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Sumário
Neste estudo avaliou-se o efeito do aquecimento via micro-ondas para autorregeneração de misturas betuminosas.
Produziram-se três misturas de betão betuminoso, uma de controlo, outra com fibras metálicas e, por último, uma
composta por agregados de escória siderúrgica (ASIC) e fibras metálicas. Após avaliar as diferenças do
aquecimento nas diferentes misturas betuminosas através de uma câmara termográfica, determinou-se a sua
capacidade de regeneração através de múltiplos ciclos indução-autorregeneração-fratura. Concluiu-se que a
incorporação de ASIC e fibras metálicas promove a indução térmica via radiação micro-ondas com significativa
recuperação do dano por fratura das misturas betuminosas com ASIC nos vários ciclos de ensaio.

Palavras-chave: misturas betuminosas; subprodutos industriais; agregados de escória siderúrgica; indução por
micro-ondas; autorregeneração.

1 INTRODUÇÃO
Embora a população possa acreditar que as infraestruturas rodoviárias têm uma durabilidade elevada, ou até
mesmo que duram para sempre, essa não é de todo a realidade. O crescimento da população originou um aumento
significativo do tráfego e das cargas dos veículos pesados que solicitam os pavimentos. Assim, o serviço exigido
a estas infraestruturas é cada vez maior, bem como a necessidade da sua reabilitação, conservação e monotorização.
Para mitigar os efeitos e os custos associados a essas intervenções, é necessário desenvolver infraestruturas mais
duráveis com materiais de elevada qualidade, e recentemente tem-se estudado processos para promover ou
aumentar a sua capacidade de autorregeneração.
Embora os pavimentos betuminosos tenham muitas vantagens (por exemplo, custo, redução de ruído, condução
confortável), o betão betuminoso sofre uma degradação funcional e estrutural após alguns anos de serviço,
principalmente devido ao tráfego e às condições meteorológicas. À medida que o ligante envelhece, torna-se mais
frágil, levando inicialmente ao aparecimento de microfendas que evoluem para macrofendas, o que leva a falhas
no desempenho do pavimento, tanto do ponto de vista estrutural como funcional [1].
Nos últimos anos, os processos de autorregeneração têm sido expandidos da química à engenharia. Este fenómeno
tem características múltiplas e únicas que fazem dele uma abordagem promissora para aumentar a durabilidade
dos pavimentos betuminosos através da regeneração de microfendas e da recuperação do desempenho inicial sem
destruir o pavimento original [2]. Além disso, em comparação com as técnicas convencionais de reabilitação, os
métodos de autorregeneração reduzem os custos de manutenção do pavimento, as emissões de CO2 para a
atmosfera e os problemas de segurança rodoviária [3].
O betume é um fluido viscoelástico que exibe o comportamento de um material autorregenerativo. Portanto, o
betume pode fechar microfendas e recuperar a sua resistência inicial. No entanto, este mecanismo ainda não é
totalmente compreendido. O desenvolvimento da capacidade autorregenerativa do betão betuminoso é uma
excelente inovação tecnológica, aproveitando a capacidade que este tem de se regenerar automaticamente ou por
via artificial quando sofre danos mecânicos [4, 5]. Porém, o efeito automático acaba por ser ineficiente e não é
possível controlá-lo, pois a autorregeneração à temperatura ambiente tanto pode ocorrer num intervalo de horas
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como de dias, e a influência do tráfego também é prejudicial [6]. Recentemente tem-se apostado em novas
tecnologias que permitam melhorar a eficiência da autorregeneração através estímulos externos [7, 8]. Por
exemplo, adicionam-se fibras metálicas às misturas para aumentar a condutibilidade e assim a mistura torna-se
suscetível ao aquecimento por indução eletromagnética ou por radiações micro-ondas [9-13]. Com o aumento da
temperatura das misturas betuminosas por indução, o ligante funde e preenche as micro fendas existentes por
capilaridade, fazendo regredir o fendilhamento ou a evolução da fratura e contribuindo para o seu processo de
autorregeneração [5].
No seguimento da mesma linha de investigação, mas tendo como objetivo a descoberta de novos métodos de
reparação de misturas betuminosas, no presente estudo procurou-se desenvolver misturas betuminosas com
propriedades de reparação melhoradas e que incorporem agregados de escória siderúrgica e fibras metálicas. Para
atingir essa meta, avaliou-se se os subprodutos industriais incorporados podem potenciar o aumento da capacidade
de autorregeneração do betão betuminoso quando este é induzido por um equipamento de aquecimento por
radiação de micro-ondas, ao permitir aumentar a taxa de transferência energética para a mistura betuminosa.
Com este tipo de novas soluções tecnológicas procura-se otimizar o período de vida das misturas betuminosas,
reduzindo assim o número de intervenções a serem efetuadas ao longo do tempo e contribuindo paralelamente para
um desenvolvimento mais sustentável e com um menor impacte ambiental.

