Introdução
As

emulsões

betuminosas

são

aquelas

que

mais

Além disso, a tecnologia a frio, baseada na utilização de

evoluiram, tanto do ponto de vista da diversificação das

emulsões, tem tido uma evolução crescente em todo o

suas aplicações, como do ponto de vista da optimização e

mundo, através do aperfeiçoamento químico dos produtos

performance das suas características. As emulsões

e da variedade do tipo de emulsões, permitindo que os

betuminosas como material de construção no domínio

técnicos disponham de um instrumento eficaz, versátil e

rodoviário estão na primeira linha dos conceitos inerentes

económico.

à inovação e qualidade requeridos para os ligantes
betuminosos em geral.
O IRR-EM da Neoasfalto apresenta na sua constituição
uma emulsão catiónica aditivada e

agregados. Este

produto apresenta-se como uma óptima solução em todos
os trabalhos de conservação e obras de pavimentação de
estradas.

A opção por uma mistura aberta a frio, per si, fundamenta-

É de salientar um factor importante na utilização da

se com a economia em consumo energético e justifica-se

emulsão na mistura betuminosa a frio, que é o uso de

ainda com o crescente interesse pelos problemas de

reciclado de pavimentos betuminosos. Nesta técnica

contaminação

aproveitam-se os pavimentos antigos que se encontram

preocupação

ambiental.
crescente

Presentemente,
em

relação

às

há

uma

questões

degradados.

Com

o

auxílio

de

equipamentos

que

ambientais. A tecnologia a quente implica a necessidade

escarificam, desagregam, juntam emulsão, misturam e

de aquecimento do betume, que à temperatura ambiente

espalham,

apresenta alta viscosidade, e dos agregados para

procedimento traz vantagens económicas e ambientais,

eliminação da água que contêm. Este aquecimento é

uma vez que incorpora materiais de pavimentos antigos,

responsável pela emissão de gases nocivos para a

diminuindo a necessidade de agregados naturais e,

atmosfera,

consequentemente, diminui a exploração deste recurso

muito

prejudiciais para

o ambiente.

Na

tecnologia a frio não é necessário aquecer os materiais, o
que a torna mais atractiva, do ponto de vista ambiental,
com maior economia energética e maior segurança no
trabalho.

natural.

executam-se

pavimentos

novos.

Este

MISTURAS A FRIO

VANTAGENS

Podemos destacar os seguintes problemas que advêm da

● O betuminoso frio tem uma trabalhabilidade infinita, em

técnica a quente: as poeiras produzidas na movimentação

oposição ao betuminoso quente que é de cerca de 2 horas,

de agregados em estaleiro, durante as descargas em silos

pois não há necessidade de qualquer mistura nem

e na secagem e aquecimento em tambores, a libertação de

aquecimento; desta forma a aplicação poderá ser realizada

gases durante o aquecimento dos betumes asfálticos, dos

de acordo com os timings da obra e do aplicador. Evita-se

tanques de armazenamento e aquecimento, das cisternas

a pressa típica causada pelo arrefecimento do betuminoso

de transporte e durante o espalhamento e compactação

quente durante o transporte e problemas em obra devido à

das misturas, e a produção de fumos resultantes do

curta trabalhabilidade do mesmo;

combustível utilizado para proceder ao aquecimento dos

● Pode

agregados e do betume asfáltico.

temperaturas (de +5 a 40ºC);

O betume é muito difícil de manipular à temperatura

● Os excedentes podem ser utilizados noutras obras,

ambiente devido à sua alta viscosidade. Tem que ser

evitando desperdícios e eliminando a necessidade de

aquecido a uma temperatura mais alta para aumentar a

descarte de materiais excedentes para aterros;

sua fluidez e poder facilitar assim o seu emprego e

● Os seus efeitos ambientais decorrentes da emissão de

aplicação. Este é o conceito em que se baseia o fabrico de

gases são menos comprometedores em relação aos das

misturas betuminosas a quente. Em contrapartida, uma

misturas a quente, não existindo os efeitos ambientais

emulsão de betume em água é bastante fácil de manejar

decorrentes da emissão de gases, típicos das misturas a

devido à sua baixa viscosidade à temperatura ambiente.

quente;

Esta é a base da tecnologia a frio para fabrico de misturas

● Sendo um betuminoso aplicado a frio existe uma

betuminosas.

redução de riscos à saúde e segurança do trabalho

O fabrico das misturas betuminosas a frio exige centrais

comparativamente

muito mais simples que a de misturas a quente. A

queimaduras da pele dos aplicadores;

colocação em obra pode fazer-se com pavimentadoras ou
extendedoras

convencionais.

