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Estudo de misturas betuminosas recicladas com incorporação de resíduos 
plásticos  

RESUMO 

Este trabalho teve como principal objetivo estudar misturas betuminosas que incorporem uma 
percentagem significativa de resíduos de pavimentos rodoviários e de resíduos urbanos, sem 
prejudicar o desempenho das mesmas. Quanto aos resíduos urbanos a serem introduzidos, 
foram selecionados dois: um óleo usado de motor e um resíduo polimérico, sendo ambos 
usados para modificar o ligante final das misturas.  

A utilização de elevadas taxas de reciclagem em misturas betuminosas produzidas a quente 
pode ter implicações no rendimento das centrais de produção. Assim, com o presente estudo 
também se pretendeu analisar diferentes possibilidades de melhorar o rendimento da produção 
das misturas recicladas, através de processos de desagregação e separação do material fresado 
e a sua incorporação na mistura. 

As misturas foram estudadas relativamente às propriedades do ligante final, após a 
modificação com os dois aditivos reciclados, para se estabelecer a sua percentagem ótima, 
bem como relativamente ao seu desempenho. Na modificação do betume, o óleo usado de 
motor (OUM) serviu de rejuvenescedor do betume presente no material fresado, enquanto o 
resíduo de polietileno de alta densidade (PEAD) serviu para melhorar algumas propriedades 
do ligante final, permitindo aumentar a quantidade de resíduos a serem incorporados e reduzir 
a quantidade de betume novo, o que pode ser considerado como um contributo significativo 
para o desenvolvimento sustentável. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, foi possível concluir que as misturas 
recicladas em estudo, produzidas com os aditivos reciclados, têm um desempenho em geral 
idêntico ao das misturas convencionais, aumentando inclusive a resistência à deformação 
permanente. No entanto, aparentemente ocorreram ligeiros problemas de desagregação ou 
exsudação, pelo que deve ser feito um estudo mais aprofundado da constituição das misturas 
com aditivos para otimizar o seu desempenho. 

Palavras-Chave: 

Reciclagem de misturas betuminosas 
Mistura betuminosa recuperada 

Rejuvenescedor 
Modificação de betumes 

Desempenho das misturas betuminosas 
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Study of asphalt recycled mixtures incorporating plastic wastes  

ABSTRACT 

This work aimed at studying asphalt mixtures incorporating a significant amount of waste 

materials from road pavements and from other industries, without compromising their 

performance. Two waste materials were selected to be incorporated in the mixtures: a used 

motor oil and a polymeric waste, both used to modify the final binder of the mixture. 

The use of high hot mix asphalt recycling rates may have implications for the productivity of 

asphalt plants. Thus, the present study also aimed at examining different possibilities to 

improve the productivity of the recycled mixtures through a process of disintegration and 

separation of the milled material and its incorporation into the mixture.  

The mixtures were analysed in terms of their performance as well as of the final binder 

properties, after modification with two recycled additives, to establish their optimum content. 

In the bitumen modification, the used motor oil (UMO) was utilized as a rejuvenator of the 

bitumen present in the reclaimed asphalt pavement material, while the waste high density 

polyethylene (HDPE) was used to improve some final properties of the binder, allowing an 

increased amount of waste to be incorporated in the mixture, reducing the amount of new 

bitumen needed, which can be seen as a significant contribution to the sustainable 

development. 

Based on the results obtained in this study, it was possible to conclude that the recycled 

mixtures under study, produced with recycled additives, have a performance generally similar 

to the conventional mixtures, even improving the rutting resistance. However, minor 

problems of disaggregation or bitumen bleeding have apparently occurred, and thus further 

studies of composition of the mixtures incorporating these additives are necessary to optimize 

their performance. 

Key Words: 

Asphalt recycling 

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) 

Rejuvenator 

Bitumen modification 

Asphalt mixtures performance 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Enquadramento do trabalho 

A temática da reciclagem está cada vez mais em voga. De facto, a preocupação em manter os 

recursos existentes durante mais algumas gerações tem feito com que a questão da reciclagem 

e da sustentabilidade seja crucial para a sociedade. No que diz respeito aos pavimentos 

rodoviários, principal temática desta dissertação, os custos dos materiais utilizados tornam 

ainda mais impreterível a questão da reciclagem. De facto, o betume, que é utilizado como 

ligante nas misturas betuminosas aplicadas de forma generalizada nos pavimentos rodoviários 

em Portugal, é um derivado do petróleo, tendo-se verificado nos últimos anos um 

significativo aumento do seu custo. Já no que concerne aos agregados, apesar do seu custo ser 

inferior, a constante necessidade de usar este material e a consequente necessidade de criação 

de pedreiras têm vindo a esgotar o espaço disponível para as pedreiras, bem como os recursos 

naturais existentes. 

Analisando um pouco a situação dos pavimentos em Portugal e tendo em conta que grande 

parte dos pavimentos foi construída aquando do Plano Rodoviário 2000 em 1998 (Branco et 

al., 2005), a necessidade de intervenção nos mesmos é cada vez mais imediata. Desta 

necessidade de intervenção surgem outras questões, como sendo o que fazer com o pavimento 

deteriorado. Quando a solução passa pela remoção do material degradado, existem duas 

formas distintas de agir, a primeira passa pela simples colocação do material fresado em 

aterro e a segunda pela reutilização deste material fresado em novas misturas, fazendo assim 

com que a carga ambiental deste seja inferior à causada pela primeira solução. Sendo assim e, 

de modo a impulsionar a reutilização de pavimentos degradados, é necessário aperfeiçoar as 

técnicas de incorporação de material fresado nas novas misturas tendo em vista a 

incorporação da maior percentagem possível de material reutilizado bem como a diminuição 

dos custos associados a esse processo.   

De modo a melhorar as características do betume presente no material fresado, que na maioria 

das situações se encontra envelhecido, optou-se pelo uso de um rejuvenescedor, o qual 

permitirá amolecer o betume e consequentemente devolver-lhe alguma flexibilidade. Deste 

modo, procurou utilizar-se um aditivo que cumprisse esse objetivo mas que ao mesmo tempo 

fosse considerado um resíduo ou subproduto de outras indústrias, de modo a contribuir para a 
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redução do custo de produção das misturas betuminosas e para a redução do impacte 

ambiental desse mesmo resíduo. Assim, optou-se por adicionar óleo usado de motor como um 

rejuvenescedor durante este trabalho, que é igualmente um derivado do petróleo e um material 

com um fim pouco nobre. 

Na indústria da pavimentação têm sido utilizados outro tipo de aditivos com o objetivo de 

melhorar o desempenho das misturas betuminosas, nomeadamente, a introdução de polímeros 

nos ligantes. Nesse sentido, neste trabalho procurou utilizar-se um resíduo polimérico que 

pudesse atuar como modificador de betume e contribuir para a melhoria do desempenho de 

misturas betuminosas recicladas, cujo ligante nem sempre possui as características adequadas 

para garantir um período de vida longo. No que diz respeito aos resíduos plásticos e, sendo 

estes representativos de uma grande percentagem dos resíduos sólidos urbanos, cuja taxa de 

reciclagem é ainda muito reduzida em Portugal (PlasticsEurope, 2010), a sua incorporação em 

novas misturas betuminosas poderá ser uma forma de diminuir a percentagem de resíduos não 

tratados. 

 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo desta Dissertação de Mestrado é o estudo de misturas asfálticas com 

incorporação de material reciclado. Nesse sentido, pretende-se estudar o comportamento de 

misturas asfálticas com incorporação de material proveniente da fresagem de pavimentos 

antigos, de um rejuvenescedor (neste caso óleo usado de motor), e de um aditivo polimérico 

(neste caso, Polietileno de Alta Densidade – PEAD reciclado), de modo a obter uma mistura 

com elevada taxa de reciclagem, que apresente um comportamento idêntico ou melhor do que 

o de uma mistura convencional. 

Além do objetivo principal existe um objetivo secundário que passa pela avaliação da 

influência que a incorporação da mistura betuminosa recuperada (MBR), vulgarmente 

designada de material fresado, e a forma como esta é introduzida nas características da 

mistura final. Para este objetivo, cuja conclusão é necessária para o restante estudo, serão 

produzidas três misturas com a mesma formulação, onde se altera o processo de separação 

entre material fino e grosso presente na MBR. Na primeira, a separação do fresado em frações 

é precedida de um processo de desagregação mecânica. Na segunda é apenas feita a separação 
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entre frações num peneiro de determinada dimensão e na última mistura o material fresado 

não sofre qualquer tipo de separação. 

Para atingir o principal objetivo desta dissertação, será necessário proceder à comparação das 

propriedades físicas e mecânicas das misturas asfálticas com incorporação de material 

reciclado, tendo como base de comparação uma mistura convencional. A primeira mistura a 

estudar incorporará material novo, material fresado de um pavimento antigo, e ainda um 

rejuvenescedor (óleo usado de motor), técnica já estudada por outros investigadores aquando 

da reciclagem de misturas betuminosas (Shen et al., 2007, Silva et al., 2012). Para a última 

mistura, o betume usado será aditivado com o óleo usado e com polietileno de alta densidade 

(PEAD).   

Relativamente à incorporação de PEAD, e sabendo que se trata de um material termoplástico 

produzido a partir do petróleo (Kumar et al., 2011), que se funde a altas temperaturas, a sua 

incorporação torna-se mais fácil, alterando as características do betume.      

 

1.3. Organização da dissertação 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos distintos incluindo o capítulo atual 

que serve de introdução à dissertação. 

No Capítulo 2, primeiramente é apresentada uma visão sobre a reciclagem, a sua importância 

e como esta é realizada. No caso da reciclagem de pavimentos, é feita uma descrição sumária 

das diversas técnicas existentes bem como das principais vantagens. A reciclagem é abordada 

relativamente aos outros materiais que serão utilizados na mistura final. Ainda neste capítulo 

é realizada uma análise sobre o que tem vindo a ser investigado na área de atuação abordada 

neste trabalho. 

No terceiro capítulo, como o próprio nome indica, é realizada uma breve descrição dos 

materiais a serem incorporados nas misturas, bem como dos métodos utilizados nas diversas 

fases do trabalho. Relativamente aos métodos, estes abordam não só os métodos de ensaio 

como os métodos de produção das misturas a analisar.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos, sendo separado pelas diversas etapas, 

começando pela análise do material fresado, seguida da formulação da mistura e o estudo do 

processo de fabrico. Seguidamente são apresentados os dados relativos às percentagens de 
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aditivos que devem ser incluídos no betume, e por último é realizada a análise do 

comportamento das misturas estudadas. 

No quinto e último capítulo, apresentam-se as considerações finais bem como trabalhos 

futuros que poderão ser desenvolvidos no domínio de investigação desta dissertação.
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2. RECICLAGEM DE MATERIAIS A INCORPORAR EM MISTURAS 

BETUMINOSAS 
 

2.1. Importância da reciclagem de materiais 

Quando se aborda a reciclagem, fala-se essencialmente no tratamento dos resíduos ou 

matérias usadas, de modo a que estas possam ser reutilizadas, sendo que estas matérias 

usadas, podem variar imenso quanto à sua origem e finalidade, podendo ir desde o simples 

lixo doméstico, até aos materiais originados pela demolição de uma construção.  

Sem fazer qualquer tipo de distinção acerca dos materiais a reciclar, é possível apontar alguns 

benefícios conseguidos através da reciclagem. Segundo a EPA (2012), nos Estados Unidos, a 

reciclagem tem vindo não só a ter benefícios quanto ao ambiente, mas também para a 

sociedade em geral, uma vez que tem permitido manter e criar novos postos de trabalho. Além 

desta questão mais social, a reciclagem reduz a necessidade de colocação de material em 

aterro, ou incineração do mesmo, reduz igualmente a necessidade de produção de novos 

materiais, o que origina uma poupança de energia no tratamento inicial das matérias-primas, 

bem como uma redução de emissões no mesmo. Quanto às matérias-primas, existe ainda a 

vantagem de não ser necessário recorrer a matérias-primas novas, mantendo os recursos por 

mais tempo e garantido assim mais recursos naturais para as gerações futuras.  

Na atualidade existem vários estudos que têm em conta as diversas formas de tratamento dos 

resíduos, urbanos e não urbanos. Neste sentido, têm sido feitos estudos em que se comparam 

várias técnicas de reciclagem enquanto outros compararam simplesmente a incineração com a 

reciclagem desses materiais. No caso do lixo municipal, isto é lixo gerado em aglomerados 

urbanos, quando se estuda a possibilidade de reciclar as matérias destes originários existe a 

necessidade de separar em vários tipos de materiais, como sendo o papel, o vidro, o plástico e 

os metais. No entanto, quando se tenta reciclar ou reutilizar estes materiais é necessário ter em 

atenção qual o melhor fim a dar a cada tipo de matéria. De facto e assumindo apenas o lado 

ecológico, a incineração será sempre a pior opção, mas quando se trata de analisar o nível 

económico, esta pode por vezes ser favorável, sendo por isso necessário analisar 

particularmente cada tipo de material e perceber quais os custos e os benefícios associados a 

cada uma das atividades (Merrild et al., 2012).  
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De referir no entanto, que nesta última questão, a incineração poderá ser mais vantajosa desde 

de que haja um aproveitamento energético de modo a que ao incinerar, o calor que é libertado 

sirva para produção de energia.  

Com a crescente consciencialização por parte das autoridades, e de modo a consciencializar a 

população em geral têm vindo a ser lançadas normas e leis que responsabilizam não só quem 

consome mas também quem produz e põe no mercado este tipo de bens (Hage et al., 2009, 

Spengler et al., 1997).   

 

2.2. Reciclagem de pavimentos rodoviários 

Na atualidade e, com a preocupação constante em evoluir no sentido da sustentabilidade das 

infraestruturas de transporte, têm surgido vários estudos no âmbito das técnicas de reciclagem 

de pavimentos rodoviários (AIPCR, 2003, EAPA, 2007, INIR, 2011). De modo a ser possível 

distinguir as diversas técnicas existentes atualmente, podem ser considerados os parâmetros 

presentes no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Parâmetros de distinção das técnicas de reciclagem (adaptado de Fonseca 

(2004))  

Tipos de reciclagem 

1) Local de produção da mistura a) “In Situ”  
b) Em central 

2) Temperatura a) A frio 
b) A quente 

3) Características dos materiais a 
reciclar 

a) Camadas homogéneas 
b) Duas ou mais camadas de materiais distintos 

4) Tipo de ligante a) Ligante hidráulico 
b) Emulsão betuminosa 
c) Espuma de betume 
d) Betume 

 

Para este trabalho optou-se por utilizar a classificação mais usual que define as técnicas de 

reciclagem de acordo com o local de produção da mistura, em seguida pela temperatura e, por 

último, o tipo de ligante que é utilizado. Assim sendo, e seguindo esta lógica de classificação, 

na Figura 2.1 é apresentado um organograma com as diversas técnicas de reciclagem referidas 

por Branco et al. (2005). 
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Figura 2.1 – Técnicas de reciclagem 

Em seguida, e de forma sucinta serão apresentadas as vantagens e inconvenientes de cada tipo 

de técnica de reciclagem, sendo essencialmente estas apresentadas em função da temperatura 

de fabrico das misturas, bem como o local de fabrico das mesmas. O processo de reciclagem, 

de acordo com as diversas técnicas, está devidamente documentado em várias referências 

bibliográficas (Bernucci et al., 2008, Branco et al., 2005, Oliveira, 2003). 

  

2.2.1. Técnicas de reciclagem “in situ” 

Como o próprio nome indica, as técnicas de reciclagem “in situ”, são técnicas em que a 

desfragmentação do pavimento a reciclar e a produção da nova mistura se realizam no local, 

sendo assim eliminado o custo de transporte dos mesmos, podendo tornar este tipo de técnicas 

mais económico quando comparado com a reciclagem em central. Além do custo associado 

ao transporte de materiais, deve-se ainda ter em conta a questão do desgaste de outros 

pavimentos provocado pelos veículos de transporte dos materiais de e para a obra e os 

consequentes custos associados à reabilitação dos mesmos (Fonseca, 2004). 

Embora este tipo de vantagem seja atualmente muito valorizada, devido à conjuntura 

económica, existe uma desvantagem neste tipo de reciclagem que diz respeito essencialmente 

à qualidade da mistura final. De facto, as misturas preparadas “in situ” apresentam 

normalmente características inferiores às produzidas em central (Martinho, 2004). 

No que diz respeito ao processo envolvido neste tipo de técnicas, estes variam ligeiramente 

com o tipo de ligante que é utilizado, bem como com a temperatura a que a mistura é 

produzida.  
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2.2.1.1 Técnicas de reciclagem “in situ” a frio  

As vantagens anteriormente referidas são comuns quer na reciclagem “in situ” a frio, quer na 

reciclagem “in situ” a quente. De referir ainda que no caso da reciclagem a frio, esta 

apresenta uma outra vantagem ao nível económico, dado que não implica o uso significativo 

de energia para o aquecimento dos diferentes componentes. 

