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Sumário 

Uma das patologias mais frequentes nas camadas de desgaste em mistura betuminosa drenante é a desagregação 

superficial, caracterizada pelo aumento da macrotextura que é usualmente devida ao envelhecimento precoce do 

betume que envolve os agregados deste tipo de camada, reduzindo o contacto entre as partículas. Este tipo de 

patologia poderá também conduzir ao aumento do ruído devido à presença de partículas soltas. 

Uma solução para a resolução deste tipo de patologia compreende um tratamento superficial com a aplicação de 

uma emulsão modificada, com características rejuvenescedoras do betume da camada drenante, impedindo-se 

desta forma a progressão da desagregação, aumentando o tempo de vida útil deste tipo de camada de desgaste. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os pavimentos drenantes são um tipo de pavimento flexível onde as camadas de desgaste apresentam tipicamente 

uma granulometria aberta, com elevada porosidade e permeabilidade à água. 

Este tipo de camada de desgaste apresenta algumas vantagens e também alguns inconvenientes. Como principais 

vantagens pode-se referir a contribuição da camada de desgaste para a mitigação da hidroplanagem em condições 

de precipitação, com o aumento da segurança de circulação. Além disso, a camada drenante possui propriedades 

que conduzem a uma redução de ruído, com um importante impacto ambiental, nomeadamente através da redução 

do escoamento e promoção da infiltração. 

Uma das patologias mais frequentes neste tipo de camada de desgaste é a desagregação superficial, caraterizada 

pelo aumento da macrotextura, usualmente devido ao envelhecimento do betume que envolve os agregados desta 

camada, reduzindo o contacto entre as partículas. Este tipo de patologia poderá também conduzir ao aumento do 

ruído devido à presença de partículas soltas. A vida útil esperada para este tipo de pavimento é em média de 10 a 

11 anos [1]. 

A superfície aberta expõe assim uma grande área aos efeitos da água e às ações climatéricas, levando ao 

envelhecimento precoce do betume. A colmatagem dos vazios, que pode reduzir prematuramente a funcionalidade 

da camada, principalmente devido à deposição de areia e detritos no interior dos vazios, também deve ser referida. 

Ações regulares de manutenção são aconselháveis para minimizar esta situação. 
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Como resultado do envelhecimento prematuro do betume que envolve os agregados tem-se a desagregação. Este 

tipo de patologia promove o aumento do ruído e perda de aderência pneu-pavimento devido à presença de 

agregados soltos. 

Um dos métodos para evitar o aumento da desagregação do material da camada drenante e, portanto, aumentar seu 

ciclo de vida, é aplicar “in situ”, por meio de pulverização, uma emulsão com componentes rejuvenescedores de 

betume envelhecido, evitando a progressão da desagregação. Com este tipo de solução o produto irá penetrar no 

betume envelhecido e irá rejuvenescê-lo, ou seja, conferindo-lhe “novas” propriedades de coesão, adesão, reologia 

e durabilidade. 

A rede da BCR - Brisa Concessão Rodoviária tem cerca de 422 km de camadas de desgaste com mistura 

betuminosa drenante, correspondendo a 38% da sua extensão total (1 100 km). A primeira aplicação de uma 

camada em betão betuminoso drenante foi em 1993 e 1994 na autoestrada A3 (Cruz/Braga), com 12 km de 

extensão. 

O principal objetivo deste artigo é apresentar a metodologia de estudo que está a ser desenvolvida pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em conjunto com a BRISA e a Latexfalt Ibéria para a caracterização e 

monitorização da aplicação de uma solução de rejuvenescimento betuminoso neste tipo de camadas de desgaste, 

localizadas na rede BCR. 

A solução adotada é um método não evasivo, sem a utilização de fresagem ou colocação de novas camadas 

betuminosas. Esta técnica consiste no rejuvenescimento do betume da camada betuminosa drenante, aumentando 

o seu ciclo de vida. O produto utilizado é uma emulsão betuminosa rejuvenescedora para misturas drenantes, cuja 

função principal é devolver elasticidade ao betume existente na camada, de forma a evitar a sua desagregação e 

sem comprometer a sua capacidade de drenagem, prolongando assim a sua vida útil. 

