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1 | INTRODUÇÃO 

No âmbito do Convénio entre o LNEC e os Laboratórios dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP), realizou-se na cidade da Praia, em Cabo Verde, entre 12 e 15 de Julho 

de 2010, um curso subordinado ao tema “Projecto, Construção e Reabilitação de Pavimentos 

com Misturas Betuminosas”.  

O curso realizou-se nas instalações do Laboratório de Engenharia Civil (LEC) de Cabo Verde, 

e foi leccionado pela Investigadora Auxiliar (IA) Fátima Alexandra Barata Antunes Batista do 

LNEC. Este curso contou ainda com o apoio financeiro do Instituto de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD). 

Durante a missão a Cabo Verde, a signatária teve oportunidade de visitar as instalações do 

LEC, e estabelecer alguns contactos com entidades ligadas às infra-estruturas de transportes. 

Neste relatório apresenta-se uma descrição do curso leccionado, fazendo-se de seguida ainda 

referências a outras actividades levadas a cabo pela IA Fátima Batista durante a missão em 

apreço. 

 

 

2 | CURSO SOBRE “PROJECTO, CONSTRUÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS COM  

MISTURAS BETUMINOSAS” 

 

2.1 Objectivo 

Em Cabo Verde, a maior parte da rede rodoviária é constituída por pavimentos em calçada de 

blocos basálticos ou mesmo por estradas “em terra”. 

Há cerca de 10 anos que se iniciou a construção de pavimentos com recurso a camadas em 

misturas betuminosas, que representam, actualmente, apenas uma parcela reduzida do 

universo das infra-estruturas rodoviárias. Havendo a intenção de, por um lado, incrementar a 
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utilização daquele tipo de material e, por outro, a necessidade de manter os pavimentos 

betuminosos existentes, foi considerada oportuna a realização do presente curso de formação. 

O curso teve como principal objectivo transmitir conhecimentos especializados sobre 

pavimentos com camadas em misturas betuminosas, abordando mais especificamente os 

aspectos ligados à concepção deste tipo de infra-estruturas de transportes, à caracterização 

dos materiais aplicados e ao controlo de qualidade das camadas em misturas betuminosas 

realizadas. 

 

2.2 Programa 

O curso decorreu em quatro manhãs, do dia 12 ao dia 15 de Julho de 2010. Tendo em atenção 

a duração do curso e os objectivos do mesmo, foi estabelecida a seguinte programação: 

1. Aspectos relevantes do projecto, construção e reabilitação de pa vimentos 

1.1. Exigências funcionais e estruturais dos pavimentos rodoviários 

1.2. Concepção de pavimentos 

1.3. Principais mecanismos de degradação de pavimentos 

1.4. Conservação e reabilitação de pavimentos 

2. Materiais de pavimentação e técnicas de conservação e rea bilitação 

2.1. Materiais para pavimentação (Matérias primas) 

2.2. Camadas em materiais convencionais 

2.3. Camadas em materiais não tradicionais 

3. Dimensionamento de pavimentos 

3.1. Parâmetros a considerar no dimensionamento 

3.2. Acções devidas ao tráfego 

3.3. Métodos de dimensionamento 

3.4. Exemplos de dimensionamento 

4. Caracterização do estado dos pavimentos 

4.1. Inspecção visual 
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4.2. Avaliação das características superficiais 

4.3. Avaliação das características estruturais 

Os formandos tiveram acesso à documentação sobre as matérias leccionadas, que foi 

fornecida em suporte informático. 

 

2.3 Divulgação 

Previamente à realização do curso, foi realizado pela signatária, um folheto contendo a 

informação principal do mesmo (Figura 1). O folheto elaborado foi enviado ao LEC, que 

assegurou quer a divulgação, quer o secretariado do curso. 

 

  

Figura 1 – Folheto sobre o curso 

 

2.4 Participação 

O curso foi ministrado numa sala do LEC devidamente preparada para o efeito (Figura 2), 

tendo nele participado alguns dos seus funcionários. 
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Figura 2 – Sessão de introdução ao curso 

 

 

Na sua totalidade, o curso contou com a participação assídua de 16 formandos, cuja lista se 

apresenta no Anexo I, tendo ainda contado com a participação pontual de mais cerca de 4 

formandos. Os participantes eram provenientes de diversas áreas de actividade (projecto, 

construção e fiscalização de obras), quer do sector público, quer do sector privado, incluindo 

essencialmente engenheiros civis, engenheiros técnicos, técnicos de laboratório e estudantes 

de engenharia.  

Pode-se concluir que o conjunto dos formandos abrangia um leque relativamente vasto em 

termos de formação de base e de experiência profissional, tendo-se procurado adaptar a forma 

de apresentação das matérias leccionadas a esta realidade. Verificou-se uma participação 

activa dos formandos no decurso das aulas, nomeadamente através da formulação de 

questões relacionadas com as matérias leccionadas. 
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3 | OUTRAS ACTIVIDADES 

 

3.1 Visita às instalações do LEC 

No decorrer do curso foi realizada uma visita às instalações do LEC (Figura 3), que se encontra 

situado na cidade da Praia. 

 

 

Figura 3 – Vista do exterior das instalações do LEC , na Praia 

 

Este Laboratório foi recentemente re-equipado, destacando-se, de entre os equipamentos de 

ensaio na área da pavimentação, os seguintes: 

• Balanças e estufas; 

• Peneiros EN; 
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• Equipamento para o ensaio de determinação do Equivalente de Areia (Figura 4); 

• Equipamento para o ensaio de determinação do Azul de Metileno (Figura 4); 

• Equipamento para o ensaio de desgaste de Los Angeles (Figura 5); 

• Equipamento para realização do ensaio Marshall (Figura 6; Figura 7); 

• Equipamento para determinação da Baridade Máxima Teórica de misturas 

betuminosas (Figura 7); 

• Equipamento para determinação da percentagem de betume por centrifugação 

(Figura 7). 

 

 

 

Figura 4 – Aspecto geral de sala de ensaios de solo s e agregados 
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Figura 5 – Equipamento para o ensaio de desgaste de  Los Angeles em câmara insonorizada 

 

  

Figura 6 – Equipamento para compactação por impacto  e prensa de compressão Marshall 
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Figura 7 – Aspecto geral de sala de ensaios de mist uras betuminosas 

 

 

3.2 Reunião 

Na tarde do dia 15 de Julho de 2010 houve uma reunião em que estiveram presentes o 

Engº António Gonçalves (Director do LEC), o Engº Arlindo Rosário (Administrador do Instituto 

de Estradas de Cabo Verde) e os Eng.os José Mora Ramos, João Marcelino e Fátima Batista 

do LNEC. 

Neste encontro, foi transmitido aos representantes do LNEC o interesse, por parte da 

Administração Rodoviária de Cabo Verde, em estabelecer num futuro próximo, um protocolo de 

Cooperação entre as 3 entidades presentes, com o objectivo de caracterizar o estado de 

alguns pavimentos betuminosos em serviço do País. 
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ANEXO I  –  Lista de Participantes 
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