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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS 
PARA A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS 

LIGANTES BETUMINOSOS 

1. OBJECTIVOS E CAMPO DE APLICAÇÃO 

1.1. OBJECTIVOS 

O objectivo da presente Disposição Técnica é o de estabelecer as 

especificações técnicas de ligantes betuminosos para cumprimento 

harmonizado por todas as concessionárias de estradas nas obras de construção 

e/ou reabilitação de pavimentos. 

A elaboração de especificações técnicas de materiais e dos processos 

construtivos para inclusão nos actuais cadernos de encargos de execução e 

manutenção de infra-estruturas dos diversos donos de obra nacionais, permite 

dotar as empreitadas nacionais de critérios adequados e uniformes. 

Quando existam Normas Europeias, EN, para a especificação dos ligantes 

betuminosos estas devem ser utilizadas. É o caso dos betumes de 

pavimentação, os betumes duros, os betumes modificados com polímeros e as 

emulsões betuminosas catiónicas convencionais ou modificadas com 

polímeros. 

Nas normas europeias os ligantes betuminosos são reportados por classes, 

definidas relativamente às exigências essenciais do Mandato Europeu M/124, 

sobre os produtos de construção rodoviária. 

As três exigências definidas no Mandato são a consistência às temperaturas 

intermédias e elevadas de serviço, bem como a durabilidade das duas 

características precedentes. A conformidade destas exigências, como 

estipulado nas normas europeias, deve ser demonstrada pelo produtor pelos 

"ensaios de tipo inicial" e pelo "controlo da produção em fábrica", sujeito ao 

sistema de atestação da conformidade 2+, permitindo a aposição da marcação 

CE. 

Sempre que ocorram alterações nos materiais base ou no processo de 

produção, que altere significativamente uma ou mais características do 

ligante betuminoso, os ensaios de tipo inicial devem ser repetidos para a 

característica afectada. 

As actuais especificações das Normas Europeias baseiam-se em métodos de 

ensaio tradicionais, designadas por especificações "empíricas". O relatório 

técnico CEN/TR 15352 indica o progresso dos trabalhos levados a cabo pelo 

Comité Europeu de Normalização, CEN TC 336, tendo em vista especificar os 
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ligantes betuminosos com base em propriedades alternativas e métodos de 

ensaio, para o desenvolvimento de especificações mais relacionadas com o 

desempenho. 

As Normas europeias prevêem para cada característica "classes", as quais se 

baseiam em métodos de ensaio empíricos, com excepção das relacionadas 

com o manuseamento e segurança. 

A classe 0, denominada DND – Desempenho Não Determinado –, pode ser 

seleccionada quando e onde a característica, para uma determinada intenção 

de utilização, não for sujeita a exigências regulamentares no Estado-Membro 

a que se destina. Contudo, a opção DND não pode ser utilizada quando a 

característica está sujeita a um valor limite de aceitação/rejeição. 

A Classe 1 denominada TBR – To Be Reported – ou seja valor a reportar, 

significa que é pedido ao produtor a informação pretendida, mas esta classe 

não pode ser pedida para as características referidas no Mandato (exigências 

essências mandatórias) nem para efeitos de marcação CE do produto. 

Num determinado empreendimento a indicação dos ligantes betuminosos deve 

estar definida no projecto de execução, de forma clara e com a justificação 

dos requisitos propostos. 

O fornecimento dos produtos na obra deve ser acompanhado de certificados 

de origem e de uma ficha técnica, bem como do boletim de ensaios que 

caracterize o respectivo lote de fabrico. 

A colheita de amostras para os ensaios laboratoriais deve ser feita de acordo 

com a EN 58 e a preparação das amostras para determinação em laboratório 

das características deve cumprir a EN 12594. 
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1.2. TIPOS DE LIGANTES BETUMINOSOS 

Os ligantes betuminosos constantes da presente Disposição Técnica estão 

incluídos nos seguintes tipos: 

 Betumes de pavimentação; 

 Betumes duros; 

 Betumes modificados com polímeros; 

 Betumes especiais modificados com borracha reciclada de pneus 

usados de camião, denominados betumes-borracha; 

 Betumes especiais anti-querosene; 

 Emulsões betuminosas tradicionais; 

 Emulsões betuminosas modificadas ou especiais. 

Existem ainda os betumes fluidificados, mas que devido a questões ambientais 

e de saúde não têm sido utilizados nas obras nacionais, mesmo porque 

existem emulsões betuminosas que as substituem e apresentam melhores 

desempenhos funcionais, pelo que não são objectos da presente Disposição 

Técnica. 

Os betumes de pavimentação ou os betumes duros poderão ser aditivados na 

fábrica de produção do ligante betuminoso, proporcionando uma menor 

viscosidade, e por conseguinte uma menor susceptibilidade aos elevados 

gradientes de temperaturas, possibilitando uma temperatura de fabrico e de 

aplicação das misturas betuminosas inferior, e por isso melhor 

trabalhabilidade. Estes produtos apresentam por conseguinte vantagens do 

ponto de vista ambiental e económico. 

Os betumes após aditivação deverão apresentar uma penetração superior e 

uma viscosidade superior, mantendo-se inalteradas as restantes 

características do betume base. 

A aditivação do betume deverá permitir uma temperatura de fabrico das 

misturas betuminosas inferior a 120 ºC e temperaturas de compactação 

inferiores a 90 ºC. 
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1.3. MATRIZ DE APLICAÇÃO 

Os ligantes betuminosos a empregar devem estar definidos no projecto de 

execução e a razão da escolha deve ser devidamente justificada. 

Os betumes de pavimentação são empregues, essencialmente, em misturas 

betuminosas fabricadas a quente, para aplicação em camadas de base, de 

ligação, de regularização e de desgaste. São, também, usados no fabrico dos 

mástiques betuminosos, em revestimentos superficiais e no envolvimento de 

gravilhas duras para incrustação no final do acabamento da camada de 

desgaste. Servem, ainda, como material base para o fabrico dos restantes 

ligantes betuminosos (betumes modificados, betumes sintéticos, betumes 

coloridos, betumes fluidificados, emulsões betuminosas, etc.). 

Os betumes duros são empregues em misturas betuminosas de alto módulo 

fabricadas a quente, para aplicação em camadas de base, de ligação e de 

regularização, com excepção das utilizadas em camadas de desgaste. 

Os betumes modificados com polímeros, ou os betumes-borracha, são 

empregues no fabrico do betão betuminoso drenante, do betão betuminoso 

rugoso, do microbetão betuminoso rugoso, ou em outras misturas betuminosas 

delgadas ou abertas, para camadas de desgaste. São, também, usados no 

fabrico dos mástiques betuminosos, em revestimentos superficiais, ou 

empregues nas misturas betuminosas que constituem interfaces ou 

membranas anti-fissuras ou na regularização dos tabuleiros de viadutos e 

pontes. Podem, também, ser o material base para o fabrico das emulsões 

betuminosas modificadas. 

É dada a preferência aos betumes modificados com polímeros, ou aos betumes 

borracha, quando se pretende conferir ao produto final uma menor 

susceptibilidade térmica, uma maior flexibilidade e melhorar as 

características de "adesão" e de "aptidão ao endurecimento". 

O emprego de fibras, aditivos ou outros produtos, melhoram também as 

características de "adesão" e de "aptidão ao endurecimento" das misturas 

betuminosas delgadas. Contudo, a substituição de betumes modificados com 

polímeros, ou de betumes borracha, por betumes tradicionais com a adição de 

fibras deve ser devidamente justificada através de estudos comparativos de 

desempenho. 

Os betumes especiais anti-querosene devem ser empregues em trechos 

sujeitos a derrames de óleos e combustíveis, tais como as zonas de 

aproximação às praças de portagem das auto-estradas, ou outras áreas de 

parqueamento. 
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As emulsões betuminosas tradicionais são empregues em misturas betuminosas 

fabricadas a frio, em revestimentos superficiais, em microaglomerados 

betuminosos a frio, em regas de colagem entre camadas em misturas 

betuminosas, em regas de impregnação de camadas em materiais granulares, 

antes da colocação da camada em mistura betuminosa, na colagem e 

impregnação de geotêxteis e de grelhas que constituem interfaces 

retardadoras de fissuras, na estabilização de materiais granulares ou em regas 

de cura de materiais granulares tratados com ligantes hidráulicos. 

As emulsões betuminosas modificadas com polímeros ou especiais são 

empregues em microaglomerados betuminosos a frio, em revestimentos 

superficiais, em lamas asfálticas (slurries-seal), em regas de colagem, em 

regas de impregnação, na para colagem ou impregnação de geotêxteis e de 

grelhas que constituem interfaces retardadoras de fissuras ou em regas de 

cura de materiais tratados com ligantes hidráulicos. 

No entanto, a rega de colagem entre camadas em misturas betuminosas que 

empreguem betumes modificados com polímeros, especiais, ou betumes 

borracha, deve ser uma emulsão betuminosa modificada com polímero ou 

especial anti-aderente. 

