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RESUMO 

 

O caráter exotérmico das reações de hidratação do cimento pode originar substanciais 

mudanças de temperatura no interior das estruturas de betão durante as primeiras idades. 

Por se tratar de um material com baixa condutividade térmica e elevado calor específico, o 

betão não é capaz de dissipar rapidamente a energia térmica gerada nas reações de 

hidratação para o exterior, o que se traduz na ocorrência de variações de temperaturas que 

não são uniformes e que tendem a gerar campos não uniformes de variações volumétricas. 

Quando as referidas variações volumétricas são total ou parcialmente impedidas, geram-se 

tensões internas, que podem ser de tração e atingir níveis suficientemente significativos 

para proporcionar a ocorrência de fissuração. A previsão deste tipo de situações, bem como 

o estabelecimento de medidas para que não ocorra fissuração precoce, é usualmente feita 

com recurso a modelos de simulação termo-mecânica. Apesar da reconhecida capacidade 

de previsão dos modelos de simulação térmica neste contexto, existe ainda bastante 

controvérsia quanto à forma de modelar e validar os modelos de simulação mecânica. Esta 

controvérsia emana essencialmente da marcada evolução das propriedades mecânicas e das 

dificuldades de ensaio no contexto das primeiras idades, sendo que as duas propriedades 

mais controversas são: o coeficiente de dilatação térmica e o comportamento em fluência. 

A presente dissertação pretende contribuir para o melhoramento das condições de ensaio 

destas duas propriedades no Laboratório de Estruturas (LEST) do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. No que diz respeito 

ao estudo do coeficiente de dilatação térmica, apresenta-se nesta dissertação uma nova 

metodologia de ensaio, com circulação de água pelo interior do provete em ensaio e uso de 

extensómetros de corda vibrante embebidos, que permite contornar muitas limitações 

atualmente reconhecidas às metodologias existentes. A viabilidade da nova metodologia 

proposta é demonstrada num ensaio piloto, onde se comprova o seu adequado desempenho. 

No que diz respeito a metodologias experimentais para caracterização da fluência, 

realizou-se uma peça de adaptação aos bastidores de fluência disponíveis no LEST para 

permitir a realização de ensaios de fluência com sujeição dos provetes de ensaio a 

historiais de temperatura controlada.  

Palavras-Chave: Betão; Primeiras idades; Coeficiente de dilatação térmica; Fluência; 

Sensor de corda vibrante.  



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

vii 
 

ABSTRACT 

 

The exothermic nature of the cement hydration reactions can lead to substantial changes in 

the internal temperature of concrete during the first ages. In the case of a material with low 

thermal conductivity and high specific heat, the concrete is not able to quickly dissipate 

thermal energy generated in the hydration reactions to the outside, which results on the 

occurrence of temperature variations that are not uniform and which tend to generate fields 

of non-uniform volumetrical changes. When these volumetrical changes are totally or 

partially prevented, internal stresses are generated, which can be tensile and reach levels 

high enough to provide substantial occurrence of cracking. The prediction of such 

situations as well as to establish measures to prevent the occurrence of premature cracking, 

is usually made by using thermo-mechanical simulation models. Despite the recognized 

predictive capability of thermal simulation models in this context, there is still a lot of 

controversy as to how to model and validate mechanics models simulation. This 

controversy emanates essentially from the marked evolution of the mechanical properties 

and the difficulties of testing within the context of the first ages, and the two more 

controversial properties are: the thermal expansion coefficient and the creep behavior. This 

thesis aims to contribute towards the improvement over the testing conditions of these two 

properties in the Structures Laboratory (LEST) of the Department of Civil Engineering, 

School of Engineering, University of Minho. As regards the study of the thermal expansion 

coefficient, it is presented in this work a new test methodology with water circulating 

through the interior of the samples and the use of strain gauges embedded vibrating strings, 

which allows bypassing many of the presently known existing methodologies. The 

feasibility of the new methodology proposed is demonstrated through a pilot study, where 

it is shown its proper performance. Regarding the experimental methodologies for the 

creep characterization, an adapting piece for the LEST available fluency backstage was 

created, allowing the realization of creep tests subjecting the test specimens to controlled 

track record temperatures. 

 

Keywords: Concrete; Early ages; Thermal expansion coefficient; Creep; Vibrating wires. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e objetivos da dissertação 

Nas primeiras idades o betão experimenta deformações térmicas devidas ao facto da reação 

de hidratação do cimento libertar calor (reação química exotérmica). Estas deformações 

são particularmente significativas em estruturas nas quais estão envolvidos grandes 

volumes de betão (por exemplo as barragens), sendo também expectável a ocorrência de 

variações térmicas significativas em elementos que sejam realizados com recurso a betões 

de elevado desempenho em que as dosagens de cimento são elevadas (por exemplo pontes 

ou viadutos). Ao longo do processo de hidratação do cimento ocorrem significativas 

variações volumétricas no betão associadas às variações térmicas. Caso o betão esteja 

parcial ou totalmente impedido de se deformar, geram-se tensões. Quando se desenvolvem 

tensões de tração, e caso se atinjam níveis de tensões equivalentes à resistência à tração do 

material, pode ocorrer fissuração. Este tipo de fissuração precoce durante as primeiras 

idades é indesejável pelas consequências negativas que acarreta em termos funcionais, 

estéticos e de durabilidade. Por esse motivo se compreende a necessidade de previsão do 

estado de tensão de elementos de betão armado nas primeiras idades.  

Na elaboração dos modelos numéricos consideram-se vários parâmetros que traduzem as 

características do material, nomeadamente: o calor específico, a condutibilidade térmica, o 

coeficiente de dilatação térmica, o módulo de elasticidade, a resistência à compressão e à 

tração, o comportamento em fluência, etc. No entanto, dada a cinética das reações de 

hidratação que ocorrem no interior do betão, sobretudo nas primeiras 24 horas, as 

características do betão são evolutivas, e portanto essa marcada evolução das várias 

propriedades deve ser contemplada na realização das simulações termo-mecânicas de 

modo a que os resultados devolvidos sejam fidedignos. Neste sentido, uma das 

propriedades cuja evolução durante as primeiras idades suscita ainda dúvidas significativas 

na comunidade técnico-científica é o coeficiente de dilatação térmica (CDT). Apesar de 

algumas discrepâncias encontradas na bibliografia em relação à evolução deste coeficiente 

no início de vida do betão, há um consenso geral relativamente ao facto deste coeficiente 

ser mais elevado nas primeiras idades, tendendo para estabilização no valor correspondente 

ao valor endurecido após as ~24 horas de idade (Laplante and Boulay, 1994, Bjøntegaard 

and Sellevold, 2001, Kada et al., 2002, Cusson and Hoogeveen, 2006b, Viviani et al., 

2007). 
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Contudo, a compreensão aprofundada sobre a forma como evolui este coeficiente, é um 

assunto que acarreta várias complexidades, dada a falta de consenso sobre o procedimento 

experimental para a medição do mesmo (metodologias diferentes têm originado resultados 

diferentes), bem como devido à multiplicidade de fatores que o afetam, tais como: 

condições térmicas, condições de humidade, tipo de cimento e quantidade de agregado, 

etc.(Wittmann and Lukas, 1974, Emanuel and Hulsey, 1977, Somerton, 1992, ACI, 2007, 

Mindess et al., 2003, Grasley and Lange, 2007). Assim, um dos objetivos desta dissertação 

é o desenvolvimento de um procedimento experimental que permita contornar as 

limitações existentes nos ensaios para determinação do coeficiente de dilatação térmica. 