 

2- MÉTODO DE APLICAÇÃO DA EMULSÃO REJUVENESCEDORA 

O ligante rejuvenescedor é uma emulsão betuminosa - Modimuls® ZV - que é aplicado numa superfície limpa e 

seca, em condições climáticas secas e estáveis. A sua aplicação deverá ser feita a uma temperatura ambiente entre 

5ºC e 25ºC e um grau de humidade inferior a 85% [2]. 

Assim, o primeiro passo consiste em lavar o pavimento uma semana antes da aplicação de rejuvenescedor 

utilizando um equipamento de alta pressão de água a vácuo. A qualidade da limpeza está diretamente relacionada 

com a qualidade e o prolongamento do tempo de vida útil do tratamento. A emulsão rejuvenescedora é aplicada 

por um camião pulverizador controlado por computador entre a marcação rodoviária existente, a uma taxa de 0,8 

kg/m2, com uma velocidade entre 4 km/h e 5 km/h e a uma temperatura de 60ºC.  

O segundo passo consiste numa ligeira compactação com um compactador de pneus. 

O terceiro passo consiste na aplicação de um jato de ar através de um camião com um motor de turbina de avião 

capaz de soprar ar muito quente (a 450ºC) sobre a superfície do pavimento. O objetivo desta etapa é fazer penetrar 

a emulsão betuminosa mais profundamente na camada drenante. 

Finalmente, procede-se ao espalhamento de areia calibrada de 0/2 mm a uma taxa de 350 kg/m2. O principal 

objetivo deste procedimento é criar atrito numa fase inicial. Depois do espalhamento da areia a via pode ser aberta 

para o tráfego. 

A Figura 1 apresenta um esquema da aplicação do rejuvenescedor. 
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Fig.1. Aplicação do rejuvenescedor 

 

3- SECÇÃO TESTE 

O local selecionado para a aplicação do rejuvenescedor foi um troço do sublanço A1/A15/Torres Novas, da A 1 –

Auto-estrada do Norte, entre os quilómetros 85 e 90 do sentido Sul/Norte e foi selecionado devido ao seu estado 

de desagregação (valor médio de textura de 2,0 mm) e à sua idade (11 anos). 

Para avaliar a perda de agregado da mistura betuminosa, após a aplicação da emulsão rejuvenescedora, foram 

feitos ensaios antes e após a aplicação do rejuvenescedor. Foram escolhidas cinco secções no local de aplicação e 

uma fora do local de aplicação, para referência. 

Nestas secções o levantamento do estado superficial do pavimento foi feito com recurso a um equipamento de alto 

desempenho (Laser Crack Measurement System - LCMS), em todas as vias, e também foram recolhidas carotes, 

entre os rodados, para ensaios laboratoriais e feita a medição da permeabilidade. 

No Quadro 1 são apresentados os resultados dos ensaios, medidos “in situ”, antes da aplicação da emulsão 

rejuvenescedora, permitindo avaliar as condições iniciais do pavimento. 
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Quadro 1. Recolha de dados “in situ” 

PKi PKf
Ravelling Index 

(RI)
1 2

85+990 86+000 229,19

86+000 86+010 242,60

87+290 87+300 232,23

87+300 87+310 258,57

VD-S3
Entre rodados

km 89+025
D 89+020 89+030 471,51 37 31

86+510 86+520 300,01

86+520 86+530 315,12

88+490 88+500 343,04

88+500 88+510 331,80

Entre rodados
84+995

84+990 85+000 438,13 36 28

Entre rodados
85+100

85+100 85+110 394,72

Tempo de escoamento (s)
Identificação 

das zonas
Trechos Secções Local

LCMS (fev. 2019)

VE-S1
Entre rodados.

km 86+520
75
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Na Figura 2 são apresentados dois exemplos dos resultados das medições com o equipamento LCMS, onde a 

imagem da esquerda apresenta uma área com desagregação mais acentuada (zonas a vermelho), referente ao 

km  89+020 da via direita, e a imagem da direita uma área com muito menos desagregação, referente ao km 87+290 

também da via direita. 