As emulsões betuminosas catiónicas especiais de impregnação, de baixa 

viscosidade, são empregues em regas de impregnação. 

As emulsões betuminosas podem ainda ser utilizadas para a estabilização de 

solos ou no tratamento de materiais granulares. 

1.4. DEFINIÇÕES 

A Norma Europeia EN 12597 Bitumen and bituminous binders – Terminology 

Betumes, ou a versão portuguesa, NP EN 12597 - Ligantes betuminosos – 

Terminologia, incluem as principais definições aplicadas a ligantes 

betuminosos derivados do petróleo. Não inclui os ligantes “hidrocarbonados” 

não derivados do petróleo, tais como o alcatrão e os seus derivados ou os 

asfaltos naturais. 

O alcatrão é uma substância betuminosa, constituindo um ligante, mas que 

provém da destilação de certas matérias orgânicas, principalmente de carvão 

e de algumas madeiras resinosas. Destes tipos, o alcatrão de hulha é o 

produto mais conhecido, resíduo negro e viscoso composto por centenas de 

substâncias químicas, algumas das quais são consideradas carcinogénicas ou 

classificadas como resíduos tóxicos, pelo que não podem ser utilizados na 

pavimentação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Destila%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcatr%C3%A3o_de_hulha
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O asfalto natural é um betume relativamente duro existente em depósitos 

naturais, muitas vezes misturado com material fino ou muito fino, o qual é 

praticamente sólido a 25 ºC sendo contudo um fluído viscoso a 175 ºC. 

Apresentam-se neste artigo as definições dos termos mais utilizados na 

presente Disposição Técnica. 

Ligante: Material que serve para revestir as partículas de agregado, 

assegurando a sua coesão. 

Ligante betuminoso: Material adesivo contendo betume que pode estar sob a 

forma de não modificado, modificado, oxidado, fluidificado, fluxado ou 

emulsionado. 

Betume: Material praticamente não volátil, adesivo e impermeável à água, 

derivado do petróleo bruto, ou presente no asfalto, que é completamente ou 

quase todo solúvel em tolueno e muito viscoso e quase sólido à temperatura 

ambiente. 

Betume de pavimentação: Betume utilizado para envolver o agregado 

mineral, para o fabrico das misturas betuminosas tradicionais, a usar 

principalmente na construção, na conservação de pavimentos e em trabalhos 

hidráulicos. 

Betume duro de pavimentação: Betumes utilizados no fabrico de misturas 

betuminosas de alto módulo a usar principalmente na construção e na 

conservação de pavimentos. 

Betume modificado: Ligante betuminoso cujas propriedades reológicas foram 

modificadas durante o fabrico ou através da utilização de um ou mais agentes 

químicos. 

Betume modificado com polímeros: Betume modificado em que o 

modificador utilizado é um ou mais polímeros orgânicos. 

Betume especial: Betume fabricado a partir de um processo de refinação não 

convencional, com base em matérias-primas seleccionadas para conferir 

propriedades especiais que satisfaçam os rigorosos requisitos das aplicações 

industriais e da pavimentação. Para além dos ligantes betuminosos especiais 

referidos nesta Disposição Técnica, existem, ainda, os betumes multigrados, 

os betumes emulsionados e os betumes pigmentados. 

Betume borracha: Betume modificado com a incorporação de granulado de 

borracha, produzido geralmente a partir de borracha reciclada de pneus 

usados de camião, apresentando características elastoméricas. 

Betume pigmentado: Betume caracterizado por um baixo conteúdo em 

asfaltenas. A coloração é dada pela incorporação de óxidos metálicos, em 
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concentrações apropriadas, variando entre 2,5 a 6% da massa total. A 

classificação é a dos betumes de pavimentação convencionais. 

Betume sintético: Betume obtido a partir da mistura de petróleo e fracções 

petroquímicas sem asfaltenas. Tem a aparência de um filme delgado 

transparente e pode ser colorido adicionando pigmentos. 

Betume anti-querosene: Betumes especialmente concebidos para resistirem 

aos ataques dos óleos e combustíveis. Desenvolvidos especialmente para 

utilização em infra-estruturas aeroportuárias, são também empregues em 

outros trechos traficáveis, tais como áreas de parqueamento ou de 

aproximação a praças de portagem. 

Betume industrial: Betume utilizado em outras aplicações que não sejam a 

construção ou a conservação de pavimentos. 

Nota – Alguns tipos de betumes podem ser aplicados tanto na pavimentação 

como na indústria, por exemplo, certos tipos de penetração de betumes são 

usados para fins industriais, tais como o fabrico de membranas betuminosas 

para impermeabilização. 

Betume fluidificado: Betume cuja viscosidade foi reduzida pela adição de um 

fluxante relativamente volátil. 

Emulsão: Dispersão, sob a forma de finas gotículas (spray), de um líquido num 

outro com o qual é imiscível. 

Fase dispersa: Líquido que foi disperso em finas gotículas na fase contínua. A 

"fase dispersa” é também designada como “fase descontínua”. 

Fase contínua: Líquido no qual a "fase descontínua" foi dispersada. Os líquidos 

mais utilizados são normalmente água ou uma solução aquosa. 

Emulsionante: Material que contribui para a formação e estabilização de uma 

emulsão. 

Emulsão betuminosa: Emulsão em que a fase dispersa é um betume ou um 

ligante betuminoso. Quando não indicado, assume-se que a fase contínua é 

água ou uma solução aquosa. Este termo abrange as emulsões em que a fase 

dispersa contém uma pequena quantidade relativamente volátil de fluxante 

ou fluidificante. 

Emulsão betuminosa aniónica: Emulsão em que o emulsionante confere 

cargas negativas às gotículas dispersas de betume. 

Emulsão betuminosa catiónica: Emulsão em que o emulsionante confere 

cargas positivas às gotículas dispersas de betume. 
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Emulsão betuminosa modificada com polímero: Emulsão em que a fase 

dispersa é um betume modificado com polímero ou uma emulsão betuminosa 

modificada com borracha. 

Mistura betuminosa: Misturas compostas por uma mistura de partículas de 

agregados, cujos tamanhos variam entre 0 e D (mm) e um ligante betuminoso. 

Podem ser utilizados aditivos para aumentar o desempenho. A mistura final 

após compactação e arrefecida apresenta determinadas características 

volumétricas, mecânicas, funcionais e de desempenho, consoante as 

aplicações visadas. 

2. BETUMES DE PAVIMENTAÇÃO 

Os betumes de pavimentação devem cumprir os requisitos da Norma Europeia 

EN 12591 Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade 

bitumens, que especifica as propriedades e os respectivos métodos de ensaio 

adequados para a sua caracterização, para uso na construção e manutenção 

de estradas, aeroportos e outras áreas pavimentadas. 

As propriedades indicadas na EN 12591 indicam a consistência dos betumes de 

pavimentação a temperaturas de serviço intermédias e a temperaturas de 

serviço elevadas, bem como a durabilidade das duas características anteriores 

(consistência). 

As propriedades de "adesão" e a "aptidão ao endurecimento" são indicadas 

através de ensaios sobre a mistura betuminosa onde irá ser utilizado ou em 

combinações dos componentes betume e agregado. 

A Norma Europeia EN 12591 apresenta 3 quadros e os requisitos para um 

determinado tipo de betume devem ser lidos em coluna. 

Os quadros 1 e 2 da norma dizem respeito aos tipos de betume classificados 

com base na penetração, sendo o primeiro referente às gamas de penetração 

entre 20 e 220 (em décimas de milímetro) e o quadro 2 às gamas de 

penetração entre 250 e 900 (em décimas de milímetro). O quadro 3 diz 

respeito aos tipos de betume classificados com base na viscosidade cinemática 

a  

60 ºC. 

Cada um dos 3 quadros da norma têm uma subdivisão em A e B. O quadro A 

indica as propriedades mandatórias associadas com os requisitos 

regulamentares nos Estados Membros da UE e de saúde, segurança e 

ambiente. O quadro B indica as propriedades necessárias para cumprir 

condições regionais. 

O quadro 1 da EN 12591 é o aplicável aos tipos de betumes mais utilizados em 

Portugal, pelo que os betumes são identificados pela gama da penetração. O 
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quadro 2 aplica-se às misturas betuminosas moles, muito utilizadas nos países 

nórdicos. No caso nacional os betumes de pavimentação são designados pela 

penetração, sendo as propriedades a cumprir as indicadas nos quadros 1A e 1B 

da norma. 

No caso dos betumes empregues em Portugal a consistência dos betumes de 

pavimentação a temperaturas de serviço intermédias é indicada pela 

penetração, a consistência a temperaturas de serviço elevadas é dada pela 

temperatura de amolecimento e a durabilidade da consistência é indicada 

pela resistência ao endurecimento, após os ensaios no Rolling Thin Film Oven 

Test (RTFOT). 