Para isso, considerou-se a colocação de um provete de betão instrumentado com quatro 

tubos destinados à circulação de água proveniente  do banho termostático onde o provete é 

colocado. Dessa forma é possível que o provete atinja mais rapidamente as temperaturas 

pretendidas, efetuando-se assim um maior número de medições do CDT desde as primeiras 

idades. Uma vez que para o cálculo do coeficiente de dilatação térmica é necessário 

conhecer-se a temperatura e extensão instaladas no provete, o mesmo foi instrumentado 

com um extensómetro de corda vibrante que regista as deformações do material e a sua 

temperatura. Na maioria das vezes, a monitorização das estruturas é feita com este tipo de 

extensómetros em relação aos quais se reconhece grande robustez e estabilidade (Faria et 

al., 2006, Bártolo et al., 2012). No entanto, na bibliografia não se encontra reportada 

qualquer campanha de caracterização destes sensores, e portanto pretende-se desenvolver 

no âmbito desta dissertação, procedimentos experimentais que permitam efetuar a sua 

caracterização térmica e mecânica. 

Para além da importância de que se reveste a evolução do coeficiente de dilatação térmica 

na simulação termo-mecânica das estruturas de betão, é necessário ter-se em consideração 

a importância da fluência nos estados de tensão durante as primeiras idades. A fluência 

pode conduzir a desvios de tensões calculadas superiores a 50% no contexto das primeiras 

idades do betão (De Schutter and Kovler, 2001, Larson, 2003), revelando-se por isso 

fundamental a sua consideração para que seja possível a obtenção de previsões realistas do 

risco de fissuração nas primeiras idades do betão. 

É sabido que os efeitos da fluência são particularmente significativos nas primeiras idades 

pois têm uma interação íntima com a microestrutura da matriz cimentícia formada durante 

o processo de hidratação, e porque são  influenciados pela temperatura. De facto, tem já 

sido amplamente reconhecido o importante papel da temperatura sobre os fenómenos de 
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fluência por vários autores, como por exemplo por Benboudjema and Torrenti (2008) e por 

Briffaut et al. (2012). Este é no entanto um assunto bastante pouco explorado na 

bibliografia, dadas as dificuldades de ensaio no contexto das primeiras idades do betão, 

com controlo cuidado e simultâneo de temperaturas e carregamento sobre os provetes. 

Assim sendo, com o objetivo de permitir o estudo da influência da temperatura sobre os 

fenómenos de fluência no LEST, desenvolve-se nesta dissertação um sistema de controlo 

de temperatura cuja configuração permite que seja instalado nos bastidores de fluência 

atualmente disponíveis no laboratório.  

Em suma, e perante as limitações explanadas na introdução deste documento, esta 

dissertação centrar-se-á nos seguintes objetivos principais: 

 Verificação do desempenho de sensores de corda vibrante distintos, 

particularmente no que diz respeito à sua rigidez e comportamento sob ações 

térmicas; 

 Desenvolvimento de um procedimento experimental que permita a aferição 

do coeficiente de dilatação térmica do betão desde as primeiras idades; 

 Desenvolvimento de um procedimento experimental que permita a realização 

de ensaios de fluência com controlo de temperatura. 

1.2. Organização da dissertação 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos, sendo o primeiro constituído pela 

presente introdução. 

No Capítulo 2 é realizada uma revisão bibliográfica dos principais conceitos relativos às 

simulações termo-mecânicas do comportamento de estruturas de betão nas primeiras 

idades. Neste capítulo são discutidas as propriedades térmicas e mecânicas do betão 

durante as primeiras idades, com especial ênfase sobre o coeficiente de dilatação térmica e 

os métodos experimentais existentes para a sua medição. É também dada atenção especial 

às técnicas de monitorização de temperaturas e extensões no betão com recurso a 

extensómetros (particularmente os baseados em corda vibrante). 

Seguidamente, no Capítulo 3, é descrito o programa de caracterização experimental 

aplicado a vários sensores de corda vibrante de fabricantes distintos com o objetivo de se 

avaliar o seu desempenho e características. São descritas experiências várias, conduzindo 

ao cálculo do coeficiente de dilatação térmica de cada um dos sensores, e à estimativa da 

sua rigidez axial. A obtenção destes parâmetros permite que se defina com maior rigor o 
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instante de solidarização do sensor com o betão, com interesse para a monitorização in-situ 

e para o ensaio de coeficiente de dilatação térmica de betão desenvolvido nesta dissertação. 

No Capítulo 4 é feita a descrição dos vários procedimentos experimentais que foram 

levados a cabo com o intuito de se criar um banho termostático, com controlo automático 

de aquecimento e de arrefecimento, uma vez que os procedimentos experimentais para 

estudo do coeficiente de dilatação térmica e fluência requerem esta capacidade de controlo. 

Atendendo a que um dos objetivos desta dissertação é que se desenvolva um molde que 

permita efetuar o controlo de temperatura sobre provetes colocados em bastidores de 

fluência, descreve-se neste capítulo os aspetos levados em conta para a definição do 

mesmo, e por fim, o capítulo encerra com um ensaio que valida o comportamento e 

eficácia do molde desenvolvido através da monitorização da temperatura de um provete 

previamente betonado no interior do molde. 

No Capítulo 5 descreve-se o desenvolvimento de um procedimento experimental para 

estudo da evolução do coeficiente de dilatação térmica do betão desde as primeiras idades. 

Este capítulo é desenvolvido com base nos conhecimentos adquiridos no contexto do 

estudo do comportamento livre dos sensores efetuado no capítulo 3 e do desenvolvimento 

do sistema experimental que permite a criação de um banho termostático no âmbito do 

capítulo 4. O capítulo termina com a demonstração da viabilidade do sistema de ensaio 

através de um ensaio piloto com um provete de betão. 