Relativamente à experiência e ao conhecimento de cada técnica, esta varia de acordo com o 

país, o que muitas vezes reflete o contexto local da própria obra, como sendo, por exemplo, os 

recursos naturais existentes e o próprio tráfego rodoviário (AIPCR, 2003).  

No que diz respeito às técnicas mais usuais na reciclagem “in situ” a frio, podem-se referir 

três técnicas: a reciclagem “in situ” a frio com emulsão betuminosa, com cimento, e ainda 

com espuma de betume. 

A reciclagem “in situ” a frio com emulsão betuminosa e com espuma de betume apresentam 

um custo superior quando comparado com a reciclagem “in situ” a frio com cimento, uma 

vez que o ligante utilizado é de origem petrolífera e apresenta um custo superior ao do 

cimento (Branco et al., 2005). No entanto, e quando o ligante usado é o cimento, o pavimento 

que está a ser tratado passa a ser um pavimento semirrígido, e a camada reciclada não pode 

ser usada como camada de desgaste, dadas as suas características. Assim, por cima da camada 

reciclada tem de ser colocada uma outra camada, normalmente de mistura betuminosa.    

Quando comparadas as técnicas que usam ligante de origem petrolífera, é possível concluir 

que ao nível de custos energéticos, a reciclagem “in situ” a frio com emulsão betuminosa é 

mais vantajosa. Uma vez que a reciclagem “in situ” a frio com espuma de betume implica um 

aquecimento do betume a altas temperaturas (160 a 180 ºC) que, em seguida, é misturado com 

uma pequena quantidade de água à temperatura ambiente (Thenoux et al., 2007). Apesar de 

ser necessário este processo de pré-aquecimento do betume, acaba-se por considerar como 

uma técnica a frio, pois a temperatura de compactação é a temperatura ambiente. 

De referir ainda que quer a reciclagem “in situ” a frio com emulsão betuminosa, quer a com 

espuma de betume estão um pouco limitadas quanto ao seu uso, devido às condições 

climatéricas. Em ambos os casos existe uma necessidade bastante vincada de ter em atenção a 

humidade existente. No caso do uso de emulsão betuminosa, esta não deve ser aplicada em 

zonas muito húmidas (Martinho, 2004). Por sua vez, a espuma de betume, mesmo implicando 
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o uso de água, é necessário uma atenção especial à humidade intrínseca nos materiais (Branco 

et al., 2005) de modo a que esta a água colocada na mistura não seja em excesso. Este último 

problema tem vindo a ser objeto de estudo por parte de alguns autores como sendo Gui-Ping e 

Wing-Gun (2008).  

 

2.2.1.2 Técnicas de reciclagem “in situ” a quente 

Por implicarem o aquecimento dos materiais, as técnicas de reciclagem “in situ” a quente são 

menos vantajosas a nível económico do que as técnicas de reciclagem “in situ” a frio. Uma 

outra desvantagem que pode ser apontada é a poluição provocada por este processo de 

reciclagem (Branco et al., 2005). No entanto, esta técnica apresenta uma grande vantagem que 

passa pelos custos associados ao utente, como sendo os tempos de atraso. De facto, esta 

técnica é relativamente rápida quando comparada com as técnicas de produção em central, o 

que faz com que estes sejam mais reduzidos (Park, 2007). 

O ligante usado na reciclagem “in situ” a quente é normalmente o betume, podendo ou não 

ser associado a um rejuvenescedor, sendo possível distinguir três alternativas: “Heater 

Scarification”, “Repaving” e “Remixing” (Terrel et al., 1997).  

A técnica “Heater Scarification”, designada como aquecimento e escarificação por Martinho 

(2004) passa pelo aquecimento e escarificação do pavimento a requalificar seguida, se 

necessário, pela adição de um rejuvenescedor que permita ao ligante existente recuperar 

algumas das suas propriedades e, por último, pelo reperfilamento e compactação.  

Ainda segundo o mesmo autor, na técnica “Remixing”, referida por Martinho (2004) como 

remistura, após o aquecimento e escarificação do pavimento, é adicionado um ligante e em 

alguns casos material granular, quando é necessário efetuar uma correção granulométrica, 

sendo as fases finais as mesmas. No que respeita à técnica “Repaving”, segundo Martinho 

(2004) termo-regeneração, passa pela colocação de uma nova camada betuminosa, depois da 

técnica de “Remixing”. 

2.2.2. Técnicas de reciclagem em central  

No que respeita à reciclagem em central, todos os materiais a reciclar têm de ser deslocados 

até ao ponto onde a central está localizada. Deste modo, estas técnicas requerem o transporte 

do material fresado para o local onde está fixada a central e da mistura reciclada desde a 
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central até à obra, implicando assim custos associados ao transporte do material fresado e da 

mistura final, o que origina um aumento de custo quando comparada com a reciclagem “in 

situ”. 

Apesar deste aumento de custo, o facto da qualidade da mistura final ser superior à obtida nas 

técnicas de reciclagem “in situ” faz com que esta reciclagem em central seja por vezes 

preferida ao nível técnico. No entanto, é importante distinguir o tipo de central em que a 

reciclagem é feita. No caso das centrais betuminosas descontínuas, estas permitem um melhor 

controlo da qualidade da mistura do que as centrais betuminosas contínuas (EAPA, 2007). 

Ainda no que respeita à reciclagem, existem algumas limitações ao nível técnico como sendo 

a percentagem de material usado a incorporar na nova mistura. Assim sendo, e, por limitações 

ao nível das próprias centrais, a percentagem máxima de material usado a incorporar e quando 

a reciclagem é incorporada a quente, ronda os 50% (INIR, 2011).  

 

2.2.2.1 Técnicas de reciclagem em central a frio  

A Reciclagem em central a frio apresenta a vantagem da não necessitar de aquecimento dos 

materiais quando comparada com técnicas a quente, implicando assim um menor custo ao 

nível energético. Este tipo de técnicas é atualmente pouco utilizado, uma vez que quando 

comparadas com as técnicas de reciclagem “in situ” estas não representam um acréscimo 

significativo da qualidade da mistura final, implicando no entanto um custo superior no 

transporte do material para central.  

Neste tipo de técnicas é possível distinguir entre dois tipos de ligantes, neste caso ambos de 

origem petrolífera, a emulsão betuminosa e a espuma de betume. No que respeita ao processo 

de fabrico deste tipo de técnicas, estes apresentam processos idênticos, variando apenas a 

forma como o ligante é incorporado (Martinho, 2004). 

 

2.2.2.2 Técnicas de reciclagem em central a semi-quente  

No caso da reciclagem em central a semi-quente, o ligante utilizado é uma emulsão 

betuminosa. Este tipo de reciclagem permite que a mistura seja feita com a totalidade de 

material fresado.  

Neste tipo de técnica, o material a reciclar é aquecido a cerca de 90 ºC no tambor secador, 

numa central a quente, para em seguida ser misturado com o ligante (Shivokhin et al., 2012, 
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Silva et al., 2009). A principal vantagem a reter é a possibilidade desta mistura poder ser 

armazenada durante 24 horas, desde de que se garanta que aquando do espalhamento e 

compactação a mistura se encontra à temperatura de 60 ºC (Baptista, 2006). O processo de 

fabrico e aplicação da mistura pode ser representado de forma sintética pela Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 – Sequência de reciclagem semi-quente em central com emulsão betuminosa 

(Martinho, 2004) 

No entanto, segundo Almeida (2010) num caso prático de aplicação deste tipo de mistura 

verificou-se a necessidade de aumentar a temperatura de produção para valores entre os 

120 ºC e os 130 °C.  

 

2.2.2.3 Técnicas de reciclagem em central a quente 

No que diz respeito às técnicas de reciclagem em central a quente, estas utilizam o betume 

como ligante, sendo no entanto possível a incorporação de outros aditivos, como por exemplo 

um rejuvenescedor, necessário para o betume presente no fresado recuperar algumas das suas 

propriedades, obtendo-se assim uma melhor qualidade da mistura.  

Quando se fala da reciclagem em central a quente, de acordo com o tipo de centrais que estão 

a ser utilizadas, existem taxas de reciclagem diferentes. Quando não existe um pré-

aquecimento do material fresado, isto é, o material fresado é adicionado a frio, a taxa máxima 

de reciclagem situa-se entre os 35% e os 40%. No caso de existir um pré-aquecimento do 

material fresado, a taxa de reciclagem pode atingir valores que rondam os 65% e os 70% 

(Branco et al., 2005). Estas taxas estão normalmente associadas ao rendimento das centrais. 

Mesmo limitando a taxa de reciclagem, existe normalmente um decréscimo da ordem dos 
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20% de rendimento, levando a que muitas empresas não adiram à produção deste tipo de 

mistura.  

 

2.2.3. Situação da reciclagem de pavimentos rodoviários na Europa 

O constante desenvolvimento das técnicas de reciclagem tem vindo a fazer como que a sua 

aplicação seja cada vez mais usual, no entanto é possível verificar que dentro da Europa existe 

uma discrepância de valores bastante elevada, como se pode ver em seguida no Quadro 2.2 e 

no Quadro 2.3. 

Quadro 2.2 – Estado da reciclagem na Europa em 2008 (adaptado de EAPA (2009)) 

País 
Fresado 

disponível 
(ton) 

% de  fresado utilizado  em  % de produção 
de novas 

misturas a quente 
ou temperadas 

com 
incorporação de 
material fresado 

Reciclagem 
a quente e 
temperada 

Reciclagem 
semi-

temperada 

Reciclage
m a frio 

Camadas 
não 

ligadas 

Alemanha 14 000 000 82     18 60 
Áustria 400 000 85   5 10   
Bélgica 1 300 000 57       44 

Dinamarca 307 000 55     45 46 
Eslovénia 15 360 30 20 50     
Espanha 1 850 000 52 9 15 24 9 
Finlândia 500 000           

França  7 053 000 41       6.8 
Grécia  0           

Hungria 3 000 66     33   
Irlanda  100 000 30       1 
Itália 12 000 000 20         

Luxemburgo 200 000           
Noruega 763 000 12 ≈ 0 12 58 7,3 

Países Baixos 4 500 000 74       72 
Polónia  1 100 000 5       0,2 
Portugal             

República Checa 1 500 000 20   30 30 10 
Roménia 13 000 60 10 15 3 12 
Suécia  1 000 000 75 10 10 5 50 
Suíça 1 200 000 50   50   17 
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Quadro 2.3 – Estado da reciclagem na Europa em 2009 (adaptado de EAPA (2010)) 

Analisando os dados apresentados nos Quadros 2.2 e 2.3, é possível verificar que a 

monitorização feita sobre esta questão é ainda reduzida, uma vez que existem vários países 

sobre os quais não foi fornecido qualquer tipo de informação.  

É possível igualmente concluir que se tem existido uma evolução no que diz respeito à 

reciclagem de pavimentos, exemplo disso é por exemplo a Suíça que entre 2008 e 2009 

aumentou a produção de novas misturas a quente ou temperadas com incorporação de 

material fresado de 17% para 21%. Verifica-se também neste país um desenvolvimento de 

novas técnicas de reciclagem, sendo o tipo de reciclagem utilizada mais diversificada em 

2009 do que em 2008. 

Analisando os dados obtidos e tendo em vista os países com maior percentagem de misturas 

betuminosas produzidas a quente ou temperadas com incorporação de material fresado, no 

País  
Fresado 

disponível 
(ton) 

% de  fresado utilizado  em  % de produção de 
novas misturas a 

quente ou 
temperadas com 
incorporação de 
material fresado 

Reciclagem 
a quente e 
temperada 

Reciclagem 
semi-

temperada 

Reciclagem 
a frio 

Camadas 
não 

ligadas 

Alemanha 14 000 000 82     18 60 
Áustria 500 000 80   8 12   
Bélgica 1 500 000 57       47 

Dinamarca 350 000 56     44 39 
Eslovénia 26 160   30 20 50   
Espanha 1 590 000 56 9 16 19 11 
Finlândia  1 000 000         65  

França  7 080 000 40 s/ info s/ info s/ info s/ info 
Grécia  0 0 0 0 0 0 

Hungria 44 580 12   15 40 10 
Irlanda  100 000 40     60  2 
Itália 11 000 000 20         

Luxemburgo 200 000           
Noruega 750 00 15 13 12 60 8 

Países Baixos 4 000 000 75       67 
Polónia  110 000 4       0,2 
Portugal 2 100 15 0 5 20 25 

República Checa 1 650 000 15   35 30 10 
Roménia 40 000 40 15 20 25 < 5 
Suécia  1 100 000 70 5 5 20 60 
Suíça 1 450 000 52 19  18 11  21 
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caso da Alemanha, esta percentagem mantém-se em 60%, enquanto na Holanda, onde a 

percentagem se situava nos 72% houve um ligeiro decréscimo, sendo que em 2009 a 

percentagem de novas misturas produzidas nestas circunstâncias é de 67%. 

No caso do primeiro relatório que diz respeito ao ano de 2008, não existe qualquer 

informação acerca da reciclagem em Portugal, assumindo-se então que a questão da 

reciclagem em pavimentos não seria suficientemente significativa, enquanto no documento 

referente ao ano de 2009, a percentagem de misturas novas produzidas a quente ou 

temperadas com incorporação de material fresado chega a 25%.  

 

2.3. Reciclagem de plásticos 

De acordo com PortoEditora (2012) a definição de material plástico é “qualquer material com 

base em polímeros orgânicos que se obtém quer por modificação química de substâncias 

naturais quer sinteticamente a partir de matérias-primas orgânicas ou inorgânicas”. 

Atualmente, os plásticos podem ser encontrados na maior parte das indústrias. Observando a 

Figura 2.3, facilmente se conclui que a indústria que representa um maior consumo de 

plásticos é a das embalagens. Todavia, a indústria da construção utiliza igualmente uma 

grande percentagem de materiais plásticos.  

 
Figura 2.3 – Uso dos plástico segundo o tipo de industria (adaptado de PlasticsEurope 

(2010)) 

Em 1284, é feita uma primeira menção pela The Horners Company of London, acerca de um 

plástico natural formado por chifres e carapaças de tartaruga (TheBritishPlasticsFederation, 

2012). No entanto, a primeira aparição de plásticos artificiais é datada de 1862, neste caso 

Embalagens
38%

Construção
21%

Automóvel
7%
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pelo químico inglês Alexander Parkes. Desde o surgimento do plástico até à atualidade, as 

técnicas da sua produção têm vindo a ser melhoradas, tornando os custos de produção 

menores, o que levou a que existisse uma propagação do seu uso e consequente aumento de 

produção do mesmo (Figura 2.4). Analisando a figura anteriormente referida, facilmente se 

verifica que ao contrário do que acontecia até 2005, onde o crescimento de produção era 

constante, em 2008 existe um decréscimo de produção. Este decréscimo pode ser justificado 

pela maior preocupação ambiental por parte da população em geral, bem como pela 

reciclagem de plásticos. 

 
Figura 2.4 – Produção de plástico entre 1950 e 2008 (adaptado de PlasticsEurope (2010)) 

Relativamente aos tipos de plásticos (polímeros) existentes, é possível distinguir entre três 

tipos: (i) Termoplásticos, (ii) Termoestáveis ou Termoendurecíveis e, (iii) Elastómeros. Estes 

comportam-se de forma diferente quer na fase de utilização quer na fase de reciclagem.  

Os termoplásticos são plásticos que perante uma fonte de calor podem ser moldados, 

mantendo-se estáveis quando deixam de estar sujeitos a uma fonte de calor elevada. Estes 

materiais têm a vantagem de poderem ser reciclados, dado que é possível remodelar a sua 

forma (Santos e Martins, 2010).  

Os termoestáveis ou termoendurecíveis são plásticos moldáveis a altas temperaturas, mas que 

após adquirirem uma determinada rigidez mantêm-na. Deste modo, a sua reciclagem torna-se 

difícil, pois não se consegue atingir uma fluidez necessária para a produção de novos objetos. 
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Podem, no entanto, referir-se algumas vantagens gerais dos polímeros, como sendo o seu 

baixo peso, aparência agradável, resistência mecânica considerável, moldável, maleabilidade 

e flexibilidade arquitetónica. Apesar das vantagens referidas, podem ser apontadas algumas 

desvantagens como sendo a fraca resistência ao fogo e a altas temperaturas, o preço 

relativamente elevado, o baixo módulo de elasticidade, isto é, a elevada deformabilidade, a 

baixa dureza e perda de qualidades com o tempo (Santos e Martins, 2010).   