2 MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS
2.1

Materiais

Os materiais utilizados neste estudo foram agregados siderúrgicos inertes para construção (ASIC) (Fig. 1a),
resultantes do tratamento da escória siderúrgica, agregados naturais graníticos (ANG) (Fig.1b), filer calcário (FC)
(Fig. 1c), betume de classe de penetração 35/50 e fibras metálicas (Fig. 1d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig.1. Materiais utilizados neste estudo: (a) ASIC (10/14), (b) agregados naturais graníticos (6/14), (c) filer
calcário e (d) fibras metálicas

2.2

Caraterização dos agregados e do betume

Neste estudo utilizaram-se os agregados naturais e os agregados de origem siderúrgica do mesmo lote do estudo
prévio realizado por Moura et al. [14]. Nesse estudo procedeu-se a diversos ensaios de caraterização dos agregados,
determinação da massa volúmica e absorção de água, resistência ao desgaste por atrito através do coeficiente de
micro-Deval, resistência ao polimento dos agregados e determinação da afinidade entre betume e os agregados.
Com esse estudo pode-se constatar que os agregados de origem siderúrgica revelam um excelente potencial para
serem incorporados em misturas betuminosas, devido à excelente resistência ao desgaste e ao polimento e à boa
afinidade com o betume [14].
A distribuição granulométrica das diferentes frações dos agregados, tanto para os agregados de origem siderúrgica
(ASIC 0/10 e ASIC 10/14) como para os agregados naturais (ANG 0/4, ANG 4/6 e ANG 6/14), foi determinado
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utilizando a norma EN 933-1. Esses resultados foram essenciais para auxiliar a formulação de misturas
betuminosas que cumpram as especificações portuguesas [15].
O betume utilizado neste estudo foi caraterizado através do ensaio de penetração a 25 °C (EN 1426) e pelo ensaio
de determinação do ponto de amolecimento utilizando o método de anel e bola (EN 1427).

2.3

Estudo de formulação, de produção e análise das misturas betuminosas

Para avaliar a influência da composição no comportamento mecânico e na autorregeneração foram produzidas as
seguintes três misturas betuminosas do tipo AC 14 surf 35/50:
i)

mistura convencional com agregados naturais (denominada de Mistura A);

ii)

mistura com agregados naturais e com fibras metálicas (denominada de Mistura B);

iii)

mistura composta por agregados siderúrgicos e com fibras metálicas (denominada de Mistura C).

As misturas betuminosas a estudar foram inicialmente concebidas com base na densidade e análise granulométrica
das várias frações de agregados, ajustando as curvas de granulométricas final entre os limites de classificação
especificados [15]. A mistura C incorporou cerca de 50% de agregados siderúrgicos, enquanto que a mistura A e
a mistura B apenas incorporaram agregados naturais de origem granítica.
Relativamente à definição da percentagem e geometria das fibras metálicas a incorporar nas misturas B e C,
definiu-se um valor único para ambas. Tendo por base diversos estudos científicos analisados [16-18], definiu-se
uma percentagem de 7% da massa de betume (cerca de 0,35% da massa total da mistura após normalização das
densidades) para ambas as misturas betuminosas com fibras metálicas, com um comprimento das fibras entre 8 mm
e 10 mm e com diâmetro situado entre 0,04 mm e 0,06 mm.
Neste estudo, para reduzir o número de variáveis independentes em análise, todas as misturas foram produzidas
com uma percentagem de 5% de betume sob a massa da mistura, valor normalmente utilizado neste tipo de misturas
betuminosas com agregados naturais, e que foi normalizado com base na densidade da mistura com ASIC.
Para as misturas A, B e C, aqueceram-se os agregados a 170 °C e o betume 35/50 a 165 °C, de forma a garantir
uma temperatura de mistura a rondar os 165 °C, conforme as especificações da norma EN 12697-35. Os materiais
de cada mistura foram misturados num misturador especifico, aproximadamente durante 2 minutos e até que os
agregados estivessem totalmente cobertos por betume. Nas misturas B e C, as fibras metálicas também foram
adicionadas ao equipamento misturador, e foram colocadas de forma gradual durante o tempo de total de mistura,
de modo a que as fibras ficassem melhor distribuídas na amassadura.
Após a produção das misturas betuminosas, seguiu-se a sua compactação. Produziram-se nove provetes cilíndricos
para cada mistura, onde cada provete de Marshall foi compactado com 75 pancadas em cada face por um
compactador de impacto, segundo a norma EN 12697-30, a uma temperatura a rondar os 135-140 °C. Os provetes
cilíndricos produzidos tinham um diâmetro 101 mm e uma altura aproximada de 60 mm (Fig. 2).

