Introdução
COMPOSIÇÃO
Ligante Claro
• Composto de betume sintético, com solventes de
hidrocarbonetos e resinas aditivadas sofisticadas. Este
betume enriquecido combina a funcionalidade dos grupos
polares, aumentando a durabilidade;
O IRR é um betuminoso modificado, sendo produzido não
com emulsão, mas com betume modificado, através da

Agregados

inclusão de resinas epóxidas e de agentes solventes.

•

O resultado final é um betuminoso frio de elevada

homogénea, sendo limpos, duros e não alteráveis sob a

resistência mecânica, com coloração que não é afectada

acção dos agentes climatéricos;

pelos raios ultravioletas.

• Têm adequada adesividade ao ligante, de qualidade

São

provenientes

de

explorações

de

formação

uniforme e são isentos de materiais decompostos, de
matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais;
•

São

constituídos

por

materiais

pétreos

britados,

provenientes de exploração de pedreira.
Percentagem de materiais presentes aquando da produção
do Betão Betuminoso
Percentagem de materiais

QUALIDADE
Garantia de qualidade a um preço reduzido.

Ligante

4,8%

Esteticamente irrepreensível por ser possível fazer todos

Filler + Pigmento

10%

os remates com o mesmo aglomerado na união com

Agregados

84,2%

elementos metálicos e de betão.

CACTERÍSTICAS
●

Elevada

plasticidade,

permitindo

a

aplicação

a

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

CONFORTO

da

dilatação

e

contracção

dos

elementos adjacentes (betão, metal, etc.);

A aplicação com o IRR é a única que permite, de forma

● Pode ser aplicado em condições climatéricas de grande

economicamente viável, que o pavimento seja executado à

intensidade solar ou pluviosidade ligeira;

medida que a ciclovia vai sendo terminada, evitando-se

● Os aditivos facilitam a aplicação e oferecem-lhe maior

incómodos aos utentes e moradores.

maneabilidade podendo ser aplicado até 8 horas após a

A aplicação com o IRR é um trabalho ligeiro, sem

fornecimento.

necessidade de grande maquinaria, resultando num

● Ao contrário de outras soluções, cuja aplicação implica

trabalho limpo e de elevado rendimento das equipas de

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

aplicação.

trabalho final mais perfeito e cuidado, resultando num
pavimento sem falhas.
● Qualquer empreiteiro de asfalto está habilitado para
trabalhar com este betuminoso, uma vez que a sua
aplicação é idêntica à aplicação do betuminoso quente,
sendo efectuada com o mesmo equipamento e não
requerendo mão-de-obra especializada.

O IRR é um betuminoso colorido frio, disponível em todas
as cores e tonalidades, assim como na tonalidade natural
da pedra. A sua utilização permite um pavimento pedonal
colorido de reconhecida qualidade e grande resultado
estético. São várias as aplicações deste betuminoso, mas
destacam-se

as

utilizações

em

ciclovias,

caminhos

pedonais, passeios, praças, jardins e os mais variados
espaços públicos e privados.

O IRR resulta especialmente bem quando aplicado em
grandes superfícies, uma vez que se trata de um
pavimento contínuo e sem juntas de dilatação (elemento
frágeis que muitas vezes requerem manutenção).

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
O Betuminoso é fornecido em bigbags, devendo ser
transportado

em

viatura

porta-maquinas.

Caso

o

fornecimento seja feito a granel, devera ser transportado

AMBIENTE

em viatura basculante de caixa aberta com fundo liso e

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

climatéricas, o Betuminoso transportado deverá estar

se com a economia em consumo energético e justifica-se

coberto com uma lona ou similar que so devera ser retirada

ainda com o crescente interesse pelos problemas de

no momento da descarga.

contaminação

uma

armazenado na caixa aberta utilizada no transporte, por

questões

um periodo máximo de 8 horas, desde que devidamente

ambientais. A tecnologia a quente implica a necessidade

coberto com uma lona ou similar, protegido de aguaceiros

de aquecimento do betume, que à temperatura ambiente

e a temperatura ambiente superior a 5 ºC.

preocupação

perfeitamente limpo. Independentemente das condições

ambiental.
crescente

Presentemente,
em

relação

às

há

O Betuminoso poderá ficar

apresenta alta viscosidade, e dos agregados para
eliminação da água que contêm. Este aquecimento é
responsável pela emissão de gases nocivos para a
atmosfera,

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.

