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Sumário
O presente caso de estudo pretende avaliar as vantagens e desvantagens da reciclagem a frio com betume-espuma,
em profundidade, num pavimento muito degradado. Em Portugal, esta tecnologia tem sido pouco utilizada pela
necessidade de equipamento específico, embora possa ser uma alternativa à reciclagem com emulsão ou cimento.
A redução do tempo de abertura ao tráfego e do tempo de cura e a eliminação de problemas de retração tornam
esta tecnologia muito promissora. No entanto, esta necessita de maior amostragem e caracterização, função da
variação das condições climáticas, tráfego e fundação, para consolidar o conhecimento existente sobre a mesma
em Portugal.

Palavras-chave: materiais de pavimentação; reciclagem a frio; betume-espuma; tecnologias de construção
inovadoras.

1 INTRODUÇÃO
O novo “Plano de Ação para a Economia Circular” da Comissão Europeia, de 2020 [1], assenta num modelo
económico de produção e consumo, baseado, entre outros, em conceitos e práticas de reutilização e reciclagem de
materiais e produtos existentes. Este modelo contrasta com o tradicional modelo de economia linear, e apresenta
significativas mais-valias do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, técnica e financeira [2]. Ao aplicar estes
princípios ao sector da pavimentação, torna-se lógico que a reciclagem de pavimentos muito degradados, ou em
fim de vida, é uma das soluções mais eficazes para alcançar esse objetivo. O reaproveitamento dos materiais
betuminosos de pavimentação é possível através técnicas de reciclagem a quente, em central [3]. Contudo, a
reciclagem a frio in situ, apresenta também consideráveis vantagens, no que concerne ao reaproveitamento de
materiais de pavimentação.
O presente caso de estudo pretende apresentar e avaliar, as vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia
reciclagem a frio com betume-espuma [4], em profundidade, num pavimento muito degradado. Em Portugal, esta
tecnologia não tem sido amplamente utilizada devido à necessidade de equipamento específico [5], embora
apresente várias vantagens em relação a soluções alternativas baseadas na utilização de emulsão ou cimento como
ligantes, nomeadamente redução do tempo de abertura ao tráfego, redução do tempo de cura, eliminação de
problemas de retração de camada, entre outros fatores [6].
Esta tecnologia foi executada numa empreitada em meio urbano, num troço de estrada da Rede Rodoviária
Nacional situado no distrito de Santarém. A análise desta solução comportou três fases: 1) uma fase inicial para
definir a composição da camada de material reciclado; 2) uma segunda fase que consistiu na construção da camada
reciclada; 3) uma fase final que incidiu na avaliação do desempenho e qualidade da camada reciclada construída.
Este artigo apresenta de forma sumária os trabalhos desenvolvidos em cada uma das três fases acima identificadas,
tal como se descreve nas secções seguintes.
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2 DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CAMADA DE MATERIAL RECICLADO
A definição da composição do material constituinte da camada de material reciclado começou pela caraterização
do material fresado, passo esse que é fundamental para a formulação das misturas recicladas com betume-espuma.
Nesse sentido, e de forma a simular as condições reais de aplicação da tecnologia, executou-se uma fresagem
prévia do pavimento existente em três locais diferentes do trecho a executar numa profundidade de 0,15 m, com
recurso a uma fresadora Wirtgen W200i, a uma velocidade de 4 m/min, a partir da qual foi possível recolher as
amostras necessárias para o estudo (Figura 1).

Fig.1. Recolha e caracterização granulométrica das amostras de material fresado
De um modo geral verifica-se o cumprimento dos limites recomendados pela Wirtgen [7], mas também se nota a
falta de algum material de menores dimensões nas curvas das três amostras, que pode corrigida pela adição de cal
ou de outro filer. Foi ainda possível verificar uma natural variabilidade da composição granulométrica, o que
poderá levar a um comportamento menos homogéneo do pavimento.
Para a produção do material reciclado foi necessário utilizar o equipamento Wirtgen WLB10S da Universidade do
Minho (Figura 2), que reproduz, em contexto laboratorial, as condições existentes de produção de betume-espuma
no equipamento usado em escala real. A formação do betume-espuma consiste na injeção de água e ar no betume
quente. Por indicação dos técnicos da Wirtgen utilizou-se um betume 70/100, à temperatura de 170 °C com uma
percentagem de água de 2,5%, o que permitiu respeitar os limites mínimos recomendados [7] para a taxa de
expansibilidade (8 vezes) e tempo de meia-vida (6 segundos). Parte dos 2,5% de água evaporam ao entrar em
contacto com o betume quente para formar betume-espuma, que assim tem quase 100% de betume residual.