Com a necessidade crescente de reciclar e reutilizar os resíduos plásticos têm surgido diversas 

técnicas. Nesse sentido, em seguida serão apresentadas as diversas técnicas usadas que 

permitem a redução da colocação de materiais em vazadouro. 

 

2.3.1. Reciclagem mecânica 

A reciclagem mecânica, tal como o próprio nome indica, é realizada através de processos 

mecânicos (Harper, 2002), sendo esses a moagem, lavagem, separação, secagem, 

re-granulação e remistura (EuPR, 2010). Relativamente ao último processo, este pode passar 

pela mistura de vários polímeros ou apenas pela adição de um polímero novo, sendo do 

mesmo tipo que o plástico reciclado.    

Apesar de esta técnica de reciclagem ser normalmente apenas feita com um tipo de plástico, 

isto é, sem existir mistura entre vários plásticos, é bastante utilizada, pois trata-se de um 

processo simples e com custos reduzidos quando comparados com outros tipos de reciclagem 

(Kumar et al., 2011).   

Tendo em atenção os processos usados para a reciclagem mecânica esta é mais adequada para 

materiais termoplásticos.  

 

2.3.2. Reciclagem química 

No que respeito à reciclagem química, o plástico a ser reciclado é colocado num aditivo 

químico que faz com que se desintegre e depois seja possível a produção de um novo plástico 

(Harper, 2002). Este tipo de reciclagem permite que sejam misturados vários tipos de 

polímeros.  

Este tipo de reciclagem é relativamente pouco utilizada, uma vez que implica níveis de 

investimento bastante significativos, bem como um consumo de energia elevado, o que faz 
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com que apenas se justifique quando as quantidades de material a reciclar são relativamente 

elevadas (EuPR, 2010).  

No caso da reciclagem química, é possível ainda distinguir vários tipos de processos, tais 

como pirólise, gaseificação, despolimerização, forno de explosão, operações de fundição, 

entre outros (PlasticsEurope, 2009). 

 

2.3.3. Outras técnicas de redução/reutilização de resíduos plásticos 

Ainda no sentido de reduzir a quantidade de material que vai para aterro, ficando à espera que 

se degrade, o plástico tem vindo a ser usado como forma de produção de energia. Para isso, o 

plástico é queimado, servindo em alguns casos para fornecer calor para a produção de energia 

elétrica (PlasticsEurope, 2009).  

Apesar de esta solução ser um processo muito pouco nobre, existe uma grande percentagem 

de plástico que acaba por ter este fim. No caso de Portugal e, como se pode ver pela Figura 

2.5, cujos dados reportam a 2008, a percentagem de plástico queimado é de cerca de 15 %, 

sendo, no entanto, ainda colocada em vazadouro uma percentagem muito elevada de plástico.  

 
Figura 2.5 – Percentagem de material tratado para cada técnica, na totalidade do plástico 

recolhido (adaptado de PlasticsEurope (2010)) 
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2.4. Reciclagem de óleos usados de motor 

A produção de óleo lubrificante tem vindo a crescer nos últimos anos, facto que poderá ser 

explicado pela necessidade de manutenção do parque automóvel. Apesar desta necessidade e, 

após o uso destes óleos como lubrificantes, estes passam a ser considerados resíduos 

perigosos, uma vez que na sua constituição apresentam poluentes (Bhaskar et al., 2004). 

A necessidade de tratar este resíduo perigoso faz com que atualmente existam redes de 

recolha de óleos usados. Após a recolha, estes podem seguir vários caminhos, como se pode 

observar pela Figura 2.6. 

 
Figura 2.6 – Modelo de funcionamento de um sistema integrado de recolha de óleos usados 

(Sogilub, 2009) 

No que diz respeito à regeneração, esta centra-se na recuperação do óleo de base presente no 

óleo usado, isto é, separação entre o óleo que pode ser utilizado e os restantes componentes, 

como sendo os poluentes (Rincón et al., 2007). Neste caso, a regeneração acaba por ser 

bastante complexa (Mineralöl-Raffinerie, 2012), tornando-se pouca vantajosa ao nível 

económico.  

Quando se fala na valorização energética e tratando-se de um derivado de petróleo, este é 

muitas vezes usado como combustível para fornecimento de calor necessário para a produção 

de alguns materiais e/ou energia elétrica.   
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2.5. Desenvolvimentos recentes no domínio da reciclagem de materiais na 

indústria da pavimentação 

Na atualidade, a crescente preocupação com o ambiente e com as questões económicas têm 

tornado cada vez mais comum a investigação na área da reutilização de materiais que até aqui 

eram simplesmente tratados como lixo.  

No que respeita à incorporação de polímeros nas misturas asfálticas, inicialmente existiu uma 

preocupação em perceber de que forma é que os polímeros poderiam ou não melhorar as 

propriedades das misturas. Segundo Polacco et al. (2005), a incorporação de aditivos 

poliméricos novos, leva a uma heterogeneidade na estrutura, causando bastante instabilidade 

aquando do armazenamento dos mesmos. Nesse estudo, o betume usado é um betume com 

uma penetração bastante elevada, o que se compreende uma vez que o aditivo conferirá 

alguma rigidez ao betume.  

Ainda no que diz respeito à incorporação de polímeros novos, Al-Hadidy e Yi-qiu (2009) 

estudou esta modificação através de polietileno de baixa densidade (PEBD), sendo que neste 

caso o polímero é submetido a uma degradação térmica. Em ambos os estudos referidos 

anteriormente obtiveram-se resultados bastante positivos, no entanto os custos associados a 

este tipo de aditivo é bastante elevado, tornando a mistura asfáltica mais cara. 

Tendo-se obtido resultados bastante favoráveis nos estudos anteriores, este tipo de mistura 

tornou-se um foco de interesse. Assim sendo e pensado na necessidade de reduzir os custos de 

misturas aditivadas com polímeros, foram-se analisar os resíduos poliméricos de modo a 

verificar se os resultados obtidos condizem com os resultados obtidos para misturas 

aditivados com polímeros novos.  

No que diz respeito à incorporação de resíduos poliméricos, Vasudevan et al. (2012) utiliza 

resíduos de embalagens plásticas, já Ahmadinia et al. (2011), utiliza resíduos de garrafas de 

plástico. Pode ainda referir-se Jeong et al. (2011), que utilizam resíduos de polietileno para 

modificar misturas asfálticas.  

Este tipo de estudo permitiu concluir que se consegue uma melhoria das características das 

misturas, utilizando resíduos urbanos/industriais que muitas vezes acabam não receber 

qualquer tipo de tratamento de forma mais eficiente e amiga do ambiente.  
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No que respeita à reciclagem de pavimentos e sendo esta normalmente associada à 

requalificação de pavimentos, Thenoux et al. (2007) analisaram diversas técnicas de 

requalificação dos mesmos, nomeadamente, o reforço do pavimento sem qualquer tipo de 

tratamento da camada existente, a reconstrução do pavimento e a reciclagem do pavimento, 

sendo neste caso utlizada a técnica de reciclagem in situ a frio com espuma de betume. 

Tendo-se concluído que a reciclagem recorrendo à técnica referida seria a melhor opção no 

que concerne ao impacto ambiental. Ainda no que respeita o ciclo de vida deste tipo de 

mistura, Chiu et al. (2008), concluíram que a vida útil de uma mistura com incorporação de 

fresado é idêntica à vida útil de uma mistura convencional, apresentando no entanto um 

menor custo de produção.  

Tornando-se cada vez mais essencial encontrar uma forma de reciclar todo o tipo de materiais, 

o mesmo acontece nos pavimentos, fazendo que os investigadores estudem a incorporação de 

percentagens cada vez maiores de material fresado (Celauro et al., 2010, Shu et al., 2012, Su 

et al., 2009, Valdés et al., 2011, Widyatmoko, 2008), independentemente das técnicas 

utilizadas para atingir esse fim. Ainda no sentido de atingir o objetivo anteriormente referido, 

Silva et al. (2012) analisaram a possibilidade de incorporação de 100% de material fresado, 

concluindo que é possível obter misturas com propriedades idênticas às das misturas 

convencionais.  

No que respeita ao uso de rejuvenescedores, Shen et al. (2007) analisou diversas percentagens 

de rejuvenescedor de modo a perceber como é que as misturas se comportam de acordo com a 

percentagem de rejuvenescedor adicionado.  

O uso de rejuvenescedores tem sido cada vez mais comum em misturas com incorporação de 

material fresado, sendo na maioria das vezes incluídos rejuvenescedores comerciais (Su et al., 

2009, Widyatmoko, 2008), no entanto no caso do estudo de Silva et al. (2012) o 

rejuvenescedor usado foi o óleo usado de motor (OUM). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Materiais utilizados 

Os materiais utilizados no presente estudo podem dividir-se em três tipos: o material 

resultante da fresagem de pavimentos (Figura 3.1), contendo agregado e betume envelhecido; 

os materiais novos a incorporar na mistura, igualmente agregados e betumes; e os resíduos 

que servirão como aditivos à mistura. Estes foram selecionados com base na função que se 

pretende que os mesmos desempenhem na melhoria do comportamento da mistura. Assim 

utilizou-se um óleo usado de motor que servirá como rejuvenescedor, de modo a garantir 

trabalhabilidade à mistura, e por último, o resíduo de PEAD. Desde logo será importante 

referir que o betume novo utilizado é um betume da classe de penetração 35/50, por se tratar 

do betume convencional mais utilizado em Portugal. 

 
Figura 3.1 – Aspeto do material fresado 

O material fresado foi obtido de um “stock” existente na central betuminosa de uma empresa 

de construção rodoviária (Betominho) sendo proveniente da fresagem de camadas 

betuminosas de pavimentos, com características de desgaste e/ou regularização.  

De notar que ao observar algumas amostras de material fresado, acabou-se por concluir que 

existia uma contaminação do material, tendo sido observadas algumas partículas de agregado 

sem estarem envolvidas no ligante (Figura 3.2). A contaminação poderá ter resultado da 

colocação do material em “stock” numa zona onde existiam vestígios de outros agregados 

virgens que tinham sido armazenados previamente no mesmo local. Algumas dessas 

partículas tinham dimensões demasiado grandes para o tipo de mistura final que se pretende 

obter (AC 14).   
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Figura 3.2 – Contaminação do material fresado 

De modo a reduzir a influência desta contaminação no comportamento da nova mistura e de 

modo a cumprir as especificações relativas à máxima dimensão do agregado, optou-se por 

passar toda a amostra por um peneiro com uma malha de 19 mm (Figura 3.3). O material que 

fica retido é analisado e aquele que se encontra sem sinais de ter sido envolvido em betume é 

retirado (Figura 3.4). Ao realizar este processo apenas se elimina a contaminação de grandes 

dimensões, ficando no entanto presente no material agregados de menores dimensões sem 

terem sido envolvidos em betume. Assim, na mistura final, a percentagem de material 

reciclado será ligeiramente inferior à desejada, mas o estudo continua a ser válido, uma vez 

que a formulação da mistura foi realizada com base no material com essa constituição.   

 
Figura 3.3 – Malha do peneiro de 19 mm 

 
Figura 3.4 – Amostra da contaminação retirada do material fresado 
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3.2. Caracterização do material fresado 

Após a separação do material de grandes dimensões, o material fresado usado durante o 

estudo foi caracterizado, com o intuito de conseguir formular adequadamente as misturas a 

que este vai dar origem.  

 

3.2.1. Secagem do material e esquartelamento da amostra 

Antes de se proceder à caracterização, uma vez que o material se encontrava húmido devido 

às condições de armazenamento e acondicionamento foi necessário colocar o material fresado 

a secar. Para tal, e de modo a não alterar as características do mesmo, por exemplo envelhecer 

o betume presente no mesmo, optou-se por fazer a secagem do fresado à temperatura 

ambiente, dentro do laboratório, colocando-se pequenas camadas de material no chão, de 

modo a espalhar e secar todo o material.  

Em seguida, e de forma a obter uma amostra representativa do material fresado, procedeu-se 

ao seu esquartelamento. Para isso, dispõe-se o material numa forma aproximadamente circular 

e divide-se em quatro seções idênticas. Após esta divisão, existem duas frações que são 

aceites (no esquema da Figura 3.5 duas frações A) e as restantes são rejeitadas (frações B).  

 
Figura 3.5 – Esquema de esquartelamento da amostra 

Este processo vai sendo repetido até ser atingido o tamanho da amostra pretendido, que varia 

de acordo com a análise que vai ser feita seguidamente, e de acordo com a dimensão máxima 

do agregado. Na Figura 3.6 está representada uma fase do processo de esquartelamento da 

amostra. 
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Figura 3.6 – Fase intermédia do processo de esquartelamento da amostra 

 

3.2.2. Percentagem de ligante do material fresado 

O método usado para a determinação da percentagem de ligante presente no material fresado, 

que é formalmente designado por na Mistura Betuminosa Recuperada (MBR), tem por base a 

incineração do ligante, calculando-se pela diferença de pesos do material antes e após a 

incineração do ligante.  

Para a incineração do betume, a amostra é colocada em tabuleiros (Figura 3.7) e submetida a 

uma temperatura que ronda os 540 °C. A esta temperatura o betume é incinerado, o que não 

acontece com os agregados, visto a temperatura de incineração destes ser mais elevada. Após 

a queima do betume, o peso estabiliza, concluindo-se assim o processo de incineração.   

 
Figura 3.7 – Tabuleiro com amostra para determinação da percentegem de ligante do 

material fresado 
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Para o cálculo da percentagem de ligante da mistura, é necessário conhecer o peso do material 

antes da incineração e o peso do agregado após a incineração, sendo em seguida calculado o 

teor em betume pelas equações 3.1 e 3.2: 

 Mb= Mt-Ma (3.1) 

 Pb= Mb
Mt

×100  (3.2) 

Em que: 

Mb é a massa de betume (ligante);  

Mt é a massa total da mistura; 

Ma é a massa do agregado após incineração do betume; e 

Pb é a percentagem do betume presente na MBR. 

Contudo, e visto existir possibilidade de parte dos materiais finos serem incinerados 

juntamente com o betume, fez-se uma correção de 0,15% na percentagem de betume obtida. 

Este valor adotado resultou de estudos de calibração realizados previamente no laboratório 

com agregados do mesmo tipo.   

 

3.2.3. Granulometria dos agregados presentes na mistura betuminosa a 

reciclar 

A determinação da granulometria consiste essencialmente num processo de peneiração do 

material, fazendo-o passar através de peneiros com abertura maior para peneiros com abertura 

menor (Figura 3.8).  

 
Figura 3.8 – Peneiros utilizados no presente estudo 
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Este processo permite verificar qual a fração de material que tem dimensão superior à 

abertura do peneiro, conseguindo-se assim encontrar uma percentagem de material que tem 

um diâmetro entre um intervalo de valores. Este ensaio permite determinar a curva 

granulométrica e consequentemente perceber o comportamento esperado deste material, com 

base nos valores especificados nos Cadernos de Encargos para misturas do mesmo tipo. 

 

3.2.4. Separação da fração grossa e fina do material 

Para além do estudo da incorporação de material fresado tal como foi recolhido, avaliou-se 

ainda a possibilidade de separar a fração grossa e a fração fina do material, com o objetivo de 

submeter frações distintas de material a temperaturas diferentes, de modo a que o betume 

presente no material fresado não sofra um envelhecimento acentuado na fase de produção da 

mistura reciclada. Para além disso, pretende avaliar-se com este procedimento a possibilidade 

de aumentar o rendimento de produção de misturas com altas taxas de incorporação de 

material fresado, nomeadamente, em central. 

Uma vez que a forma como é adicionado o fresado pode alterar as propriedades finais das 

misturas, optou-se por realizar uma analise do material fresado recorrendo a uma técnica de 

separação simples, isto é fazendo o material fresado passar pelo peneiro 10 mm e assim 

separar a fração fina e da fração grossa, e a uma outra técnica que passa por um processo 

mecânico de desagregação explicado seguidamente.  

Para a separação entre a fração fina e grossa do material, tendo em consideração que existem 

partículas finas de agregado aglomeradas pelo ligante que se assemelham a agregados de 

maior dimensão, tentou-se criar um processo mecânico que garantisse uma adequada 

separação dos materiais e a homogeneidade do processo para toda a amostra.  

Relativamente a este processo mecânico, foram estudadas duas alternativas, sendo que a 

primeira consistia em aquecer o fresado a 50 ºC, colocá-lo na misturadora durante 1 minuto à 

velocidade máxima, voltar a colocar na estufa até este atingir 60 ºC e colocá-lo novamente na 

misturadora mais um minuto. 

