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RESUMO 
 

A técnica de reciclagem a quente de misturas betuminosas em central, pelas vantagens 
de ordem económica e ambiental que apresenta, constitui, cada vez mais, uma alternativa a ter 
em conta na reabilitação de pavimentos flexíveis. 
 Para suportar a escolha desta técnica, será fundamental que se estude o 
comportamento das misturas recicladas a quente e que se estabeleçam metodologias de 
formulação e de controlo de qualidade adaptadas às condições portuguesas. 

Nesse sentido e dando continuidade a trabalhos que tem vindo a ser desenvolvidos na 
Universidade de Coimbra, realizaram-se ensaios de desempenho sobre misturas recicladas a 
quente em central, aplicadas em trechos experimentais, e sobre outras produzidas e 
compactadas em laboratório. 
 Este artigo contém a descrição e comparação dos resultados a que se chegou, em 
termos de deformação permanente, de módulo de deformabilidade e de comportamento à 
fadiga. Tais resultados permitiram concluir que as misturas recicladas a quente apresentam 
características mecânicas satisfatórias quando comparadas com as misturas tradicionais. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A reciclagem a quente em central acarreta geralmente benefícios de ordem económica 
e ambiental. Entre as vantagens de ordem económica, destaca-se o menor consumo de 
agregados e de ligante, este último mais acentuado com o aumento que se tem observado no 
preço do crude. A nível ambiental pode indicar-se o menor emprego de recursos naturais 
(betume e agregados) e ainda uma melhor aplicação dos materiais provenientes da fresagem. 
As desvantagens estão normalmente associadas à produção, observando-se geralmente uma 
quebra no rendimento das centrais. 
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Este trabalho trata essencialmente da caracterização mecânica das misturas recicladas 
a quente. Numa primeira fase, avaliou-se o desempenho de misturas aplicadas em quatro 
trechos experimentais em macadame betuminoso, sendo um de referência (sem incorporação 
de fresado) e os três restantes com incorporações de 20 %, 30 % e 40 %. Refira-se que em 
cada trecho se estudaram três diferentes percentagens de betume. 
 Nas misturas dos trechos usou-se apenas betume 35/50 e realizaram-se os seguintes 
ensaios de desempenho: a) características de resistência à deformação permanente em ensaio 
com o simulador de tráfego de laboratório (“Wheel Tracking”), com lajes de 30×30×8 cm3, e 
ainda em ensaio de compressão axial repetida e em ensaio triaxial, os dois últimos recorrendo 
a provetes cilíndricos com diâmetro de 15 cm; b) módulo de deformabilidade e características 
de fadiga em ensaio de vigas em flexão repetida em quatro pontos. 

Na fase seguinte realizaram-se ensaios sobre misturas recicladas a quente, produzidas 
e compactadas em laboratório. Aqui consideraram-se incorporações de material fresado de 
20 %, 30 % e 40 %, três tipos de betume (35/50, 50/70 e 70/100) e ainda uma mistura de 
referência sem incorporação de fresado. Neste caso apresentam-se resultados relativos ao 
módulo de deformabilidade e ao comportamento à fadiga. Refira-se que se usou apenas 
betume 35/50 na mistura de referência e na mistura com taxa de reciclagem (TR) de 20 %. 

 
 

1. COMPOSIÇÃO DAS MISTURAS 
 
1.1. Materiais 

 
A percentagem de betume do fresado disponível foi determinada pelo método de 

incineração (ASTM D 6307 – 1998). Usaram-se três amostras e chegou-se a um valor médio 
corrigido de 4,1 %. Com as amostras de agregado resultantes, determinou-se a granulometria 
de referência do agregado do fresado. 
 Na Figura 1 apresenta-se a granulometria do fresado sem betume e ainda a dos 
agregados novos usados nas misturas (brita 15/25, brita 5/15, pó 0/5 e filer). 
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Figura 1 – Curvas granulométricas dos agregados e do fresado (sem betume) 

 
Nos trechos experimentais recorreu-se a um betume 35/50, o único disponível em 

central. Em laboratório, como se disse, além do betume 35/50 usado nos trechos, utilizaram-se 
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ainda outros dois betumes mais brandos: um 50/70 e um 70/100. Na Tabela 1 indicam-se as 
características dos três betumes. 