Os betumes de pavimentação 50/70 e 35/50 são os mais utilizados no fabrico 

das misturas betuminosas convencionais. 

O betume 20/30, apesar de ainda não utilizado nas misturas betuminosas em 

Portugal, pode ser relevante para o fabrico de misturas betuminosas com 

propriedades de rigidez próximas das misturas betuminosas de alto módulo. As 

características deste betume são também as que devem apresentar os 

betumes duros 15/25 aditivados para o fabrico de misturas betuminosas de 

alto módulo, para emprego de temperaturas de fabrico e de aplicação mais 

temperadas, o que pode ser interessante do ponto de vista técnico (obras em 

períodos invernosos), económico (redução da temperatura) e ambiental 

(redução de emissões). 

O betume 160/220 é utilizado nos revestimentos superficiais betuminosos. 

A densidade do betume deve ser determinada e declarada pelo produtor. 

2.1. BETUME DE PAVIMENTAÇÃO 50/70 

O betume de pavimentação 50/70 a utilizar nas empreitadas nacionais deverá 

cumprir a EN 12591, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  .............................  50 – 70 

b) Temperatura de amolecimento  ....................................  46 – 54 ºC 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  ..............................  0,5 % 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ................................  50 % 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ......................................................  11 ºC 

f) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  230 ºC 

g) Solubilidade, máxima  .......................................................  99 % 

h) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ...............................  - 8  ºC 

i) Viscosidade cinemática a 135 ºC, mínima  .......................  295 mm2/s 
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2.2. BETUME DE PAVIMENTAÇÃO 35/50 

O betume de pavimentação 35/50 a utilizar nas empreitadas nacionais deverá 

cumprir a EN 12591, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  .............................  35 – 50 

b) Temperatura de amolecimento  ....................................  50 – 58 ºC 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  ..............................  0,5 % 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ................................  53 % 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ......................................................  11 ºC 

f) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  240 ºC 

g) Solubilidade, máxima  .......................................................  99 % 

h) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ...............................  - 5  ºC 

i) Viscosidade cinemática a 135 ºC, mínima  .......................  370 mm2/s 

2.3. BETUME DE PAVIMENTAÇÃO 20/30 

O betume de pavimentação 20/30 a utilizar nas empreitadas nacionais deverá 

cumprir a EN 12591, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  .............................  20 – 30 

b) Temperatura de amolecimento  ....................................  55 – 63 ºC 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  ..............................  0,5 % 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ................................  55 % 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  .....................................................  10  ºC 

f) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  240 ºC 

g) Solubilidade, máxima  .......................................................  99 % 

h) Viscosidade cinemática a 135 ºC, mínima  .......................  530 mm2/s 

2.4. BETUME DE PAVIMENTAÇÃO 160/220 

O betume de pavimentação 160/220 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 12591, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ..........................  160 – 220 

b) Temperatura de amolecimento  ....................................  35 – 43 ºC 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  ..............................  1,0 % 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ................................  37 % 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ......................................................  12 ºC 

f) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  220 ºC 



 

 13 

g) Solubilidade, máxima  .......................................................  99 % 

h) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  .............................  - 15  ºC 

i) Viscosidade cinemática a 135 ºC, mínima  .......................  135 mm2/s 

3. BETUMES DUROS 

As características do betume duro devem estar de acordo com a Norma 

Europeia EN 13924 Bitumes and bituminous binders, Specifications for hard 

paving grade bitumens, que prescreve um quadro de especificações das 

características e dos apropriados métodos de ensaio, destinados à construção 

e manutenção de pavimentos de estradas, de aeroportos e de outras áreas 

pavimentadas. Este tipo de betumes é obtido por processos de refinação dos 

petróleos brutos. 

Os betumes duros de pavimentação são utilizados no fabrico de misturas 

betuminosas de alto módulo. Os betumes duros de pavimentação são 

designados pela gama de penetração. 

O princípio da EN 13294 estende as classes da EN 12591 e está estreitamente 

ligado ao desta norma. No entanto, a EN 13294 introduz classes de 

conveniência (quadro 1 da norma), permitindo seleccionar a especificação 

mais adequada para o betume, tendo em conta as condições climáticas locais 

onde vai ser utilizado. 

A densidade do betume deve ser determinada e declarada pelo produtor. 

O produtor do betume duro deverá, ainda, declarar uma temperatura de 

amolecimento reduzida de ± 5 ºC, em torno do valor central. 

3.1. BETUME DURO 10/20 

O betume duro 10/20 a utilizar nas empreitadas nacionais deverá cumprir a 

EN 13924, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ................  10 – 20 (classe 3) 

b) Temperatura de amolecimento  ........................  60 – 76 ºC (classe 4) 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  .................  0,5 % (classe 2) 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ...................  55 % (classe 2) 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ..........................................  10 ºC (classe 2) 

Índice de penetração antes do ensaio,  

(i.e. no betume original)  ...............................  -1,5 a +0,7 (classe 2) 

f) Viscosidade cinemática a 135 ºC, mínima  ...........  700 mm2/s (classe 3) 

g) Temperatura de inflamação, mínima  .....................  245 ºC (classe 3) 

h) Solubilidade, máxima  ..........................................  99 % (classe 2) 
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3.2. BETUME DURO 15/25 

O betume duro 15/25 a utilizar nas empreitadas nacionais deverá cumprir a 

EN 13924, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ................  15 – 25 (classe 2) 

b) Temperatura de amolecimento  ........................  55 – 71 ºC (classe 2) 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  .................  0,5 % (classe 2) 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ...................  55 % (classe 2) 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ..........................................  10 ºC (classe 2) 

Índice de penetração antes do ensaio,  

(i.e. no betume original)  ...............................  -1,5 a +0,7 (classe 2) 

f) Viscosidade cinemática a 135 ºC, mínima  ...........  600 mm2/s (classe 2) 

g) Temperatura de inflamação, mínima  .....................  245 ºC (classe 3) 

h) Solubilidade, máxima  ..........................................  99 % (classe 2) 

4. BETUMES MODIFICADOS COM POLÍMEROS 

As características dos betumes modificados com polímeros devem estar de 

acordo com a Norma Europeia EN 14023 Bitumen and bituminous binders – 

Framework Specification for polymer modified bitumens, que prescreve um 

quadro de especificações das características e dos apropriados métodos de 

ensaio, destinados à construção e manutenção de pavimentos de estradas, de 

aeroportos e de outras áreas pavimentadas. 

O betume modificado com polímeros é um betume cujas propriedades 

reológicas foram modificadas durante o fabrico pela utilização de um ou mais 

agentes químicos. 

O termo “agente químico” inclui a borracha natural, os polímeros sintéticos, o 

enxofre e certos compostos organo-metálicos, mas não o oxigénio ou os 

“catalisadores” de oxidação tais como cloreto férrico, ácido fosfórico e 

pentóxido de fósforo. As fibras e os pós inorgânicos (fíleres) não são 

considerados modificadores do betume. 

Os agentes químicos primários mais usados para a modificação do betume são 

os polímeros elastoméricos termoplásticos, tais como o SBS (estireno-

butadieno-estireno), o SIS (estireno-isopreno-estireno), o SB (estireno-

butadieno) e o SBR (co-polímero); os polímeros plastoméricos termoplásticos, 

tais como o EVA (etileno-vinil-acetato), o EMA (etileno-metilo-acrilato), o  

EBA (etileno-butilo-acrilato) e o PIB (polisobutileno); e o látex, sob a forma de 

policloropropeno, o SBR de borracha, a borracha natural e o granulado de 

borracha. 
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Os betumes modificados com polímeros, designados pela sigla PMB, podem ser 

utilizados “directamente” ou sob a forma de fluidificados ou emulsionados, ou 

misturados, por exemplo, com asfalto natural. 

O princípio da EN 14023 estende as classes da EN 12591 e está estreitamente 

ligado ao desta norma, dado que o betume base é um betume de 

pavimentação. No entanto, a EN 14023 introduz classes de conveniência, 

permitindo seleccionar a especificação mais adequada. 

As propriedades indicadas na EN 14023 indicam a consistência dos PMB a 

temperaturas de serviço intermédias, a temperaturas de serviço elevadas, a 

coesão e a durabilidade da consistência. A propriedade "coesão" é a que 

distingue os betumes modificados com polímeros dos restantes ligantes 

betuminosos. 

As propriedades de "adesão" e a "aptidão ao endurecimento" são indicadas 

através de ensaios sobre a mistura betuminosa onde irá ser utilizado ou em 

combinações dos componentes betume e agregado. 

A Norma Europeia EN 14023 apresenta 2 quadros e os requisitos para um 

determinado tipo de betume devem ser seleccionados pelas classes 

apresentadas. O quadro 1 indica as propriedades mandatórias associadas com 

os requisitos regulamentares nos Estados Membros da UE e de saúde, 

segurança e ambiente e o quadro 2 inclui outras características que 

interessam ao sector. 