Finalmente, no Capítulo 6 é apresentada uma síntese do trabalho realizado, salientando-se 

as conclusões mais importantes. Adicionalmente, sugerem-se desenvolvimentos futuros em 

relação aos trabalhos realizados no contexto da presente dissertação. 
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2. COMPORTAMENTO MECÂNICO DO BETÃO NAS PRIMEIRAS 

IDADES 

2.1. Introdução 

As análises termo-mecânicas do betão nas primeiras idades compreendem normalmente a 

realização separada e sequencial da análise térmica e da análise mecânica, sendo de 

assinalar a aplicação usual do método dos elementos finitos para estas análises (Vila Real, 

1993, de Borst and van den Boogaard, 1994, Ji, 2008, De Schutter, 2002, West and 

Holmes, 2005, Costa, 2011, Cervera et al., 2002). 

Na análise térmica são tidos em conta várias formas de transferência de calor, tais como a 

condução, convecção e radiação, a acumulação interna de calor (capacidade calorífica) e a 

geração de calor associada às reações de hidratação. A exposição fundamental e detalhada 

destes conceitos e das equações de balanço energético aplicadas ao betão podem ser 

consultadas nos trabalhos de Cervera et al. (2002), Azenha (2009) e Vila Real (1993). As 

simulações do comportamento térmico de estruturas de betão desde as primeiras idades já 

se encontram bastante exploradas no contexto técnico-científico, sendo já usual a 

capacidade de previsão de campos de temperatura com rigor bastante satisfatório (Costa, 

2011, Azenha et al., 2012, Figueiras et al., 2012, Adajli et al., 2000, Hattel and Thorborg, 

2003). 

No que diz respeito à componente da simulação mecânica do betão nas primeiras idades, as 

complexidades acrescentadas à habitual simulação numérica de estruturas de betão 

endurecido residem na necessidade de se ter em consideração o cariz evolutivo das 

propriedades do betão (como consequência das reações de hidratação que se dão no seu 

interior), nomeadamente: o módulo elasticidade, a resistência à tração, o coeficiente de 

Poisson e o coeficiente de dilatação térmica (Reinhardt et al., 1982).  Contudo, o estudo da 

evolução de algumas propriedades continua condicionado devido a facto da comunidade 

científica ainda não reconhecer um método padronizado para a sua determinação durante 

as primeiras idades em que existem evoluções extremamente significativas, bem como 

dificuldades experimentais associadas à realização de ensaios enquanto o betão apresenta 

rigidez muito baixa. Este facto é particularmente importante no contexto da medição do 

coeficiente de dilatação térmica. Por estes motivos, este capítulo inicia-se com a descrição 

de um conceito fundamental inerente a todas as análises termo-mecânicas, relacionado com 

o cariz termicamente ativado das reações químicas de hidratação, bem como dos efeitos 
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desta termo-ativação sobre a evolução das propriedades mecânicas. Seguidamente, é feita 

uma revisão bibliográfica das propriedades térmicas e mecânicas do betão consideradas 

relevantes no contexto da simulação numérica durante as primeiras idades, indicando-se 

alguns valores típicos e fatores que as condicionam (secção 2.2). No entanto, dada a 

especial importância do coeficiente de dilatação térmica no contexto desta dissertação, esta 

propriedade será objeto de uma secção específica em que se efetua uma resenha 

bibliográfica mais detalhada (secção 2.3). No final, e atendendo à importância da 

monitorização de deformações no betão para o contexto desta dissertação, é-lhe dedicada 

uma secção individualizada (2.4). 

2.2. Propriedades térmicas e mecânicas do betão 

- Conceitos de grau de hidratação e de idade equivalente 

Para avaliação adequada do cariz evolutivo das propriedades do betão, distinguem-se duas 

metodologias possíveis que têm em conta o cariz termo-ativado das reações de hidratação: 

o método do grau de hidratação (De Schutter and Kovler, 2001, Beek, 2000, Breugel, 

1991, Torrenti, 1992) e o método da maturidade (ou da idade equivalente) (Carino and 

Lew, 2001, Sule, 2003, D'Aloia, 2001). 

A evolução das propriedades mecânicas ao longo da hidratação é quantificada, no âmbito 

desta dissertação, de acordo com o conceito de idade equivalente não se utilizando o 

conceito de grau de hidratação pelas razões detalhadas emAzenha (2009). De acordo com 

este conceito, é possível ter em conta simultaneamente os efeitos do tempo t e do historial 

de temperaturas T a que o betão está sujeito para estimativa do grau de desenvolvimento 

das suas propriedades. A idade equivalente (     permite expressar o estado de evolução 

do betão em estudo, sujeito a um dado historial de temperaturas, através da idade que este 

teria para apresentar a mesma resistência, se tivesse sido curado a uma temperatura de 

referência        constante (normalmente 20ºC). A idade equivalente é geralmente 

expressa com base numa Lei de Arrhenius tomando a seguinte forma 

                                                                                                                                 (2.1) 

em que 

R - constante universal dos gases perfeitos (8,314 J/mol K)    - energia de ativação aparente do betão (J/mol) 
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     - temperatura      - temperatura de referência 

Na Figura 2.1 ilustra-se a utilização deste método na quantificação do desenvolvimento das 

propriedades mecânicas de um betão sujeito a um qualquer historial de temperaturas. Para 

aplicação deste método, é necessário conhecerem-se, em primeiro lugar, as curvas de 

evolução da resistência à compressão do betão, em função da sua idade, para duas 

temperaturas de cura: temperatura de referência (      e temperatura arbitrária (     . Se 

para o instante    à temperatura de referência se determinar a resistência à compressão, e se 

se fizer a correspondência dessa resistência na curva     , obtém-se o instante   . Diz-se 

então que a idade equivalente da mistura à      no instante    é   . Neste exemplo a 

mistura foi sujeita a temperaturas mais elevadas do que a mistura de referência, o que se 

traduziu num ganho mais rápido de resistência, pelo que a idade equivalente da mistura é 

superior à sua idade real (  >  ). Deste modo, este conceito permite expressar o papel 

acelerador da temperatura de cura no desenvolvimento das propriedades mecânicas do 

betão. 

 

Figura 2.1 - Conceito de idade equivalente (Azenha, 2004) 

2.2.1. Propriedades térmicas 

- Coeficiente de condutibilidade térmica 

O coeficiente de condutibilidade térmica do betão (K), varia normalmente entre 1,2 e 3 

W    ), e depende de fatores como a humidade do betão, a porosidade, a densidade, o 

tipo de agregado e a temperatura (Breugel, 1980, Lura and Breugel, 2001, Silveira, 1996, 

Breugel, 1998, Arshad et al., 1998, Kim et al., 2003, Neville, 1996, JCI, 1985). 

O tipo de agregado condiciona a condutibilidade do betão devido ao facto do agregado 

representar uma elevada percentagem da mistura do betão. Num dos trabalhos 
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desenvolvidos por Breugel (1980), este concluiu que a utilização de agregados pesados 

resulta em valores mais elevados para a condutividade térmica do betão.  