Tabela 1 - Características dos betumes: penetração a 25ºC (pen25) e temperatura de 
amolecimento pelo método de anel e bola (Tab) 

Betume pen25 (0,1 mm) Tab (ºC) 
35/50 39 52 
50/70 55 50 
70/100 86 47 

 
 
1.2. Composição granulométrica das misturas 
 

A composição da mistura de agregados foi estudada de modo a verificar o fuso 
granulométrico de macadame betuminoso, adoptado em Portugal em camadas de base ou 
regularização e com espessura máxima de 10 cm. Na Tabela 2 mostram-se os resultados 
obtidos para cada uma das taxas de reciclagem. Como exemplo, mostra-se na Figura 2 o 
encaixe no fuso granulométrico para a taxa de reciclagem de 20 %. 

Tabela 2 – Composição granulométrica dos agregados 

Agregado TR = 0 % TR = 20 % TR = 30 % TR = 40 % 
Filer 5,0 % 5,2 % 5,6 % 6,0 % 

Pó 0/5 41,5 % 30,4 % 24,5 % 18,6 % 
Brita 5/15 23,5 % 16,4 % 12,6 % 9,0 % 
Brita 15/25 30,0 % 28,0 % 27,3 % 26,4 % 

Fresado 0,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 
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Figura 2 – Verificação do fuso granulométrico para a taxa de reciclagem de 20 % 
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1.3. Percentagem de betume 
 
1.3.1. Misturas aplicadas nos trechos experimentais 
 

A partir dos resultados de estudo de formulação anterior (Picado-Santos e Baptista, 
2002) e tomando como referência orientações habitualmente seguidas para o macadame 
betuminoso tradicional, nomeadamente os limites da relação ponderal filer betume, fixaram-
se as percentagens de betume indicadas na Tabela 3. Ora, como estas percentagens dizem 
respeito ao ligante final, foi necessário determinar a percentagem de ligante novo a adicionar, 
para cada taxa de reciclagem, descontando a proporção de ligante existente no fresado. 

Tabela 3 – Percentagem de betume prevista para as misturas dos trechos experimentais 

Taxa de reciclagem (%) 0 20 30 40 
Perc. betume total (%) 4,2 4,3 4,4 4,7 

Perc. bet. no fresado (%) 0,0 0,8 1,2 1,6 
Perc. betume novo (%) 4,2 3,5 3,2 3,1 

 
Além da percentagem de betume de referência, consideraram-se outras duas, uma 

0,5 % abaixo e outra 0,5 % acima. Resultaram assim três misturas por trecho, num total de 12 
misturas (Tabela 4). 

Tabela 4 – Percentagem de betume prevista para as misturas dos trechos experimentais 

Trecho Trecho A Trecho B Trecho C Trecho D 
Mistura A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

Taxa de reciclagem (%) 0 0 0 20 20 20 30 30 30 40 40 40 
Perc. betume total (%) 3,7 4,2 4,7 3,8 4,3 4,8 3,9 4,4 4,9 4,2 4,7 5,2
Perc. betume novo (%) 3,7 4,2 4,7 3,0 3,5 4,0 2,7 3,2 3,7 2,6 3,1 3,6

 
1.3.2. Misturas compactadas em laboratório 
 

Em laboratório foram empregues os mesmos agregados utilizados nas misturas dos 
trechos experimentais e três tipos de betume. Consideraram-se as oito misturas indicadas na 
Tabela 5. Neste indica-se também a percentagem de betume novo, ou de adição, e total. 
Convém referir que a percentagem de betume total (4,2 %), única e igual para todas as 
misturas, foi escolhida a partir dos resultados obtidos nas misturas recicladas a quente 
provenientes dos trechos experimentais e que se apresentam nas secções seguintes. 