No entanto, e após se verificarem os resultados (Figura 3.9), optou-se por um segunda 

alternativa um pouco mais simples que consiste igualmente em aquecer a MBR a 60 ºC, e em 

seguida colocá-la na misturadora à velocidade máxima durante dois minutos.  
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Figura 3.9 – Aspeto do fresado antes (esquerda) e após (direita) o processo de 

desagregação  

Após este processo, que permite uma desagregação de alguns materiais aglomerados, é 

utilizado o peneiro de 8 mm, para separar o material nas suas frações fina e grossa, tal como 

se pode ver na Figura 3.10. 

 
Figura 3.10 – Separação entre fração grossa e fração fina da MBR após desagregação 

De referir que se aceitou este processo uma vez que a análise dos resultados obtidos 

demonstrou que este método permite obter uma separação adequada entre frações.   

 

3.2.5. Recuperação do betume 

De modo a ser possível realizar uma análise mais detalhada acerca da quantidade de aditivo 

que deve ser adicionado ao betume, é necessário caracterizar o betume existente na MBR, o 

que obriga a recorrer ao processo de recuperação de betume, processo esse que se mostrou 

bastante complexo e que compreende três fases.  



Estudo de misturas betuminosas recicladas com incorporação de resíduos plásticos 

Materiais e métodos 

28  Liliana Patrícia Ferreira Abreu 

A primeira fase diz respeito à “lavagem” dos agregados grossos, através do uso de tolueno. 

Para tal, cerca de sete quilogramas de mistura são colocados numa centrifugadora, onde é 

adicionado um litro de tolueno, deixando-se repousar durante meia hora, tendo o cuidado de 

verificar que todo o material fica submerso no solvente (Figura 3.11). Em seguida é feito um 

processo com seis ciclos, sendo o tempo do ciclo o necessário para extrair o tolueno do 

interior da centrifugadora. Em seguida, o tolueno (com alguns resíduos de betume) é colocado 

novamente dentro da centrifugadora e dá-se início a um novo ciclo. Após terminado este 

primeiro processo de lavagem é colocado meio litro de tolueno novo, e realizado um segundo 

processo com igual número de ciclos. Deste processo obtém-se uma mistura entre tolueno, 

ligante (betume) e alguns finos.   

 
Figura 3.11 – Centrifugadora usada na 1ª fase do processo de recuperação de betume 

A segunda fase tem por objetivo a separação entre a parte líquida (tolueno e betume) e a parte 

sólida (finos) resultante do processo anterior. Para isso, recorre-se a uma centrifugadora de 

precisão, onde a rotação deve atingir 3000 rotações por minuto (Figura 3.12). 

 
Figura 3.12 – Centrifugadora de precisão 
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Ao ser colocada a mistura obtida anteriormente, existe a necessidade de garantir o equilíbrio 

dentro da centrifugadora. De modo a garantir isto, o peso do copo e da mistura deve ser igual 

para todos os copos. No final deste processo, o material fino fica no fundo dos copos onde foi 

colocada a mistura anterior e o tolueno e o betume são vertidos para um recipiente e 

submetidos à última fase, que compreende a separação entre ambos, sendo para isso usado um 

processo de condensação (Figura 3.13). De referir que todo o processo foi realizado tendo por 

base a norma EN 12697-3 para recuperação do betume no evaporador rotativo. 

 
Figura 3.13 – Evaporador rotativo 

Após o processo de recuperação do betume, procedeu-se à realização de ensaios de 

penetração a 25 ºC, “Anel e Bola” e viscosidade dinâmica, que são explicados seguidamente, 

de modo a caracterizar o betume presente no material fresado. 

3.3. Caracterização do betume 
 

3.3.1. Ensaio “Anel e Bola” 

O ensaio tradicionalmente designado de “Anel e Bola” (Figura 3.14) é um procedimento que 

permite a determinação do ponto de amolecimento do betume. Este permite ter uma ideia da 

temperatura até à qual o betume mantém alguma estabilidade aquando da sua utilização em 

pavimentação, estando definido na norma EN 1427. 
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Este ensaio consiste essencialmente em colocar uma amostra de betume num anel. Em 

seguida, é colocada uma esfera metálica sobre este, mergulhado em água com um suporte 

adequado e vai-se fazendo aquecer a água até que o betume toque na parte inferior do suporte 

por ação do peso da esfera. A temperatura registada nesse momento é o ponto de 

amolecimento do betume.  

 
Figura 3.14 – Equipamento de realização do ensaio Anel e Bola 

 

3.3.2. Ensaio de penetração a 25 ºC 

O ensaio de penetração a 25 ºC é uma medida indireta da viscosidade do betume, sendo o 

processo normalizado na norma EN 1426. 

O ensaio consiste em deixar uma agulha com um peso de 100 gramas sobre o betume durante 

5 segundos e verificar qual a profundidade a que esta penetrou, sendo esta medida em 

décimas de milímetro (Figura 3.15). Neste ensaio, para cada amostra devem ser feitas 3 

medições em pontos diferentes da amostra. Este ensaio permite determinar a classe de 

penetração do betume, que é normalmente o parâmetro utilizado na Europa para a 

classificação dos betumes de pavimentação.  

 
Figura 3.15 – Equipamento do ensaio de penetração 



Estudo de misturas betuminosas recicladas com incorporação de resíduos plásticos 

Materiais e métodos 

Liliana Patrícia Ferreira Abreu   31 

3.3.3. Ensaio de viscosidade dinâmica 

O ensaio de viscosidade dinâmica realizado neste trabalho utiliza o viscosímetro rotacional de 

“Brookfield” (Figura 3.16) e baseia-se no ensaio de viscosidade dinâmica para uma 

temperatura de referência (de acordo com a norma EN 13302). No entanto, neste trabalho o 

ensaio foi repetido para várias temperaturas.   

Este ensaio consiste em fazer rodar um objeto cilíndrico (spindle) dentro de uma amostra de 

betume e medir progressivamente a força exercida entre a parede deste e o betume. No 

procedimento utilizado neste trabalho, de acordo com o processo desenvolvido por Silva et al. 

(2009), a temperatura de ensaio vai sendo aumentada em 10 ºC, sendo o valor de início de 

100 ºC, esperando-se que esta estabilize e registando os respetivos valores medidos. Repete-se 

o processo até se atingir 180 ºC. Todo este processo é monitorizado por um sistema 

computacional.  

 

Figura 3.16 – Viscosimetro de “Brookfield” 

 

3.4. Estudo de formulação e caracterização inicial da mistura reciclada 

Relativamente ao estudo de formulação, este tem como função determinar a percentagem de 

betume que deverá estar presente na mistura. No entanto, como se incorpora 50% de material 

fresado na mistura, é necessário determinar o peso do betume presente no fresado 

relativamente à totalidade de betume que deve conter a mistura. Assim, optou-se por fazer 
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inicialmente o estudo de formulação e só depois analisar a percentagem de aditivo a 

incorporar no betume.  

O estudo de formulação pode ser dividido em duas fases. A primeira diz respeito à 

composição granulométrica da mistura, isto é, a definição das percentagens de agregado de 

cada fuso a incorporar na mistura, garantindo as especificações impostas pelo Caderno de 

encargos das Estradas de Portugal (EP, 2012). A segunda fase passa pela determinação da 

percentagem ótima de betume para a mistura em causa, com base no ensaio de Marshall 

(EN 12697-34), de acordo com as recomendações do Anexo Nacional da norma EN 13108-1.  

Relativamente à granulometria da mistura, e assumindo que se pretende uma mistura que 

possa substituir a camada fresada anteriormente, optou-se por formular uma mistura do tipo 

betão betuminoso (BB), AC 14, cuja granulometria pode ser usada para camada de desgaste 

e/ou regularização.  

3.4.1. Composição granulométrica da mistura 

Tendo em consideração que a mistura a ser formulada deve incorporar MBR, antes de mais é 

necessário conhecer o fuso granulométrico desse material para poder ser selecionar 

adequadamente os agregados comerciais novos a adquirir. Assim, é necessário utilizar a curva 

granulométrica obtida após a incineração do betume, uma vez que é esta que considera as 

dimensões dos agregados. Relativamente aos agregados novos, e sendo estes comerciais, 

basta conhecer a curva granulométrica dos mesmos e ajustar a curva granulométrica da 

mistura a fabricar aos limites impostos pelo Caderno de Encargos (Figura 3.17).  

 
Figura 3.17 – Fuso granulométrico da mistura AC surf. 14 (BB) 
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Relativamente ao material fresado a ser utilizado na mistura, é importante reter que se limitou 

a percentagem a 50%, de modo a que em central seja possível a produção deste tipo de 

misturas sem comprometer gravemente a produtividade da mesma, que é normalmente 

inferior à obtida na produção de uma mistura comum devido à necessidade de um maior 

tempo de mistura. 

 

3.4.2. Processo de fabrico da mistura  

Quanto ao processo de fabrico da mistura, a primeira questão a ter em conta é a temperatura 

de referência para a produção da mistura em função da classe de penetração do betume, 

segundo a norma EN 12697-35. Na Figura 3.18 apresenta-se graficamente a evolução das 

temperaturas de referência para os betumes de pavimentação mais utilizados em Portugal. 

 
Figura 3.18 – Temperatura de referência para a produção da mistura em função da classe 

de penetração, segundo a norma EN 12697-35 

Tendo por base as temperaturas de referência para a produção das misturas, é necessário 

perceber como evolui a temperatura de mistura em função da temperatura de aquecimento dos 

materiais novos e do material fresado grosso. Assim sendo e sabendo que se vai utilizar 50% 

de material fresado, em que 30% é material fino e 20% é material grosso, a temperatura de 

mistura é obtida pela Equação 3.3, que corresponde a uma média ponderada das temperaturas: 

 Fg+ An ×Ta+ Ff×Tf	=	Tm   (3.3) 

Em que: 

Fg é a percentagem do material fresado grosso; 
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An é a percentagem de agregado novo; 

Ta é a temperatura de aquecimento do material fresado grosso e dos agregados novos; 

Ff é a percentagem do material fresado fino; 

Tf é a temperatura do material fresado fino; e 

Tm é a temperatura de produção da mistura. 

Usando a equação 3.3, e sabendo desde logo que a temperatura para o fresado fino é de 

aproximadamente 25 °C, é possível verificar como evolui a temperatura de produção da 

mistura em função da temperatura de aquecimento do restante material (Figura 3.19). 

 
Figura 3.19 – Temperatura de produção da mistura em função da temperatura de 

aquecimento do fresado grosso e dos agregados novos 

Tendo por base a informação quanto à classe de betume a adicionar, é definida a temperatura 

de produção da mistura. Através dessa temperatura é definida a temperatura a que devem ser 

aquecidos os agregados novos e o fresado grosso. Após identificadas essas temperaturas os 

materiais são colocados à temperatura necessária e em seguida dá-se início ao processo de 

produção, que tem as seguintes fases:  

1. Colocação do material novo e da fração de material grosso na misturadora, à 

velocidade máxima durante 1 minuto. Este processo permite uma homogeneização 

do material. 

2. Adição do material fino ao material já colocado na panela, misturando por mais 1 

minuto em velocidade máxima. Neste processo existe uma transferência de calor 

entre o material que já estava colocado na panela e o material fino que entra com 

uma temperatura bastante inferior (cerca de 25 °C). 
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3. Por último, adição do betume e mistura por mais 2 minutos em velocidade máxima 

na misturadora. 

De modo a verificar se a temperatura de mistura se situou próxima da ideal, à medida que se 

realizaram as misturas, foram feitas medições de controlo de temperatura, através de um 

termómetro de infravermelhos.  

 

3.4.3. Compactação dos provetes de Marshall 

Para a compactação dos provetes de Marshall, e tendo como referência que cada provete 

deverá ter uma altura próxima dos 63.4 mm e um diâmetro de 101.6 mm, utilizaram-se 

moldes que são previamente colocados em estufa, de modo a não existir uma diferença de 

temperatura muito elevada entre o molde metálico e a mistura produzida. Relativamente à 

compactação, esta é feita com um martelo normalizado (Figura 3.20) e, sendo aplicadas 75 

pancadas em cada face do provete de acordo com o Anexo Nacional da EN 13108-1. Por uma 

questão de controlo de temperatura de compactação, à medida que se ia compactando os 

provetes, foi-se controlando a temperatura a que a mistura se encontrava. 

 
Figura 3.20 – Compactador de Marshall 

 

3.4.4. Ensaios de Marshall 

Para a análise de Marshall, devem-se ensaiar cinco conjuntos de três provetes. Estes devem 

apresentar percentagens de betume diferentes que devem variar entre si de meia unidade. De 
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referir, no entanto, que deve haver dois conjuntos com percentagem de betume acima e abaixo 

da percentagem “ótima teórica” de betume, sendo esta calculada com base na superfície 

especifica dos agregados.   

A percentagem ótima de betume é determinada em função dos resultados obtidos no ensaio de 

Marshall (força máxima e deformação) e nos resultados de baridade aparente, volume de 

vazios (Vv), volume de vazios no esqueleto de agregado (VMA) obtidos com a caraterização 

volumétrica dos provetes. 

3.4.4.1 Determinação da baridade aparente 

A baridade aparente (BA) do provete pode ser obtida de várias formas, dependendo do tipo de 

mistura que está a ser estudada. Neste caso de estudo optou-se pelo método volumétrico 

(método D) descrito na norma EN 12697-6. Este consiste em pesar o provete seco, e 

determinar o seu volume (medição geométrica), sendo a BA obtida pelo cociente entre o peso 

do provete seco e o seu volume. No entanto e como é facilmente percetível este método obtém 

resultados credíveis quando os provetes apresentam dimensões homogéneas, e onde não são 

visíveis perturbações nas dimensões.  

Quando isto não acontece, o método volumétrico não permite obter resultados credíveis,  

podendo recorrer-se ao método A, presente igualmente na mesma norma, em que o provete é 

pesado seco, e imerso em água, e a partir desses valores é calculada a BA (Figura 3.21). No 

entanto, neste método existe a necessidade de verificar a que temperatura se encontra a água 

quando estes são imersos, visto existir influência desta sobre a baridade aparente dos provetes.  

 
Figura 3.21 – Instrumentos usados no Método A para determinação da baridade aparente 
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3.4.4.2 Determinação de baridade máxima teórica 

A determinação da baridade máxima teórica (BMT) é realizada com recurso a um picnómetro 

de vácuo (Figura 3.22) de acordo com a norma EN 12697-5. Este ensaio consiste em colocar a 

amostra num picnómetro, onde se vai colocar água, e submeter o picnómetro a uma força de 

vácuo durante um determinado tempo, que permitirá a entrada da água dentro da amostra 

(mistura não compactada), ficando todo o espaço vazio preenchido com água. Mais uma vez 

e, de modo a controlar a temperatura de ensaio, no final é medida a temperatura a que se 

encontra a água. Esta deve rondar os 25 °C. O procedimento descrito permite determinar o 

volume ocupado pela mistura e dessa forma obter a baridade máxima da mesma.   

 

 
Figura 3.22 – Picnometro submetido a vácuo  

 

3.4.4.3 Determinação do volume de vazios no esqueleto de agregado e 

volume de vazios na mistura 

Para o cálculo do VMA e do volume de vazios é necessário primeiramente conhecer a 

baridade aparente e a baridade máxima teórica. Relativamente à BA, esta é necessária para o 

ensaio de Marshall. Quanto à BMT, esta deve ser realizada paralelamente aos ensaios que são 

necessários ao estudo de Marshall. O valor do Vv é calculado pela equação 3.4. 

 Vv	=	 BMT-BA
BMT

  (3.4) 

Em que: 

Vv  é o Volume de Vazios; 

BMT é a Baridade Máxima Teórica da mistura; 

BA  é a Baridade Aparente. 
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Para o cálculo do VMA é necessário primeiramente conhecer o peso específico do betume 

(gb) (neste caso considera-se 1030 Kg/m3) e é calculado pela equação 3.5. 

 VMA	=	Vv+ BA × Tb
γb

  (3.5) 

Em que: 

VMA é o volume de Vazios no esqueleto de agregado; 

Vv é o Volume de Vazios; 

BA é a Baridade Aparente; 

Tb é o teor de betume presente no provete; 

gb é o peso específico do betume.  

 

3.4.4.4 Estabilidade de Marshall 

Antes de ensaiar os provetes no ensaio de estabilidade (Marshall), visto se tratar de um ensaio 

destrutivo, devem ser realizados todos os ensaios necessários para o estudo de formulação.  

O ensaio de estabilidade de Marshall (Figura 3.23) é um ensaio onde os provetes são 

submetidos a uma força de compressão, e onde é medida a força e a deformação que este vai 

sofrendo. Para a análise de Marshall interessa reter a informação acerca da força máxima a 

que o provete resiste (estabilidade) e a deformação do provete aquando dessa força máxima. 

Antes de ensaiado é necessário garantir que se encontra a uma temperatura de 60 °C, sendo 

esta garantida pela colocação dos provetes em banho-maria durante uma hora (Figura 3.24). 