Fig. 2. Provetes cilíndricos da mistura A
Em seguida, de modo a quantificar o volume de vazios dos provetes de cada mistura betuminosa, procedeu-se à
determinação da baridade aparente (BA) dos mesmos segundo o método B da norma EN 12697-6 e à determinação
da baridade máxima teórica (BMT) segundo o método A da norma EN 12697-5. Os valores do volume de vazios
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são fundamentais durante a fase inicial de produção das misturas betuminosas e devem situar-se entre os valores
limite especificados em Portugal [15].

2.4

Aquecimento via radiação micro-ondas das misturas betuminosas

Dois provetes cilíndricos produzidos de cada mistura foram destinados a um estudo prévio de avaliação do
comportamento térmico e do comportamento geométrico da mistura em função da potência adotada no
micro-ondas e do tempo de aquecimento. Pela a análise de diversos estudos científicos, verifica-se que os
procedimentos de aquecimento de misturas betuminosas via radiação micro-ondas são distintos, dado que o tempo
de indução ideal para promover a autorregeneração varia em função do tipo de equipamento, da geometria do
provete, do tipo de mistura betuminosa e do tempo de indução [16, 18].
Desse modo, neste estudo realizou-se um estudo prévio da evolução da temperatura dos provetes em função de
diferentes níveis de potência instalados (540 W, 720 W e 900 W), durante um período total de 160 segundos, com
medições de temperatura parciais, com uma câmara termográfica, a cada 20 segundos. Na Fig. 3 apresentam-se as
etapas de medição da temperatura superficial do provete. É importante salientar que antes dos provetes serem
ensaiados foram colocados numa câmara térmica a 20 °C para uniformizar as condições iniciais de ensaio, e que
se utilizou um prato giratório no micro-ondas de forma que o aquecimento fosse mais uniforme.

(a)

(b)

(c)

Fig. 3. Etapas da medição da temperatura superficial do provete: (a) Colocação da câmara termográfica
num suporte fixo; (b) Colocação do provete no micro-ondas; (c) Temperatura superficial do provete

2.5

Ensaios de caraterização mecânica e de verificação do efeito do autorregeneração nas
misturas betuminosas

A caraterização mecânica é um ponto importante de análise do desempenho das misturas betuminosas. Esta análise
teve uma importância dupla neste trabalho, pois além de se analisar as diferenças da resistência entre as três
misturas, permitiu também calcular o índice de regeneração das mesmas derivado do processo de indução térmica
aplicado a alguns provetes.
Para se proceder à caraterização mecânica das misturas, realizou-se um ensaio de fratura ou rotura por flexão em
três pontos em provetes semicirculares, segundo a norma EN 12697-44. Neste ensaio procurou-se comparar o
comportamento das três misturas betuminosas, avaliando a carga máxima e o deslocamento máximo na fratura de
cada provete. O ensaio foi realizado num equipamento de estrutura universal de carga da marca Matest Unitronic,
numa configuração de ensaio de flexão com dois pontos de apoio, espaçados entre si de 8 cm, e um ponto de
aplicação de carga na zona intermédia do provete (Fig. 4). A velocidade de aplicação da carga nos provetes foi de
0,5 mm/min. O ensaio foi realizado à temperatura ambiente, pois o equipamento não tinha controlo de temperatura.
No entanto, de modo a que a fratura do provete fosse frágil e a fenda criada fosse bem definida, colocaram-se
todos os provetes numa câmara térmica a -20 °C (temperatura de ensaio), realizando-se os ensaios imediatamente
após retirar os provetes da câmara. Salienta-se que nos provetes semicirculares fez-se um entalhe (1 cm) para
controlar o início e a progressão da fenda resultante do ensaio de fratura.
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Fig. 4. Provete semicircular no equipamento de ensaio de rotura por flexão em 3 pontos
O principal objetivo deste ensaio foi determinar a capacidade de recuperação da resistência das misturas por
indução após rotura completa dos provetes. A determinação da recuperação da resistência foi calculada através do
nível de regeneração (NR) em cada provete, de acordo com a Equação 1. Esse nível é calculado utilizando a razão
entre a carga de pico atingida pela amostra antes do primeiro ciclo de autorregeneração (Finitial) e a carga de pico
atingida pela mesma amostra após cada ciclo do processo de autorregeneração (Ffinal).
𝑁𝑅 =