Tabela 5 – Designação e percentagem de betume das misturas compactadas em laboratório 

Mistura L1A L1B L1C L2C L3C L1D L2D L3D 
Betume de Adição 35/50 35/50 35/50 50/70 70/100 35/50 50/70 70/100 

Perc. betume total (%) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Perc. betume novo (%) 4,2 3,4 3,0 3,0 3,0 2,6 2,6 2,6 
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2. EXECUÇÃO DOS TRECHOS EXPERIMENTAIS 
 

As misturas aplicadas nos trechos experimentais foram produzidas numa central 
descontínua, que permite a reciclagem a quente sendo o material fresado introduzido a frio na 
unidade de mistura. O seu esquema de funcionamento é idêntico ao apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Esquema de central betuminosa descontínua: central de torre (EAPA, 1998) 

Neste tipo de central existe um armazenamento intermédio dos agregados aquecidos, 
assegurado através de silos localizados por cima da unidade de mistura, correspondendo a 
cada silo uma determinada fracção granulométrica. A central apresenta um funcionamento 
muito flexível, permitindo, com facilidade, variar o tipo de mistura ou a fórmula de trabalho. 
Na Figura 4 apresentam-se alguns pormenores relativos à rejeição de material de maiores 
dimensões do fresado, antes de ser elevado para introdução na unidade de mistura. 
 

 

Figura 4 – Rejeição de material fresado de maior dimensão antes da introdução na unidade 
de mistura 
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Nesta técnica o fresado é introduzido a frio e é aquecido por condução. Em 
consequência disso, a temperatura de aquecimento dos agregados é superior ao habitual e 
tanto mais elevada quanto maior for a taxa de reciclagem (Rubio, 2001).  

Para contornar alguns problemas relacionados com a temperatura elevada dos 
agregados e da humidade existente no fresado a solução passa por aumentar um pouco o 
tempo de mistura e fazer uma pré-mistura “em seco” durante algum tempo, e só depois 
adicionar o betume. Esta operação permite homogeneizar o material a reciclar, eliminar 
alguma água existente e, não menos importante, baixar a temperatura dos agregados novos. 
 Assim, programaram-se na central tempos de pré-mistura de 10 s, 15 s e 20 s, 
respectivamente para as taxas de 20 %, 30 % e 40 %. A capacidade máxima de produção da 
central foi afectada, principalmente para as taxas de 30 % e 40 %. Para condições de produção 
normais pode dizer-se que este aspecto tem uma importância moderadamente relevante. 

Na Figura 5 apresenta-se a evolução da temperatura das misturas, dos agregados e do 
betume, para os doze casos. Embora se tenha aumentado progressivamente a temperatura dos 
agregados com o aumento da taxa de reciclagem, a temperatura das misturas foi baixando 
com o aumento da proporção de fresado, o que conduziu a uma menor trabalhabilidade das 
misturas recicladas, facto para que as equipas de trabalho já estavam alertadas.  
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Figura 5 – Temperatura dos agregados, do betume e das misturas 

 
Na Tabela 6 indica-se, para cada trecho, a temperatura média dos agregados e do 

betume no fabrico, e ainda a temperatura média das misturas na compactação. Pode dizer-se 
que a temperatura das misturas Ai (Trecho A) esteve um pouco acima do desejável e que nas 
misturas Di (Trecho D), embora baixa, permitiu realizar a compactação. Na Figura 6 
mostram-se algumas fases da aplicação das misturas. 

Tabela 6 – Temperatura média (ºC) dos agregados, do betume e das misturas 

Material Trecho A Trecho B Trecho C Trecho D 
Agregados 189,9 238,8 239,6 275,6 

Betume 156,0 157,0 155,8 154,8 
Misturas 168,9 144,7 133,3 116,2 

 
Durante a execução dos trechos colheram-se amostras das doze misturas, para 

posterior verificação da granulometria e da percentagem de betume. Tomaram-se como 
referência os valores obtidos por incineração (Tabela 7), os quais são muito próximos do 
previsto e respeitam a tolerância habitual. 
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Aplicação da rega de impregnação Espalhamento 