No caso dos PMB empregues em Portugal a consistência dos betumes de 

pavimentação a temperaturas de serviço intermédias é indicada pela 

penetração, a consistência a temperaturas de serviço elevadas é dada pela 

temperatura de amolecimento, a coesão é dada pela força de ductilidade e a 

durabilidade da consistência é indicada pela resistência ao endurecimento, 

após os ensaios de Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT). 

A identificação traduz-se por uma expressão alfanumérica, dada pela sigla 

PMB seguida da gama de penetração do betume modificado com polímero e o 

requisito mínimo da temperatura de amolecimento a seguir a um hífen. 

No caso nacional são considerados os seguintes betumes modificados com 

polímeros: PMB 45/80-55 e PMB 65/105-80 a empregar em misturas 

betuminosas drenantes e em misturas betuminosas rugosas, respectivamente. 

Podem, ainda, ser utilizados em mástiques betuminosos, em membranas 

betuminosas, para constituírem interfaces anti-fissuras e em misturas 

betuminosas para constituírem camadas de regularização de pontes e viadutos. 

Podem, ainda, ser considerados os seguintes betumes modificados com 

polímeros: PMB 10/40-70 e PMB 25/55-65, a empregar em misturas 

betuminosas de alto módulo. 
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O sistema de armazenagem dos betumes modificados com polímeros deve 

estar provido dos meios necessários para garantir a sua estabilidade. 

4.1. BETUME MODIFICADO PMB 10/40-70 

O betume modificado PMB 10/40-70 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 14023, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ................  10 – 40 (classe 2) 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...................  70 ºC (classe 4) 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  .................  0,3 % (classe 2) 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ...................  50 % (classe 5) 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ...........................................  8 ºC (classe 2) 

f) Temperatura de inflamação, mínima  .....................  235 ºC (classe 3) 

g) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ...................  - 5  ºC (classe 3) 

h) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  70  % (classe 3) 

i) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

temperatura de amolecimento, máxima  ...................  5  ºC (classe 2) 

j) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

penetração (x 0,1 mm), máxima  .................................  9  (classe 2) 

4.2. BETUME MODIFICADO PMB 25/55-65 

O betume modificado PMB 25/55-65 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 14023, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ................  25 – 55 (classe 3) 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...................  65 ºC (classe 5) 

c) Força de ductilidade a 5 ºC,  

a baixa velocidade, mínima  ..............................  2 J/cm2 (classe 3) 

d) Variação de massa, após RTFOT, máxima  .................  0,3 % (classe 2) 

e) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ...................  50 % (classe 5) 

f) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ...........................................  8 ºC (classe 2) 

g) Temperatura de inflamação, mínima  .....................  235 ºC (classe 3) 

h) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  .................  - 10  ºC (classe 5) 

i) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  70  % (classe 3) 

j) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

temperatura de amolecimento, máxima  ...................  5  ºC (classe 2) 

l) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

penetração (x 0,1 mm), máxima  .................................  9  (classe 2) 
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4.3. BETUME MODIFICADO PMB 45/80-55 

O betume modificado PMB 45/80-55 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 14023, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ................  45 – 80 (classe 4) 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...................  55 ºC (classe 7) 

c) Força de ductilidade a 5 ºC,  

a baixa velocidade, mínima  ..............................  8 J/cm2 (classe 2) 

d) Variação de massa, após RTFOT, máxima  .................  0,3 % (classe 2) 

e) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ...................  50 % (classe 5) 

f) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ...........................................  8 ºC (classe 2) 

g) Temperatura de inflamação, mínima  .....................  235 ºC (classe 3) 

h) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  .................  - 10  ºC (classe 5) 

i) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  70  % (classe 3) 

j) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

temperatura de amolecimento, máxima  ...................  5  ºC (classe 2) 

l) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

penetração (x 0,1 mm), máxima  .................................  9  (classe 2) 

4.4. BETUME MODIFICADO PMB 65/105-80 

O betume modificado PMB 65/105-80 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 14023, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ...............  65 – 105 (classe 6) 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...................  80 ºC (classe 2) 

c) Variação de massa, após RTFOT, máxima  .................  0,3 % (classe 2) 

d) Penetração retida, após RTFOT, mínima  ...................  50 % (classe 5) 

e) Aumento da temperatura de amolecimento,  

após RTFOT, máximo  ...........................................  8 ºC (classe 2) 

f) Temperatura de inflamação, mínima  .....................  235 ºC (classe 3) 

g) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  .................  - 10  ºC (classe 5) 

h) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  70  % (classe 3) 

i) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

temperatura de amolecimento, máxima  ...................  5  ºC (classe 2) 

j) Estabilidade ao armazenamento, diferença na  

penetração (x 0,1 mm), máxima  .................................  9  (classe 2) 
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5. BETUME-BORRACHA 

Os betumes modificados com borracha reciclada de pneus usados de camião 

são considerados especiais e o granulado de borracha é incorporado por via 

húmida. 

Os betumes especiais, modificados com borracha reciclada de pneus usados de 

camião, podem ser de três tipos: baixa viscosidade, média viscosidade e alta 

viscosidade. 

Os de baixa percentagem de granulado de borracha (inferior a 10% em relação 

à massa total do ligante), e por conseguinte de menor viscosidade, são 

denominados pela sigla BBB, os de média percentagem de granulado de 

borracha (10 a 15 % em relação à massa total de ligante) designam-se por 

BBM, e os de percentagem em granulado de borracha mais elevada (superior a 

18 % em relação à massa total de ligante), conduzindo a elevadas 

viscosidades, identificam-se pela sigla BBA. 

Para a identificação dos betumes borracha utiliza-se a seguir à sigla que 

caracteriza o nível de percentagem de granulado de borracha a gama de 

penetração do betume base utilizado no seu fabrico. 

Os betumes BBB e BBM são geralmente produzidos em fábrica própria, pelo 

que nesta situação são estáveis ao armazenamento. 

O sistema de armazenagem dos betumes borracha estáveis ao armazenamento 

deve estar provido dos meios necessários para garantir a sua estabilidade. 

Os betumes BBA são produzidos na altura de fabrico das misturas 

betuminosas, em obra, pelo que não são estáveis ao armazenamento, e o 

sistema de fabrico destes ligantes produzidos em obra deve cumprir as 

especificações particulares estabelecidas pelo produtor para o processo 

construtivo. 

5.1. BETUMES BORRACHA DE BAIXO CONTEÚDO DE BORRACHA 

Para o fabrico do BBB o betume base a modificar é geralmente um betume de 

penetração nominal 35/50 ou 50/70, conforme a Norma Europeia EN 12591, 

seleccionado em função das características exigidas no projecto. A 

denominação é dada pela sigla BBB seguida da gama de penetração do betume 

base. 

5.1.1. Betumes modificados com baixa percentagem de borracha BBB 35/50 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ..............................  35/50 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...............................  58 ºC 

c) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ................................ - 5 ºC 
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d) Viscosidade cinemática, a 135 ºC, mínima  ..................  250 mm2/s ou 

e) Viscosidade dinâmica, a 175 ºC, mínima ..........................  310 mPa.s 

f) Variação de massa após RTFOT, 163 ºC, máxima  ...................  + 1,0 % 

g) Variação da penetração retida  

após RTFOT, 163 ºC, a 25 ºC, 100 g, 5 s, mínima  .......................  65 % 

h) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, mínima  ............................................. - 4 ºC 

i) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, máxima  ............................................  + 8 ºC 

j) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da temperatura de amolecimento, máxima  .....  10 ºC 

l) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da penetração, máxima  .....................  8 (0,1 mm) 

m) Recuperação elástica, alongamento 20 cm, a 25 ºC, mínima  ........  10% 

n) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  235 ºC 

5.1.2. Betumes modificados com baixa percentagem de borracha BBB 50/70 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ..............................  50/70 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...............................  53 ºC 

c) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ................................  -8 ºC 

d) Viscosidade cinemática, a 135 ºC, mínima  ..................  295 mm2/s ou 

e) Viscosidade dinâmica, a 175 ºC, mínima ..........................  150 mPa.s 

f) Variação de massa após RTFOT, 163 ºC, máxima  ...................  + 1,0 % 

g) Variação da penetração retida  

após RTFOT, 163 ºC, a 25 ºC, 100 g, 5 s, mínima  .......................  60 % 

h) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, mínima  ............................................  - 5 ºC 

i) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, máxima  ..........................................  + 10 ºC 

j) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da temperatura de amolecimento, máxima  .....  10 ºC 

l) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da penetração, máxima  ...................  10 (0,1 mm) 

m) Recuperação elástica, alongamento 20 cm, a 25 ºC, mínima  ........  10 % 

n) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  235 ºC 
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5.2. BETUMES BORRACHA DE MÉDIO CONTEÚDO DE BORRACHA 

Para o fabrico do BBM o betume base a modificar é geralmente um betume de 

penetração nominal 35/50 ou 50/70, conforme a Norma Europeia EN 12591, 

seleccionado em função das características exigidas no projecto. A 

denominação é dada pela sigla BBM seguida da gama de penetração do 

betume base. 