 

a) Zona com desagregação 

 

b) Zona com pouca desagregação 

Fig.2. Imagens da saída de resultados com o LCMS, por extensões de 10 m e por via 
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4- CARACTERIZAÇÃO DO TRECHO EXPERIMENTAL 

Com o objetivo de caracterizar e monitorizar o trecho em que foi aplicada a emulsão betuminosa rejuvenescedora 

Modimuls® ZV, foi solicitado ao LNEC o desenvolvimento de um estudo, que compreende a concretização das 

seguintes fases. Na Figura 3 apresenta-se de forma esquemática os ensaios de caracterização previstos para o 

estudo em apreço. 

- 1ª fase - Estudo da camada de desgaste do pavimento antes da aplicação da emulsão betuminosa rejuvenescedora;  

- 2ª fase - Estudo da camada de desgaste do pavimento após a aplicação da emulsão betuminosa rejuvenescedora;  

- 3ª fase - Caracterização da emulsão betuminosa rejuvenescedora; 

- 4.ª fase - Estudo do betume rejuvenescido fabricado em laboratório; 

- 5ª fase - Estudo da camada de desgaste do pavimento após a aplicação da emulsão betuminosa rejuvenescedora 

(2 anos em serviço); 

- 6ª fase - Estudo da camada de desgaste do pavimento no final do período de garantia, 5 anos em serviço após a 

aplicação da emulsão betuminosa rejuvenescedora. 

 
 

Fig.3. Estudo de caracterização da camada drenante e do betume recuperado 
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4.1 Trabalhos desenvolvidos 

No âmbito das atividades previstas nas 1ª e 2ª fases foram colhidas carotes do trecho experimental, antes e após a 

aplicação da emulsão rejuvenescedora, bem como do trecho de referência, tendo sido realizados os seguintes 

ensaios laboratoriais [3]: 

 Determinação da baridade de provetes betuminosos, de acordo com o método B da EN 12697-6:2012; 

 Determinação da baridade de provetes betuminosos, de acordo com o método C da EN 12697- 6:2012; 

 Determinação da resistência à tração indireta, de acordo com a EN 12697-23:2017; 

 Determinação da perda de massa de misturas betuminosas drenantes de acordo com a EN 12697-17:2017; 

 Determinação da baridade máxima, de acordo com a EN 12697-5: 2018 (Método A); 

 Análise granulométrica de acordo com a norma NP EN 12697-2:2015+A1:2019. 

Assim, de modo a avaliar a influência da aplicação do rejuvenescedor na resistência à compressão diametral e à 

desagregação apresentam-se nas Figuras 4 e 5 os resultados obtidos em ensaios de compressão diametral e em 

ensaio Cântabro, respetivamente. 

 

Fig.4. Comparação da compressão diametral 

 

Verifica-se que, na generalidade, houve um incremento, expresso pelo parâmetro ITS, obtido em ensaio de 

compressão diametral, nos provetes da Fase 2, em particular para os grupos B, D, E e F, quando comprados com 

os valores obtidos no grupo de referência (Grupo C). 

Quanto ao comportamento à desagregação, (Figura 5) observa-se que, para o mesmo número de voltas (60 voltas 

em ensaio Cântabro), os provetes da Fase 2 apresentam, na sua generalidade, uma perda de massa inferior à 

apresentada na Fase 1 
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Fig.5. Comparação da perda de massa 

 

Dos conjuntos de ensaios “in situ” realizados após a aplicação da emulsão rejuvenescedora, referem-se os ensaios 

de permeabilidade realizados em cada uma das secções e cujos resultados são apresentados no Quadro 2. 

  

Quadro 2. Resultados dos ensaios de permeabilidade 

 

 

Na Figura 6 apresenta-se uma comparação dos tempos de escoamento antes da aplicação da emulsão 

rejuvenescedora (Fase 1) e após a aplicação da emulsão (Fase 2), verificando-se que houve uma redução da 

permeabilidade nas zonas onde foi aplicado o rejuvenescedor. 
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Fig.6. Comparação dos tempos de escoamento 

 

Também foram realizados ensaios “in situ” para avaliação da macrotextura com o equipamento SCRIM (Sideway 

force coefficient routine investigation machine), em ambas as fases, observando-se o mesmo comportamento, antes 

e após a aplicação do rejuvenescedor (Figura 7). 