  
Compactação Aspecto dos trechos A, B e C 

Figura 6 – Execução dos trechos experimentais 

Tabela 7 – Percentagem de betume total (%): prevista e obtida por incineração 

Mistura A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3
Percen. bet. prevista (%) 3,7 4,2 4,7 3,8 4,3 4,8 3,9 4,4 4,9 4,2 4,7 5,2
Perc. bet. observada (%) 3,6 4,1 4,6 3,8 4,4 4,7 4,1 4,6 5,0 4,3 4,7 5,1

 
Após a incineração, procedeu-se à análise granulométrica do agregado, de modo a 

poder verificar o encaixe no fuso granulométrico. Verificou-se que, na generalidade dos 
casos, a granulometria cumpria o fuso e apresentava um andamento idêntico ao previsto no 
estudo de composição. Na Tabela 8 indicam-se os valores médios das características das 
misturas compactadas. A baridade máxima teórica determinou-se pelo método do picnómetro 
de vácuo (ASTM D 2041– 1995). 
 
 
3. PRODUÇÃO E COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS EM LABORATÓRIO 
 

Não foi possível reproduzir em laboratório as mesmas condições usadas em central de 
fabrico das misturas. De facto, em virtude de não se dispor do mesmo poder de envolvimento 
para a mistura de agregados novos e fresado, no sentido de aquecer este por condução, foi 
necessário pré-aquecer o fresado. Resultou por isto uma temperatura inferior de aquecimento 
dos agregados novos em relação à adoptada em central. Os agregados foram aquecidos a 
170 ºC, no caso da mistura de referência (L1A), e a 175 ºC, 180 ºC e 190 ºC, nas taxas de 
reciclagem de 20 %, 30 % e 40 % respectivamente. O betume 35/50 utilizado em laboratório 
foi o mesmo dos trechos, razão por que foi aquecido à mesma temperatura usada em central 
(160 ºC) aquando da execução dos trechos experimentais (Picado-Santos e Baptista, 2004).  

A 

B C
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Já nos betumes 50/70 e 70/100, fixaram-se temperaturas de 155 ºC e 150 ºC 
respectivamente. As misturas foram produzidas e compactadas em lajes com espessura da 
ordem dos 8 cm, as quais foram serradas em vigas que, depois de rectificadas, apresentavam 
um comprimento não inferior a 40 cm e uma secção de 8 cm × 8 cm. 

Tabela 8 – Características gerais das misturas dos trechos experimentais 

Mistura Perc.bet.  
(%) 

Baridade 
(g/cm3) 

B. max. teór. 
(g/cm3) 

Porosidade 
(%) 

TVB  
(%) 

VMA  
(%) 

A1 3,6 2,360 2,504 5,8 8,2 13,9 
A2 4,1 2,385 2,497 4,5 9,4 13,9 
A3 4,6 2,394 2,493 4,0 10,6 14,6 
B1 3,8 2,387 2,516 5,1 8,7 13,8 
B2 4,4 2,405 2,494 3,6 10,2 13,8 
B3 4,7 2,425 2,475 2,0 11,0 13,0 
C1 4,1 2,376 2,506 5,2 9,4 14,6 
C2 4,6 2,377 2,495 4,7 10,5 15,2 
C3 5,0 2,456 2,486 1,2 11,8 13,0 
D1 4,3 2,438 2,490 2,1 10,1 12,2 
D2 4,7 2,402 2,478 3,1 10,9 13,9 
D3 5,1 2,451 2,467 0,6 12,0 12,7 

 
 
4. MÓDULO DE DEFORMABILIDADE 
 

A determinação do módulo de deformabilidade, em ensaios de vigas em flexão 
repetida em quatro pontos, realizou-se na Máquina de ensaios com aplicação de cargas 
repetidas (Figura 7), desenvolvida no Laboratório de Mecânica de Pavimentos do 
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra. Uma descrição do equipamento pode ser encontrada em Capitão (2003). 