5.2.1. Betumes modificados com média percentagem de borracha BBM 35/50 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ..............................  35/50 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...............................  65 ºC 

c) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ................................ - 8 ºC 

d) Viscosidade dinâmica, a 175 ºC, mínima ..........................  310 mPa.s 

e) Variação de massa após RTFOT, 163 ºC, máxima  ...................  + 0,8 % 

f) Variação da penetração retida  

após RTFOT, 163 ºC, a 25 ºC, 100 g, 5 s, mínima  .......................  70 % 

g) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, mínima  ............................................  - 4 ºC 

h) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, máxima  ............................................  + 8 ºC 

i) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da temperatura de amolecimento, máxima  ......  5 ºC 

j) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da penetração, máxima  .....................  8 (0,1 mm) 

l) Recuperação elástica, alongamento 20 cm, a 25 ºC, mínima  ........  15 % 

m) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  235 ºC 

5.2.2. Betumes modificados com média percentagem de borracha BBM 50/70 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ..............................  50/70 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...............................  58 ºC 

c) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ..............................  - 10 ºC 

d) Viscosidade dinâmica, a 175 ºC, mínima ..........................  150 mPa.s 

e) Variação de massa após RTFOT, 163 ºC, máxima  ...................  + 1,0 % 

f) Variação da penetração retida  

após RTFOT, 163 ºC, a 25 ºC, 100 g, 5 s, mínima  .......................  65 % 

g) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, mínima  ............................................. - 5 ºC 
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h) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, máxima  ..........................................  + 10 ºC 

i) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da temperatura de amolecimento, máxima  ......  5 ºC 

j) Estabilidade ao armazenamento,  

diferença no valor da penetração, máxima  ...................  10 (0,1 mm) 

l) Recuperação elástica, alongamento 20 cm, a 25 ºC, mínima  ........  20 % 

m) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  235 ºC 

5.3. BETUMES BORRACHA DE ALTO CONTEÚDO DE BORRACHA 

Para o fabrico do BBA, o betume base a modificar é geralmente um betume 

de penetração nominal 35/50 ou 50/70, conforme a Norma Europeia EN 

12591, seleccionado em função das características exigidas no projecto. A 

denominação é dada pela sigla BBA seguida da gama de penetração do betume 

após modificação. 

5.3.1. Betumes modificados com alta percentagem de borracha BBA 15/30 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Betume base  ...............................................................  35/50 

b) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ..............................  15/30 

c) Temperatura de amolecimento, mínima  ...............................  68 ºC 

d) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  .............................  - 4 ºC (*) 

(*) Valor indicativo dado que o ensaio é considerado pouco representativo para 

este tipo de betumes. 

e) Viscosidade dinâmica, a 175 ºC  ..........................  2500 – 4500 mPa.s 

f) Variação de massa após RTFOT, 163 ºC, máxima  ...................  + 0,8 % 

g) Variação da penetração retida  

após RTFOT, 163 ºC, a 25 ºC, 100 g, 5 s, mínima  .......................  60 % 

h) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, máxima  .............................................  12 ºC 

i) Recuperação elástica, alongamento 10 cm, a 25 ºC, mínima  ........  75 % 

j) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  235 ºC 

5.3.2. Betumes modificados com alta percentagem de borracha BBA 20/35 

As especificações a respeitar são as seguintes: 

a) Betume base  ...............................................................  50/70 

b) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ..............................  20/35 

c) Temperatura de amolecimento, mínima  ...............................  65 ºC 
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d) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  .............................  - 8 ºC (*) 

(*) Valor indicativo dado que o ensaio é considerado pouco representativo para 

este tipo de betumes. 

e) Viscosidade dinâmica, a 175 ºC  ..........................  2500 – 4500 mPa.s 

f) Variação de massa após RTFOT, 163 C, máxima  ....................  + 0,8 % 

g) Variação da penetração retida  

após RTFOT, 163 ºC, a 25 ºC, 100 g, 5 s, mínima  .......................  60 % 

h) Variação da temperatura de amolecimento  

após RTFOT, 163 ºC, máxima  .............................................  12 ºC 

i) Recuperação elástica, alongamento 10 cm, a 25 ºC, mínima  ........  75 % 

j) Temperatura de inflamação, mínima  .................................  235 ºC 

6. BETUMES ESPECIAIS ANTI-QUEROSENE 

O ligante betuminoso especial do tipo betume “anti-querosene” são 

fabricados a partir de betumes especiais modificados com polímeros. 

As características a respeitar são as seguintes: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s, (0,1 mm)  ........................ 35 – 50 

b) Temperatura de amolecimento, mínima  ...........................  70 ºC 

c)  Viscosidade dinâmica a 150 ºC  .............................  0,2 – 0,8 Pa.s 

d) Ponto de fragilidade de Fraass, máximo  ..........................  -18 ºC 

e) Estabilidade ao armazenamento (diferença na  

temperatura de amolecimento, máxima  ................................  2  ºC 

f) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ...............................  25 % 

7. EMULSÕES BETUMINOSAS CATIÓNICAS 

As emulsões betuminosas catiónicas deverão estar de acordo com Norma 

Europeia EN 13808 Bitumen and bituminous binders, Framework for 

specifying cationic bituminous emulsions, que prescreve um quadro de 

especificações das características e dos apropriados métodos de ensaio, para 

uso na construção e manutenção de estradas, aeroportos e outras áreas 

pavimentadas. 

Esta Norma Europeia aplica-se não só às emulsões betuminosas catiónicas 

convencionais fabricadas com betumes puros, especificadas em 7.1, mas 

também as que têm por ligante base os betumes fluxados ou os betumes 

fluidificados e ainda a emulsões betuminosas modificadas produzidas com 

betumes modificados com polímeros, especificadas em 7.2, ou com betumes 

fluxados modificados ou com betumes fluidificados modificados com 
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polímeros e inclui, ainda, as emulsões betuminosas modificadas com látex. Os 

polímeros podem ser adicionados antes, durante ou após a emulsificação. 

A viscosidade, o efeito da água sobre a adesão do ligante e o comportamento 

à rotura permitem classificar as emulsões betuminosas catiónicas. 

No espaço comunitário europeu são usados diferentes tipos de emulsões 

betuminosas catiónicas, e mesmo dependendo das práticas tradicionais podem 

ser utilizados diferentes teores em ligante base para os mesmos objectivos, o 

que explica a diversidade de classes propostas na EN 13808. 

A Norma Europeia EN 13808 apresenta 3 quadros de requisitos e as 

características devem ser seleccionadas pelas classes apresentadas. O  

1º quadro (quadro 3) indica os requisitos técnicos e as classes de desempenho 

das emulsões o 2º quadro (quadro 4) refere os requisitos técnicos e as classes 

de desempenho dos betumes residual recuperados das emulsões por 

evaporação e 3º quadro (quadro 5) refere os requisitos técnicos e as classes de 

desempenho dos betumes residuais recuperados das emulsões por evaporação 

e sujeitos a um processo de estabilização e no caso eventual de ser seguido de 

um processo de envelhecimento. 

A designação das emulsões betuminosas catiónicas traduz-se numa expressão 

alfanumérica que pode ter 7 posições. A primeira posição contém a letra "C", 

que indica a carga positiva das partículas de betume. As duas posições 

seguintes, ou seja 2 dígitos, indicam a percentagem nominal de betume 

residual, as 3 posições seguintes indicam o tipo de ligante, como sejam a letra 

"B", "P" e "F", correspondentes, respectivamente, aos betume de 

pavimentação, à adição de polímeros e à adição de mais de 2% de fluxante. A 

posição 7 corresponde ao índice de rotura, representado pela respectiva 

classe. 

Refira-se, a título de exemplo, que uma emulsão do tipo “C69B2” corresponde 

a uma emulsão betuminosa catiónica, produzida com betume de 

pavimentação, numa percentagem nominal de 69%, e com um índice de rotura 

de classe 2. Uma emulsão do tipo “C65BP3” corresponde a uma emulsão 

betuminosa catiónica produzida com um betume contendo polímeros, numa 

percentagem nominal de betume residual de 65% e com um índice de rotura 

de classe 3. Uma emulsão do tipo “C60BPF6” corresponde a uma emulsão 

betuminosa catiónica produzida com um betume contendo polímeros e mais 

de 2% de fluxante, numa percentagem nominal de betume residual de 60% e 

com um índice de rotura de classe 6. 