 

 

Fig.7. Comparação dos tempos de escoamento 

 

Foi também avaliada a desagregação e profundidade de textura, antes e após a aplicação do rejuvenescedor, tendo-

se observado uma redução deste parâmetro, sendo a redução maior na via esquerda do que na via direita. 
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5 RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Tendo por objetivo identificar o efeito da aplicação do rejuvenescedor Modimuls® ZV no desempenho da camada 

de desgaste drenante foi efetuada uma comparação das propriedades avaliadas na caracterização efetuada, antes 

(Fase 1) e após (Fase 2) a aplicação do rejuvenescedor, concluindo-se que: 

 Observou-se uma elevada redução da permeabilidade nas seções onde foi aplicado o rejuvenescedor, 

expressa pelo aumento significativo do tempo de escoamento e consequente redução do coeficiente de 

permeabilidade (K) enquanto que na secção de referência esta diminuiu, como seria expectável; 

 Observaram-se comportamentos similares, em termos de coeficiente de atrito e da macrotextura, nas 

avaliações efetuadas antes (em 2016) e após a aplicação do rejuvenescedor (em 2020), realizadas com o 

equipamento SCRIM; 

 Observaram-se reduções de cerca 27% (VE) e de 7% (VD), em termos da desagregação, nas avaliações 

efetuadas antes (em 2018) e após a aplicação do rejuvenescedor (em 2020), com o equipamento LCMS; 

 Observaram-se reduções de cerca 27% (VE) a 23% (VD), em termos de profundidade de textura, nas 

avaliações efetuadas antes (em 2018) e após a aplicação do rejuvenescedor (em 2020), com o 

equipamento LCMS; 

 Observou-se uma redução da porosidade da camada drenante após a aplicação do rejuvenescedor (Fase 

2); 

 Observou-se um incremento da resistência à compressão diametral expressa pelo parâmetro ITS, nos 

provetes da Fase 2; 

 Observou-se um incremento da resistência à desagregação, avaliada em laboratório pelo ensaio cântabro, 

após a aplicação do rejuvenescedor (Fase 2). 

 

6 CONCLUSÕES 

A técnica apresentada consiste no rejuvenescimento “in situ” do betume existente na mistura betuminosa drenante 

aplicada, aumentando o seu ciclo de vida. O produto utilizado é uma emulsão betuminosa rejuvenescedora de 

pavimentos drenantes, cuja função principal é devolver elasticidade ao betume contido na mistura betuminosa 

drenante, de modo a evitar a sua desagregação e sem comprometer a sua capacidade de drenagem. 

De modo a avaliar o comportamento da emulsão rejuvenescedora na mistura betuminosa drenante foi apresentada 

uma metodologia, desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em conjunto com a 

BRISA e a Latexfalt Ibéria, para a caracterização e monitorização da mistura betuminosa drenante, antes e após a 

sua aplicação. 

Com os ensaios realizados, até ao momento, conclui-se que a aplicação do rejuvenescedor Modimuls® ZV, apesar 

de ter conduzido a uma significativa redução da permeabilidade da camada de desgaste, promoveu o incremento 

da resistência à compressão diametral bem como a resistência à desagregação (avaliada em laboratório e ensaios 

realizados “in situ”), sem que se tenham observado alterações significativas das características funcionais da 

camada de desgaste, decorrentes das avaliações efetuadas com o equipamento SCRIM. Observou-se uma redução 

da profundidade de textura, com o equipamento LCMS. 
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Sendo esta solução inovadora e não invasiva, sem a utilização de fresagem ou colocação de novas camadas 

betuminosas, em que é promovido o rejuvenescimento do betume da camada betuminosa drenante, aumentando 

deste modo o seu ciclo de vida, considera-se que, com a realização de caracterizações subsequentes do 

comportamento da camada de desgaste do trecho experimental, poderá ser avaliado o desempenho do 

rejuvenescedor aplicado, ao longo do tempo. Assim, como passos seguintes refere-se a caracterização da emulsão 

betuminosa rejuvenescedora (Fase 3) e o estudo do betume rejuvenescido fabricado em laboratório (Fase 4) e a 

monitorização do pavimento ao longo do tempo de modo a avaliar a evolução das várias características avaliadas 

(Fases 5 e 6). 
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