O módulo de deformabilidade foi determinado para uma extensão controlada de 
100 microns, a três temperaturas (15 ºC, 25 ºC e 40 ºC) e para três frequências (10 Hz, 5 Hz e 
1 Hz). Para cada caso foram ensaiadas três vigas e, além do módulo de deformabilidade, 
determinou-se também o ângulo de fase.  
 

 

Figura 7 – Máquina de ensaios com aplicação de cargas repetidas (FCTUC) 
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Na Tabela 9 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos a 25 ºC para as misturas 
aplicadas nos trechos experimentais. 

Tabela 9 – Módulo de deformabilidade e ângulo de fase, das misturas aplicadas nos trechos 
experimentais, para uma temperatura de 25 ºC e uma extensão de 100 microns 

Módulo de Deformabilidade (MPa) Ângulo de Fase (graus) Mistura 
10Hz 5Hz 1Hz 10Hz 5Hz 1Hz 

A1 6033 5134 3282 22,7 25,3 28,5 
A2 5925 4931 3213 24,4 27,5 29,6 
A3 5834 4868 2956 25,9 28,7 31,5 
B1 6081 5193 3280 22,2 24,5 27,6 
B2 6086 5322 3513 23,5 26,2 28,6 
B3 5644 4796 2976 23,9 26,1 29,2 
C1 6148 5287 3487 23,4 25,4 27,2 
C2 5926 4915 3223 22,3 24,5 25,3 
C3 5881 4964 3025 25,6 28,7 30,1 
D1 6568 5654 3523 22,3 23,9 26,4 
D2 6241 5445 3404 20,5 23,0 25,5 
D3 5356 4510 2837 25,1 27,2 30,2 

 
Verifica-se (Figura 8) que o módulo de deformabilidade das misturas não varia de 

forma significativa, assumindo a 25 ºC e 10 Hz valores da ordem dos 6000 MPa. Em cada 
trecho, observa-se uma redução do módulo com o aumento da percentagem de betume e que é 
mais visível nas misturas Ci e Di. O mesmo se pode dizer para as temperaturas de 40 ºC e 
15 ºC (resultados não apresentados). 

 

 

Figura 8 – Representação gráfica do módulo de deformabilidade das misturas aplicadas nos 
trechos experimentais, para uma frequência de 10 Hz, temperatura de 25 ºC e extensão de 

100 microns 
 

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados das misturas compactadas em laboratório 
obtidos nas mesmas condições das misturas dos trechos. Na Figura 9 faz-se uma 
representação gráfica dos resultados obtidos a 10 Hz e a 25 ºC.  

A análise dos resultados permite concluir que o módulo de deformabilidade das 
misturas compactadas em laboratório é normalmente superior ao da mistura de referência 
(L1A), o que se deve à maior rigidez do ligante final motivada pela presença do ligante 
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endurecido devido à idade. Como seria de esperar, para a mesma taxa de reciclagem, o 
módulo de deformabilidade é tanto menor quanto mais brando é o betume de adição. 

Tabela 10 – Módulo de deformabilidade e ângulo de fase, das misturas compactadas em 
laboratório, para uma temperatura de 25 ºC e uma extensão de 100 microns 

Módulo de Deformabilidade (MPa) Ângulo de Fase (graus) Mistura 
10Hz 5Hz 1Hz 10Hz 5Hz 1Hz 

L1A 7024 5670 3401 27,8 30,9 33,0 
L1B 8258 7434 4977 19,5 21,4 22,1 
L1C 9301 8351 5912 17,2 19,0 20,4 
L2C 7897 7489 5497 15,9 17,4 18,8 
L3C 6873 6117 4087 18,8 20,3 21,0 
L1D 8793 8372 5707 14,5 16,3 16,9 
L2D 7992 7573 5905 14,5 15,5 16,1 
L3D 7492 6876 4661 16,7 17,9 17,6 

 

 

Figura 9 – Representação gráfica do módulo de deformabilidade das misturas compactadas 
em laboratório, para frequência de 10 Hz, temperatura de 25 ºC e extensão de 100 microns 

 
Julga-se que o aumento do módulo com a taxa de reciclagem, observado nas misturas 

compactadas em laboratório, não se verificou de forma tão visível nas misturas dos trechos 
porque na central o material fresado foi introduzido a frio, o que terá contrariado o espectável 
aumento do módulo devido à maior rigidez do ligante final. 