7.1. EMULSÕES BETUMINOSAS CATIÓNICAS CONVENCIONAIS 

No caso nacional são consideradas as emulsões betuminosas catiónicas C60B2, 

anteriormente designadas por ECR-1 (emulsão betuminosa catiónica de rotura 
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rápida), para as regas de colagem e para as regas de cura de materiais 

tratados com ligantes hidráulicos; as C70B4, anteriormente designadas por 

ECR-3 (emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida), para os revestimentos 

superficiais betuminosos; as C60B5, anteriormente designadas por ECM-2 

(emulsão betuminosa catiónica de rotura média), para as misturas 

betuminosas abertas a frio; as C55B6, anteriormente designadas por ECL-1 

(emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta), para as regas de 

impregnação; as C60B6, anteriormente designadas por ECL-1h (emulsão 

betuminosa catiónica de rotura lenta), para as misturas betuminosas fechadas 

a frio; as C40BF6, anteriormente designadas por ECI, para as regas de 

impregnação especial e as C55B0 para as emulsões betuminosas 

sobreestabilizadas, designadas anteriormente por ECS. 

A viscosidade dinâmica a 40 ºC da emulsão betuminosa deve ser determinada 

e declarada pelo produtor. 

As propriedades dos ligantes recuperados por evaporação e sujeitos a um 

processo de estabilização e no caso eventual de ser seguido de um processo 

de envelhecimento, no que se refere à penetração (25 ºC, 100 g, 5 s) e à 

temperatura de amolecimento do resíduo, devem ser determinadas e 

declaradas pelo produtor. 

7.1.1. Emulsão betuminosa catiónica C60B2 

A emulsão betuminosa catiónica C60B2 (ECR-1) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 

a) Índice de rotura, máximo  ........................................  80 (classe 2) 

b) Teor em ligante  ...........................................  56 – 62 % (classe 5) 

c) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

d) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

e) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

g) Adesividade, em percentagem revestida, mínima  ........  90 % (classe 3) 

h) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm), máxima  ....  330 (classe 7) 

7.1.2. Emulsão betuminosa catiónica C70B4 

A emulsão betuminosa catiónica C70B4 (ECR-3) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 
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a) Índice de rotura, máximo  .................................  70 – 130 (classe 4) 

b) Teor em ligante, mínimo  ......................................  71 % (classe 9) 

c) Teor em óleo destilado, máximo  ..............................  5 % (classe 4) 

d) Tempo de escoamento, 4 mm a 40 ºC,  ...............  50 – 100 s (classe 8) 

e) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

g) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

h) Adesividade, em percentagem revestida, mínima  ........  90 % (classe 3) 

i) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm), máxima  ....  330 (classe 7) 

7.1.3. Emulsão betuminosa catiónica C60B5 

A emulsão betuminosa catiónica C60B5 (ECM-2) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 

a) Índice de rotura  ...........................................  120 – 180 (classe 5) 

b) Teor em ligante  ...........................................  58 – 62 % (classe 5) 

c) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

d) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

e) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

g) Adesividade, em percentagem revestida, mínima  ........  90 % (classe 3) 

h) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm), máxima  ....  330 (classe 7) 

7.1.4. Emulsão betuminosa catiónica C55B6 

A emulsão betuminosa catiónica C55B6 (ECL-1) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 

a) Índice de rotura  ...........................................  170 – 230 (classe 6) 

b) Teor em ligante  ...........................................  53 – 57 % (classe 4) 

c) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

d) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

e) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 
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f) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

g) Adesividade, em percentagem revestida, mínima  ........  90 % (classe 3) 

h) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm), máxima  ....  330 (classe 7) 

7.1.5. Emulsão betuminosa catiónica C60B6 

A emulsão betuminosa catiónica C60B6 (ECL-1h) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 

a) Índice de rotura  ...........................................  170 – 230 (classe 6) 

b) Teor em ligante  ...........................................  58 – 62 % (classe 5) 

c) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

d) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

e) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

g) Adesividade, em percentagem revestida, mínima  ........  90 % (classe 3) 

h) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm), máxima  ....  100 (classe 3) 

7.1.6. Emulsão betuminosa catiónica C40BF6 

A emulsão betuminosa catiónica C40BF6 (ECI) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 

a) Índice de rotura  ...........................................  170 – 230 (classe 6) 

b) Teor em ligante  ...........................................  38 – 42 % (classe 2) 

c) Teor em óleo destilado  ....................................  5 – 15 % (classe 7) 

d) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

e) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

g) Adesividade, em percentagem revestida, mínima  ........  90 % (classe 3) 

h) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ................  DND (classe 0) 
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7.1.7. Emulsão betuminosa catiónica C55B0 

A emulsão betuminosa catiónica C55B0 (ECS) a utilizar nas empreitadas 

nacionais deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as 

seguintes: 

a) Índice de rotura  .................................................  DND (classe 0) 

b) Estabilidade da mistura com cimento, máxima  .............  2 g (classe 2) 

c) Teor em ligante  ...........................................  53 – 57 % (classe 4) 

d) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

e) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

g) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

h) Adesividade, em percentagem revestida, mínimo  ........  90 % (classe 3) 

i) Penetração do betume residual obtido  

por evaporação a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm) ................  DND (classe 0) 

7.2. EMULSÕES BETUMINOSAS CATIÓNICAS MODIFICADAS COM POLÍMEROS 

No caso nacional são consideradas as emulsões betuminosas modificadas com 

polímeros C65BP3 para as regas de colagem; as C62BP3 para os 

microaglomerados betuminosos a frio; e as C69BP3 para os revestimentos 

superficiais, colagem e impregnação de geotêxteis para constituírem 

interfaces anti-fissuras. 

A viscosidade dinâmica a 40 ºC da emulsão betuminosa deve ser determinada 

e declarada pelo produtor. No caso das emulsões betuminosas modificadas a 

força de ductilidade a 5 ºC deve ser determinada e declarada pelo produtor. 

No caso dosa revestimentos superficiais betuminosos a coesão do ligante 

betuminoso deve ser determinada pelo pêndulo Vialit (EN 13588) e declarada 

pelo produtor. 

As propriedades dos ligantes recuperados por evaporação e sujeitos a um 

processo de estabilização e no caso eventual de ser seguido de um processo 

de envelhecimento, no que se refere à penetração (25 ºC, 100 g, 5 s) e à 

temperatura de amolecimento do resíduo, devem ser determinadas e 

declaradas pelo produtor. 

O sistema de armazenagem das emulsões betuminosas modificadas com 

polímeros deve estar provido dos meios necessários para garantir a sua 

estabilidade. 
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7.2.1. Emulsão betuminosa catiónica C60BP3 

A emulsão betuminosa catiónica C60BP3 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Índice de rotura, máximo  .................................  50 – 100 (classe 3) 

b) Teor em ligante  ...........................................  58 – 62 % (classe 5) 

c) Teor em óleo destilado, máximo  ..............................  5 % (classe 4) 

d) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

e) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

g) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

h) Estabilidade ao armazenamento, máxima  ....................  5 % (classe 2) 

i) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s, do betume residual  

obtido por evaporação, (0,1 mm), máxima  .................  220 (classe 5) 

j) Temperatura de amolecimento do betume residual obtido  

por evaporação, mínima  .....................................  43 ºC (classe 4) 

l) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  30 % (classe 2) 

7.2.2. Emulsão betuminosa catiónica C65BP3 

A emulsão betuminosa catiónica C65BP3 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Índice de rotura, máximo  .................................  50 – 100 (classe 3) 

b) Teor em ligante  ...........................................  63 – 67 % (classe 6) 

c) Teor em óleo destilado, máximo  ..............................  2 % (classe 2) 

d) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC,  .................  15 – 45 s (classe 3) 

e) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

g) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

h) Estabilidade ao armazenamento, máxima  ....................  5 % (classe 2) 

i) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s, do betume residual  

obtido por evaporação, (0,1 mm), máxima  .................  220 (classe 5) 

j) Temperatura de amolecimento do betume residual obtido  

por evaporação, mínima  .....................................  43 ºC (classe 4) 

l) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  30 % (classe 2) 
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7.2.3. Emulsão betuminosa catiónica C69BP3 

A emulsão betuminosa catiónica C69BP3 a utilizar nas empreitadas nacionais 

deverá cumprir a EN 13308, sendo as características a respeitar as seguintes: 

a) Índice de rotura, máximo  .................................  50 – 100 (classe 3) 

b) Teor em ligante  ...........................................  67 – 71 % (classe 8) 

c) Teor em óleo destilado, máximo  ..............................  5 % (classe 2) 

d) Tempo de escoamento, 4 mm a 40 ºC,  .................  10 – 45 s (classe 6) 

e) Resíduo no peneiro de 0,5 mm, máximo  ...................  0,1 % (classe 2) 

f) Resíduo no peneiro de 0,16 mm, máximo  ................  0,25 % (classe 2) 

g) Resíduo no peneiro de 0,5 mm,  

7 dias de armazenamento, máximo  ........................  0,2 % (classe 3) 

h) Estabilidade ao armazenamento, máxima  ....................  5 % (classe 2) 

i) Penetração, a 25 ºC, 100 g, 5 s, do betume residual  

obtido por evaporação, (0,1 mm), máxima  .................  220 (classe 5) 

j) Temperatura de amolecimento do betume residual obtido  

por evaporação, mínima  .....................................  43 ºC (classe 4) 

l) Recuperação elástica a 25 ºC, mínima  ......................  30 % (classe 2) 

7.3. EMULSÕES BETUMINOSAS TERMO-ADERENTES 

As emulsões betuminosas termo-aderente são emulsões betuminosas 

catiónicas de rotura rápida, modificadas por reacção química com a 

incorporação de polímeros adequados. 