Através de estudos paramétricos, Azenha (2009) e Choi et al. (2011) demonstraram que a 

consideração da condutibilidade térmica do betão variável durante o processo de 

hidratação do cimento pode ser desprezada, sem prejuízo significativo da qualidade dos 

resultados da simulação do campo de temperaturas. Assim, para efeitos práticos  considera-

se que a condutibilidade térmica do betão é constante durante todo o processo de 

hidratação do cimento. 

- Calor específico 

O calor específico do betão é influenciado por vários fatores, tais como: o tipo e a 

quantidade de agregado utilizado na composição do betão, a relação w/c, a temperatura e o 

estado de humidade (De Schutter and Kovler, 2001). Diferentes autores indicam gamas 

semelhantes para os valores típicos do calor específico do betão, nomeadamente: 850-1150 

J/(kgK) (Breugel, 1998), 840-1170 J/(kgK) (Neville, 1996, Silveira, 1996) ou 870-1088 

J/(kgK)(ACI, 2007). Trabalhos experimentais levados a cabo por Breugel (1998) e 

Morabito (2001b) mostram que o calor específico do betão endurecido aumenta 

linearmente com a temperatura, podendo aumentar cerca de 10% num intervalo de 

temperatura entre os 5-50°C. Por sua vez, durante o processo de cura, o valor do calor 

específico é bastante estável, pelo que se assume que nessa fase o calor específico é uma 

grandeza constante (Morabito, 2001b). 

- Calor de hidratação 

As reações químicas envolvidas no processo de hidratação do cimento possuem caráter 

exotérmico, isto é, libertam calor. Para além disso, as reações são termicamente ativadas, 

ou seja, a reação acelera com o aumento da temperatura. Estes efeitos podem ser 

traduzidos através de leis do tipo Arrhenius que descrevem a cinética de reações químicas 

em função da temperatura a que estão sujeitas. No caso da hidratação do cimento, a taxa de 

geração de calor (    é geralmente traduzida pela seguinte equação (Reinhardt et al., 1982): 

                                                                                                                                    (2.2) 

em que 

A - constante de proporcionalidade (1/s) relacionada com a probabilidade das moléculas se 

encontrarem em posição adequada para a reação 
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  - grau de hidratação (evolui desde 0 até 1 expressando o desenvolvimento da reação)      - função que descreve a evolução das taxas de calor gerado normalizadas 

R - constante universal dos gases perfeitos (8,314 J     )    - energia de ativação da reação de hidratação (J    ) 
2.2.2. Propriedades mecânicas 

 - Módulo de elasticidade 

A quantificação do módulo de elasticidade reveste-se de importância crucial na modelação 

do betão nas primeiras idades, uma vez que esta propriedade é um elemento chave no 

cálculo das tensões instaladas. É usual a consideração simplificativa de que os módulos de 

elasticidade do betão em tração e em compressão são idênticos (Gutsch and Rostásy, 

2001). Os valores típicos do módulo de elasticidade encontram-se tabelados em função do 

tipo de betão e podem ser consultados no Eurocódigo 2 (CEN, 2004). A evolução do 

módulo de elasticidade em função da idade equivalente, é de acordo com o indicado no 

Eurocódigo 2 (EC2) e no Model Code 90 (MC90) (CEB-FIP, 1991) dada por                                                                                                                        (2.3) 

em que        - módulo de elasticidade aos 28 dias (GPa) 

s - coeficiente que depende do tipo de cimento utilizado (consultar o EC2 ou o MC90) 

- Fluência 

Por definição, o fenómeno de fluência corresponde a um aumento de deformação sob 

tensão constante. Com efeito, a fluência do betão nas primeiras idades desempenha um 

papel importante na evolução das tensões associadas às deformações restringidas (origem 

térmica e autogénea). A consideração dos fenómenos de fluência na avaliação do 

comportamento do betão a curto prazo, reduz as tensões de origem térmica, e reduz as 

tensões resultantes das alterações de volume em aproximadamente 50% (Larson, 2003, De 

Schutter and Kovler, 2001), quando se efetuam cálculos comparativos com análises 

lineares elásticas. Estas reduções de tensões justificam a importância da inclusão de 

modelos de fluência na simulação numérica do comportamento do betão jovem, pois só 

desta forma é possível obterem-se resultados fiáveis, possibilitando assim uma rigorosa 

avaliação da probabilidade de fissuração. 
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Contudo, o desenvolvimento de uma lei unificadora que permita a realização de uma 

simulação numérica considerando os fenómenos fluência é algo extremamente complexo, 

quer pelo facto da realização de ensaios de fluência sobre betões em estado fresco ser 

muito complicada, quer pelo facto de se tratar de uma fase em que as propriedades do estão 

em constante evolução. Para além disso, e apesar dos resultados experimentais obtidos por 

Arthanari and Yu (1967), Hauggaard et al. (1999) e Benboudjema and Torrenti (2008) 

mostrarem que o aumento da temperatura tende a causar uma maior deformação por 

fluência nas idades mais precoces do betão (ver Figura 2.2), os trabalhos desenvolvidos 

não têm extensão suficiente para suportar expressões generalizadas do efeito da 

temperatura sobre a fluência. Trata-se portanto de um ramo da ciência ainda bastante 

inexplorado no contexto das primeiras idades do betão, mas simultaneamente de grande 

importância dadas as elevações de temperatura que normalmente se verificam durante as 

primeiras idades. 

 

Figura 2.2 - Resultados experimentais da evolução da fluência para diferentes temperaturas 

(Arthanari and Yu, 1967) 

 - Coeficiente de Poisson 

De acordo com o Eurocódigo 2 (CEN, 2004) deve-se considerar nos casos correntes que o 

coeficiente de Poisson do betão é de 0,2. No entanto, é sabido que este coeficiente no 

estado fresco é de 0,5, evoluindo posteriormente para 0,2 ao longo do endurecimento 

(Schutter, 2002). Apesar de alguns autores defenderem que este coeficiente é constante nas 

primeiras idades (Oluokun et al., 1991), outros têm mostrado através de evidências 

experimentais que existe de facto uma variação deste coeficiente durante a hidratação (De 

Schutter and Taerwe, 1996, Krauß et al., 2001). No entanto, em Azenha (2009) são 

mostradas análises paramétricas de modelos de simulação termo-mecânica do betão nas 

primeiras idades em que se evidencia a pouca relevância da evolução do coeficiente de 
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Poisson sobre as tensões calculadas no betão (em comparação com a consideração de 

coeficiente de Poisson constante). 

- Resistência à compressão 

No contexto das simulações do betão durante as primeiras idades, particularmente durante 

a construção, o conhecimento da resistência à compressão não é normalmente importante 

dados os baixos níveis de tensões de compressão expectáveis. No entanto, no caso de 

carregamentos importantes durante as primeiras idades, tais como a aplicação de pré-

esforço, o adequado conhecimento da evolução da resistência à compressão é fundamental. 