Pela mesma razão se verifica que o módulo de deformabilidade das misturas de 
laboratório com betume 35/50 (L1A, L1B, L1C e L1D) é superior ao das misturas idênticas 
dos trechos experimentais (A2, B2, C1 e D1, respectivamente), acentuando-se a diferença 
com o aumento da taxa de reciclagem. 
 
 
5. COMPORTAMENTO À FADIGA 
 

Para avaliação da resistência à fadiga efectuaram-se ensaios de cargas repetidas 
idênticos aos realizados para medir o módulo de deformabilidade. Adoptou-se uma 
temperatura de 25 ºC, a qual é representativa das condições de serviço em Portugal (Picado-
Santos, 1995). O carregamento sinusoidal respeitou uma frequência de 10 Hz, que 
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corresponde a um tempo de carregamento de 0,02 s e a uma velocidade média da corrente de 
tráfego de 50 km/h. 
 Nos ensaios, realizados para três níveis de extensão controlada, impôs-se como critério 
de paragem uma redução de 50 % no valor inicial do módulo de deformabilidade da mistura. 
Na Figura 10 representa-se como exemplo a lei de fadiga obtida para a mistura L1D (mistura 
compactada em laboratório, betume 35/50 e TR de 40 %). 

 
Figura 10 – Exemplo de lei de fadiga (mistura L1D) 

 
A partir da lei de fadiga das misturas, do tipo ε = A × NB, determinou-se a extensão de 

tracção necessária para que haja rotura do material ao fim de um milhão de ciclos, designada 
por ε6. Os parâmetros das leis de fadiga (A e B) e ε6 estão indicados nas Tabelas 11 e 12, para 
as misturas dos trechos experimentais e compactadas em laboratório, respectivamente. Nas 
Figuras 11 e 12 faz-se a correspondente representação gráfica de ε6. 

Tabela 11 – Parâmetros das leis de fadiga das misturas aplicadas nos trechos experimentais e 
extensão de tracção necessária para que haja rotura do material ao fim de 1 milhão de ciclos 

Mistura A B ε6 (microns) 
A1 7263,1 -0,289 134 
A2 6102,3 -0,259 170 
A3 6696,5 -0,266 171 
B1 6154,9 -0,262 164 
B2 3977,9 -0,214 207 
B3 4927,5 -0,227 215 
C1 6781,8 -0,261 184 
C2 4252,4 -0,220 202 
C3 7651,0 -0,257 220 
D1 10072,3 -0,282 204 
D2 12345,7 -0,299 199 
D3 11151,2 -0,281 230 
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Tabela 12 – Parâmetros das leis de fadiga das misturas compactadas em laboratório e 
extensão de tracção necessária para que haja rotura do material ao fim de 1 milhão de ciclos 

Mistura A B ε6 (microns) 
L1A 2717,2 -0,181 223 
L1B 3198,4 -0,182 259 
L1C 3797,6 -0,189 279 
L2C 2743,0 -0,170 262 
L3C 3026,3 -0,155 356 
L1D 3924,6 -0,197 258 
L2D 3492,5 -0,187 264 
L3D 3826,5 -0,174 346 

 

 
 

Figura 11 – Misturas dos trechos experimentais: representação gráfica da extensão de tracção 
para que haja rotura do material ao fim de 1 milhão de ciclos 

 

 
 

Figura 12 – Misturas compactadas em laboratório: representação gráfica da extensão de 
tracção para que haja rotura do material ao fim de 1 milhão de ciclos 

 
No caso das misturas dos trechos experimentais (Figura 11), o comportamento das 

misturas, de cada trecho, melhora com o aumento da percentagem de betume. Verifica-se 
ainda que o comportamento à fadiga das misturas recicladas (Bi, Ci e Di) é idêntico ou melhor 
que o da mistura de referência (A2). 
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As misturas recicladas a quente compactadas em laboratório (Figura 12) também 
apresentam um comportamento à fadiga idêntico ou mesmo melhor que a respectiva mistura 
de referência (L1A). Observa-se ainda que o desempenho das misturas produzidas com 
betume 70/100 (L3C e L3D), por conduzirem a um ligante final menos endurecido, supera 
largamente as restantes em termos de comportamento à fadiga. 
 À semelhança do que se observou nos módulos de deformabilidade e pelos mesmos 
motivos, o comportamento das misturas compactadas em laboratório com betume 35/50 
também é superior ao das misturas correspondentes dos trechos experimentais. 
 