Os

mecanismos

de

compactação são muito mais simples e menos críticos.
Uma das particularidades desta técnica é a possibilidade
de armazenamento da mistura durante algum tempo após
o seu fabrico, conservando a sua trabalhabilidade,
trazendo desta forma mais benefícios económicos em
relação às misturas a quente.

ser

aplicado

aos

num

grande

betuminosos

intervalo

quentes.

de

Ex.

● Maior flexibilidade a baixas temperaturas, diminuindo
os riscos de fissuração e fragilidade em tempo frio;
● Diminuição do risco de refluimentos em consequência
do aumento da temperatura de amolecimento;
● Maior resistência ao envelhecimento;
● Melhoria da adesividade especialmente a passiva;
● Mais económico que as misturas betuminosas a
quente.

FORNECIMENTO
● Baldes de vinte cinco quilos (25 kg), podendo ser
armazenado em embalagens seláveis por períodos de 1
ano;
● Big

Bag's

1

tonelada

(1000

Kg),

podendo

ser

armazenado por períodos de 1 mês;
● Granel a partir de 1 tonelada, podendo ser armazenado
por 2 semanas.

CONFORTO
A maior flexibilidade, que se traduz na possibilidade de
executar camadas com diferentes espessuras e com uma
adaptação perfeita aos possíveis assentamentos das
camadas inferiores, junta com a facilidade de colocação
em obra, torna as misturas betuminosas a frio muito
adequadas para reforços e novas construções novas.
Devido à sua elevada plasticidade, o IRR-EM pode ser
aplicado num grande intervalo de temperaturas (de +5ºC a
+40C) e permite o acompanhamento da dilatação e
contracção dos elementos adjacentes (asfalto, metal, etc.).
A sua grande maneabilidade permite que, em acções de
manutenção,

a

área

reparada

com

o

IRR

seja

imediatamente aberta ao tráfego. Não necessita de mistura
ou aquecimento nem sofre retracção após a cura.

COMPOSIÇÃO

RENDIMENTO

1) Ligante

20 Kg/cm/m2

Trata-se de emulsão catiónica de rotura média aditivada.
Os

CARACTERÍSTICAS

aditivos

conferem

maior

plasticidade

e

maior

adesividade à mistura betuminosa.
O ligante, por sua vez, além de facilitar a aplicação

● Elevada

plasticidade,

a

oferecendo grande maneabilidade ao produto, permite que

temperaturas ambientes extremas (de +40ºC a +5ºC) e o

a área pavimentada com o IRR EM seja rapidamente

acompanhamento

aberta ao tráfego.

da

permitindo

dilatação

e

a

aplicação

contracção

dos

elementos adjacentes (betão, metal, etc.);
● Pode ser aplicado em condições climatéricas de grande

2) Agregados

intensidade solar ou pluviosidade ligeira;

Os agregados são provenientes de explorações de

● Ao contrário de outras soluções, cuja aplicação implica

formação

rapidez, o IRR é aplicado “sem pressas”, permitindo um

alteráveis sob a acção dos agentes climatéricos.

trabalho final mais perfeito e cuidado, resultando num

Contêm adequada adesividade ao ligante, de qualidade

pavimento sem falhas.

uniforme e isentos de materiais decompostos, de matéria

● Qualquer empreiteiro de asfalto está habilitado para

orgânica ou outras substâncias prejudiciais.Os agregados

trabalhar com este betuminoso, uma vez que a sua

são

aplicação é idêntica à aplicação do betuminoso quente,

provenientes de exploração de pedreira.

homogénea,

constituídos

sendo

por

sendo efectuada com o mesmo equipamento e não
requerendo mão-de-obra especializada.

Percentagem de materiais

● Perda máxima por desgaste na máquina de Los
Angeles de 20%.

Emulsão

8%

● Índice de lamelação e de prolongamento máximo de

Agregados

92%

15%.

limpos,

materiais

duros

pétreos

e

não

britados,

Aplicação
REPARAÇÃO DE BURACOS
1. Limpar o buraco de detritos de
brita, areia, óleo ou outro tipo de
detritos
2. Aplicar directamente, enchendo o
buraco com produto suficiente de
modo a ultrapassar o nível do
pavimento,

formando uma lomba

convexa
3. Bater com a parte de trás de uma
pá ou com um compactador manual.
Áreas maiores usar um compactador
ou cilindro.
4. Permitir que o tráfego passe
imediatamente, contribuindo para a
compactação. Não mancha sapatos
dos peões nem rodas das viaturas.

O

IRR-EM

requer

apenas

um

operário, sem especialização, que
durante três minutos, trabalhando
com uma vassora e uma pá, efectua
a reparação de uma área de cerca de
1 m2.
Em baldes, o IRR pode conservar-se
durante 1 ano no seu recipiente de
origem, e uma vez aplicado, a área
reparada manterá o seu estado de
conservação por um período de 10
anos, podendo estar sujeito a tráfego
constante.