(1)

O procedimento adotado para calcular o nível de regeneração das misturas betuminosas através de ciclos de ensaios
de caraterização mecânica e de ensaios de aquecimento via radiação micro-ondas teve os seguintes passos:
1. Colocação dos provetes semicirculares numa câmara térmica a uma temperatura de -20 °C durante um
período de 24 horas;
2. Realização do ensaio de fratura a uma velocidade de 0,5 mm/min;
3. Colocação dos provetes fraturados numa câmara térmica ventilada a uma temperatura de 20 °C durante
um período de 3 horas de modo a evaporar a água existente na fenda;
4. Realização do ensaio de indução durante 80 segundos a uma potência de 900 W;
5. Após o ensaio de indução, pousar os provetes num local à temperatura ambiente durante 2 horas e depois
repetir os procedimentos de 1 a 5 durante três ciclos.
Por último, após a conclusão dos três ciclos de ensaios, obtiveram-se os dados necessários para analisar a forma
como cada mistura betuminosa foi influenciada pelo processo de autorregeneração dos provetes, através do cálculo
do quociente entre a força resistente máxima final e a força resistente máxima inicial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1

Caraterização dos agregados e do betume

É essencial conhecer a distribuição granulométrica das várias frações dos agregados, neste caso, dos agregados
naturais graníticos e dos agregados de escória de origem siderúrgica, de modo a formular as misturas betuminosas
estudadas neste trabalho. Os resultados deste ensaio são as curvas granulométricas (Fig. 5) e mostram que os
agregados siderúrgicos têm menos finos comparativamente com os agregados naturais. Neste trabalho, e para
formulação das misturas betuminosas, considerou-se os valores de densidade determinados para os mesmos
materiais no trabalho de Moura et al. [14], que foram de 2,65 g/cm3 para os agregados naturais graníticos (ANG)
e filer calcário (FC) e 3,25 g/cm3 para o ASIC .
Neste trabalho foi utilizado um betume de classe 35/50 porque é o mais utilizado no país. O betume tem um valor
de penetração de 45 décimos de milímetro e um ponto de amolecimento de 51,2 °C, em conformidade com os
limites estabelecidos pela norma EN 12591 para a classificação atribuída.
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Fig. 5. Curvas granulométricas das diferentes frações dos agregados

3.2

Formulação, produção e análise das misturas betuminosas

Neste estudo de regeneração foram produzidas três misturas betuminosas: Mistura A (MA), Mistura B (MB) e
Mistura C (MC). O Quadro 1 apresenta as composições dessas misturas por fração dos agregados das respetivas
misturas (definidas de forma dimensional). Os valores correspondes em massa (utilizados para a produção das
misturas) foram determinados em função da densidade de cada agregado. Com base no estudo granulométrico dos
agregados determinou-se a respetiva composição granulométrica de cada mistura betuminosa. É importante realçar
que a percentagem das fibras a adicionar era muito baixa que por isso as mesmas não foram consideradas nos
ajustes granulométricos. A percentagem de betume das misturas com agregados naturais (A e B) foi 5,0% da massa
da mistura, enquanto a mistura C utilizou uma percentagem de betume equivalente de 4,5%, pois este valor foi
normalizado em função da maior densidade dos agregados siderúrgicos em relação aos agregados graníticos.
As características volumétricas das misturas de betão betuminoso foram obtidas utilizando a baridade máxima
teórica (BMT) e a baridade aparente (BA), o que permitiu o cálculo do volume de vazios (Vv) de cada provete. Os
resultados desta caracterização são apresentados no Quadro 2, que apresenta os valores médios de cada mistura
betuminosa. Pela análise desses resultados, na mistura C esperava-se valores de porosidade mais elevados por
comparação com o estudo de Moura et al. [14] para uma mistura semelhante com 50% de ASIC. Apesar de não
ser um dos objetivos principais deste estudo, a composição da mistura C conseguiu ter uma boa trabalhabilidade
e pode ser integrada em trabalhos futuros com agregados de escória de origem siderúrgica.
Quadro 1. Composição das diferentes misturas betuminosas avaliadas neste estudo
Fração
Mistura A
Mistura B
Mistura C