 
6. COMPORTAMENTO À DEFORMAÇÃO PERMANENTE 
 

Até à data avaliou-se apenas o comportamento à deformação permanente das misturas 
aplicadas nos trechos experimentais. Para isso realizaram-se ensaios com simulador de tráfego 
(Wheel tracking), ensaios de compressão axial de cargas repetidas (fluência dinâmica) e 
ensaios triaxiais com tensão de confinamento constante. 

A temperatura de ensaio fixou-se em 45 ºC para todos os casos, pois esta temperatura 
representa, no nosso país, o máximo a adoptar nos ensaios de caracterização à deformação 
permanente de misturas betuminosas para camada de base (Freire et al., 2002). 
 Os ensaios de Wheel Tracking, foram realizados de acordo com a prEN 12697-22, Test 
Methods for Hot Mix Asphalt – Wheel Tracking, (CEN, 1998). O condicionamento, ao ar, 
decorreu durante um mínimo de seis horas e adoptou-se uma duração de 45 minutos e uma 
velocidade de aplicação da carga de 21 ciclos/minuto, correspondendo cada ciclo a duas 
passagens. 
 Os ensaios de compressão axial de cargas repetidas foram realizados na Máquina de 
Ensaios com Aplicação de Cargas Repetidas do DEC-FCTUC, já referida. Estes ensaios 
desenrolaram-se de acordo com a prEN 12697-25, Bituminous mixtures - Test Methods for 
Hot Mix Asphalt – Part 25: Cyclic Compression test, (CEN, 2001). O condicionamento, ao ar, 
foi cumprido durante um mínimo de seis horas e adoptou-se uma carga do tipo sinusoidal com 
repouso de 1 segundo, uma duração do ensaio de 2 horas (3600 ciclos) e pressão de 150 kPa 
assegurada para a carga de 1,1 kN. 
 Nos ensaios triaxiais, realizados de acordo com a prEN 12697-25, impôs-se um 
carregamento sinusoidal de 1 segundo, com repouso de 1 segundo, tensão máxima de 600 kPa 
e tensão de confinamento constante de 200 kPa. Tal como no ensaio de fluência dinâmica, a 
duração do ensaio foi de 3600 ciclos (2 horas). 

A análise dos resultados dos ensaios de Wheel Tracking, de fluência dinâmica e 
triaxiais, conduziu aos valores de assentamento e de velocidade de deformação resumidos na 
Tabela 13. 

Em termos de assentamento observa-se a mesma tendência nos três tipos de ensaio. 
Nas misturas Ai, Ci e Di verifica-se um aumento da deformação com o aumento da 
percentagem de betume. Já nas misturas Bi, existe uma certa uniformidade de valores. O 
mesmo se poderá dizer sobre a velocidade de deformação, sendo a única excepção a mistura 
C3. 
 No global pode mesmo afirmar-se que o comportamento à deformação permanente das 
misturas com melhor desempenho dos trechos com incorporação de fresado (B2, C1 e D1) é 
idêntico ou melhor que o das melhores misturas de macadame normal (A1 ou A2). 
 Finalmente, pode dizer-se que, regra geral, os três tipos de ensaios realizados, 
conduzem a uma idêntica hierarquização das misturas. 
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Tabela 13 – Resumo da análise dos resultados dos ensaios de Wheel Tracking, dos ensaios de 
Fluência Dinâmica e dos ensaios Triaxiais 

Whell Tracking Fluência Dinâmica Ensaios Triaxiais 
Mistura Assent. 