A tensão resistente do betão à compressão numa determinada idade t, pode ser prevista de 

acordo com o indicado no Eurocódigo 2 e no Model Code 90 de acordo com a expressão 

(2.4)                                                                                                                                (2.4) 

em que        - resistência à compressão aos 28 dias (MPa) 

s - coeficiente que depende do tipo de cimento utilizado (consultar o EC2 ou o MC90) 

- Resistência à tração 

O conhecimento da evolução da resistência do betão à tração é de importância fulcral para 

apoio à avaliação do risco de fissuração. De acordo com o Eurocódigo 2 e o Model Code 

90, o valor de     bem como a sua evolução ao longo do tempo tendo em conta o conceito 

de idade equivalente pode ser traduzido por                                                                                                                                (2.5) 

em que         - resistência à tração aos 28 dias (MPa) 

s - coeficiente que depende do tipo de cimento utilizado (consultar o EC2 ou o MC90) 

2.3. Coeficiente de dilatação térmica 

2.3.1. Considerações gerais 

Por definição, o coeficiente de dilatação térmica expressa a proporcionalidade entre a 

variação de comprimento de um material decorrente de uma dada variação de temperatura, 

sendo normalmente expresso em microstrain por °C (      (ICOLD, 2008). Dadas as 

variações térmicas experimentadas pelo betão durante as primeiras idades, principalmente 
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decorrentes do calor de hidratação, compreende-se a importância do adequado 

conhecimento do coeficiente de dilatação térmica na previsão das tensões no betão. O 

coeficiente de dilatação térmica pode ser formulado da seguinte forma                                                                                                                                                   (2.6) 

em que:    - coeficiente de dilatação térmica           - variação de comprimento (m)   - comprimento inicial  (m)    - variação da temperatura registada    ) 

Para o caso do betão endurecido, o valor do coeficiente de dilatação térmica varia 

geralmente entre             e            (Neville, 1996, FIB, 2009, ICOLD, 

2012, Bamforth, 2007), dependendo principalmente do tipo de agregado utilizado. De 

facto, o valor do coeficiente de dilatação térmica do betão depende maioritariamente do 

tipo de agregado utilizado, pois este representa uma elevada fração no volume total do 

betão. Por exemplo no caso da utilização do basalto, o valor do CDT situa-se entre os 7-

10,4     , enquanto que caso se utilize a quartzite como agregado, o valor do CDT situa-

se entre os 11,7-14,6     , de acordo com os trabalhos desenvolvidos por Browne (1972). 

Para a consulta de mais valores típicos do CDT em função do tipo de agregado, 

recomenda-se a leitura de Browne (1972), FIB (2009) e ICOLD (2012). 

Em relação à temperatura, e apesar desta influenciar o CDT das pastas de cimento 

(Wittmann and Lukas, 1974), existem recomendações no sentido do seu efeito sobre o 

CDT do betão poder ser desprezado dentro de uma gama de temperatura de 10-60°C, desde 

que não ocorram variações de humidade no betão (FIB, 2009, ICOLD, 2012). 

É certo que o coeficiente de dilatação térmica varia durante as primeiras idades, e apesar  

de algumas discrepâncias encontradas na bibliografia em relação ao valor inicial deste 

parâmetro, há um consenso geral relativamente ao facto deste coeficiente ser mais elevado 

logo após a mistura (cerca de            ou mais), baixando rapidamente para valores 

menores em idades inferiores a 24h   Isto acontece devido a alterações microestruturais que 

ocorrem durante o processo de hidratação do cimento. Imediatamente após a betonagem, 

quando ainda não existe esqueleto sólido, a expansão térmica do betão é muito elevada por 

ser fortemente comandada pela água livre na mistura que por sua vez apresenta um 

coeficiente de dilatação térmica muito mais elevado que o betão: cerca de          
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           e                 para as temperaturas de 10, 20 e 30ºC, respetivamente 

(Bjontegaard and Sellevold, 2003). Assim, e atendendo ao facto de que o coeficiente de 

dilatação térmica dos agregados é normalmente mais baixo do que o coeficiente de 

dilatação térmica da água, é portanto expectável que o coeficiente de dilatação térmica 

reduza ao longo do processo de hidratação do cimento devido ao consumo da água. 

Nas primeiras idades, a evolução do coeficiente de dilatação térmica do betão encontra-se 

intimamente relacionada com a evolução do coeficiente de dilatação térmica na pasta de 

cimento, pelo que na Figura 2.3 se encontram expostos os resultados experimentais obtidos 

por Maruyama and Teramoto (2011), Loser et al. (2010) e Turcry et al. (2002) no âmbito 

do estudo da evolução do CDT em pastas de cimento. Com efeito, o coeficiente de 

dilatação térmica das várias pastas ensaiadas diminui rapidamente nas primeiras horas, 

sendo que todas atingem o seu mínimo entre as 12 e as 16 horas.  

 

Figura 2.3 - Evolução do CDT em pastas de cimento 

No que diz respeito à globalidade dos resultados apresentados na Figura 2.3 constata-se 

que após o coeficiente de dilatação térmica atingir o seu mínimo, se observam dois 

comportamentos distintos que aparentam ser função da razão w/c da pasta de cimento: (i) 

um valor relativamente constante para w/c = 0,55; (ii) uma tendência crescente ao longo 

dos dias seguintes, para as misturas com menor w/c (0,3 e 0,4). A razão da tendência 

crescente do CDT nas pastas com razão w/c mais baixas poderá estar relacionada com a 

secagem interna progressiva causada pela auto-dissecação da pasta que é mais intensa do 

que nos casos em que w/c é elevada (Bjontegaard, 1999, Bjontegaard and Sellevold, 2003, 

Grasley and Lange, 2007). 

Na Figura 2.4 podem-se observar alguns resultados obtidos em ensaios experimentais 

levados a cabo por Kada et al. (2002), Bjøntegaard and Sellevold (2001), Cusson and 

Hoogeveen (2006b), e Laplante and Boulay (1994), sobre betões com diferentes razões de 
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w/c. É possível observar-se um comportamento semelhante em relação ao obtido nas 

pastas de cimento. De facto, o CDT é maior nas primeiras horas devido à influência da 

água livre no sistema. O valor mínimo do CDT ocorre entre as 12-16h. Finalmente o CDT 

tende a estabilizar passadas 12 a 24 horas. Observa-se também uma tendência de aumento 

do CDT após o mínimo local pelas 12-16h para betões com w/c=0,40, de forma análoga ao 

verificado nas pastas de cimento com razão água/cimento de 0,3 e 0,4. 