ANG
0/4
40%
40%
27%

ANG
4/6
14%
14%

ANG
6/14
42%
42%
17%

ASIC
0/10
--36%

ASIC
10/14
--14%

Filer
calcário
4%
4%
6%

Fibras metálicas
-7 % (massa do betume)
7 % (massa do betume)

Quadro 2. Caraterização volumétrica das misturas betuminosas
Mistura
A
B
C

BMT (kg/m3)
2484
2481
2830

BA (kg/m3)
2415
2410
2753

Vv (%)
2,8
2,9
2,7
6
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No presente trabalho, inicialmente fez-se um estudo sobre a influência do tipo de mistura betuminosa quando são
submetidas a um aquecimento via radiação micro-ondas. Avaliou-se a evolução da temperatura de dois provetes
cilíndricos ao longo de 160 segundos com diferentes potências do micro-ondas (540 W, 720 W e 900 W), de modo
a encontrar diferenças da velocidade de aquecimento entre as três misturas produzidas. Os ensaios decorreram de
acordo com os procedimentos e técnicas referidos na Secção 2.4 do presente trabalho. Na Fig. 6 apresentam-se os
valores da temperatura superficial média dos provetes 1 e 2 das misturas betuminosas em estudo (MA, MB e MC),
em função dos diferentes níveis de potência utilizados.
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Fig. 6. Evolução da temperatura superficial para uma potência de (a) 540 W; (b) 720 W; (c) 900 W
Com a análise destes resultados comprova-se que os provetes MB1 e MB2, da mistura B, para o mesmo intervalo
de tempo de indução, apresentam temperaturas mais altas comparativamente com os da mistura A (MA1 e MA2).
No entanto, o maior destaque recai nos provetes MC1 e MC2, da mistura C, onde as temperaturas são quase sempre
as mais altas, principalmente para maiores tempos de indução (140 e 160 segundos). Nestes ensaios conseguiu-se
constatar que o ASIC e as fibras metálicas têm a capacidade de potenciar uma maior rapidez de aquecimento no
processo de indução via micro-ondas. No entanto, é importante referir que quando se atinge temperaturas de
indução muito altas (acima de 100 °C), acelera-se o envelhecimento do betume que, por conseguinte, fica mais
rígido e a sua resistência à fadiga e à fratura tende a diminuir. Relativamente aos diferentes níveis de potência
utilizados, as diferenças não foram tão significativas como se esperava, o que pode ter a ver com o próprio
equipamento. No entanto, constatou-se que para a potência de 900 W a evolução da temperatura para todas as
misturas ocorreu de uma forma mais linear e uniforme, e por isso definiu-se sempre a potência de 900 W para os
restantes ensaios de aquecimento via radiação micro-ondas realizados neste estudo.

3.4

Caraterização mecânica e verificação da autorregeneração nas misturas betuminosas

Neste estudo realizou-se um ensaio de rotura por flexão em três pontos (Fig. 7), denominado de Semi-Circular
Bending Test (SCB), para avaliar a resistência das diferentes misturas betuminosas à fratura e a capacidade de
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recuperação dessa resistência após ter ocorrido a fratura total do material. De salientar que a ocorrência destas
macrofendas pode dificultar a ação da autorregeneração por comparação com processos que apenas originam
microfendas, mas era este o objetivo neste trabalho. Neste ensaio experimental foram utilizados 36 provetes
semicirculares (doze de cada mistura) em quatro ensaios de fratura e em três ensaios de aquecimento via radiação
micro-ondas. Definiu-se um tempo de aquecimento de 80 segundos e utilizou-se um elástico a envolver os provetes
de modo a facilitar união das faces fraturadas dos provetes semicirculares durante a regeneração.