(mm) 
Vdef30/45 

(10-3mm/min.) 
Assent. 

(%) 
Vdef  

(10-6mm/ciclo)
Assent. 

(%) 
Vdef  

(microns/ciclo)
A1 2,57 55,5 1,19 70 0,35 0,16 
A2 2,50 61,2 1,27 93 0,38 0,17 
A3 3,64 75,2 1,42 167 0,48 0,32 
B1 1,00 14,7 1,18 99 0,48 0,32 
B2 1,51 21,0 1,29 98 0,56 0,35 
B3 1,31 13,4 1,15 69 1,33 2,03 
C1 0,76 12,7 0,69 30 0,34 0,29 
C2 1,08 14,4 1,35 132 0,59 0,75 
C3 1,46 11,4 1,70 76 1,70 1,98 
D1 0,97 11,8 0,62 15 0,90 0,91 
D2 1,48 19,6 1,08 59 1,47 2,41 
D3 4,77 23,0 4,06 159 3,80 5,60 

 
 
7. CONCLUSÕES 
 

Ao longo deste artigo fez-se uma avaliação das características de deformabilidade das 
misturas, do seu comportamento à fadiga e à deformação permanente, pelo que, além das 
inferências específicas em cada caso, se justifica uma análise global do desempenho das 
misturas estudadas. Para isso, efectuou-se, para as misturas dos trechos experimentais, uma 
avaliação global qualitativa e comparativa envolvendo todas as misturas (Tabela 14). 

Tabela 14 – Apreciação qualitativa do desempenho das misturas dos trechos experimentais 

Trecho Experimental TRECHO A TRECHO B TRECHO C TRECHO D 
Melhor A1/A2 B1/B2 C1 D1 Características de 

deformabilidade Pior A3 B3 C2/C3 D2/D3 
Melhor A2/A3 B2/B3 C1/C2/C3 D1/D2/D3 Resistência à 

fadiga Pior A1 B1 - - 
Melhor A1/A2 B1/B2/B3 C1 D1/D2 Whell Tracking Pior A3 - C2/C3 D3 
Melhor A1/A2 B1/B2/B3 C1 D1 Fluência dinâmica Pior A3 - C2,C3 D2,D3 
Melhor A1/A2 B1/B2 C1 D1 Ensaios triaxiais Pior A3 B3 C2/C3 D2/D3 

Mistura seleccionada A2 B2 C1 D1 
 

Fazendo uma análise individualizada por trecho, conclui-se que entre as composições 
estudadas, existe uma indicação de melhor desempenho das misturas A2, B2, C1 e D1, as 
quais apresentam percentagem de betume idêntica e a oscilar entre 4,1 % e 4,4 %. 

Observa-se assim que a percentagem de betume total deverá ser idêntica à das 
misturas tradicionais e independente da taxa de reciclagem. E foi por isso que se adoptou 
igual percentagem total de betume nas misturas compactadas em laboratório (4,2 %). 



Número 26, 2006 Engenharia Civil • UM 43 

As misturas compactadas em laboratório apresentaram um desempenho que veio 
confirmar que as misturas recicladas a quente com incorporação de fresado são totalmente 
confiáveis, pois apresentam um desempenho satisfatório quando comparado com o das 
misturas tradicionais. 
 Saliente-se ainda que os betumes agora considerados e nomeadamente o 70/100, 
conduziu a resultados muito satisfatórios. As misturas recicladas com aquele betume 
apresentaram módulos de deformabilidade idênticos ao da mistura de referência e um 
desempenho à fadiga manifestamente superior. 
 Finalmente, é desejável que a reciclagem a quente em central constitua uma efectiva 
alternativa tecnológica para a reabilitação de pavimentos rodoviários flexíveis em Portugal. 
Para tal é necessário continuar com o trabalho que conduza a uma normalização de 
procedimentos adaptados à tecnologia portuguesa, o que vai ser feito conjuntamente com a 
comprovação económica circunstanciada de todo o processo, sublinhando as vantagens em 
termos de rentabilidade, já que as de ordem ambiental são inegáveis. 
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