 

Figura 2.4 - Evolução do coeficiente de dilatação térmica do betão 

2.3.2. Medição do coeficiente de dilatação térmica no betão nas primeiras idades 

A medição do coeficiente de dilatação térmica pode ser efetuada em laboratório, 

essencialmente através de: (i) técnicas volumétricas baseadas no princípio de Arquimedes, 

que mede a variação volumétrica de uma amostra submersa através da variação do seu 

peso aparente com ciclos de temperatura (Loser et al., 2010, Loukili et al., 2000, Turcry et 

al., 2002); (ii) técnicas baseadas na medição da variação do comprimento longitudinal de 

uma amostra quando submetida a variações de temperatura controladas (Cusson and 

Hoogeveen, 2006b, Bjøntegaard and Sellevold, 2001, Laplante and Boulay, 1994, Viviani 

et al., 2007, Hammer and Bjontegaard, 2006, Kada et al., 2002, Maruyama and Teramoto, 

2011, Ozawa and Morimoto, 2006, Sarkis et al., 2002). 

As técnicas que se baseiam no princípio de Arquimedes têm a vantagem de permitir que as 

medições do coeficiente de dilatação térmica sejam realizadas sobre amostras em estado 

fresco, enquanto que algumas das técnicas baseadas na medição da variação de 

comprimento exigem que as peças em estudo tenham rigidez suficiente para serem 

retiradas dos respetivos moldes. Contudo, as técnicas volumétricas apresentam limitações 

em termos de tamanho do provete, que usualmente tem dimensões bastante reduzidas, 

como é o caso das pastas de cimento e das argamassas (Loser et al., 2010). 
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Dado o reduzido interesse dos métodos volumétricos para esta dissertação cujos trabalhos 

experimentais se dirigem a betões, apenas se aprofunda a revisão bibliográfica acerca das 

técnicas que envolvem medição das variações de comprimento longitudinal das amostras. 

No âmbito destas técnicas, podem-se distinguir duas principais metodologias de ensaio: (i) 

aplicação de ciclos de temperatura ao provete através da variação da temperatura ambiente; 

(ii) aplicação de temperaturas ao provete através do contato (direto ou indireto) do provete 

com banhos sob controlo térmico. De seguida é efetuado o resumo do levantamento 

bibliográfico efetuado, sobre vários esquemas e procedimentos de ensaio cujo princípio de 

funcionamento assenta numa destas metodologias. 

Cusson and Hoogeveen (2006a) propuseram um método experimental para a determinação 

do coeficiente de dilatação térmica com recurso a controlo da temperatura no ar 

circundante. Neste método considera-se a colocação de 3 prismas de betão (75x75x295 

mm) selados no interior de uma câmara climática. Os prismas são instrumentados com 

sensores de temperatura e com 2 transdutores de deslocamento (LVDT) instalados no betão 

ainda no estado fresco através de pequenas aberturas nas extremidades do molde de aço 

onde é betonado o provete, responsáveis pela medição da deformação da amostra – ver 

Figura 2.5. Nas extremidades do molde metálico é colocada uma camada de espuma de 

borracha com cerca de 1,5 mm de maneira a não se introduzir qualquer nível de restrição 

ao provete. 

 

Figura 2.5 - Esquema de ensaio (Cusson and Hoogeveen, 2006b) 

A câmara climática é programada para variar a temperatura entre 20°C e 30°C, perfazendo 

um total de 4 ciclos por dia durante 7 dias. Os autores indicam que este é o limite de ciclos 

possíveis de realizar num dia pois só desta forma é possível assegurar-se que a amostra 

estabiliza a temperatura, possibilitando assim o cálculo do coeficiente de dilatação térmica.  

Apesar de trabalhos mais recentes (Cusson and Hoogeveen, 2007) mostrarem que é 

possível realizarem-se 6 ciclos térmicos por dia (com temperatura entre 25°C e 30°C) sem 

prejuízo da estabilidade da temperatura do provete, este continua a ser um número muito 

reduzido de ciclos, conduzindo à obtenção de poucas medições do coeficiente de dilatação 
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térmica que tanto interesse têm no âmbito das primeiras idades. Para além disso, as 

medições efetuadas através deste método de ensaio são bastante dispares sobretudo nas 

primeiras 72 horas (conforme visível na Figura 2.6), o que faz com que os resultados 

percam representatividade. Nos trabalhos reportados por Laplante and Boulay (1994) a 

situação verificada é idêntica pelo facto de se considerar a colocação dos provetes de betão  

no interior de uma câmara climática. Para além disso, neste caso o provete é desmoldado 

passadas 10 horas da betonagem, e só depois é que se iniciam as medições do CDT, o que 

se traduz numa enorme perda de informação relativa às muito primeiras idades.  

 

Figura 2.6 - Evolução do coeficiente de dilatação térmica (Cusson and Hoogeveen, 2007) 

Em relação aos métodos baseados na imposição de temperaturas ao provete através do seu 

contacto (direto ou indireto) com água, expõe-se a seguir algumas técnicas de ensaio 

baseadas neste princípio, referindo-se algumas das suas limitações. 

Bjøntegaard and Sellevold (2001) prevê a colocação do betão no interior de um molde 

prismático com 100x100x500 mm (medidas da área de betonagem) com duas placas 

móveis nas extremidades que permitem que o betão se deforme longitudinalmente, 

conforme se representa na Figura 2.7. A sua deformação é medida através de 2 LVDT'S 

ligados aos terminais colocados nas extremidades do molde. Neste ensaio o controlo de 

temperatura é efetuado através de duas placas em cobre colocadas a 5 mm de distância das 

faces superior e inferior do molde, respetivamente. A água que circula nestas placas 

provém de um banho termostático programado para a produção de ciclos com 17 e 23°C. 

Contudo, a estabilização da temperatura no termopar colocado no centro do provete é 

muito lenta, e portanto apenas se efetuam cerca de 8 a 9 medições do coeficiente de 

dilatação térmica por dia. 
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Figura 2.7 - Dilatómetro para medição do CDT (Bjøntegaard and Sellevold, 2001) 

Na metodologia proposta por Kada et al. (2002) procede-se à colocação de um provete de 

betão com 100x100x400 mm previamente instrumentado internamente com um 

extensómetro de corda vibrante (ver Figura 2.8),  no interior de um banho termostático 

regulado para fazer a temperatura variar entre 10°C e 50°C.   

 

Figura 2.8 - Representação esquemática do provete (Kada et al., 2002) 

Contudo, apesar deste procedimento de ensaio permitir uma rápida estabilização das 

temperaturas no interior do provete (cerca de 1 hora), o ensaio apenas se inicia depois de se 

retirar a cofragem do provete, o que implica que se aguarde que o betão apresente uma 

determinada consistência, perdendo-se deste modo importantes informações sobre a 

evolução do coeficiente de dilatação térmicas nas primeiras idades. 

