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Introdução 

• Os primeiros registos da utilização de betume datam do ano 3500 AC, 

dando conta que os Sumérios aproveitavam as suas características de 

impermeabilização e adesividade; 

 

• Em 1595 foi descoberto um grande depósito superficial de betume “natural”, 

em Trinidad, denominado de “Trinidad Lake Asphalt” (Ocupava uma área de 

35 hectares, com cerca de 90 m de espessura;  

 

• Estão reconhecidas cerca de 250 utilizações distintas do betume em áreas 

como a agricultura, edíficios, hidráulica e controlo de erosão, industria, 

pavimentação e linhas férreas. 
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ALCATRÃO Produto viscoso e adesivo, produzido a partir da 

pirólise do carvão, linhite, madeira, etc. 

BETUME Produto liquido muito viscoso ou praticamente sólido à  

temperatura ambiente, aparentemente não volátil, 

adesivo e impermeável à água, derivado do petróleo ou 

presente em “asfalto” natural, que é completamente ou 

quase completamente solúvel em tolueno. 

ASFALTO Mistura de agregado mineral e ligante betuminoso. 

Introdução – Terminologia - Definições 
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Introdução - Terminologia 

Betume em asfalto

natural

Betume

mole

Betume de

pavimentação

duro

Betumes de

pavimentação

Betume

modificado

com polímero

Betumes

modificados

Betumes

especiais

Betumes

oxidados

Betume

industrial

duro

Betumes

Industriais

Betume

fluidificado

Betume

fluxado

Emulsão

betuminosa

catiónica

Emulsão

betuminosa

aniónica

Emulsão betuminosa

modificada com

polímero

Emulsão

betuminosa

Betumes e

derivados do petróleo

Ligantes

betuminosos

Alcatrão ou ligantes

contendo alcatrão

Ligantes

hidrocarbonados
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Gases leves (LPG) 

Petróleo 
bruto 

“Reforming” 

Indústria Química 

Gasolina 

“Cracking” - Fraccionamento térmico 

“Reforming” - Reformulação catalítica 

 Produção de  
óleos de  

lubrificação  

“Cracking” 

2º Resíduo 

1º Resíduo 

Fuel óleo 

Betumes 

Indústria Química 

Gasolina 
 

Combustível p/ diesel 

Combustível doméstico 
 

Petróleo para aviação (JET) 

Combustível doméstico 
Petróleo iluminante 
 
Petróleo combustível (Tractol) 

Introdução - Processo de Refinação 

Destilação  
Atmosférica 

 
(370 ºC) 

 

Destilação  
no vácuo 
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Introdução - Quimica dos betumes 

S aturados Arom áticos Resinas

CRO M ATO G RAFIA

M altenos

S o lúve is

Asfa ltenos

Inso lúve is

P recip itação

n-heptano

BETU M E

COMPOSIÇÃO GENÉRICA 

 

Carbono ………… 82 - 88 % 

Hidrogénio ……..   8 - 11 % 

Enxofre ………….   0 - 6 % 

Oxigénio ………..   0 - 1.5 % 

Azoto …………….   0 - 1.0 % 

Método de separação cromatográfico 
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Produtos & Aplicações 
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Betumes de Pavimentação 

• Correspondem a ligantes convencionais obtidos da 
destilação do petróleo; 

 

• Estes betumes são essencialmente utilizados para fins 
de pavimentação; 

 

• Servem de base à produção de praticamente todos os 
restantes tipos de ligantes betuminosos;  

 

• Estes produtos estão especificados a nível europeu 
(EN12591) e são alvo de marcação CE; 

 

• Betumes de pavimentação mais comuns em Portugal: 
10/20; 35/50; 50/70; 160/220. 
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Ligantes Betuminosos 

Ensaios de caracterização 
Penetração (EN1426) 

Método: 
Uma agulha de dimensões especificadas é conduzida a penetrar numa 

amostra de betume, sob efeito duma carga conhecida (100 g), a uma 

determinada temperatura (25 ºC), durante um tempo especificado (5 

seg.). 

A distância que a agulha penetra, expressa em décimas de milímetro, 

representa o valor de penetração. 

 

t = 0 seg. 

100 g 
100 g 

t = 5 seg. 
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Betumes Modificados c/ Polímeros 

• Ligantes melhorados através da adição de polímeros aos 
betumes convencionais compatíveis; 

 

• Modificação com plastómeros (EVA) ou com elastómeros (SB, 
SBS e SBR); 

 

• Permitem melhorar substancialmente as características das 
misturas betuminosas, nomeadamente, durabilidade, coesão, 
resistência à deformação permanente e à fadiga, e redução da 
susceptibilidade térmica; 

 

• Permite a realização de misturas descontinuas, tipo rugosas e 
drenantes. Aumento do conforto e da segurança de circulação; 

 

• Especificados pela norma Europeia EN14023.  (Ex. PMB45/80-65) 
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Ligantes Betuminosos 
Ensaios de caracterização 

Temperatura de amolecimento (EN1427) 

Método: 
A amostra é suspensa num banho de água ou glicerol, aumentando-se a 

temperatura à razão de 5º C/min. 

O betume amolece e deforma-se lentamente. No momento em que o  

betume e a esfera de aço tocam a base do prato, a temperatura da água  

ou do glicerol é registada. 