 
Figura 3.23 – Colocação de um provete na prensa para realização do ensaio de estabilidade 

de Marshall 
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Figura 3.24 – Provetes e estabilómetro de Marshall submetidos a banho-maria a 60 ºC 

 

3.5. Processo de modificação dos betumes 

A produção e caracterização dos betumes modificados serão neste caso um processo 

intermédio que possibilitará concluir qual a percentagem de cada aditivo (OUM e o PEAD), 

que deverá ser adicionada de modo a que se obtenha um betume aditivado equivalente ao 

betume novo convencional utilizado  

Primeiramente é necessário determinar a percentagem de betume envelhecido que estará 

presente na mistura. Para isso e após calcular qual a percentagem ótima de betume na mistura, 

e de acordo com a percentagem de material reciclado concluir-se qual a percentagem de 

betume envelhecido presente na mistura final. De modo a determinar a percentagem de 

aditivo a incorporar na mistura, optou-se por estudar as misturas de betume com 3% e 6% de 

óleo, e em seguida, de uma mistura de betume com, 6% de OUM, e com 3 e 6 % de PEAD 

relativamente à quantidade de betume final.  

Sendo necessário a introdução de ligante envelhecido no processo de produção de ligantes 

modificados para avaliar a percentagem ótima de aditivo, e uma vez que o processo de 

recuperação de betume é muito demorado e origina uma baixa quantidade de betume, optou-

se por usar um betume 10/20 que simulará o comportamento do betume envelhecido, uma vez 

que apresentam características (penetração, “Anel e Bola” e viscosidade) idênticas, facilitando 

assim este processo.  

Para o processo de produção dos betumes modificados, e de acordo com o material que está a 

ser adicionado, a temperatura e o tempo de digestão do material vai variar. Quando o material 

adicionado é apenas o OUM a temperatura de referência deverá ser de 150 °C, no caso de 

misturas onde é adicionado PEAD a temperatura de referência deverá ser de 180 °C, estando 
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estes valores associados à necessidade de fundir os materiais com o betume, cujos pontos 

fusão são muito diferentes. Já no que diz respeito ao tempo de digestão, e como é facilmente 

percetível, o PEAD terá de ter um tempo de digestão superior, neste caso deverá ser de 1 hora. 

Relativamente à mistura de betume com óleo e entre betumes, o tempo de digestão deverá ser 

apenas de 5 minutos. O processo de mistura pode ser sintetizado da seguinte forma: 

1. Mistura entre o betume novo (35/50) e o betume equivalente ao envelhecido 

(10/20) durante 5 minutos, no final dos quais se procede à recolha de amostra 

para controlo da penetração; 

2. Adicionar o óleo usado de motor, esperar que a temperatura volte ao valor de 

referência, e misturar durante 5 minutos, de modo a que o ligante se torne 

homogéneo;  

3. Por último, adicionar o PEAD, esperar novamente que a mistura atinga a 

temperatura de referência, e misturar durante 1 hora de modo a que o PEAD seja 

digerido pelo ligante. 

De modo a poder concluir qual a melhor forma do PEAD ser adicionado, optou-se por ter um 

ligante de referência com igual percentagem de aditivos, mas com dimensões de PEAD 

diferentes (Figura 3.25). 

 
Figura 3.25 – Comparação entre as dimensões do PEAD moído e PEAD sem qualquer tipo 

de transformação 

Quanto à caracterização do ligante, os ensaios utilizados são os usados para a caraterização do 

betume presente no material fresado. Sendo igualmente considerada a observação visual. 
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3.6. Caracterização final das misturas estudadas 

Após concluir qual a percentagem ideal de aditivo que deveria ser adicionada no betume, 

foram produzidas duas misturas distintas. Neste caso a produção da mistura foi feita nos 

moldes já anteriormente referidos, sendo o betume novo a incorporar modificado com as 

percentagens de aditivo que permitirá no final que todo o betume seja aditivado com a 

percentagem ideal obtida no estudo anterior.  

Nesta fase foram fabricadas em laboratório duas lajes de cada mistura, com sete e quatro 

centímetros de espessura, respetivamente. Da laje de 7 centímetros serão retiradas 6 vigas 

para os ensaios de módulo de rigidez e fadiga por flexão em quatro pontos e 6 provetes 

cilíndricos para o ensaio de sensibilidade à água. No caso da laje de 4 centímetros, esta foi 

cortada em 2 lajetas quadradas com trinta centímetros de lado, para o ensaio de resistência à 

deformação permanente. 

 

3.6.1. Ensaio de sensibilidade à água  

Para o ensaio de sensibilidade à água, primeiramente é necessário preparar 6 provetes de 

dimensões idênticas aos utilizados no ensaio de Marshall. Em seguida é necessário agrupá-los 

em dois grupos distintos (3 provetes cada), com idêntica BA média e altura média, sendo por 

isso necessário fazer esta análise previamente. Destes dois grupos formados, um deles é 

mantido seco e à temperatura ambiente enquanto o outro grupo é imerso em água a 40 °C 

durante pelo menos 68 horas, e no máximo 72 horas. Em seguida a temperatura da água é 

reduzida para 15 °C e os provetes ficam imersos mais 2 horas, enquanto os provetes secos são 

colocados a 15 °C ao ar, tal como especificado EN 12697-12. Após o tempo total de imersão, 

estes são ensaiados à tração indireta (Figura 3.26). 

 
Figura 3.26 – Equipamento de ensaio de tração indirecta  
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Após realizar o ensaio a todos os provetes, e dividindo os valores médios de resistência do 

provetes imersos pelos dos provetes secos, é possível calcular a resistência conservada em 

tração indireta (ITSR), que permite ter uma perceção do quanto a mistura em estudo é 

sensível à água. 

 

3.6.2. Resistência à deformação permanente  

De modo a caracterizar a resistência à deformação permanente, existem diversas formas de 

ensaio, sendo possível determinar a resistência à deformação permanente através de cargas 

estáticas ou cargas rolantes, podendo ser realizados à escala real ou em laboratório.   

Para o presente estudo, recorreu-se ao ensaio de pista “Wheel Tracking Test” (WTT) (Figura 

3.27), que se trata de um ensaio realizado em laboratório e consiste essencialmente em fazer 

passar repetidamente uma roda sobre uma mistura betuminosa e fazer a medição da 

profundidade da rodeira. Este simula a passagem dos rodados dos veículos de modo a ser 

possível prever o comportamento das misturas betuminosas.   

 
Figura 3.27 – Equipamento do ensaio de pista para avaliação da deformação permanente  

O ensaio WTT foi realizado tendo como referência a norma EN 12697-22, tendo em 

consideração que a temperatura de ensaio é de 50 ºC, a força é de 700 N, com uma frequência 

de 0,44 Hz sendo aplicados 10 000 ciclos de carga.  

Quanto aos resultados obtidos, os principais a ter em atenção são a taxa de deformação em 

ensaio de pista (WTSAIR), a profundidade média proporcional da rodeira (PRDAIR) e a 

profundidade do cavado da rodeira (RDAIR). 
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3.6.3. Ensaio de módulo de rigidez por flexão em quatro pontos 

O módulo de rigidez é uma das principais propriedades de uma mistura, sendo esta 

propriedade dependente da temperatura a que a mistura se encontra, da frequência de 

carregamento e das características dos materiais usados nas misturas. 

De modo a conhecer o módulo de rigidez das misturas, as 6 vigas preparadas anteriormente 

foram ensaiadas a 20 °C, sendo esta temperatura representativa de vários locais de Portugal, 

segundo a norma EN 13108-20. Além destes ensaios realizados a todas as vigas, duas vigas 

de cada mistura foram ensaiadas às temperaturas de 0, 10, 20 e 30 °C. Em cada ensaio é 

realizado um varrimento de frequências (0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 8, 10, 0,1 Hz) de acordo com a 

norma EN 12697-26. 

 

3.6.4. Ensaio de resistência à fadiga por flexão em quatro pontos 

A resistência à fadiga é uma propriedade fundamental nas misturas betuminosas, e tem como 

principais agentes a ação do trafego, bem como ações de origem térmica.  

Para o ensaio de resistência à fadiga, a temperatura de ensaio é de 20 °C e a frequência com 

que a carga é aplicada ao provete é de 10 Hz. Tal como referido anteriormente todas as vigas, 

foram inicialmente ensaiadas ao módulo de rigidez antes da realização deste, uma vez que o 

ensaio de resistência à fadiga é um ensaio destrutivo.  

O ensaio de resistência à fadiga tem como intuito verificar ao fim de quando ciclos, a mistura 

atinge a ruína. Neste caso, a ruína é definida pelo número de ciclos correspondente a um valor 

de módulo de rigidez da viga igual a metade do valor inicial, uma vez que o ensaio é realizado 

em extensão controlada. Com a realização do ensaio a vários provetes, para diferentes níveis 

de extensão, é possível determinar a lei de fadiga do material. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

4.1. Caracterização da mistura betuminosa a reciclar  
 

4.1.1. Análise granulométrica  

No que respeita à mistura betuminosa recuperada (MBR), numa primeira fase analisou-se a 

granulometria do fresado antes e após desagregação, assumindo o processo referido na secção 

3.2.4, para se compreender qual o efeito que a agregação das partículas tem nos resultados 

obtidos. De modo a serem facilmente percetíveis as diferenças existentes, optou-se por traçar 

no mesmo gráfico a curva granulometria do material presente na MBR sem qualquer tipo de 

desagregação e após desagregação mecânica (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 – Curvas granulométricas da MBR antes e após desagregação 

Ao analisar as curvas granulométricas facilmente se compreende que existe uma diminuição 

significativa da dimensão das partículas após desagregação, visto que houve um aumento 

médio de cerca de 20% na quantidade de material passado em cada peneiro. O mesmo efeito 

também foi verificado relativamente à dimensão máxima das partículas (menor dimensão para 

a qual existe mais de 90% de material passado), que teve uma redução de 25,4 mm com as 

partículas agregadas para apenas 12,5 mm após desagregação. Assim, verifica-se uma redução 

da máxima dimensão dos agregados para metade do seu valor após desagregação. A 

quantidade de material mais fino existente na MBR, aqui considerado como o passado no 

peneiro de 2 mm, também aumentou para mais do dobro após desagregação (17% para 36%). 
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Ainda analisando ambas as curvas, e tendo em consideração que se pretende separar o 

material em duas frações (fina e grossa), pode verificar-se que a percentagem de finos e 

grossos é distinta de acordo com o método de desagregação utilizado inicialmente. No caso da 

MBR sem desagregação, e utilizando para separação o peneiro de 10 mm, obteve-se 40% de 

material grosso retido nesse peneiro, e caso a separação seja feita no peneiro 8 mm a 

percentagem de material grosso aumenta para 50%. Quando a separação é realizada após 

desagregação mecânica, e utilizando o mesmo peneiro de 8 mm, a percentagem de material 

grosso retido diminui bastante para valores próximos de 30%.  

Em seguida procedeu-se ao estudo dos métodos de separação do material da MBR. De modo 

a ser mais fácil diferenciar os diversos processos de separação utilizados no estudo, estes 

foram classificados da seguinte forma: 

(A) Desagregação mecânica, com separação no peneiro 8 mm; 

(B) Sem desagregação mecânica, com separação no peneiro 10 mm; 

(C) Sem desagregação mecânica, com separação no peneiro 8 mm.  

Para cada um dos métodos de separação da MBR atrás indicados, numa primeira fase 

determinou-se a percentagem de betume presente em cada fração fina e grossa obtida de 

acordo com os diferentes métodos de separação, cujos resultados se apresentam na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2 – Percentagem de betume presente na MBR 

Analisando a quantidade de betume presente nas diversas frações, é visível que a maior 

discrepância entre as frações fina e grossa se dá quando é utilizado o método (A), o que desde 

logo confirma que este método permite uma melhor separação entre as duas frações do 
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material. Além disso, tal como era expectável pela sua maior superfície específica, as frações 

finas apresentaram percentagens de betume superiores às frações grossas, independentemente 

do método de separação utilizado. A percentagem média foi obtida em função da quantidade 

de material grosso e fino obtido por cada método de separação, e deve corresponder à 

percentagem de betume que existe no fresado antes da separação (este valor variou apenas 

entre 5,10% e 5,35% e é usual para camadas de desgaste, de onde foi recuperado). 

Após a determinação da percentagem de betume, analisou-se a curva granulométrica 

resultante, isto é, a dimensão dos agregados presentes em cada fração após incineração do 

betume dessa fração Figura 4.3.  

 
Figura 4.3 – Distribuição do tamanho dos agregados após incineração do betume 

A curva granulométrica dos agregados que foi obtida para cada fração após a determinação da 

percentagem em ligante na MBR será posteriormente utilizada para a formulação das misturas 

betuminosas, através do estudo com o método de Marshall. 

Tal como já se tinha concluído ao estudar a percentagem de betume, é visível que a maior 

discrepância entre a granulometria das frações fina e grossa (granulometria da fração fina 

sobe e da fração grossa desce) se dá quando é utilizado o método de separação (A), o que 

volta a confirmar que este método permite uma melhor separação entre as duas frações do 

material e deverá ser selecionado, em princípio, nas fases seguintes do trabalho. 
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4.1.2. Análise do ligante recuperado da MBR 

De modo a ser possível caracterizar o ligante presente no material fresado, foram realizadas 

três recuperações de betume, uma primeira realizada para a totalidade do fresado, e duas 

outras realizadas para a fração fina e grossa do material fresado (obtidas pelo método de 

separação (A)), estando resumidos os resultados no Quadro 4.1 e na Figura 4.4. 

Quadro 4.1 – Resumo das propriedades do betume recuperado do MBR e das suas frações 

Ensaio Totalidade do fresado Fração fina Fração grossa 

Penetração (mm) 8,1 8,1 10,4 10,4 8,6 8,6 

Anel e bola (°C) 66,5 65,9 67,1 
 

 
Figura 4.4 – Viscosidade dinâmica do betume recuperado do MBR e das suas frações 

Analisando os resultados obtidos, é notório desde logo que o betume presente na fração fina 

se encontra menos envelhecido, podendo-se desde logo concluir que o betume que envolve os 

agregados grossos está mais submetido ao efeito de oxidação do ar, principal responsável pelo 

envelhecimento do betume. No que diz respeito à totalidade do betume, seria de esperar que 

os resultados obtidos se encontrassem no intervalo estipulado pelas frações fina e grossa, o 

que não aconteceu. Isto pode dever-se ao facto da amostra utilizada para as diferentes 

recuperações (com e sem separação) não poder ser a mesma, pelo que as diferenças 

encontradas resultam de alguma variabilidade tipicamente observada ao estudar a MBR. 

Também se verificou que o betume está bastante envelhecido pela sua reduzida penetração. 
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As conclusões retiradas da análise dos resultados obtidos anteriormente são confirmadas pelos 

resultados de viscosidade. No entanto, as diferenças entre as várias amostras analisadas são 

reduzidas, em especial ao analisar as propriedades a temperaturas mais altas. 

 

4.2. Estudo de Marshall 
 

4.2.1. Formulação da mistura 

Depois de caracterizar a MBR, a fase seguinte do trabalho consiste em determinar qual a 

percentagem de material novo a adicionar e qual a sua granulometria, o que é realizado 

durante a fase de formulação da mistura reciclada. Isto é, conhecendo os limites impostos pelo 

caderno de encargos (EP, 2012), é necessário determinar qual a percentagem de cada material 

a utilizar, devendo ter-se em consideração a curva granulométrica do fresado (50%). 

Para este estudo, e sendo este um processo iterativo, optou-se por considerar inicialmente a 

possibilidade de adicionar cinco tipos de agregados com dimensões distintas, concluindo-se 

posteriormente a necessidade de acrescentar apenas quatro tipos de agregados, sendo um 

destes o filer que é sempre necessário em qualquer formulação. Assim sendo, e após a 

formulação para as cinco percentagens de betume distintas, é possível concluir que a 

percentagem de cada agregado a incluir varia ligeiramente de acordo com o teor em betume 

pretendido. A percentagem de material fresado da fração fina e grossa (separados pelo método 

(A)) também vai variar ligeiramente como se pode ver no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Percentagem de material a acrescentar de cada granulometria de acordo com 

o teor em betume a colocar na mistura 

Material para cada 
mistura 

Percentagem de betume 
4,00 % 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 

Material 
Fresado 

Fino 29,41 % 29,56 % 29,72 % 29,87 % 30,03 % 
Grosso 19,96 % 20,06 % 20,17 % 20,28 % 20,38 % 

Brita 6/14 38,10 % 
Brita 4/6 5,00 % 
Pó 0/4 4,54 % 4,28 % 4,02 % 3,75 % 3,49 % 
Filer 3,00 % 

 

De referir que apesar de existir uma variação na percentagem de agregado da fração fina e 

grossa do material fresado, esta deve-se à necessidade de converter o material fresado total, 
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definido para ser igual a 50% (30% de material fino e 20% de material grosso), na 

percentagem deste que é efetivamente agregado. Isto é, se acrescentarmos 30% de material 

fresado fino, numa mistura onde o teor em betume é de 4,00%, a percentagem de agregado 

presente na mistura final será de 96%, e conhecendo a percentagem de betume presente no 

material fresado fino (5,90%) é possível verificar qual a percentagem de agregado que 

representa a fração fina de material que vai ser adicionada, como se pode ver pelo exemplo 

seguinte (equações 4.1 a 4.3), referente ao teor em betume de 4,00%. 