Devido

à

sua

elevada

porosidade

máxima,

este

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

a

As resinas inseridas no ligante conferem uma maior

acumulação de água sobre o pavimento. É igualmente

plasticidade, o que permite a aplicação a temperaturas

aplicado em zonas anexas a vegetação, uma vez que

ambientes

permite as trocas aeróbias do solo.

acompanhamento

betuminoso

evita

durante

o

período

de

chuva

extremas
da

(de

+40ºC

dilatação

a

e

+5ºC)

e

contracção

o
dos

elementos adjacentes (betão, metal, etc.). O Betão
Betuminoso pode ser aplicado em condições climatéricas
de grande intensidade solar ou pluviosidade ligeira; Os
aditivos

facilitam

a

aplicação

e

oferecem

maior

maneabilidade ao Betuminoso.
Na composição do IRR encontram-se materiais de elevada
qualidade e resistência mecânicas, como são o caso de
resinas sintéticas e agregados britados de

origem

seleccionada.
Estes

materiais

transmitem

ao

IRR

uma

superior

capacidade estrutural e resistência mecânica, permitindo a
aplicação de espessuras reduzidas, entre 1,5 e 3 cm.

Aplicação
1. Tout-venant
2. Rega de Colagem
3. Betuminoso Colorido
Os sistemas de Betuminoso Colorido
para pavimentos, necessitam de
cumprir uma série de requisitos
mínimos relativos à base sobre a
qual se aplicam para poder alcançar
o expoente das suas propriedades e
de durabilidade.

PREPARAÇÃO DA
BASE
A base deve reunir as características
seguintes:
1. Seca
2. Coesa
3. Regular
4. Devidamente compactada
5. Com rega de colagem

EXECUÇÃO
1) Compactação da base

A camada de base, não deverá permanecer sujeita ao tráfego de obra durante
um tempo significativo de modo a evitar-se a introdução de danos significativos
nas características mecânicas do material e o comprometimento da sua
capacidade estrutural, por excesso de solicitação (sobrecargas). Assim, deverá o
Adjudicatário promover as medidas adequadas para minimizar o tráfego de obra
sobre aquelas camadas, que terão de ser cobertas tão cedo quanto for possível.
É necessário uma boa compactação da base antes da aplicação do produto de
modo a que esta seja forte e estável. Esta deve ser preferencialmente à base de
Tout-Venant, cuja percentagem de finos deve ser inferior a 5%. A limitação dos
finos, feita em geral pela plasticidade, advém do facto que, na tradição rodoviária
europeia e norte-americana, na maior parte das vezes esses finos reduzem a
permeabilidade dos materiais e a sua rigidez, aumentam sua deformabilidade e,
principalmente, aumentam a expansão volumétrica em presença de água, o que
causa também uma redução da sua resistência.
Depois da superfície regularizada, a compactação da camada deve ser efectuada
por equipamentos adequados à situação específica. Dentro deste conjunto de
equipamentos encontram-se:
•

Cilindro

•

Placa Vibratória

•

Saltitão

Antes da compactação deve ser verificado o teor de água do material e, caso se
justifique, deve proceder-se à sua correcção.
Depois de estabilizada granulometricamente, a base deverá satisfazer às
exigências de CBR mínimo.

Valores de CBR

Resistência da base

3% ou menos

Mau

3% - 5%

Normal

5% - 15%

Bom

CBR é a sigla para California Bearing Ratio, que é um teste usado para indicar a
resistência da base para um pavimento. Define-se como sendo a capacidade de
um material em resistir a uma carga aplicada comparada com a de um material
granular padrão material, expressa em percentagem.
O CBR varia de acordo com a natureza do material em si, mas também pode ser
afectado pela quantidade de água no material. Em certos materiais, a água age
como um lubrificante, reduzindo a sua resistência

2) Rega de colagem
Deverá ser aplicada uma emulsão tipo catiónioca de rotura rápida à taxa de 1
Kg/m2 em todos os tipos de pavimentos. Esta é necessária de modo a que as
diferentes camadas sejam solidárias.já que se pretende que as camada sejam
solidárias. O camião de rega deverá encontrar-se preparado, equipado, mantido e
operado por forma a que o betume possa ser uniformemente aplicado à
temperatura correcta e em faixas de largura variável até 4,5 m, à taxa de 1
Kg/m2, a pressão uniforme. O camião de rega deverá possuir como equipamento,
um velocímetro, manómetros, medidores de volume ou um tanque calibrado, e
um termómetro para determinação da temperatura do betume. Deverá ainda
encontrar-se equipado com uma bomba autopropulsionada para o betume e
barras de espalhamento ajustáveis vertical e horizontalmente.