Fig.2. Equipamento de produção de betume-espuma
Para que estas misturas tenham a trabalhabilidade adequada é necessário definir qual o teor em água a adicionar
na fase de mistura e compactação, com base num estudo de Proctor. Neste estudo estabeleceu-se um teor ótimo
em água de 5,0% para esse fim. Além disso, optou-se por adicionar 2% de cal hidratada ao material fresado para
reduzir a plasticidade de alguns finos das camadas inferiores, auxiliar a dispersão do betume-espuma na mistura e
potenciar um processo de cura mais rápido.
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Os estudos de formulação têm como objetivo determinar a percentagem ótima de betume-espuma a utilizar para
produção materiais reciclados. Nesse sentido, foram realizadas três amassaduras experimentais fazendo variar a
percentagem de betume-espuma, que tomaram os valores de 2,2%, 2,4% e 2,6% de acordo com a Wirtgen [7]. Em
seguida procedeu-se à sua compactação com o método de Marshall, com 75 pancadas por face, de modo a obter
seis provetes de cada amostra (Figura 3). Após compactação, todos os provetes foram desmoldados e colocados
em estufa por um período nunca inferior a 72 horas a 40 °C, até se verificar uma massa constante.

Fig.3. Provetes de material reciclado a frio com betume-espuma produzidos em laboratório
A resistência à tração indireta (ITS) é utilizada como o principal indicador de desempenho dos materiais reciclados
a frio com betume-espuma, e o seu controlo é realizado a partir de valores de referência do manual da Wirtgen [7].
A determinação desta propriedade foi realizada com recurso à norma EN 12697-23, com as devidas adaptações
indicadas no referido manual. O valor do ITSd determina-se nos provetes secos condicionados em estufa a 25 °C,
enquanto o valor do ITSw é determinado em provetes condicionados em água a 25 °C por 24 horas. Esses valores
permitem calcular o rácio entre a resistência à tração indireta dos provetes condicionados e secos (ITSR) para
avaliar o potencial dano causado pela ação da água. Os valores mínimos aconselhados para um adequado
desempenho são 225 kPa para o ITSd, 100 kPa para o ITSw e 50% para o ITSR. De acordo com os resultados do
estudo de formulação ficou demonstrado que todas as percentagens de betume-espuma utilizadas cumpriram os
requisitos mínimos, mas a percentagem de 2,6% sobre a massa do material fresado originou valores de ITS e ITSR
mais elevados. Assim, para implementação do processo construtivo em fase de obra adotou-se esse valor para a
quantidade de betume-espuma, bem como a adição de 2% de cal hidratada e um teor em água de 5,0%.

3 ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CAMADA RECICLADA
O trecho experimental em análise neste relatório corresponde a uma secção do projeto no âmbito da empreitada
de requalificação da ER 361 entre Amiais de Cima e Alcanena. A Construções Pragosa, em parceria com a
Wirtgen, propôs à Infraestruturas de Portugal a aplicação da reciclagem a frio com betume-espuma neste trecho
de estrada a beneficiar, como solução alternativa mais sustentável. No âmbito dessa proposta alternativa de
reabilitação foi construído um trecho experimental com uma extensão de aproximadamente 2550 metros, em cada
sentido de tráfego, entre os Km 63+200 e 65+750 da estrada ER 361 (Figura 4).
O estudo de dimensionamento foi realizado por comparação com a solução tradicional inicialmente prevista de
reconstrução do pavimento [8], e baseou-se no método empírico-mecanicista e no AASHTO Guide for Design of
Pavement Structures [9], após confirmação do desempenho verificado em laboratório. A solução obtida permitiu
definir o seguinte processo construtivo [10]:
 Aplicação de cal na área de pavimento a intervir num teor de 2,0% da massa do material fresado;
 Reciclagem a frio in situ com 2,6% de betume-espuma sobre a massa do material fresado numa espessura
de fresagem de 0,16 m;
 Aplicação de rega de colagem em emulsão betuminosa de rotura rápida à taxa de 0,5 kg/m2;
 Aplicação de uma camada de desgaste AC14 surf 35/50 com 0,05m de espessura sobre a camada reciclada.
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Fig.4. Pontos inicial e final entre os quais foi construído trecho experimental em análise
A construção da camada reciclada com betume-espuma foi realizada em julho de 2020 e teve a duração de 4 dias.
O processo de reciclagem iniciou-se com a aplicação prévia de 2% de cal sobre a superfície do pavimento,
utilizando um doseador apropriado. De seguida, procedeu-se à escarificação da parte superior do pavimento, numa
espessura de 16 cm, em simultâneo com a adição do ligante (betume-espuma) numa dosagem de 2,6%. Esta
operação foi realizada com recurso a uma recicladora Wirtgen W380 CR (Figura 5), incluída num comboio de
reciclagem composto por um camião tanque com betume aquecido do tipo 70/100 e um camião cisterna com água
para espumar o betume e para adição à mistura final (para garantir trabalhabilidade).