Correntemente, o método mais utilizado para medição do coeficiente de dilatação térmica 

designa-se por AASHTO-T336 (2011) por ter sido desenvolvido pela American 

Association of State Highway and Transportation Officials. Este é um método de medição 

que se baseia na versão TP60-00 igualmente desenvolvida pela AASHTO (AASHTO-

TP60-00, 2007). Este método consiste em colocar um provete cilíndrico de betão (já 

endurecido e descofrado) numa estrutura metálica que é posteriormente colocada no 

interior de um banho de água com controlo térmico, conforme se ilustra na Figura 2.9.  
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Figura 2.9 - a) Provete de betão colocado numa estrutura metálica instrumentada com um LVDT; b) 

Unidade de medição do coeficiente de dilatação térmica 

A estrutura metálica inclui um suporte para colocação de um LVDT que é colocado em 

contacto com a superfície superior do provete de betão medindo assim a variação de 

comprimento do provete que é causada pela variação da temperatura do banho termostático 

onde o sistema estrutura/provete fica submerso. A temperatura da água é controlada por 

um equipamento capaz de a fazer variar entre os 10 e 50 ° C. O ensaio decorre até que a 

diferença entre medições sucessivas do coeficiente de dilatação térmica seja menor do que           .  

Ainda assim, este é um método de ensaio que apresenta algumas limitações importantes 

pois requer que o betão se encontre no estado endurecido (perdendo-se assim toda a 

informação da evolução do coeficiente de dilatação térmica nas primeiras idades), e 

também porque devido ao facto do LVDT se encontrar colocado na estrutura metálica que 

fica igualmente submersa, é necessário que para a obtenção da extensão real do betão, se 

efetue a compensação da extensão sofrida pela estrutura. 

2.4. Monitorização do betão in-situ 

A validação dos modelos termo-mecânicos só é possível através da monitorização in-situ 

das estruturas, e por esse motivo o desenvolvimento de sistemas de monitorização 

estrutural tem sido objeto de estudo por parte de uma grande variedade de autores, grupos e 

indústrias (Aktan et al., 1998, Measures, 2001, Inaudi, 2002). Em relação à monitorização 

das temperaturas, não subsistem grandes dúvidas por parte da comunidade científica que 

reconhece grande apetência nos instrumentos que correntemente se utilizam para efetuar a 

medição de temperaturas em estruturas de betão, tais como os sensores termopares 

(geralmente do tipo K) e os detetores resistivos (por exemplo os PT100) pois desde há 

muito tempo que são reportados casos de sucesso no âmbito das suas utilizações (Anson 

and Rowlinson, 1988, Heimdal and Kompen, 2001, Morabito, 2001b).  
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Em relação ao domínio mecânico, a situação é bastante mais complexa porque aquilo que 

seria desejável medir desde as primeiras idades é a tensão instalada na estrutura. No 

entanto, a medição da tensão no betão é algo extremamente complexo por se tratar de um 

material visco-elástico. Apesar de existirem equipamentos comercializados com a 

finalidade de medição de tensões no betão – os stressmeters, o seu custo é elevado e 

existem bastantes dificuldades na medição de tensões durante as primeiras idades, 

principalmente devido à constante variação de rigidez do betão que não é acompanhada 

pelo elemento sensor do stressmeter, resultando em medições erróneas (Kawaguchi and 

Nakane, 1996). 

Por estes motivos, a monitorização das estruturas de betão é na maioria das vezes feita 

através da instalação de extensómetros embebidos. De seguida realiza-se uma descrição 

breve de alguns tipos de extensómetros mais correntes para embebimento no betão. 

2.4.1. Extensómetros de fibra ótica 

Com o avanço tecnológico e particularmente com o reconhecimento das vantagens 

associadas às redes de fibra ótica (grande velocidade de transmissão de dados, robustez, 

resistência, etc.), os sensores de fibra ótica têm registado um aumento significativo da sua 

disseminação e utilização (Tennyson et al., 2000, Ansari, 2005). Para o sucesso da 

instrumentação baseada em fibra ótica muito tem contribuído um conjunto de vantagens 

que a destacam quando confrontada com as tecnologias convencionais (Graver et al., 

2004): insensibilidade a campos eletromagnéticos, imunidade à corrosão, estabilidade ao 

longo do tempo, etc. (Measures, 2001, Tennyson, 2001). 

O funcionamento dos extensómetros de fibra ótica baseia-se nas alterações das 

propriedades da luz, nomeadamente as variações de fase, intensidade, comprimento de 

onda e polarização, quando sujeitas a deformações externas, provocadas por uma alteração 

física ou ambiental. Os sensores de fibra ótica permitem recorrer à medição de 

propriedades da luz transportada no interior da fibra ótica para medição indireta de 

grandezas externas (temperatura e deformação). As principais tecnologias dos sensores 

com aplicação na monitorização de estruturas, são as redes de Bragg, as configurações 

interferométricas de Fabry-Perot, Michelson e Mach-Zender, bem como as tecnologias 

baseadas na dispersão de Brillouin e de Raman. Contudo, os  sensores de Bragg e os 

sensores interferométricos são os mais utilizados na medição de temperaturas e 

deformações em estruturas de engenharia civil (Félix, 2004), sendo que os sensores de 

Bragg são aqueles que maior sucesso tem alcançado (Figueiras et al., 2012).  
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Existem trabalhos reportados sobre a utilização de sensores de fibra ótica na monitorização 

da retração e da temperatura nas muito primeiras idades do betão de alto desempenho 

(Wong et al., 2007), e na monitorização da retração autogénea de pastas de cimento nas 

idades jovens (Slowik et al., 2004), ambas as utilizações baseadas na tecnologia de Bragg. 

Em obra, existem alguns trabalhos que reportam a utilização da tecnologia Surveillance 

d’Ouvrages par Fibres Optiques (SOFO) nas seguintes aplicações: (i) monitorização de 

temperaturas e deformações de uma zona betonada em cima de betão endurecido (Glisic 

and Inaudi, 2006) e (ii) medição de temperaturas e deformações nas primeiras idades do 

betão em estruturas mistas aço-betão (Glisic and Inaudi, 2001). 

Apesar da demonstrada habilidade dos sensores de fibra ótica para monitorização de 

estruturas de engenharia civil, e em particular no domínio das primeiras idades do betão, o 

elevado custo do equipamento de medição e a falta de experiência no manuseamento desta 

tecnologia colocam de parte a sua utilização no âmbito desta dissertação. 