Em qualquer situação climatérica, temperaturas elevadas ou baixas, poderá ser 

utilizada uma emulsão betuminosa termo-aderente fabricada a partir de 

betumes duros modificados, exibindo as seguintes características: 

a) Viscosidade Saybolt-Furol a 25 ºC, máxima  ...................  60 s 

b) Carga das partículas  ..............................................  positiva 

c) Teor em betume, mínimo  .......................................  60% 

d) Teor em água, máximo  ..........................................  40% 

e) Peneiração, máxima  .............................................  0,1% 

f) Penetração do resíduo de destilação  
a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ....................................  10 – 30 

g) Temperatura de amolecimento  
do resíduo de destilação, mínima  ..............................  55 ºC 

h) Recuperação elástica do resíduo de destilação,  
por torção, a 25 ºC, mínima .....................................  15% 

Caso as temperaturas ambientes não sejam muito elevadas (inferiores a 30 ºC), 

a emulsão betuminosa poderá, ainda, exibir as seguintes características: 
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i) Viscosidade Saybolt-Furol a 25 ºC, máxima  ...................  60 s 

j) Carga das partículas  ..............................................  positiva 

k) Teor em betume, mínimo  .......................................  60% 

l) Teor em água, máximo  ..........................................  40% 

m) Peneiração, máxima  .............................................  0,1% 

n) Penetração do resíduo de destilação  

a 25 0C, 100 g, 5 s (0,1 mm)  ....................................  40 – 80 

o) Temperatura de amolecimento  

do resíduo de destilação, mínima  ..............................  50 C 

p) Recuperação elástica do resíduo de destilação,  

por torção, a 25 ºC, mínima .....................................  25% 

8. EMULSÕES BETUMINOSAS ANIÓNICAS 

As emulsões betuminosas aniónicas deverão estar de acordo com a 

Especificação do LNEC E 128 Emulsões Betuminosas Aniónicas – Características 

e Recepção, que prescreve as especificações das características e dos 

apropriados métodos de ensaio, para uso na construção e manutenção de 

estradas, aeroportos e outras áreas pavimentadas. 

A carga das partículas das emulsões betuminosas aniónicas é negativa. 

Segue de perto a norma americana ASTM D 977 – Standard Specification for 

Emulsified Asphalt. 

Nas empreitadas nacionais são utilizadas as emulsões betuminosas aniónicas 

de rotura média, EAM-1, em misturas betuminosas a frio com agregado de 

granulometria extensa tratado com emulsão betuminosa, as emulsões 

betuminosas aniónicas de rotura lenta, EAL-1, em regas de impregnação e as 

emulsões betuminosas aniónicas de rotura lenta, EAL-1h, em misturas 

betuminosas abertas a frio. 

9. EFICIÊNCIA DE CADA UM DOS TIPOS DE LIGANTES BETUMINOSOS 

A escolha entre os diversos tipos de betumes, a definir e justificar no projecto 

de execução, para o fabrico de uma mistura betuminosa, depende do nível de 

desempenho estrutural e funcional pretendido para a mistura betuminosa, do 

volume de tráfego pesado e da região climatológica onde se insere o trecho 

de pavimento. 

Os betumes de gama de penetração mais elevados devem ser utilizados nas 

regiões climáticas médias a temperadas e os betumes de gama de penetração 

mais baixos, tais como o 35/50 e o 20/30, devem ser utilizados nas zonas de 

temperaturas mais elevadas. Contudo, esta escolha deve ser feita em função 
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do volume de tráfego pesado. Em zonas de tráfego pesado significativa devem 

ser utilizados os betumes de gama de penetração mais baixos. Em zonas de 

tráfego moderado a baixo, mesmo que as temperaturas sejam elevadas, 

poderão ser utilizados os betumes de gama de penetração mais elevados. 

Caso se queira conferir uma maior flexibilidade e uma menor susceptibilidade 

térmica da mistura betuminosa, permite melhorar a adesividade 

agregado/betume, deverão ser utilizados os betumes modificados com 

polímeros. 

Poder-se-á prever a adição de fibras e de aditivos para melhorar as 

características de desempenho estrutural e funcional das misturas 

betuminosas. Os aditivos poderão, ainda, melhorar a adesividade 

agregado/betume. 

O ligante betuminoso especial do tipo betume “anti-querosene” conferem à 

mistura betuminosa, não só uma maior resistência aos derrames de fuel e 

combustíveis, mas também uma maior resistência às deformações 

permanentes. Pelo facto de serem fabricados com um betume especial 

modificado apresenta ainda uma menor susceptibilidade térmica e permite 

melhorar a adesividade agregado/betume e uma maior flexibilidade da 

mistura betuminosa, resistindo melhor à fadiga. 

No entanto, estes aspectos são orientativos, pois o desempenho estrutural e 

funcional pretendido é que imporá o tipo de ligante betuminoso a eleger, de 

entre os disponíveis (betume de pavimentação, betume duro, betume 

borracha, betume modificado com polímero e betumes especiais anti-

querosene). 

As emulsões betuminosas catiónicas e aniónicas para um mesmo tipo de 

aplicação devem ser escolhidas em termos de natureza do agregado, das 

condições de limpeza do agregado e das condições atmosféricas. 

A título de orientação pode referir-se que quando os agregados são de 

natureza calcária qualquer tipo de emulsão pode ser empregue. No entanto, 

na presença de agregados de natureza diferente da calcária devem ser usadas 

as emulsões betuminosas catiónicas. 

As emulsões de rotura rápida podem ser utilizadas em revestimentos 

superficiais, regas de colagem, regas de selagem com areia ou agregado 

grosso, regas de cura de bases tratadas com cimento ou outros ligantes 

hidráulicos e pulverizações betuminosas para estabilização. 

As emulsões de rotura média podem ser utilizadas em misturas betuminosas a 

frio abertas. 
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As emulsões de rotura lenta podem ser utilizadas em misturas betuminosas a 

frio com agregado de granulometria extensa tratado com emulsão 

betuminosa, regas de impregnação e regas anti-pó. 

Devido ao facto de a composição das emulsões betuminosas, em termos de 

percentagem e natureza dos materiais base, poder ser estudado para cada 

caso em apreço, deve ser pedido ao produtor das emulsões a formulação do 

produto face às condições visadas. 

No caso de regas de colagem entre misturas betuminosas com betumes 

modificados ou especiais deverá utilizar-se uma emulsão betuminosa catiónica 

modificada com polímeros adequados, de forma a conferir um maior poder de 

adesão. 

10. TAXAS DE APLICAÇÃO 

No fabrico das misturas betuminosas, a quente ou a frio, a percentagem dos 

ligantes betuminosos deve ser devidamente justificada, através de estudos de 

formulação em laboratório (composição de laboratório) e validada em obra 

(composição de trabalho), após a transposição da composição de laboratório 

para a central betuminosa e execução dos trechos experimentais. 

No caso de regas de colagem com emulsões betuminosas catiónicas 

tradicionais ou modificadas com polímeros a taxa de aplicação deve ser de 0,6 

a 0,7 kg/m2, de emulsão betuminosa. 

As emulsões betuminosas termo-aderente devem ser aplicadas a uma taxa de 

0,35 a 0,45 kg/m2, ou a indicada pelo fornecedor do produto, desde que 

devidamente justificada. 

Em situações em que uma mistura betuminosa seja colocada directamente 

sobre um pavimento existente, em zonas onde a desagregação superficial seja 

significativa, as taxas de aplicação da rega de colagem devem ser aumentadas 

para os seguintes valores: 

Emulsão betuminosa catiónica modificada com polímeros  .....  0,7 a 0,9 kg/m2; 

Emulsão betuminosa termo-aderente  .............................  0,4 a 0,5 kg/m2. 

No caso de regas de impregnação com emulsões betuminosas tradicionais as 

taxas de aplicação devem ser de 0,8 a 0,9 kg/m2, de emulsão betuminosa. 

Caso se utilizem as emulsões betuminosas catiónicas especiais de baixa 

viscosidade, ECI, de forma a conferir um elevado poder de impregnação, a 

taxa de aplicação deve ser de 1,0 kg/m2. 
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11. MÉTODOS DE INSPECÇÃO E DE ENSAIOS 

O fornecimento do ligante deverá ser acompanhado da ficha técnica do 

produto, relativa ao lote de fabrico, onde devem constar as propriedades 

indicadas nas presentes especificações, para cada um dos produtos, e devem 

ser determinadas de acordo com os métodos de ensaio aplicáveis. 