 푃 	 = 1 −	푃 	⟺	푃 = 1 − 	0,04	 ⟺ 	푃 = 96,00	%    (4.1) 

 푃 . . . = 1 −	푃 . . . × 	푃 . .		  

 푃 . . . = (1 − 	0,059) × 	0,30	 ⇔ 	푃 . . . = 28,23	%   (4.2) 

 푃 . . . = . . . 	⟺ 푃 . . . = , = 29,41	%    (4.3) 

Em que: 

Pa  é a percentagem de agregado presente na mistura final; 

PB  é o teor de betume pretendido na mistura; 

Pa.f.f.  é a percentagem de agregado presente na fração fina do material fresado; 

PB.f.f. é a percentagem de betume presente na fração fina do fresado (obtida através da 

determinação do teor de ligante); 

Pf.f. é a percentagem de material da fração fina que vai ser adicionada à mistura final;  

Pf.f.m. é a percentagem de agregado oriunda do material fresado fino, presente na mistura 

final entre agregados. 

Este procedimento de cálculo é igualmente adotado para a fração grossa do material fresado, 

fazendo-se variar a percentagem de betume presente no material fresado grosso, que neste 

caso é de 4,20% e a percentagem de material que vai ser introduzida, que neste caso é de 

20,00%. O mesmo raciocínio foi usado para todas as misturas definidas no Quadro 4.2. 

4.2.2. Fabrico e compactação da mistura 

Nas secções 3.4.2 e 3.4.3 foi explicitado o processo de fabrico das misturas e o processo 

usado para a compactação dos provetes de Marshall, respetivamente. No entanto, e uma vez 

que é importante conhecer a temperatura a que estas operações foram realizadas, à medida 



Estudo de misturas betuminosas recicladas com incorporação de resíduos plásticos 

Análise de resultados 

Liliana Patrícia Ferreira Abreu   51 

que se ia procedendo ao fabrico da mistura e compactação dos provetes, foram feitas 

medições de controlo (Figura 4.5).  

 
Figura 4.5 – Controlo de temperatura (esquerda) de mistura e (direita) de compactação 

Ainda no que respeita à adição do betume, foram-se igualmente registando os valores 

adicionados a cada uma das misturas (Quadro 4.3), de modo a verificar se existe uma grande 

diferença que possa alterar significativamente o teor em betume definido para mistura.  

Quadro 4.3 – Temperaturas de fabrico e compactação e peso de betume adicionado  

Teor em betume Provete 
Temperatura (°C) Peso do betume 50/70 (g) 

Fabrico Compactação Pretendido Na mistura 

4,0% 
A 

147,7 
128,8 

79,0 79,0 B 130,0 
C 131,3 

4,5% 
A 

140,3 
132,5 

107,0 107,5 B 123,7 
C 126,2 

5,0% 
A 

145,6 
139,8 

134,0 133,0 B 138,4 
C 134,5 

5,5% 
A 

141,3 
124,2 

161,0 160,5 B 126,0 
C 129,1 

6,0% 
A 

149,2 
140,5 

188,0 188,5 B 135,9 
C 134,3 

 

Analisando os resultados obtidos, e sabendo que a temperatura de fabrico de referência para a 

mistura foi definida como sendo 150 °C, pode concluir-se que esta temperatura foi respeitada, 

uma vez que a temperatura de fabrico nunca é inferior a esta em mais de 10 °C. Quanto à 
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percentagem de betume adicionada, e verificando o erro existente, este nunca ultrapassa 1%, 

podendo assim assumir-se que a percentagem de betume pretendida inicialmente foi 

efetivamente respeitada na preparação das misturas para produção dos provetes Marshall. 

 

4.2.3. Ensaio de Marshall 

Como explicado na secção dedicada ao ensaio de Marshall (3.4.4), existem alguns parâmetros 

volumétricos e de composição que têm de ser determinados antes do ensaio destrutivo de 

estabilidade de Marshall. Assim sendo, primeiramente são apresentados no Quadro 4.4 os 

resultados obtidos nesses ensaios não destrutivos, mas que são necessários para a 

determinação do teor ótimo de betume. 

Quadro 4.4 – Resumo dos resultados dos ensaios não destrutivos iniciais de caracterização 

dos provetes Marshall 

Teor em 
betume Provete BMT 

(kg/m3) 
BA 

(kg/m3) 
BAmédia 
(kg/m3) 

Vv 
(%) 

Vvmédia 

(%) 
VMA 
(%) 

VMAmédia 
(%) 

4,00% 
A 

2493,4 
2261,37 

2231,53 
9,31 

10,50 
19,29 

19,17 B 2215,09 11,16 19,11 
C 2218,11 11,04 19,12 

4,50% 
A 

2451,9 
2254,58 

2248,73 
8,05 

8,29 
18,14 

18,11 B 2267,73 7,51 18,20 
C 2223,89 9,30 18,00 

5,00% 
A 

2431,4 
2329,73 

2346,51 
4,18 

3,49 
14,80 

14,88 B 2352,74 3,24 14,91 
C 2357,05 3,06 14,93 

5,50% 
A 

2412,5 
2303,27 

2333,61 
4,53 

3,27 
15,57 

15,73 B 2352,24 2,50 15,83 
C 2345,31 2,78 15,79 

6,00% 
A 

2406,2 
2354,41 

2369,87 
2,15 

1,51 
15,22 

15,31 B 2359,01 1,96 15,25 
C 2396,18 0,41 15,47 

 

No que refere ao ensaio de estabilidade de Marshall, este é um ensaio destrutivo (Figura 4.6) 

que implica algumas correções nos valores obtidos. No caso da força máxima esta tem de ser 

corrigida por um fator c, que depende da altura do provete. A deformação máxima também 

tem de ser corrigida, uma vez que inicialmente existe um pequeno ajuste da célula de carga ao 

provete, que causa um aumento da deformação máxima medida, embora no entanto que esta 
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não seja a deformação real sofrida pelo provete. Tendo estes fatores em consideração, 

obtiveram-se os resultados constantes no Quadro 4.5.  

 
Figura 4.6 – Aspeto dos provetes após o ensaio de estabilidade de Marshall 

Quadro 4.5 – Resumo dos resultados do ensaio de estabilidade de Marshall 

Teor em 
betume Provete Força máxima 

(kN) 

Força máxima 
média 
(kN) 

Deformação 
(mm) 

Deformação 
média 
(mm) 

4,0% 
A 15,76 

15,76 
3,93 

3,93 B 15,13 3,74 
C 16,38 4,12 

4,5% 
A 18,18 

16,56 
4,07 

3,97 B 17,30 4,17 
C 14,21 3,67 

5,0% 
A 16,79 

17,72 
4,22 

4,17 B 18,89 4,24 
C 17,47 4,04 

5,5% 
A 13,93 

15,03 
6,21 

5,13 B 15,01 5,34 
C 16,15 3,82 

6,0% 
A 15,06 

15,02 
5,08 

5,21 B 15,26 5,35 
C 14,75 5,19 

 

De modo a analisar os resultados obtidos durante o estudo de formulação de Marshall, foram 

executados cinco gráficos, sendo todos eles traçados em função do teor em ligante total das 

misturas (Figura 4.7 até Figura 4.11). Estes gráficos são fundamentais para se concluir qual a 

percentagem ótima de betume a utilizar nas fases seguintes do estudo. 
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Figura 4.7 – Relação entre o teor em betume e a baridade aparente 

 
Figura 4.8 – Relação entre o teor em betume e o volume de vazios 

 
Figura 4.9 – Relação entre o teor em betume e os vazios no esqueleto de agregado 
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Figura 4.10 – Relação entre o teor em betume e a força máxima ou estabilidade do provete 

 
Figura 4.11 – Relação entre o teor em betume e a deformação no ponto de carga máxima 

Analisando os gráficos anteriores, e de modo a verificar qual a percentagem ótima de betume 

a incluir na mistura, verifica-se que a baridade aparente atinge os seus valores mais elevados 

para percentagens de betume superiores a 5,00%. O volume de vazios da mistura em estudo 

deve ser de 4,00%, o que acontece para uma percentagem de betume a rondar os 5,10%. 

Quanto à estabilidade Marshall máxima, esta foi obtida para um teor em betume de 5,00%. 

Através destes valores, e fazendo uma média, pode-se concluir que a percentagem ótima de 

betume rondaria os 5,03%, assumindo-se por aproximação que este valor é 5,00%.  

Após encontrado este valor, é necessário verificar se são garantidas as condições referentes ao 

VMA e à deformação. No caso do VMA este deve ser superior a 14%, o que é verificado para 

qualquer uma das percentagens de betume ensaiadas. Quanto à deformação, esta deveria ser 

inferior a 4 mm, o que não se verifica. No entanto, é possível verificar que a deformação 
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apenas aumenta de forma mais visível para percentagens de betume superiores a 5,00%, pelo 

que se assumiu como percentagem ótima de betume neste estudo esse valor. 

 

4.3. Seleção do método de separação a utilizar na produção das misturas 

De modo a perceber de que forma o método de separação entre as frações fina e grossa do 

fresado pode influenciar as propriedades finais das misturas betuminosas recicladas, nesta 

fase estudaram-se três misturas que se encontram relacionadas com os métodos de separação 

usados para a análise do fresado.  

A mistura (A) diz respeito ao método de separação (A), onde os agregados são submetidos a 

um processo de desagregação mecânica e em seguida são separados no peneiro 8 mm. A 

mistura (B) diz respeito ao método de separação (B), em que o material não é submetido a 

nenhum processo de desagregação, sendo apenas separadas no peneiro 10 mm. Na última 

mistura (C) o material fresado é utilizado tal como é fornecido, não sendo feito qualquer tipo 

de separação (não havendo neste caso relação com o método de separação (C)).  

As curvas granulométricas finais obtidas para as diversas misturas, após a adição de 

agregados novos, são apresentadas na Figura 4.12. Convém referir que estas misturas foram 

obtidas de facto em laboratório após produção das misturas e incineração do betume. 

 
Figura 4.12 – Curvas granulometricas obtidas para as diferentes misturas 
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Observando as curvas finais obtidas, é visível que existem alguns pontos onde as curvas 

granulométricas saem dos limites impostos pelo Caderno de Encargos para todas as misturas, 

o que é compreensível ao tentar produzir uma mistura reciclada com 50% de material fresado. 

De referir que todas as misturas serão fabricadas com 5,00% de betume, tal como concluído 

no estudo de Marshall. No entanto, é ainda necessário ter em atenção que as misturas (A) e 

(B) serão produzidas pelo processo referido na secção 3.4.2, sendo que os fresados finos serão 

mantidos à temperatura ambiente (cerca de 25 °C) e os agregados novos e o material fresado 

grosso é aquecido a uma temperatura de 200 °C. No caso da mistura (C), todo o material é 

aquecido a 150 °C, não havendo discrepância entre a temperatura dos vários materiais. Desta 

forma, a temperatura de mistura deverá rondar o mesmo valor para todas as misturas.  

Uma vez que se pretende analisar mais detalhadamente as misturas, é necessário ter em 

atenção que a quantidade de mistura fabricada seja suficiente para obter seis provetes para 

sensibilidade à água (10,1 cm de diâmetro e 6,3 cm de altura), para realização da baridade 

máxima teórica (cerca de 2000 g), para determinação do teor em ligante na mistura, e para 

recuperação de betume para posterior análise. Assim sendo, foram fabricadas as três misturas 

de modo a posteriormente se analisar as suas propriedades.  

 

4.3.1. Análise da composição das misturas 

Ao analisar os resultados obtidos da BMT (Quadro 4.6), verifica-se que esta se encontra 

dentro da mesma ordem de grandeza, não permitindo desde logo uma diferenciação clara 

entre as várias misturas.  

Quadro 4.6 – Baridade máxima teórica das misturas em estudo 

Mistura Mistura (A) Mistura (B) Mistura (C) 
Baridade máxima teórica (kg/m3) 2444,57 2442,66 2425,98 

No que respeita à percentagem de betume presente nas misturas, e sabendo que o estudo se 

fez para que esta seja de 5,00%, após o processo de determinação da percentagem de ligante 

nas misturas, obtiveram-se os resultados mostrados na Figura 4.13. Analisando os resultados 

obtidos é facilmente visível que na Mistura (A) a percentagem final é claramente mais 

próxima da percentagem de betume pretendida para as misturas. Esta diferença do teor em 

betume presente nas três misturas pode simplesmente dever-se á variabilidade da percentagem 

de betume presente nas amostras de MBR, que será menor ao usar o método de separação (A). 
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Figura 4.13 – Teor em betume obtido para as misturas 

Relativamente à análise de betumes, foi necessário proceder à recuperação do betume 

presente nas diversas misturas, tendo-se posteriormente procedido à análise dos betumes 

recuperados. As propriedades do betume recuperado obtido a partir do material fresado e do 

betume novo (35/50) também vão ser apresentados nesta fase por serem os materiais base 

utilizados na produção das diversas misturas. As principais diferenças que se espera encontrar 

devem resultar do maior ou menor envelhecimento observado em cada método de produção. 

No que respeita aos valores de penetração dos betumes (Figura 4.14), e tendo em atenção o 

principal objetivo de minimizar o envelhecimento do betume durante a produção, a melhor 

solução deverá apresentar uma maior penetração. É facilmente percetível que foram 

conseguidos melhores resultados na mistura (A). No entanto, ao observar os resultados 

obtidos nas misturas (B) e (C) não existe uma grande diferença nos valores de penetração. 

 
Figura 4.14 – Penetração a 25 ºC para os betumes recuperados das misturas 
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No que respeita à temperatura de amolecimento (Figura 4.15), os resultados não são tão 

conclusivos, sendo mais difícil distinguir as vantagens de cada método de produção a estas 

temperaturas mais altas. Inevitavelmente, para todas as misturas o ponto de amolecimento 

encontra-se no intervalo situado entre as características do betume recuperado da MBR e do 

betume novo que foi adicionado às misturas (35/50). 

 
Figura 4.15 – Ponto de amolecimento dos betumes recuperados das misturas 

Quanto às viscosidades dinâmicas obtidas a temperaturas elevadas (Figura 4.16), verifica-se 

que o betume recuperado das várias misturas apresentam curvas quase coincidentes, o que 
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são impercetíveis nesta gama de temperaturas.  

 
Figura 4.16 – Viscosidade dinâmica dos betumes recuperados 
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Como é óbvio, a viscosidade dos betumes recuperados a partir das várias misturas recicladas 

com 50% de material fresado tem valores entre os do betume recuperado da MBR e do 

betume novo (35/50). 

 

4.3.2. Análise da sensibilidade à água  

Na primeira fase foram ensaiados os carotes de modo a obter a baridade aparente dos 

mesmos, sendo igualmente medidas todas as dimensões dos mesmos. Em seguida foi 

necessário agrupar os provetes em dois grupos com BA média idêntica e com alturas médias 

idênticas, procedimento repetido para as três misturas.  

Após esta separação por grupos, os provetes são submetidos ao processo de preparação dos 

mesmos tal como explicado na secção 3.6.1. Sendo seguidamente realizado o ensaio de tração 

indireta, tendo-se obtido os resultados resumidos nos Quadros 4.7 a 4.9.  