Betume 

Nota: A esfera dispõe de uma  
          massa 3.5 gramas. 
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Betumes Modificados com Polímeros 
Anexo Nacional (Proposta) 

Utilização prevista 

Tipo de betume 

PMB 

10/40-70 

PMB 

25/55-65 

PMB 

45/80-60 

PMB 

45/80-65 

PMB 

45/80-75 

PMB 

65/105-80 

Misturas betuminosas de alto módulo 
X 

Misturas betuminosas abertas incluindo 

as drenantes 

X X 

Misturas betuminosas descontínuas 

incluindo rugosas 

X X X 

Misturas betuminosas contínuas 
X X X 

Argamassas betuminosas 
X X 

Misturas betuminosas para fins 

aeroportuários 
X X 
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Emulsões Betuminosas 

• Pretende-se dispor de um produto com propriedades ligantes, 
de baixa viscosidade, a temperaturas relativamente baixas; 

 

• Reduz-se o betume a partículas de pequena dimensão (fase 
sólida ou dispersa), as quais por sua vez são emulsionadas em 
água (fase líquida), recorrendo a aditivos químicos auxiliares.     

 

• Permitem aplicações a frio com inerentes vantagens ambientais; 

 

• Tipologias de emulsão: 

• Carga eléctrica: Catiónicas ou Aniónicas; 

• Conteúdo em betume: por norma entre 50 e 70%; 

• Velocidade de rotura: lentas, médias e rápidas; 

• Composição: convencionais ou modificadas. 
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Emulsões betuminosas 
Especificações 
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Emulsões betuminosas 
Especificações – Guia Nacional 
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Emulsões betuminosas 

Tipos no Guia Nacional  

Nomenclatura 

Marcação CE
Aplicação

C50BF4 IMP Regas de impregnação

C60BF4 IMP Regas de impregnação

C60B5GE Grave-emulsão

C60B5 MIC Slu Slurry seal

C60B5 REC Rejuv Reciclagem a frio

C67BF3 MBA Misturas abertas a frio

C60B3 TER Antist. Regas de colagem TA

C60B3 ADH Regas de colagem

C65B2 TRG Regas de colagem

C69B2 TRG Revestimentos superf.

C60BP4 MIC Microaglomerado a frio

C67BPF3 MBA Misturas abertas a frio

C60BP3 TER Antist. Regas de colagem TA

C60BP3 ADH Regas de colagem

C65BP2 TRG Regas de colagem

C69BP2 TRG Revestimentos superf.

Co
nv

en
cio

na
is

Mo
di

fic
ad

as
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Betumes Especiais I 
 

• Betume Anticarburante (BAC) 
 

• Ligante que dispõe de características de resistência aos 
derrames de óleos, combustíveis e outros hidrocarbonetos; 

 

• Aplicações preferenciais em aeroportos, praças de portagem, 
estações de serviço, parques de contentores, etc. 

 
• Betume Multigraduado (BMG) 

 

• Ligante com susceptibilidade térmica reduzida relativamente 
ao equivalente convencional; 

 

• Apresenta as melhores características que o betume 35/50 a 
altas temperaturas de serviço e melhores características que 
o betume 50/70 a baixas temperaturas de  serviço. 
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Betumes Especiais II 
 

• Betume de Baixa Temperatura (BBT) 
 

• Ligante que requer uma temperatura de operação 
(manuseamento, produção e aplicação) inferior em cerca 
de 30 ºC relativamente ao similar convencional; 

 

• Vantagens ambientais no que se refere ao consumo 
energético e emissões gasosas. 

 
• Betume Modificado com borracha (BMC) 

 

• Ligante modificado com recurso à incorporação de pó de 
borracha de pneus fora de uso (resíduos); 

 

• Apresenta características melhoradas reflectidas nas 
características finais das misturas produzidas. 
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Betumes Especiais III 
 

• Ligante Sintético (RECOFAL) 
 

• Ligante translúcido, pigamentável, destinado à 
produção de misturas betuminosas coloridas; 

 

• Campos de aplicação diversos, nomeadamente, 
ciclovias, circuitos pedonais, zonas desportivas e de 
lazer, etc. 
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Betumes Especiais IV 

• Ligante Sintético (RECOFAL S50 / S100 / S100P) 
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Betumes Especiais V 

• Ligante Sintético (RECOFAL S50 / S100 / S100P) 
 

 

 

• Santuário de Fátima, Fátima (2017) • Parque Eduardo VII, Lisboa (2018) 
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Betumes Industriais 

 

• Ligantes utilizados essencialmente para aplicações industriais; 

 

• As principais áreas de aplicação de betumes industriais são: 

• Produção de telas asfálticas (impermeabilizações); 

• Industria de tintas; 

• Isolamentos eléctricos; 

• Agricultura; 

• Isolamento de tubagens. 
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CTR – Centro Tecnológico Repsol 
 

• O Centro Tecnológico Repsol (CTR) assegura: 
 

• Investigação e desenvolvimento de novos produtos; 

• Desenvolvimento de novas soluções construtivas; 

• Estudo de misturas; 

• Controlo de qualidade; 

• Assistência técnica; 

• Formação. 

 

 

 



© 

Asfaltos - Portal 

https://www.repsol.pt/pt/produtos-servicos/asfaltos/index.cshtml 



MUITO OBRIGADO 
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