Fig.5. Recicladora utilizada para realização do trecho experimental
O material processado pela recicladora foi depois colocado numa pavimentadora (Figura 6) que fez o espalhamento
e a pré-compactação da camada reciclada, antes da passagem dos cilindros de rasto liso e de pneus para a
compactação da camada. O processo completo desta técnica foi registado em vídeo pela Pragosa S.A. [11].
Com vista ao controlo de compactação da camada, realizaram-se ensaios de determinação da baridade aparente
húmida e do teor em água após construção e após duas semanas para aferir a evolução desses parâmetros.
Verificou-se que existiu alguma variabilidade dos resultados que pode ser atribuída a alguma variação da espessura
e da constituição dos materiais existentes nas camadas betuminosa e de macadame hidráulico subjacente sujeitas
à operação de reciclagem. Por exemplo, a dimensão máxima dos agregados presentes no macadame hidráulico
variou de forma considerável ao longo do traçado. Este fator poderá ter uma influência significativa nas
propriedades finais da camada reciclada, o que demonstra a importância de caracterizar bem o trecho a reciclar.
Além disso, observou-se apenas uma redução média de cerca de 15% do teor em água inicial (7,5%) nas primeiras
duas semanas de cura, com um aumento da baridade aparente. Assim, o processo de cura ocorreu de forma gradual,
permitindo apenas a extração de carotes com a espessura total da camada reciclada ao fim de 6 semanas.
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Fig.6. Pavimentadora a aplicar a camada reciclada com betume-espuma

4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CAMADA RECICLADA CONSTRUÍDA
A avaliação da qualidade da camada reciclada a frio com betume-espuma foi realizada através de ensaios de
capacidade de carga, regularidade longitudinal, observação visual do estado superficial e realização de sondagem
à rotação para aferição das espessuras e da resistência à tração, tal como se apresenta em seguida.

4.1

Capacidade de carga com defletómetro de impacto

A capacidade resistente do material reciclado com betume-espuma aumenta ao longo de um período de cura do
material, como resultado da saída da água utilizada durante a fase de mistura (por drenagem ou evaporação da
mesma). Assim, os ensaios com defletómetro de impacto (FWD) foram realizados ao fim de 6 semanas de cura.
Também tinham sido realizados ensaios FWD imediatamente antes da reabilitação do pavimento, e tomando como
referência os mesmos locais, procedeu-se à realização da nova campanha após a reabilitação (6 semanas de cura).
Os resultados dessas campanhas de ensaios, normalizados para uma carga de 65 kN e uma placa de aplicação da
carga de 15 cm de raio, são apresentados na Figura 7.
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Fig.7. Capacidade de carga do pavimento antes da reabilitação e após 6 semanas de cura da camada
reciclada com betume-espuma
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Os resultados obtidos demonstram que após aplicação da camada reciclada (e respetiva cura), a deflexão do
pavimento teve um decréscimo geral em relação aos valores existentes antes da intervenção. A evolução positiva
da capacidade de carga do pavimento, resultado da cura da camada reciclada, não pode, no entanto, ser dissociada
das características estruturais e da composição do pavimento em cada local. A variabilidade observada ao longo
do troço em estudo está profundamente ligada às características da fundação do pavimento e aos materiais e
espessuras das camadas granulares existentes sob a camada reciclada com betume-espuma. Assim, os resultados
obtidos 6 semanas após reabilitação continuam a seguir a tendência dos resultados obtidos antes da mesma. Apesar
disso, a evolução da resistência da camada reciclada permite observar uma maior homogeneidade dos resultados,
com a grande vantagem de se reutilizar 100% do material degradado e eliminado o fendilhamento existente e a
sua propagação para a camada de reforço. O facto desta tecnologia ser aplicada in situ e a frio aumenta ainda mais
a sustentabilidade da solução.
A nível estrutural, realça-se que ainda será aplicada uma camada de desgaste a quente, o que irá aumentar a
espessura das camadas ligadas para 21 cm, o que certamente irá ter um impacto significativo na redução das
deflexões medidas e das extensões/tensões instaladas, com o consequente aumento da durabilidade do pavimento.