Sobre cada um dos diferentes tipos de ligantes betuminosos, dever-se-á exigir 

a execução dos ensaios mencionados nas presentes especificações em 

Laboratório Acreditado, antes do início da obra e durante a mesma. Os 

respectivos resultados devem ser guardados por um período de 5 anos. 

Por norma, será executado um ensaio por mês, ou sempre que haja variações 

no lote de produto anteriormente entregue, e as amostras serão colhidas dos 

carros tanques de abastecimento na presença dos agentes interessados. 

Deverão, ainda, ser guardadas um número de amostras, consoante os agentes 

interessados na empreitada, de cada um dos fornecimentos à obra, em 

recipiente limpo devidamente identificado (indicando o tipo de ligante 

betuminoso, o responsável pela colheita, o local e a data de colheita). Esta 

colheita deve ser feita na presença dos agentes interessados. 

12. PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE FABRICO 

O produtor deverá indicar na ficha técnica do produto os valores das 

temperaturas ideais para o fabrico e compactação das misturas betuminosas. 

No caso de utilização de betumes duros a temperatura de mistura dos 

agregados com o ligante betuminoso excede, geralmente, em cera de 20 ºC as 

temperaturas das misturas betuminosas convencionais. Neste tipo de 

betumes, o endurecimento a baixas temperaturas pode induzir um 

comportamento "frágil" (designado na terminologia inglesa por brittleness), 

pelo que é aconselhável transportar as misturas betuminosas de alto módulo 

com protecção térmica em regiões climáticas agressivas. 

13. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

O critério de medição dos ligantes betuminosos está geralmente associado à 

tonelada efectivamente fornecida. 

14. ACERVO NORMATIVO 

Os métodos de ensaio referidos nas especificações estão indicados nas 

seguintes normas europeias: 

a) Penetração a 25 ºC, 100 g, 5 s (0,1 mm)  .....................  EN 1426 

b) Temperatura de amolecimento (ºC)  ..........................  EN 1427 

c) Viscosidade cinemática a 135 ºC (mm2.s)  ....................  EN 12595 
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d) Viscosidade dinâmica a 60 ºC (mPa.s)  ........................  EN 12596 

e) Viscosidade dinâmica a 175 ºC (mPa.s)*  ......................  EN 13302 

f) Viscosidade dinâmica a 150 ºC (mPa.s)**  .....................  EN 12596 

g) Envelhecimento no RTFOT, a 163 ºC (ºC)  ....................  EN 12607-1 

h) Ponto de fragilidade de Fraass (ºC)  ...........................  EN 12593 

i) Temperatura de inflamação (ºC)  ..............................  EN ISO 2592 

j) Solubilidade (%)  ...................................................  EN 12592 

k) Densidade  ..........................................................  prEN 15326 

l) Força de ductilidade (J/cm2)  ...................................  EN 13589 

 determinação laboratorial seguida do cálculo definido na EN 13703 

m) Estabilidade ao armazenamento (diferença no valor  

da temperatura de amolecimento) (ºC)  .......................  EN 13399 

n) Recuperação elástica a 25 ºC (%)  ...............................  EN 13398 

o) Índice de rotura  ...................................................  EN 13075-1 

p) Estabilidade da mistura com cimento (g)  .....................  EN 12848 

q) Teor em ligante (%) ...............................................  EN 1428 

r) Teor em óleo destilado (%) .......................................  EN 1431 

s) Tempo de escoamento, 2 mm a 40 ºC (s)  .....................  EN 12846 

t) Resíduo de peneiração (%)  ......................................  EN 1429 

u) Adesividade, em percentagem revestida (%)  .................  EN 13614 

* - utilizado nos betumes-borracha. 

** - utilizado nos betumes especiais anti-querosene. 

NORMAS DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO 

EN 12591:1999 Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade 

bitumens 

EN 13808:2005 Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cationic 

bituminous emulsions 

EN 13924 Bitumen and bituminous binders – Specifications for hard paving 

grade bitumens 

EN 14023:2006 Bitumen and bituminous binders – Framework specification for 

polymer modified bitumens 

prEN 14733:2003 Bitumen and bituminous binders – Bituminous emulsions, fluxed and 

cut-back bitumen factory production control 

LNEC E 128:1984 Emulsões Betuminosas Aniónicas – Características e Recepção 
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NORMAS DE MÉTODOS DE ENSAIO 

EN 58:2004 Bitumen and bituminous binders – Sampling bituminous binders 

EN 1426:2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of needle 

penetration 

EN 1427:2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of the softening 

point – Ring and Ball method 

EN 1428: Bitumen and bituminous binders – Determination of water content 

in bitumen emulsions – Azeotropic distillation method 

EN 1429: 

Bitumen and bituminous binders – Determination of residue on 

sieving of bitumen emulsions, and determination of storage stability 

by sieving 

EN 1430: Bitumen and bituminous binders – Determination of particle polarity 

of bitumen emulsions 

EN 1431: Bitumen and bituminous binders – Determination of recovered 

binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation 

EN 12592: Bitumen and bituminous binders – Determination of solubility 

EN 12593:2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of the Fraass 

breaking point 

EN 12594:2007 Bitumen and bituminous binders – Penetration of test samples 

EN 12595:2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of kinematic 

viscosity 

EN 12596: Bitumen and bituminous binders – Determination of dynamic 

viscosity by vacuum capillary 

EN 12597:2000 Bitumen and bituminous binders – Terminology 

EN 12607-1:2007 

Bitumen and bituminous binders – Determination of the resistance 

to hardening under the influence of heat and air – Part 1: RTFOT 

method 

EN 12846: Bitumen and bituminous binders – Determination of efflux time of 

bitumen emulsions by the efflux viscometer 
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EN 12847: Bitumen and bituminous binders – Determination of settling 

tendency of bitumen emulsions 

EN 12848: Bitumen and bituminous binders – Determination of mixing stability 

with cement of bitumen emulsions 

EN 12849: Bitumen and bituminous binders – Determination of penetration 

power of bitumen emulsions 

EN 13074: Bitumen and bituminous binders – Recovery of binder from bitumen 

emulsions by evaporation 

EN 13075-1: 

Bitumen and bituminous binders – Determination of breaking 

behaviour – Part 1: Determination of breaking value of cationic 

bitumen emulsions, mineral filler method 

EN 13075-2: 

Bitumen and bituminous binders – Determination of breaking 

behaviour – Part 2: Determination of fines mixing time of cationic 

bitumen emulsions 

prEN 13302: Bitumen and bituminous binders – Determination of viscosity of 

bitumen using a rotating spindle apparatus 

EN 13357: Bitumen and bituminous binders – Determination of the efflux time 

of petroleum cut-back and fluxed bitumens 

EN 13398:2003 Bitumen and bituminous binders – Determination of the elastic 

recovery of modified bitumen 

EN 13399:2003 Bitumen and bituminous binders – Determination of storage stability 

of modified bitumen 

EN 13587: Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile 

properties of modified bitumens by the tensile test method 

EN 13588: Bitumen and bituminous binders – Determination of cohesion of 

bituminous binders for surface dressings 

EN 13589: Bitumen and bituminous binders – Determination of the tensile 

properties of modified bitumens by the force ductility method 

EN 13614: Bitumen and bituminous binders – Determination of adhesivity of 

bitumen emulsions by water immersion test 

EN 13632: Bitumen and bituminous binders – Determination of polymer 

dispersion in polymer modified bitumens. 

EN 13702-1: Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic 

viscosity of modified bitumen - Part 1: Cone and plate method 
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EN 13702-2: Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic 

viscosity of modified bitumen - Part 2: Coaxial viscometer method 

EN 13703: Bitumen and bituminous binders – Determination of deformation 

energy of modified bitumen 

prEN 14769:2003 Bitumen and bituminous binders – Accelerated long-term ageing 

conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)  

prEN 14895: Bitumen and bituminous binders – Stabilisation of binder from 

bituminous emulsion or from cut-back and fluxed bitumen 

prEN 14896: 

Bitumen and bituminous binders – Determination of dynamic 

viscosity of bitumenous emulsions – Rotating spindle viscometer 

method 

EN ISO 2592:2001 Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method 

EN ISO 2592: Petroleum products – Determination of flash and fire points – 

Cleveland open cup method (ISO 2592:2000) 

EN ISO 3838: 

Crude petroleum and liquid or solid petroleum products – 

Determination of density or relative density – Capillary stoppered 

pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods. (ISO 

3838:2004) 

EN ISO 9001: Quality management systems – Requirements 

EN ISO 4259: Petroleum products – Determination and application of precision 

data in relation to methods of test. (ISO 4259:1992/Cor 1:1993) 

 