3) Espalhamento

Proceder-se-á ao espalhamento da massa betuminosa, com a composição fixada
em quantidade tal que, após o recalque se obtenha uma camada com a
espessura final pretendida
O espalhamento de grandes áreas deve ser feito com espalhadoras ou
pavimentadoras adequadas, que permitam uma modelação homogénea da
superfície, próxima da forma definitiva da camada, e que a sua espessura, após
compactação, seja a prevista no projecto.
No caso de se utilizar pavimentadora no espalhamento do agregado tratado,
aquela deverá ser provida de placas laterais para contenção do material e, ainda,
trabalhar com a lâmina cheia e quase perpendicular ao eixo da via, tendo em
vista minimizar a segregação.
Para áreas pequenas ou de difícil acesso poderá ser feito um espalhamento
manual com ancinhos, pás e rodos, molhados exclusivamente em água.
O pavimento deverá ter uma pendente tal que permita a drenagem superficial
(pelo menos 2%).

4) Compactação do betuminoso

Após o espalhamento do betuminoso, dever-se-á proceder à compactação do
revestimento. Os cilindros a utilizar na compactação das misturas serão
obrigatoriamente autopropulsionáveis e dos seguintes tipos:
● Rolo de rasto liso
● Pneus
● Combinados
Os cilindros deverão dispor de sistemas de rega e de vibração adequados.
Para a obtenção de uma boa regularidade superficial deverão manter-se bem
limpos todos os rolos de compactação e, se tal se revelar necessário, húmidos.
O processo de compactação pode ser descontínuo e só deve ser iniciado cerca
de 30 minutos após o espalhamento, com tolerância máxima até 2 horas. Far-seá no sentido longitudinal, progredindo até ao centro e sobrepondo cada
passagem com a anterior até obter uma superfície lisa e estável, devendo no
entanto, cessar logo que se note algum esmagamento do agregado. A velocidade
não deverá ser superior a seis a oito quilómetros por hora (6-8 km/h) nas
primeiras passagens (2 a 3).
Em princípio dever-se-á adoptar um mínimo de dez (10) passagens do cilindro.
As rodas/rolos do cilindro devem molhar-se para evitar a aderência do
betuminoso e para acelerar a sua cura. Devem evitar-se mudanças bruscas de
direcção e de marcha, para diminuir os vestígios e ondulações devidos à
passagem do cilindro. O cilindro deverá ter um peso estático entre 1,7 e 2,5
toneladas e na impossibilidade de o cilindro conseguir aceder à totalidade da
zona a compactar, deverá ser utilizado um compactador manual. Imediatamente
após o cilindramento serão verificados os vincos e ondulações no pavimento, a
fim de se proceder à sua correcção onde necessário, com recurso a placa
vibradora ligeira (peso<70 kg).
No dia imediatamente após aplicação, deverá ser feita nova compactação com
recurso a um cilindro de pneus com peso estático igual ou superior a 1,5 ton, o
cilindro deve fazer pelo menos seis passagens sempre com rega de água. Para
pavimentos com espessura superior a 2 cm deverá ser ser feita nova
compactação ao terceiro dia com procedimento semelhante ao do segundo dia.

CONDIÇÕES TÉCNICAS
1. A cura parcial do betuminoso após aplicação leva cerca de 15 dias, pelo que
deverá ser feita uma rega diária (em períodos de elevado calor 2 regas/dia) com

RENDIMENTO
20 Kg/cm/m2

água para impedir que o pó e outros microdetritos contaminem a cor do
pavimento.
2. O espalhamento mecânico deve realizar-se com a temperatura da mesa da
espalhadora inferior a 110ºC. O espalhamento manual é realizado à
temperatura ambiente.
3. As viaturas que transportam as massas não podem circular sobre as
camadas já espalhadas.
4. A abertura ao tráfego pedonal só deverá ser feita 4 dias após, excepto para
peões com sapatos de salto alto

MANUTENÇÃO
● Caso sejam necessários trabalhos
de

manutenção,

reparação,

ou

levantamento e posterior
reposição

do

assegurado

o

pavimento,

será

fornecimento

de

Betão Betuminoso Colorido com as
mesmas

características

daquele

inicialmente aplicado (composição,
cor, comportamento);
● Para efeitos de manutenção o
Betão Betuminoso Colorido pode
ser armazenado em baldes plásticos
fornecidos pela NeoAsfalto por um
período de pelo menos 6 meses.