Quadro 4.7 – Resumo dos resultados do ensaio de sensibilidade à água da mistura A 

Ensaio Provetes 
Força 

máxima 
(kN) 

ITS 
(kPa) 

ITS 
médio 
(kPA) 

ITSR 
(%) 

Vv 
(%) 

Vv 
médio 
(%) 

ITSw 
(Molhado) 

1 24,34 2474,67 

2397,17 

83,1 

3,3 

4,0 

2 23,64 2379,83 3,9 

5 23,36 2337,01 4,9 

ITSd 
(Seco) 

3 28,65 3079,06 

2932,41 

3,5 

4 28,86 2896,32 3,4 

6 28,44 2821,86 5,0 
 

Quadro 4.8 – Resumo dos resultados do ensaio de sensibilidade à água da mistura B 

Ensaio Provetes 
Força 

máxima 
(kN) 

ITS 
(kPa) 

ITS 
médio 
(kPA) 

ITSR 
(%) 

Vv 
(%) 

Vv 
médio 
(%) 

ITSw 
(Molhado) 

1 21,57 2055,52 

2018,74 

75,6 

5,4 

6,0 

2 18,55 1791,85 6,4 

4 23,11 2208,86 5,7 

ITSd 
(Seco) 

3 30,62 2945,07 

2670,64 

5,3 

5 28,16 2712,36 5,3 

6 24,86 2354,49 7,9 
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Quadro 4.9 – Resumo dos resultados do ensaio de sensibilidade à água da Mistura C 

Ensaio Provetes 
Força 

máxima 
(kN) 

ITS 
(kPa) 

ITS 
médio 
(kPa) 

ITSR 
(%) 

Vv 
(%) 

Vv 
médio 
(%) 

ITSw 
(Molhado) 

1 23,43 2237,69 

2288,82 

80,4 

5,4 

4,7 

4 23,80 2272,20 4,0 

6 24,70 2356,86 4,6 

ITSd 
(Seco) 

2 28,21 2697,30 

2848,61 

5,4 

3 29,49 2819,19 3,7 

5 31,71 3029,35 4,9 

 

Analisando os resultados obtidos, inicialmente comparou-se o valor da sensibilidade à água 

(ITSR) obtida em cada caso. Verifica-se desde logo que a mistura (A) é a que apresenta 

menor sensibilidade à água, o que confirma os bons resultados já verificados anteriormente. 

Uma das razões para este bom resultado resulta da mistura (A) ter um volume de vazios de 

4%, como indicado no Caderno de Encargos. Também se fez uma análise comparativa dos 

valores do ITS médio para os provetes secos (Figura 4.17), concluindo-se que a mistura (A) 

também apresenta uma maior resistência à tração indireta.  

 
Figura 4.17 – ITS médio dos provetes secos 

Foi possível concluir de forma clara que o processo de desagregação mecânica seguido de 

separação no peneiro de 8 mm é o melhor processo para preparação do material fresado 

quando se pretende produzir misturas recicladas com altas taxas de incorporação de MBR, e 

desta forma este processo será adotado nas fases seguintes do estudo. 
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4.4. Estudo da modificação do betume com óleo usado e plástico reciclado 

Um dos objetivos fundamentais deste trabalho consiste em utilizar aditivos reciclados para 

tentar melhorar as propriedades das misturas recicladas. Essa fase do estudo só foi 

desenvolvida neste ponto, porque antes foi necessário formular as misturas para saber qual a 

quantidade de betume novo e envelhecido que fazem parte da sua composição. 

No que diz respeito à modificação de betumes, numa primeira fase optou-se por analisar os 

betumes envolvidos nas misturas. Estes betumes são o betume novo a incorporar na mistura 

(35/50) e o betume 10/20, que tem propriedades equivalentes ao betume recuperado do 

material fresado, e os resultados obtidos estão representados no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Resumo dos ensaio de caracterização dos betumes envolvidos nas misturas 

 

Como se pode verificar, os resultados obtidos para o betume 10/20 são ligeiramente diferentes 

dos obtidos aquando da recuperação do betume do material fresado. No entanto pode 

aceitar-se que estes betumes são equivalentes, tal como referido em estudos anteriores já 

realizados (Silva, 2011) e que foram validados com ensaios de reologia. Quando se analisam 

os resultados obtidos no betume 35/50, e tendo por base informação comercial (GalpEnergia, 

2010), as características ao nível de penetração e ponto de amolecimento são cumpridas.  

Os betumes foram igualmente analisados quanto às viscosidades dinâmicas a temperaturas 

elevadas, sendo de esperar que os betumes com menor penetração apresentem uma maior 

viscosidade. Isto foi confirmado como se pode verificar pela Figura 4.18.  

Em seguida, e no sentido de conhecer um pouco melhor os materiais que vão ser usados para 

a modificação do betume, optou-se por analisar a viscosidade do óleo de motor usado que vai 

servir para modificar o betume, e que deverá servir como rejuvenescedor para o betume 

envelhecido. Como se pode verificar pela Figura 4.19, a viscosidade do óleo de motor usado é 

substancialmente inferior à viscosidade obtida nos betumes, confirmando-se assim a 

possibilidade de redução da viscosidade dos betumes mesmo com reduzidas quantidades deste 

material que é menos viscoso à temperatura ambiente do que o betume a 180 °C.  

Ensaio Totalidade do fresado Betume 10/20 Betume 35/50 

Penetração (mm) 8,1 8,1 13,8 14,0 43,8 44,0 

Anel e bola (°C) 66,5 64,70 53,70 
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Figura 4.18 – Viscosidades dinâmicas dos betumes envolvidos nas misturas 

 
Figura 4.19 – Viscosidade do óleo de motor usado 

Verifica-se ainda uma temperatura de transição do óleo a cerca de 130 ºC, quando ocorre uma 

redução mais acelerada da viscosidade que pode favorecer o processo de fabrico das misturas. 

Após conhecer as características dos betumes que serão usados na mistura, bem como os 

aditivos para a modificação, começou por se modificar e ensaiar primeiramente o betume com 

3% e 6% de óleo (Figura 4.20). Nesta situação, e de modo a ter uma base de comparação, 

optou-se por retirar uma amostra da primeira mistura executada, isto é, mistura entre betumes 

10/20 e 35/50. Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 4.11 e Figura 4.21.   
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Figura 4.20 – Modificação do betume com óleo de motor usado 

Quadro 4.11 – Resultado da caracterização dos betumes com óleo como aditivo 

 

 
Figura 4.21 – Viscosidade dos betumes aditivados com óleo 

Analisando então os resultados obtidos, e tendo como referência o valor médio da penetração 

do betume novo adicionado (43.9), conclui-se que a percentagem ótima de óleo a acrescentar 

ronda os 4,7%, como se pode verificar pela Figura 4.22.  
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Figura 4.22 – Análise dos resultados obtidos para determinação da percentagem de óleo 

Em seguida estudou-se a incorporação de resíduo plástico, polietileno de alta densidade 

(PEAD). Inicialmente verificou-se a influência da granulometria do PEAD nas propriedades 

do ligante modificado obtido.  

Assim, foram ensaiadas as duas granulometrias referidas na secção 3.5, sendo estudado para 

ambas as percentagens de 6% de óleo e 6% de PEAD, tendo-se obtido os resultados presentes 

no Quadro 4.13 e na Figura 4.23. 

Quadro 4.12 – Resumo das penetrações obtidas fazendo variar a granulometria do PEAD 

Provete 
PEAD normal PEAD moído 

A B A B 

Penetração 
(0,1 mm) 

25,6 25,6 31,6 32,3 

25,3 25,0 30,5 31,8 

26,4 24,9 32,4 31,6 

Média (0,1 mm) 25,8 25,2 31,5 31,9 
 

Pelos resultados obtidos, verifica-se que ao modificar o betume com PEAD sem ser moído, as 

penetrações obtidas são ligeiramente inferiores, o que se pode justificar pela existência de 

PEAD não dissolvido no betume e que se desloca para perto da superfície do betume, tal 

como é visível no aspeto do betume após modificação. Isto aumenta a quantidade de PEAD 

na zona superior da amostra, reduzindo a penetração nesta zona do ligante. Assim sendo, 

concluiu-se que para proceder à modificação de betumes com PEAD, este deveria ser moído 

de modo a conseguir uma melhor homogeneização deste na mistura.   
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Figura 4.23 – Aspecto dos betumes com PEAD sem moagem (parte superior) e com PEAD 

moído (parte inferior) 

Após se terem modificado os betumes com percentagens distintas de óleo, optou-se nesta fase 

por modificar igualmente os betumes com 3 e 6% de PEAD, sendo que para esta modificação 

foi usado o betume já aditivado com 6% de óleo (visto que o óleo e o PEAD têm efeitos 

complementares que podem ser conjugados para se otimizar o desempenho do betume). Tal 

como se pode verificar pelo Quadro 4.13 e pela Figura 4.24, existe uma diminuição 

significativa da penetração média à medida que se aumenta a percentagem de PEAD, 

enquanto a temperatura de amolecimento e a viscosidade dinâmica sofrem um aumento.   

Quadro 4.13 – Resultados da caracterização dos betumes aditivados com óleo e PEAD 

 

Ao analisar mais atentamente o gráfico das viscosidades após modificação com PEAD é 

possível verificar uma alteração na inclinação da reta, sendo este localizado próximo do ponto 

de transição de comportamento (Koebsch et al., 2011), sendo possível associar esta alteração 

à alteração molecular do polímero usado que implica igualmente uma alteração molecular no 

betume que está a ser aditivado. 

Analisando a evolução das propriedades dos betumes, nomeadamente ao nível da penetração, 

foi possível representar em três dimensões a percentagem de cada um dos aditivos usada e a 

respetiva penetração obtida (Figura 4.25).  

Ensaios 6% Óleo 6% Óleo + 3% PEAD 6% Óleo + 6% PEAD 

Penetração (mm) 52,5 50,2 39,3 36,7 31,5 31,9 

Anel e bola (°C) 49,4 56,5 59,2 
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Figura 4.24 – Viscosidade dos betumes aditivados com óleo e PEAD 

 
Figura 4.25 – Evolução dos valores da penetração de acordo com os aditivos adicionados 

Analisando então os resultados obtidos e assumindo que a percentagem de óleo a usar em 

conjunto com o PEAD seria 6%, concluir-se-ia que apenas se iria acrescentar cerca de 1% de 

PEAD para obter propriedades equivalentes às do betume inicial de referência (43,9). No 

entanto, como se pretende incluir a maior percentagem possível de material reciclado, não tem 

uma visibilidade significativa a utilização uma percentagem tão baixa de PEAD. Por esta 
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razão optou-se por aumentar a percentagem de óleo para 7,5% e aumentar igualmente a 

percentagem de PEAD. Neste caso, e com base numa extrapolação matemática simples, 

optou-se por analisar um betume aditivado com 7,5% de óleo e 6% de PEAD (valores que 

também não demonstraram ser os mais adequados, como se poderá verificar posteriormente, e 

que foram novamente alterados antes da produção das misturas).  

Assim sendo, numa segunda iteração, e após concluir-se por extrapolação quais as 

percentagens ideais de aditivos a incluir nos betumes, ensaiaram-se ambos de modo a 

verificar se as novas percentagens são ou não as ideais. Neste caso, verificaram-se as 

características para um betume aditivado com apenas 4,5% de óleo e um betume com 7,5% de 

óleo e 6% de PEAD. Esses resultados são resumidos no Quadro 4.14 e na Figura 4.26.  

Quadro 4.14 – Resultados obtidos para a percentagem ideal do aditivo  

 

 
Figura 4.26 –Viscosidades dos betumes aditivados e do betume de referência 

Analisando os resultados obtidos, verifica-se que os valores de penetração obtidos ainda são 

ligeiramente diferentes dos obtidos no betume de referência (betume novo adicionado), em 

especial para o ligante produzido com ambos os aditivos que tem uma penetração muito 

reduzida.  
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Ensaio Betume 50/70 4,5% óleo 7,5% óleo + 6% PEAD 

Penetração (mm) 43,8 44,0 41,0 41,2 33,7 34,1 

Anel e bola (°C) 53,70 53,7 62,8 
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Como era necessário avançar para a fase seguinte do trabalho, por questões de programação 

de trabalhos, não foi possível avançar para uma nova iteração que permitisse determinar as 

quantidades exatas de óleo e de PEAD a utilizar. Assim sendo, no caso do betume aditivado 

com óleo, e uma vez que a penetração ainda é ligeiramente inferior ao de referência, optou-se 

por aumentar um pouco a percentagem de óleo a utilizar (5%). No caso do betume aditivado 

com óleo e PEAD, e uma vez que a percentagem de óleo já é bastante elevada (7.5%), 

optou-se por reduzir um pouco a percentagem de PEAD a adicionar (4%). 

 

4.5. Análise comparativa do desempenho das misturas betuminosas 

Para a análise comparativa do desempenho das misturas recicladas modificadas foram 

utilizados os resultados de todas as fases anteriores do trabalho. Assim, optou-se por fabricar 

duas misturas (além duma mistura convencional), uma delas com 5% de óleo e a segunda com 

7,5% de óleo e 4% de PEAD. De referir que ao proceder à modificação do betume novo, e 

uma vez que parte da percentagem de betume a incorporar na mistura final é adicionado 

através da MBR, a percentagem de aditivo a adicionar ao betume novo será superior. Essas 

percentagens de aditivos a adicionar estão resumidas no Quadro 4.15.  

Quadro 4.15 – Modificação do betume novo a usar nas misturas 

Materiais 
Betume total 
presente na 

mistura 

Betume aditivado com 
5,0% OUM 

Betume aditivado com 
7,5% OUM e 4,0% PEAD 

Modificação 
final 

Modificação no 
betume novo 

Modificação 
final 

Modificação no 
betume novo 

Betume no MBR 52,2 % 52,2 % - 52,2 % - 

Betume 50/70 47,8 % 42,8 % 89,5 % 36,2 % 75,9% 

Óleo - 5,0 % 10,5 % 7,5 % 15,7% 

PEAD - - - 4,0 % 8,4% 

 

Aquando da produção e compactação das misturas foram-se denotando algumas diferenças 

entre estas em termos de trabalhabilidade e de aspeto visual. No caso das misturas realizadas 

com betume aditivado com óleo, a compactação foi feita facilmente, enquanto a compactação 

das misturas com betume aditivado com óleo e PEAD já se mostrou bastante difícil devido à 

maior viscosidade deste material. Além da questão da compactação, nas lajes com betume 

aditivado com óleo e PEAD foi possível verificar que as estas se iam desagregando 

ligeiramente durante o seu manuseamento (Figura 4.27), o que não aconteceu nas lajes com o 

betume aditivado com óleo (Figura 4.28).  
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Figura 4.27 – Desagregação verificada na mistura com óleo e PEAD 

 
Figura 4.28 – Aspeto da mistura com incorporação de óleo 

Uma série de questões podem ser levantadas após observar este tipo de problemas, que apesar 

disso ocorreram de forma pouco significativa e não impediram a realização de todos os 

ensaios em condições adequadas.  

A primeira questão prende-se com a percentagem de betume que realmente existe na mistura 

com PEAD, que é na realidade inferior à percentagem de betume ideal obtida pelo estudo de 

Marshall (visto que uma parte significativa do ligante foi substituída pelos aditivos). Este 

facto pode ter afetado a ligação entre os agregados, em especial quando apenas se está a 

adicionar apenas 50% de betume novo. De facto, pode questionar-se a possibilidade de 

utilização de uma percentagem tão elevada de aditivos nestas misturas betuminosas.  

Outra questão diz respeito à forma como os aditivos devem ser incorporados nas misturas 

com elevadas taxas de reciclagem, de modo a que a modificação seja homogénea em toda a 

mistura reciclada para não prejudicar o desempenho. 
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4.5.1. Sensibilidade à água e resistência à tração indireta 

Quanto à caracterização mecânica das misturas betuminosas recicladas modificadas em 

estudo, e começando pela análise da sensibilidade à água, após todo o processo necessário 

para a preparação dos provetes, estes foram ensaiados à tração indireta de modo a obter os 

resultados que se resumem nos Quadros 4.16 e 4.17.  

Quadro 4.16 – Resultados do ensaio de sensibiliade à água da mistura com 5,0% de OUM 

Ensaio Provetes Força máxima 
(kN) 

ITS 
(kPa) ITS médio ITSR (%) 

ITSw 
(Molhado) 

C 10,56 987,61 

1076,83 

81,5 

A 11,09 1045,29 

D 12,78 1197,58 

ITSd 
(Seco) 

F 12,90 1220,61 

1321,02 G 14,87 1398,16 

E 14,21 1344,28 
 

Quadro 4.17 – Resultados do ensaio de sensibiliade à água da mistura com 7,5% de OUM 

e 4,0% de PEAD 

Ensaio Provetes Força máxima 
(kN) 

ITS 
(kPa) ITS Médio ITSR (%) 

ITSw 
(Molhado) 

B 11,37 1137,14 

1028,35 

81,9 

D 10,21 1031,26 

E 9,02 916,66 

ITSd 
(Seco) 

C 11,54 1165,40 

1256,07 F 13,65 1367,78 

G 11,98 1235,02 
 

O valor do ITSR obtido para as duas misturas em estudo encontra-se dentro da mesma gama 

de valores, o que significa que ambas as misturas têm uma sensibilidade à água semelhante. 