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. Provete da Mistura A (a) antes do ensaio; (b) fenda do provete; (c) depois da autorregeneração
Após a recolha e a organização dos dados obtidos do ensaio de rotura (força e deslocamento), analisaram-se os
valores mais importantes para cada provete, a força máxima e a deformação de pico. Apesar de se terem traçado
gráficos da força vs. deslocamento para todos os provetes ensaiados, na Fig. 8 apresentam-se apenas exemplos de
provetes representativos de cada mistura betuminosa em estudo. Em relação ao nível de regeneração (NR), este
foi calculado pelo quociente entre a força máxima resistente da amostra depois de ser induzida e a máxima força
resistente no primeiro ensaio (mistura intacta). Os valores médios do nível de regeneração obtidos são apresentados
na Fig. 9 com o respetivo desvio padrão.
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Fig. 8. Evolução da força com o deslocamento nos quatro ensaios de fratura: (a) MA3; (b) MB3; (c) MC6
Pela análise dos resultados é importante referir que os provetes semicirculares no ensaio de rotura apresentaram
um comportamento frágil, conforme se esperava, devido à temperatura muito baixa de ensaio (-20 °C). Com base
nos dados obtidos é notório que o dano induzido pelo ensaio de fratura foi recuperado de forma bem mais
significativa na mistura C. Além da força resistente máxima da mistura no 2º, 3º e 4º ensaio recuperar cerca de
40% da força resistente máxima inicial, também se percebe que existe um incremento do deslocamento de pico
desta mistura. As outras misturas (A e B) apresentam baixos níveis de regeneração após o primeiro ensaio realizado
às misturas betuminosas intactas, como é possível confirmar nos resultados do nível de regeneração (NR)
apresentados na Fig. 9.
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Fig. 9. Nível de regeneração (NR) dos provetes semicirculares nos quatro ensaios realizados (1º ensaio
antes da indução; 2º a 4º ensaios após 1º a 3º ciclo de indução)
Por último, constatou-se que a mistura betuminosa com agregado siderúrgico (mistura C) foi a que atingiu valores
mais altos de temperatura de indução. Em ensaios futuros a definição do tempo de indução deve ser feita em função
da temperatura que se pretende atingir, pois esse fator pode influenciar os resultados obtidos.

4 CONCLUSÕES
O objetivo principal trabalho consistiu no estudo da influência da aplicação de subprodutos industriais (escória
siderúrgica) e fibras metálicas em misturas de betão betuminoso, de maneira a que estes funcionem como
elementos potenciadores de soluções de reparação de pavimentos rodoviários. Com base nos resultados obtidos
neste estudo cientifico é possível concluir que os objetivos inicialmente definidos foram atingidos com sucesso.
Em seguida, apresentam-se sumarizadas as principais conclusões deste estudo:







A definição da percentagem adotada de fibras metálicas (7% da massa de betume) foi adequada, pois não
existiram degradações visíveis dos provetes (oxidações ou crostas). Porém, o tipo de fibra e a sua
geometria deve ser alterado, para melhorar a dispersão das fibras e a capacidade de regeneração.
Os agregados siderúrgicos e as fibras metálicas foram elementos potenciadores do aquecimento das
misturas betuminosas via radiação micro-ondas.
Os resultados da capacidade recuperação de resistência das misturas através de ciclos compostos por
ensaios de caraterização mecânica e por ensaios de aquecimento por radiação micro-ondas foram
satisfatórios dado que se verificou sempre recuperação do dano total dos provetes.
Apesar do ensaio de rotura por flexão em três pontos em provetes semicirculares ser um método de fratura,
os resultados de recuperação da resistência dos provetes foram visíveis em todas as misturas. Todavia, só
os resultados da mistura C apresentaram índices de autorregeneração mais altos, cerca de 40%, ao passo
que nas restantes misturas os valores rondaram uma recuperação de 10%.

Em suma, este estudo veio complementar o conhecimento sobre o processo de regeneração em misturas
betuminosas com um método de aquecimento por radiação micro-ondas, e concluiu-se que a incorporação de
subprodutos industriais (escória de aço) e de fibras metálicas aumenta o ritmo a que este fenómeno ocorre. De
futuro devem-se produzir misturas com diferentes fibras metálicas (tipo, geometria e percentagens) e com outras
composições que possam melhorar a eficiência da regeneração. Além disso, dever-se-á fazer estudos da análise de
tomografia computorizada para verificar se a dispersão espacial das fibras pelas misturas foi eficaz.
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