais e
longitudinais das áreas de movimento do AIL.
De forma cumprir os critérios geométricos foi necessário efetuar o desempeno das pistas e taxiways, com fresagens
e enchimentos com misturas betuminosas, de acordo com as seguintes plantas:

Fig.6. Definição das zonas de correção geométrica (fresagens e enchimentos) – Pista 05/23

4.2 Planeamento dos trabalhos
Depois de realizados os levantamentos topográficos nas pistas e taxiways, aprovado o novo projeto geométrico e
a planta definidora das tipologias e áreas de intervenção nos pavimentos existentes, foi efetuado o planeamento da
empreitada.
Considerou-se uma 1ª Fase em que a Pista 07-25 e o Taxiway Bravo se encontrariam encerrados ao tráfego aéreo
sendo esta 1ª Fase posteriormente subdividida em 5 subfases: Fase 1A, Fase 1B, Fase 1C – Pista 25/07; Fase 1D
– Taxiway Bravo e Fase 1 E na Pista 23/05 (esta aberta ao tráfego aéreo), de acordo com a seguinte planta:

Fig.7. Planeamento Fase 1
A 2ª Fase da Obra corresponde à Reabilitação da Pista 05-23 e Zonas de Retorno. Na 2ª Fase foi considerado que
a Pista 05-23 se encontraria aberta ao tráfego aéreo e foi subdividida em 3 Subfases, Fase 2A, Fase 2B e Fase 2C,
de acordo com a seguinte planta:
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Fig.8. Planeamento Fase 2
Nas Fases 2A e 2B foi possível considerar que estas zonas da pista encontrar-se-iam encerradas, sendo as atividades
realizadas tanto em período diurno como noturno. A Fase 2C, na impossibilidade de se considerar o encerramento
da área correspondente, foi classificada como o ponto crítico da empreitada, pois todo o trabalho terá de ser
executado exclusivamente em período noturno, em janelas de trabalho de 7 horas, com os aviões a aterrarem ou
descolarem sobre a zona intervencionada pouco tempo depois de concluídas as atividades.

4.3 Particularidades da Produção
Para a atividade de pavimentação, por se tratar da tarefa com maior risco por causa da limitação de horário e com
maior impacto em caso de incumprimento por impedir o normal funcionamento do Aeroporto Internacional de
Luanda, foram considerados equipamentos de reserva no Estaleiro da Obra, de forma a garantir a substituição
imediata em caso de avaria. Relativamente às centrais de produção de misturas betuminosas, como a Mota-Engil
Angola possui duas centrais em Luanda de 160 ton/hora, a substituição imediata em caso de avaria estava
igualmente garantida.
A Mota-Engil Angola possui todas as espalhadoras preparadas para trabalhar com sistemas de nivelamento de alta
precisão, tendo réguas de nivelamento de 8 a 12 metros de extensão e com 4 aparelhos ultrassónicos de leitura e
correção automática do pavimento. Estes sistemas são fundamentais para as caraterísticas e qualidade final do
pavimento das pistas e dos caminhos de circulação do Aeroporto. As 2 fresadoras a utilizar têm um sistema de
controlo de espessuras e desempeno automático do pavimento, com intuito de aumentar o rendimento e a
fiabilidade na execução do planeamento de trabalhos.
Como os trabalhos de reforço do pavimento nas pistas e caminhos de circulação não serão realizados todos ao
mesmo tempo, será deixada uma rampa temporária entre as superfícies novas e antigas. A inclinação longitudinal
desta rampa deverá ser de 0,5 a 1,0% para camadas até 0,05 m de espessura. O sentido longitudinal de construção
será o mesmo do sentido preferencial das operações de aterragem e descolagem, pois assim a maior parte das
operações passará por uma rampa descendente e na totalidade da largura da pista em cada período de trabalho.
Os trabalhos de pavimentação a realizar na Empreitada de Reabilitação dos Pavimentos da Área de Movimento do
Aeroporto Internacional de Luanda (AIL) foram considerados somente no período noturno, com o objetivo de
poder garantir o rendimento médio considerado de 1200 Ton/dia, para a conclusão do projeto no prazo previsto,
pois se durante a noite o tempo estimado de transporte entre a Central de Betuminosos e o Aeroporto é de 35
minutos – 28,1 Km - no período diurno, o tempo será de cerca do dobro. De ressalvar que somente com 2/3 da
produção da mistura betuminosa prevista para cada dia de trabalho efetuada é que se iniciam os trabalhos.
Com esta metodologia e organização das várias atividades desenvolvidas ao longo da empreitada, pretende-se
garantir o cumprimento dos horários de trabalho, possibilitar a total operacionalidade do tráfego aéreo do
Aeroporto e diminuir o período de transtorno e incomodo com os trabalhos por parte da SGA e por parte dos
trabalhadores e dos utentes do Aeroporto Internacional de Luanda.
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4.4 Fotos da empreitada (Pista 05/23, Pista 07/25 e Taxiway Bravo)
À data da elaboração do presente artigo, apenas os trabalhos da pista 07/25 se encontravam concluídos (estavam a
decorrer os trabalhos na pista principal 05/23). Ficam aqui alguns dos registos fotográficos realizados:

Fig.9. Fresagem de pavimentos –Pista 05-23

Fig.10. Aplicação de geogrelhas – Taxiway Bravo

Fig.11. Pavimentação – Pista 07-25

Fig.12. Camada terminada – Pista 07-25

4.5 Controlo de Qualidade
Todo o processo de produção e aplicação da mistura betuminosa citada no presente artigo, foi sempre submetida
a um rigoroso controlo de qualidade, no qual foi definido um plano de ensaios que permitia monitorizar as
principais características da mistura, garantindo que as mesmas se mantinham adequadas durante a fase de
produção em central (validando desta forma a produção) e durante a fase de obra.
Foi definida a recolha e ensaio de uma amostra em central por cada dia de produção, e uma recolha adicional por
cada 500Ton de misturas produzida. Em obra o plano de ensaios pressupunha a recolha de uma amostra por cada
período de trabalho (2 amostras por dia) ensaiadas depois no Laboratório Central da Mota-Engil Angola.
Quadro 4. Ensaios para a Caracterização da Mistura Betuminosa
Propriedade
Análise Granulométrica

Norma de Ensaio
de Referência
ASTM C136

Determinação da Percentagem de Betume, Centrifugação

ASTM D 2172

Determinação da Baridade Máx. Teórica

ASTM D 2041

Ensaio Marshall, Estabilidade e Deformação

ASTM D1559

Determinação da Baridade de Provetes Compactados

ASTM D 1188
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Os ensaios realizados, permitiram a determinação das propriedades volumétricas e mecânicas da mistura, tendo
sido obtidos os seguintes valores médios:
Quadro 5. Resultados Médios das Propriedades da Mistura
Valor Médio das
amostras de Produção 1)
5,16

Valor Médio das
amostras de Obra 2)
5,20

2,438

2,442

2,348

2,349

Porosidade, %

3,7

3,8

Grau de Saturação em Betume, %

76,5

76,2

Estabilidade, kN

15

15

Deformação, mm

3,4

3,4

Propriedade

Percentagem de Betume, %
Baridade Máx. Teórica, g/m

3

Baridade de Provetes Compactados, g/m3

1) Valores
2) Valores

médios obtidos num total de 87 amostras, recolhidas em obra entre 22/07/2021 e 03/12/2021.
médios obtidos num total de 119 amostras, recolhidas em obra entre 22/07/2021 e 03/12/2021.

A pequena variação de resultados entre a média obtida nas amostras da central e nas amostras de obra, está
relacionada com a amostragem, no entanto as características da mistura mantiveram-se constantes, e dentro dos
parâmetros definidos pelas especificações técnicas, (referidos no Quadro.1), merecendo relevância (em relação à
formulação inicialmente apresentada) o incremento de 2kN no valor da estabilidade Marshall, que terá como
principal fator a alteração do betume.
Adicionalmente foram ainda realizados ensaios de controlo ao betume, para verificar a penetração e o peso
específico. O ensaio de penetração foi realizado de acordo com o disposto na LNEC E14, tendo-se obtido um valor
médio3) de 43 (0,1mm). A determinação do peso específico, realizado de acordo com a LNEC E35, apresentou um
valor médio3) de 1,044 g/cm3.
3)Valores

médios obtidos num total de 2 amostras de betume recolhidas em central.

5 Conclusões
Em termos de conclusão, e no seguimento dos ensaios de desempenho efetuados, é possível afirmar-se que a
execução da camada de desgaste com recurso a um betume de penetração 35/50 oferece claras mais valias em
termos de qualidade do pavimento executado e de durabilidade futura estimada em relação à produção da mistura
com um betume 50/70. Em termos de execução da empreitada, não foram necessárias adaptações ao usual
procedimento de produção da mistura betuminosa e seu espalhamento e compactação (nomeadamente em termos
das temperaturas de referência para cada uma das fases), garantindo-se o elevado nível de qualidade pretendido e
necessário em infraestruturas de transporte essenciais para Angola, como o caso do Aeroporto Internacional 4 de
Fevereiro.
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