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Sumário
Este trabalho versa sobre uma técnica de pavimentação a frio (microaglomerados a frio), suas aplicações e
especificidades.
O trabalho tem como objetivo a explicação da técnica, mencionando as suas vantagens e enquadrando as suas
aplicações.
Neste trabalho menciona-se também a adaptação da técnica segundo a marcação CE, avaliação da mesma
experiência em obra.
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INTRODUÇÃO

A técnica de Microaglomerado a frio surgiu, primeiramente, enquanto uma técnica de tratamento de selagem e
impermeabilização. Tratamentos com granulometria fina impediam que esta técnica fosse aplicada para camadas
de maior espessura, uma vez que essas camadas não suportavam o tráfego.
Com a melhoria do desenvolvimento de emulsões, maquinaria e aditivos, permitiu-se a utilização de maiores
granulometrias em termos de agregados.
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MICROAGLOMERADOS A FRIO:
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

SOLUÇÃO

ECONÓMICA

PARA

A

2.1 O que são?
Microaglomerados a frio são misturas fabricadas à temperatura ambiente com emulsão betuminosa, agregados e
água, eventualmente pó mineral e aditivos, com consistência adequada para colocação em obra imediata,
empregando-se em tratamentos superficiais de melhoria das características superficiais (textura superficial e
resistência ao deslizamento) em aplicações de pequena espessura, habitualmente não superior a um centímetro e
meio (1,5 cm) numa ou duas camadas.
Estes materiais têm uma consistência relativamente fluida, o que permite um fácil espalhamento sobre a
superfície dos pavimentos utilizando uma rampa. No entanto, ao endurecer, a sua coesão e dureza aumentam,
proporcionando uma superfície resistente à ação abrasiva do tráfego.
Os microaglomerados a frio podem ser aplicados numa única camada ou em duas camadas.
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2.2 Razões para aplicar esta técnica
Esta técnica, para além de ser muito versátil, é uma técnica que permite alargar a longevidade do pavimento,
conferindo não só melhorias em termos de textura como também em termos de impermeabilização e maior
segurança rodoviária.
Os microaglomerados a frio evitam perdas de textura superficial e corrigem pavimentos com falta de atrito
(nomeadamente superfícies com agregados polidos, estradas com traçados sinuosos e troços de travagem por
retenção)
Os custos implicados são baixos, uma vez que estamos a falar de um tratamento económico.
Permite uma grande rapidez de execução, correções de problemas a nível de textura e de estética.

2.3 Tipologia de patologia passíveis de serem tratadas com Microaglomerado a frio
Existem várias patologias nos pavimentos passíveis de serem tratados com microaglomerados a frio, entre os
quais podem-se destacar os defeitos de superfície (peladas e desprendimentos de agregados) e o polimento dos
agregados causado pela ação do tráfego. As figuras 1., 2. e 3. ilustram estes defeitos.

Figura 1. Peladas

Figura 2. Desprendimento de agregados
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Figura 3. Polimentos de agregados
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CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

3.1 Ligantes
Os ligantes recomendados para a execução de micro-aglomerados a frio são as emulsões betuminosas de rotura
lenta, tradicionais ou modificadas (passando os microaglomerados a frio a serem designados como Slurry seal
sempre que o ligante utilizado seja modificado), obedecendo às seguintes características:

Quadro 1. Características da emulsão tradicional de rotura lenta (C60B5)
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Quadro 2. Características da emulsão modificada de rotura lenta (C60BP5)

3.2 Agregados
Os agregados a empregar em microaglomerados a frio devem obedecer às seguintes indicações indicadas pelo
CE EP:

Quadro 3. Propriedades dos agregados
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Os fusos granulométricos a adotar para os microaglomerados a frio indicam-se em seguida:

Quadro 4. Fusos granulométricos
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CARACTERÍSTICAS DAS MISTURAS

A escolha do tipo de microaglomerado a utilizar dependerá essencialmente dos objetivos da sua aplicação, bem
como de aspetos como o local onde é aplicado (bermas ou plena via), o tipo de estrada e o seu estado. Os
critérios fundamentais para o desenho deverão ser:


Estado do pavimento a tratar



Tipo de tráfego que o pavimento suporta



Clima



Objetivo que queremos com o tratamento

As características estabelecidas no CE EP (2009) para as misturas apresentam-se em seguida:
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Quadro 5. Especificações para misturas (EP 2009)
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APLICAÇÃO EM OBRA

Os microaglomerados a frio fabricam-se em misturadoras móveis, que realizam simultaneamente a aplicação da
mistura. A mistura passa do misturador para a grade de espalhamento, que se desloca sobre a superfície a tratar,
e que deverá ser munida de um dispositivo que reparta uniformemente a mistura a frio.
Quando a mistura é aplicada por faixas longitudinais, deve-se estabelecer uma sobreposição de 10 cm entre
faixas contíguas. No caso de tratamentos duplos, as zonas de sobreposição da primeira aplicação não devem
coincidir com as da segunda. Em determinadas aplicações de microaglomerados poderá ser previsto o emprego
de compactadores de pneus.
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RELAÇÃO MICROAGLOMERADO A FRIO – PASSADO E PRESENTE

No passado os Microaglomerados a frio eram controlados através de normas NLT, com a marcação CE passaram
a cumprir a diretiva de produtos de construção, nomeadamente a EN 12273.
Para além da normativa aplicável em termos de materiais, a norma EN 12274 regulamenta os ensaios a efetuados
para este tipo de misturas.
A marcação CE introduz também um outro parâmetro que se prende com a avaliação de defeitos e avaliação da
conformidade.
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CONCLUSÕES

Os microaglomerados a frio são uma alternativa eficiente, económica e ambientalmente atrativa, para a
realização de ações de conservação, assim como para a melhoria das características superficiais requeridas nos
pavimentos.
Com o aparecimento da Marcação CE, requere-se uma adaptação e definição das características e definição das
categorias para as diferentes famílias definidas.
Com a marcação CE não foram introduzidos grandes alterações no que concerne os materiais aplicados. A
alteração maior centra-se na avaliação do desempenho da mistura após um ano da sua colocação em obra.
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