4.2

Regularidade longitudinal

Após a construção da camada reciclada, considerou-se pertinente realizar medições da regularidade longitudinal
para verificar se a solução de reciclagem a frio com betume-espuma permite obter um adequado valor de IRI como
primeira camada sob a camada de desgaste, que respeitem os valores admissíveis especificados [12]. A
irregularidade longitudinal também foi avaliada ao fim de 6 semanas de cura da camada reciclada.
O equipamento utilizado neste trabalho para caracterização da irregularidade longitudinal é um perfilómetro que
permite determinar o IRI a partir do perfil da superfície do pavimento em análise. Os resultados de irregularidade
longitudinal são apresentados na Figura 8, onde também se identificam a traço interrompido os limites admissíveis
para os valores de IRI expectáveis para a camada reciclada (como primeira camada sob a camada de desgaste).
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Fig.8. Irregularidade longitudinal (IRI) após 6 semanas de cura da camada reciclada com betume-espuma
Verifica-se que os valores de IRI, por troços de 100 metros, são sempre superiores a 2,5 m/km, e que para a
generalidade do trecho os valores de IRI encontram-se entre 2,5 m/km e 4,5 m/km, com exceção de poucos troços
onde este valor é ultrapassado. Também se pode referir que as zonas mais irregulares têm alguma correspondência
com os locais com menor capacidade de carga medida com o FWD.
A análise dos resultados de irregularidade longitudinal pode ser sintetizada pela verificação do cumprimento dos
valores admissíveis de IRI (m/km), calculados por troços de 100 metros, tal como se pode observar no Quadro 1.
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Quadro 1. Verificação dos valores admissíveis de IRI (m/km), calculados por troços de 100 metros
Valores especificados

IRI (m/km)
≤ 2,5

≤ 3,5

≤ 4,5

≥ 4,5

Valores medido após 6
semanas de cura

0%

19%

69%

31%

Limites EP

≥ 50%

≥ 80%

≥ 100%

-

Ao utilizar estes valores para classificar o trecho experimental, é possível concluir que a regularidade longitudinal
da camada reciclada é má. Nesse sentido, será aconselhável que se analise o estado superficial do trecho para
compreender quais os principais motivos que originam esse resultado, de modo a definir uma eventual
regularização prévia da camada antes da construção da camada de desgaste.

4.3

Avaliação do estado superficial

O estado superficial da camada reciclada com betume-espuma é mais irregular do que o habitualmente observado
em misturas betuminosas a quente subjacentes à camada de desgaste, o que se compreende devido à existência de
agregados com uma maior dimensão na camada reciclada do que é habitual utilizar em misturas betuminosas para
camadas de ligação ou de base. No entanto, de uma forma geral observa-se que a superfície desta camada, à qual
deverá ser sobreposta pelo menos uma camada de desgaste, não apresenta muitas deformações, fendilhamento ou
desagregação. Apesar disso, em pequenos troços observa-se alguma desagregação superficial que deverá resultar
da variabilidade dos materiais existentes no pavimento ao longo da obra, que não teriam elementos finos suficientes
nesses locais para garantir a trabalhabilidade e a compacidade desejável (Figura 9).

(a)

(b)
Fig.9. Estado superficial da camada reciclada com betume-espuma na generalidade do trecho
experimental (a) e zonas pontuais com alguma desagregação superficial (b)

No entanto, o principal problema que existe ao nível do estado superficial não aparenta estar associado a
degradações da camada reciclada, mas sim a diversas deformações pontuais que surgem ao longo da obra e que
resultam das inúmeras aberturas de caixa que existem ao longo de todo o trecho em estudo e que ainda não tinham
sido regularizadas (Figura 10). Essas caixas dizem respeito a vários serviços (por exemplo, saneamento, águas,
entre outros) que existem sob a estrada para servir a zona urbana e suburbana em causa.
De qualquer forma, o dono de obra considerou necessário aplicar uma camada de regularização em algumas zonas
pontuais da reabilitação para melhorar a regularidade da superfície de suporte para aplicar a camada de desgaste
final com 5 cm, a construir para cumprir as condições de projeto definidas inicialmente para esta solução e
assegurar a necessária durabilidade e regularidade do pavimento.
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Fig.10. Exemplos das inúmeras aberturas de caixa existentes ao longo do trecho de estudo
Salienta-se que a camada de desgaste final em betão betuminoso a quente tem uma função muito importante no
desempenho global do pavimento, e deve ser construída com brevidade após finalização da camada reciclada com
betume-espuma para proteção superficial dessa camada e para evitar o seu dano estrutural.