No entanto, é necessário comparar a sensibilidade à água e o valor de ITS médio dos provetes 

secos destas misturas com uma mistura de referência para camada de desgaste (mistura 

reciclada realizada pelo método (A) na secção 4.3) para compreender o seu desempenho real 

(Figura 4.29). Nesse caso, verifica-se desde logo que as novas misturas são ligeiramente mais 

sensíveis à água, e em especial nota-se que as misturas recicladas modificadas têm uma 

resistência à tração indireta claramente inferior à mistura convencional.   
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Figura 4.29 – Comparação entre o valor de ITS médio dos provetes secos e do valor de 

ITRS 

A reduzida quantidade de betume novo utilizado nas misturas recicladas poderá explicar o 

resultado obtido, sendo igualmente importante verificar se a utilização de quantidade de óleo 

mais elevadas poderá ter algum efeito nocivo na adesividade entre o betume e os agregados. 

 

4.5.2. Módulo de rigidez a várias temperaturas 

No que diz respeito ao módulo de rigidez, e de modo a perceber de que forma a temperatura 

influencia essa propriedade das misturas betuminosas em estudo, foram executados ensaios a 

várias temperaturas para ser possível traçar curvas mestras (temperatura de referência de 

20 ºC) que permitem comparar as misturas numa gama de frequências equivalentes mais 

alargada. No que respeita ao módulo complexo, as curvas mestras das diversas misturas 

betuminosas, incluindo uma mistura convencional, estão representadas na Figura 4.30. 

Analisando os resultados obtidos, é possível concluir que para frequências elevadas, que 

representam temperaturas mais baixas e velocidades de tráfego mais altas, o módulo 

complexo das misturas com incorporação de material reciclado apresentam valores 

semelhantes aos da mistura convencional, sendo no entanto um pouco mais baixos. Isto 

permite concluir que os aditivos adicionados ao betume permitem uma redução do módulo da 

MBR para valores próximos dos das misturas convencionais. No entanto e quando a análise é 

feita a frequências equivalentes mais baixas, é possível verificar que as misturas com 

incorporação de material reciclado apresentam um módulo complexo superior o que 
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demonstra que as misturas são menos sensíveis à variação de temperatura que as misturas 

convencionais.   

 
Figura 4.30 – Curvas mestras do módulo complexo das diferentes misturas (TREF = 20 ºC) 

As conclusões referidas anteriormente podem ser comprovadas novamente pela análise das 

curvas mestras que dizem respeito ao ângulo de fase (Figura 4.31) e ao módulo viscoso 

(Figura 4.32).  

 
Figura 4.31 – Curvas mestras do ângulo de fase das diferentes misturas (TREF = 20 ºC) 

De facto, verifica-se que as misturas recicladas modificadas têm valores de ângulo de fase 

mais reduzidos do que a mistura convencional, resultando daí um comportamento menos 

viscoso que deu origem a um menor valor de pico para o módulo viscoso destes materiais. 
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Isto resulta da utilização de 50% de material fresado com betume envelhecido, e torna-se 

muito mais evidente na mistura modificada com PEAD que reduz de forma significativa a 

deformabilidade da mistura. 

 
Figura 4.32 – Curvas mestras do módulo viscoso das diferentes misturas (TREF = 20 ºC) 

De modo a comprovar as conclusões obtidas através da análise das figuras anteriores, é 

possível analisar a Figura 4.33, confirmando que as misturas recicladas apresentam um 

módulo elástico superior à mistura convencional numa gama de frequências alargada.  

 
Figura 4.33 – Curvas mestras do módulo elástico das diferentes misturas (TREF = 20 ºC) 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

M
ód

ul
o 

vi
sc

os
o 

-E
2 

(M
Pa

)

Frequência (Hz)

Convencional

OUM

PEAD

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

M
ód

ul
o 

el
ás

tic
o 

-E
1 

(M
Pa

)

Frequência (Hz)

Convencional

OUM

PEAD



Estudo de misturas betuminosas recicladas com incorporação de resíduos plásticos 

Análise de resultados 

Liliana Patrícia Ferreira Abreu   75 

4.5.3. Resistência à fadiga por flexão 

No que respeita à resistência à fadiga, todas as vigas foram ensaiadas, tendo-se obtido os 

resultados sintetizados no Quadro 4.18, tendo-se considerado como o módulo de rigidez 

inicial, o valor correspondente ao ciclo 100. A vida à fadiga é o número de ciclos para o qual 

o módulo inicial passa para metade do valor. 

Quadro 4.18 – Resumo dos resultados do ensaio de fadiga das misturas modificadas 

Provete Módulo inicial (MPa) Extensão (10-6) Vida à fadiga (ciclos) 
OUM 1 4244,15 515 3,86E+04 
OUM 2 4053,00 472 1,50E+05 
OUM 3 3305,72 708 1,53E+04 
OUM 4 4439,64 306 9,11E+05 
OUM 5 3577,06 714 1,43E+04 
OUM 6 4338,21 515 3,86E+04 
PEAD 1 3246,97 517 6,42E+04 
PEAD 2 3736,40 525 1,11E+05 
PEAD 3 3020,84 718 9,53E+03 
PEAD 4 3951,57 315 1,02E+06 
PEAD 5 3219,81 722 2,65E+04 
PEAD 6 4011,15 335 8,64E+05 

A lei de fadiga de cada uma das misturas em estudo, bem como a lei de fadiga duma mistura 

convencional, estão representadas na Figura 4.34, tendo em atenção que para traçar a lei de 

fadiga deve ser considerada meia extensão e não a extensão pico a pico.  

 
Figura 4.34 – Leis de fadiga das misturas com betumes modificados 
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Analisando os resultados obtidos, verifica-se que as misturas aditivadas apresentam resultados 

de resistência à fadiga ligeiramente piores do que a mistura convencional. Podendo desde 

logo apontar como uma das principais razões a incorporação de uma percentagem muito 

elevada de material fresado, podendo igualmente o comportamento estar condicionado por 

uma possível menor adesividade do óleo (já referida anteriormente) ou por uma utilização 

insuficiente de betume novo para conseguir dar a flexibilidade desejada à mistura. Todos estes 

aspetos podem ser solucionados futuramente melhorando a composição das misturas. 

Comparando as duas misturas aditivadas, estas apresentam leis de fadiga próximas. No 

entanto, as misturas com betume modificado com OUM e PEAD apresentam características 

ligeiramente superiores, o que leva a concluir que numa fase posterior as misturas recicladas 

aditivadas com OUM e PEAD (ou outros aditivos que possam apresentar melhor 

compatibilidade entre si) deverão ser caso de estudo mais aprofundado. 

Além dos parâmetros anteriormente referidos, adicionalmente devem ser conhecidos os 

seguintes parâmetros: resistência ao fendilhamento por fadiga para uma extensão de tração de 

100×10-6 (N100) e a extensão de tração que origina uma resistência ao fendilhamento por 

fadiga de 1×106 ciclos (ε6). Todos estes parâmetros encontram-se resumidos no Quadro 4.19. 

Quadro 4.19 – Propriedades das leis de fadiga das misturas 

Misturas 
betuminosas 

Parâmetros da lei de fadiga 
N100 ε6 

a b R2 

Convencional 4,880E+17 5,171 0,957 2,22E+07 182 
OUM 3,471E+16 4,861 0,973 6,58E+06 147 
PEAD 1,876E+17 5,112 0,957 1,12E+07 160 

 

Os valores dos parâmetros N100 e ε6 apresentados confirmam a análise realizada 

anteriormente, mostrando que a vida à fadiga mais baixa é a da mistura modificada com 

OUM, aumentando para cerca do dobro quando se adiciona o PEAD. No entanto, esta última 

mistura tem uma vida à fadiga de apenas metade da mistura convencional. 

 

4.5.4. Resistência à deformação permanente 

Outra das propriedades a avaliar para garantir um bom desempenho das misturas 

betuminosas é a  resistência à deformação permanente, em especial em países com climas 

quentes. O ensaio de pista, utilizado neste trabalho para avaliar esta propriedade, é um 
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ensaio relativamente demorado porque é necessário aplicar cargas mais lentas e a 

temperaturas elevadas. Na Figura 4.35 pode-se visualizar a evolução da deformação de 

cada mistura ao longo dos diversos ciclos de carga, que corresponde à média dos 

resultados de duas lajetas. 

 
Figura 4.35 – Evolução da deformação nos ensaios de pista 

Além da evolução da deformação, é habitual resumir a informação deste ensaio através da 

determinação da taxa de deformação em ensaio de pista (WTSAIR), da percentagem da 

profundidade de rodeira máxima (PRDAIR) e da profundidade máxima da rodeira (PRAIR), 

valores que são apresentados no Quadro 4.20. 

Quadro 4.20 – Resumo dos resultados dos ensaios de pista 

Propriedade Mistura convencional 
Mistura com betume 

modificado com 5.0% 
OUM 

Mistura com betume 
modificado com 7.5% 
OUM e 4.0% PEAD 

Espessura média (mm) 42,25 40,81 41,51 

BMT (kg/m3) 2395 2345 2336 

WTSAIR (mm/103ciclos) 0,20 0,17 0,02 

PRDAIR (%) 11,86 10,74 4,07 

PRAIR (mm) 5,01 4,39 1,69 
 

Ao analisar os resultados do ensaio de pista é possível concluir que as misturas com betume 

modificado com OUM apresentam um desempenho idêntico ou até ligeiramente superior ao 
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de uma mistura convencional. Já no que diz respeito às misturas com betume modificado com 

OUM e PEAD, o desempenho destas misturas é claramente superior às restantes misturas, 

visto que o polímero reciclado aumenta de forma significativa a resistência à deformação do 

ligante, e por consequência da mistura betuminosa reciclada resultante.  

Durante os ensaios de pista realizados nas misturas com betume modificado com 5,0% de 

óleo, aparentemente ocorreu um problema de exsudação do óleo (Figura 4.36).  

 
Figura 4.36 – Promenor da rodeira de um lajeta de mistura com betume modificado com 

5.0% de OUM 

Embora este problema não aparente ser grave, poderá indiciar um excesso de óleo na mistura, 

ser um sinal de que o óleo não está distribuido de forma homógenea na mistura ou que este 

tem uma menor adesividade aos agregados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1.  Conclusões 

Com base nos objetivos do presente trabalho, que incluíam a incorporação de uma 

percentagem significativa de resíduos, pode-se considerar que estes foram globalmente 

atingidos. Para além da incorporação de 50 % de material fresado, foi ainda avaliada uma 

mistura com a adição de 5% de óleo usado ao betume e uma outra mistura com 7,5% de óleo 

usado e 4% de resíduos de PEAD.  

Relativamente à análise e utilização do material fresado é possível referir que se desenvolveu 

um processo laboratorial que permite separar eficientemente e de forma homogénea o 

material que será posteriormente incorporado na nova mistura. No entanto convêm referir que 

o processo a utilizar em central terá que ser objeto de averiguação in situ. Na sequência deste 

processo de separação foi possível recuperar o betume de cada fração de modo a avaliar 

possíveis diferenças nas suas características e que tenham resultado de diferentes ritmos de 

envelhecimento no material mais fino e mais grosso. Constatou-se que o betume associado ao 

material mais grosso envelhece mais rapidamente. Além disso procurou-se avaliar o efeito 

que o novo processo de desagregação e separação teve na redução do envelhecimento do 

betume final existente na mistura reciclada sendo que os resultados foram bastante positivos.  

Relativamente à formulação da mistura reciclada salienta-se o facto de ser necessário 

conhecer bem as características do material fresado para que a formulação seja válida. Além 

disso o processo de cálculo que permite obter as quantidades de material novo a adicionar são 

relativamente mais complexas do que na formulação de uma mistura convencional pelo facto 

de ser necessário ajustar ao mesmo tempo as percentagens de agregado e de betume uma vez 

que os dois materiais (fração fina e grossa do fresado) que estão a ser incorporados têm uma 

relação fixa de betume/agregado. 

Na fase de estudar a modificação de betumes com incorporação de resíduos, que como se 

referiu era um dos principais objetivos deste trabalho, foi possível verificar que ambos os 

aditivos desempenharam as funções previstas. O óleo conseguiu reduzir a viscosidade do 

betume de forma a rejuvenescê-lo enquanto o PEAD aumentou a viscosidade do mesmo, o 

que permitiu aumentar a utilização conjuntas de ambos os materiais. Como resultado deste 

estudo surgiram duas alternativas principais de ligantes a estudar de forma mais aprofundada 
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nas quantidades referidas anteriormente. No entanto, e uma vez que o betume novo a utilizar 

na produção das misturas recicladas corresponde a apenas 50% do betume total, a forma como 

os aditivos modificam a mistura pode ser diferente daquela que foi observada na fase do 

estudo de modificação do ligante. De facto, ao produzir as misturas, os aditivos são 

introduzidos apenas no betume novo, alterando o betume já presente no material fresado de 

forma diferente daquela que ocorreu no estudo dos ligantes. Além disso, a quantidade de 

betume novo adicionado é reduzida na proporção em que se aumenta a quantidade dos 

aditivos, e estes dois fenómenos conjuntos podem resultar em alguns problemas em termos de 

desempenho das misturas. 

No que respeita às misturas finais analisadas, foi possível concluir que as misturas recicladas 

em estudo, produzidas com os aditivos reciclados, têm um desempenho em geral idêntico ao 

das misturas convencionais, aumentando inclusive a resistência à deformação permanente 

(apesar de haver uma redução ligeira da resistência à fadiga e à ação da água). Aparentemente 

também ocorreram ligeiros problemas de desagregação (mistura com PEAD) e exsudação 

(mistura com óleo), pelo que deve ser feito um estudo mais aprofundado da constituição das 

misturas com aditivos para otimizar o seu desempenho, tal como já tinha sido referido em 

relação ao estudo de modificação dos betumes.  

Duma forma geral, e tendo em consideração o facto desta ideia ser totalmente inovadora, pode 

concluir-se que estes primeiros resultados obtidos dão indicações de que existem boas 

possibilidades destas misturas virem a ser executadas em obra sem comprometer o 

desempenho do pavimento, desde que se aprofunde o estudo de composição das mesmas e 

dos ligantes que as compõem. 

Dessa forma, além de se conseguir obter misturas com características mecânicas idênticas às 

misturas convencionais, estas podem ser uma solução que vai contribuir de forma 

significativa para a sustentabilidade da construção rodoviária, para além de resolver 

problemas de valorização de resíduos de outras indústrias. 

 

5.2. Trabalhos futuros  

O trabalho realizado durante a unidade curricular de Projeto, e que deu origem a esta 

dissertação de Mestrado, permitiu desenvolver conhecimento novo num domínio que ainda 
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não tinha sido explorado, o que claramente demonstra que há muito trabalho ainda a 

desenvolver para além do que aqui foi exposto. 

No entanto, apenas se vão apresentar os principais trabalhos que devem ser desenvolvidos a 

mais curto prazo.  

Assim, no que respeita à formulação das misturas e ao ensaio de Marshall, e conforme os 

resultados obtidos nas misturas finais, parece pertinente que este estudo seja feito de uma 

forma mais detalhada, uma vez que a incorporação de aditivos no betume vai reduzir a 

percentagem de betume realmente existente na mistura final. Sem dúvida, alguns problemas 

detetados neste trabalho deverão ser solucionados através dum estudo de composição 

claramente orientado para as misturas modificadas.  

No estudo dos betumes aditivados, também se mostra necessário um estudo mais 

pormenorizado dos aditivos e dos betumes aditivados. Inicialmente deverá avaliar-se se é 

possível tratar os aditivos antes destes serem utilizados de modo a melhorar certas 

características como a adesividade aos agregados. Também se deve avaliar se é possível obter 

uma combinação ainda melhor de aditivos que cumpram os requisitos propostos neste 

trabalho, nomeadamente selecionando outros resíduos plásticos com diferentes propriedades 

(por exemplo, elastómeros). Essencialmente deve garantir-se que se obtém um betume 

modificado otimizado, quer na fase de estudo do ligante, quer na fase de incorporação na 

mistura. Para isso deverá recorrer-se a ensaios de reologia e de microscopia para compreender 

o comportamento mecânico e as ligações estabelecidas entre os vários componentes das 

misturas, o que é fundamental para o sucesso da solução a implementar. Também se deve 

perceber se ocorre algum tipo de separação de fase entre os vários constituintes do betume 

modificado, e devem ser feitos ensaios que permitam analisar a forma como os betumes 

aditivados se comportam ao longo do tempo (envelhecimento). 

O próprio processo de produção das misturas recicladas poderá ser alvo de um estudo mais 

aprofundado, nomeadamente, em relação à ordem pela qual os aditivos são incorporados. Por 

exemplo, se o óleo for adicionado ao material fresado antes do betume novo, o 

rejuvenescimento do betume envelhecido poderá ser mais eficiente. 

Por último, este trabalho só estará completo quando se garantir o sucesso desta nova 

tecnologia in situ, contribuindo para o empreendedorismo que é fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer país. 
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