4.4

Realização de sondagens à rotação

Para realizar um controlo de qualidade do material reciclado com betume-espuma, a empresa foi realizando
tentativas sucessivas de retirada de carotes, por sondagens à rotação, nas semanas que se seguiram à reabilitação
do pavimento. Só após 6 semanas foi possível extrair com sucesso um conjunto de carotes correspondendo à
espessura total da camada reciclada, o que demonstra que o processo total de cura é demorado. Apesar disso, isso
não impede a abertura ao tráfego após aplicação da camada reciclada, como se pode verificar no local em análise.
A caraterização visual destes carotes procurou determinar os dados sobre a espessura e o aspeto visual da mistura
reciclada com betume-espuma, tal como se exemplifica de forma sumária na Figura 11. Ao longo da obra foram
retirados vinte e um carotes com uma espessura média de 15,1 cm, com um valor mínimo de 10,5 cm e um valor
máximo de 21,0 cm. Assim, verificou-se que a espessura dos carotes extraídos ao longo da obra aproximou-se
genericamente do valor de projeto (16 cm), e apenas ficou ligeiramente abaixo porque em alguns casos muito
pontuais os carotes desagregaram-se na parte inferior da camada reduzindo a sua espessura efetiva.

Fig.11. Aspeto visual e espessuras de alguns carotes extraídos ao longo da obra
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Ao observar-se os carotes notou-se muito a influência que a espessura anterior do pavimento a reabilitar tem na
composição do material reciclado, pois pode alterar bastante a percentagem global de betume desse material e a
sua granulometria. Por exemplo, são visíveis agregados de dimensões bastante diferentes nos quatro carotes
apresentados na Figura 11, o que resultou de haver uma camada de macadame hidráulico subjacente às camadas
betuminosas e que se situava a profundidades variáveis. Assim, em obras futuras, caso se conheça com rigor a
espessura da camada betuminosa ao longo da obra a reabilitar, é desejável que se ajuste a composição (por
exemplo, a percentagem de betume-espuma e de material fino a adicionar) para ter esse dado em consideração.
Para concluir, determinou-se o desempenho mecânico de provetes obtidos por corte dos carotes extraídos na obra,
através da determinação da sua resistência à tração indireta a seco (EN 12697 – 23), com as devidas adaptações
indicadas no manual da Wirtgen já referidas na Secção 2 deste artigo. Visto que a generalidade dos carotes tinha
espessura suficiente para extração de dois provetes, um na parte superior da camada e outro na parte inferior,
optou-se por avaliar a variação da resistência mecânica da camada em profundidade. Os resultados obtidos são
apresentados no Quadro 2.
Quadro 2. Resistência à tração indireta a seco do material reciclado na parte superior e inferior da camada
Parâmetro

ITSd (kPa)
parte superior

parte inferior

Máximo

754

521

Mínimo

373

156

Médio

516

333

Desvio padrão

101,6

85,6

Os resultados da resistência à tração indireta obtidos com o material recolhido em obra após 6 semanas de cura
superaram os valores iniciais de formulação obtidos em laboratório na parte superior da camada, sendo similares
na parte inferior da mesma, o que permite assegurar que o cumprimento das especificações (ITSd > 225 kPa) em
laboratório resulta num adequado desempenho em serviço após construção.

5 CONCLUSÕES
Verificou-se que o processo de reciclagem a frio com betume-espuma apresenta significativas vantagens em
termos técnicos e ambientais, reduzindo o tempo de execução dos trabalhos e o consumo de novos materiais a
valores próximos de zero, evitando a produção de resíduos, sem comprometer o desempenho do pavimento.
Acresce referir que a camada reciclada apresenta um adequado desempenho em termos de comportamento
estrutural, embora tenha sido necessário executar uma camada adicional em mistura betuminosa a quente, com
funções de regularização, para cumprir as exigências previstas no Caderno de Encargos Tipo da IP relativamente
à regularidade longitudinal (parâmetro funcional relacionado com o conforto de circulação).
Conclui-se que esta tecnologia, embora muito promissora, necessita de maior amplitude de amostragem e
caracterização, função da variação das condições climáticas, tráfego e fundação, para consolidar o conhecimento
existente sobre a mesma em Portugal. Só assim será possível otimizar a sua implementação na Rede Rodoviária
Nacional.
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