2.4.2. Extensómetros elétricos embebidos em material cerâmico 

O funcionamento destes extensómetros baseia-se no facto da resistência de um condutor 

ser alterada devido a uma deformação que lhe é imposta. Quando o condutor é sujeito a 

uma deformação longitudinal, o comprimento l, a secção transversal A e a resistividade   

variam, ocorrendo também uma variação da resistência R. A relação entre esta variação e a 

extensão ε aplicada ao sensor, é o fator de ganho do extensómetro (gage factor). Neste 

sentido, a extensão aplicada ao sensor varia a sua resistência de forma proporcional ao 

gage factor (GF), conforme indicado na expressão (2.7)                                                                                                                                                     (2.7) 

Uma vez que as variações de resistência causadas pelas extensões são muito pequenas, é 

necessário dispor de um sistema capaz de as detetar. Estes sistemas são basicamente 

constituídos por uma ponte de medida que integra o extensómetro e um sistema de 

ampliação, visualização e registo do sinal da saída (Ferreira, 2009). O circuito de Ponte de 

Wheatstone é a configuração mais amplamente utilizada para converter a medição das 

variações de resistência no valor das deformações. Este circuito é essencialmente 

constituído por quatro resistências   ,   ,    e    dispostas segundo os lados de um 

paralelogramo, e alimentadas por uma tensão     entre os pontos A e C, conforme se 

representa na Figura 2.10. Cada uma das quatro resistências pode ser um extensómetro 

elétrico. A resposta da ponte é a  diferença de potencial entre os pontos  B e D. 
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Figura 2.10 - Circuito de Ponte de Wheatstone utilizado em extensometria elétrica (Webster, 1999) 

Contudo, a deformação obtida corresponde à deformação causada pela deformação 

imposta, e pela variação de temperatura. Por esse motivo, os fabricantes destes 

instrumentos têm procurado minimizar a sensibilidade do extensómetro à temperatura a 

partir do próprio dimensionamento e da escolha de materiais específicos, de acordo a 

utilização pretendida. É certo que existem extensómetros autocompensados que permitem 

eliminar, tanto quanto possível, e numa dada gama de temperaturas, os efeitos da 

temperatura no extensómetro, efetuando exclusivamente a medição das extensões não 

térmicas do betão. Esta autocompensação é conseguida a partir da manipulação das 

características metalúrgicas das ligas constituintes do extensómetro, de forma a que 

apresentem uma variação muito reduzida de resistência sob o efeito da variação da 

temperatura, quando utilizado sobre um material com um coeficiente de dilatação térmica 

semelhante ao da liga (Ferreira, 2009). Contudo, este procedimento exige que cada 

extensómetro seja fabricado de acordo com um determinado pressuposto de CDT, e nesse 

caso, apenas pode ser utilizado em materiais com o mesmo CDT. 

Por serem económicos e capazes de autocompensar os efeitos da temperatura, estes 

extensómetros são utilizados na monitorização de estruturas de betão porque se tornam 

muito práticos para aplicações onde o objetivo seja a determinação de deformações 

mecânicas a longo prazo. Na Figura 2.11 representa-se um modelo de um extensómetro 

elétrico embebido em material cerâmico que protege o sensor contra a corrosão e contra a 

humidade. 

 
Figura 2.11 - Extensómetro elétrico da marca Vishay embebido em material cerâmico 
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Os extensómetros elétricos de embeber no betão podem não ser os mais adequados  para a 

monitorização do comportamento do betão desde as primeiras idades (Faria et al., 2006),  

pois a frequente existência em obra de equipamentos elétricos na vizinhança dos 

extensómetros causa picos de corrente que interferem com as leituras, e para além disso, 

pelo facto de serem auto-compensados para um determinado valor de coeficiente de 

dilatação térmica não são capazes de acompanhar a evolução do CDT nas primeiras idades, 

devolvendo assim resultados erróneos. Pelas razões enunciadas, e tendo em mente os 

objetivos desta dissertação, coloca-se de parte a possibilidade de utilizar estes sensores no 

âmbito dos trabalhos laboratoriais. 

2.4.3.Extensómetro elétrico do tipo Carlson 

Outra variante dos extensómetros elétricos são os extensómetros do tipo Carlson com 

representação esquemática na Figura 2.12. Estes extensómetros são comercializados desde 

1931, e têm sido sobretudo utilizados na monitorização da extensão do betão, embora nas 

últimas décadas não seja tão frequente a sua utilização devido ao seu elevado custo face a 

outros tipos de equipamentos que produzem o mesmo efeito. Originalmente, estes 

extensómetros foram construídos para medir a extensão do betão, contudo, e graças à 

evolução da tecnologia, estes foram adaptados para serem capazes de efetuarem outros 

tipos de medições, como sejam a pressão, deslocamento e a temperatura (Instruments, 

2011), tornando-se assim sensores extremamente completos.  

 

 Figura 2.12 - Extensómetro elétrico do tipo Carlson (Moura, 2005) 

Os extensómetros do tipo Carlson possuem no seu interior uma estrutura de aço que 

suporta quarto isoladores de porcelana entre os quais se encontram dispostos dois 

enrolamentos de fios de aço e duas resistência elétricas. O princípio de funcionamento 

destes extensómetros baseia-se na alteração da resistência elétrica em resposta a uma 

deformação aplicada ao sensor. Quando a variação de comprimento do sensor é solicitada 

pelo betão circundante, uma das bobinas de aço aumenta de comprimento e a resistência 
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elétrica, enquanto que a outra diminui o comprimento e a resistência elétrica. A razão de 

resistência entre os fios é utilizada para determinar a extensão do sensor.  

Os extensómetros do tipo Carlson não requerem a compensação da extensão por efeito da 

temperatura sobre o sensor, pois ele efetua separadamente a medição rigorosa de cada um 

desses aspetos (Fialho, 1969), embora seja uma compensação efetuada com algumas 

limitações conforme se indicou na secção 2.4.2. 

Estes extensómetros têm sido amplamente utilizados em barragens de betão, onde se tem 

comprovado o seu desempenho, robustez e longevidade. No entanto, têm como principal 

desvantagem o seu elevado custo, o que condiciona a sua utilização no âmbito desta 

dissertação. 

2.4.4. Extensómetros de corda vibrante 

Os extensómetros de corda vibrante são instrumentos que permitem determinar a 

deformação a que ficam sujeitos a partir da variação da frequência de uma corda vibrante 

instalada no seu interior, conforme se representa na Figura 2.13. Esta corda é de aço e 

encontra-se fixa nas duas extremidades do corpo, e por isso sujeita a uma elevada tensão de 

tração. 

 

Figura 2.13 - Esquema de funcionamento de um extensómetro de corda vibrante(Félix, 2004) 

As deformações experimentadas pelo betão causam movimentos relativos entre as 

extremidades do sensor alterando a tensão instalada na corda (Silva, 2001), e 

consequentemente a sua frequência de vibração. Uma bobina eletromagnética encontra-se 

montada junto ao corpo do instrumento, e quando esta é percorrida por uma corrente 

elétrica cria um campo eletromagnético na vizinhança que excita a corda, que passa a 

vibrar com uma frequência que depende da tensão a que está sujeita. A oscilação da corda, 

por sua vez, induz uma corrente alternada na bobina, que resulta num sinal em frequência 

que é registado pelo sistema de aquisição. 



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

24 
 

A variação de deformação no elemento onde o extensómetro se encontra embebido é 

calculada através da aplicação de fatores de calibração à diferença dos quadrados das 

frequências (     registadas entre o instante t, e o instante 0 que corresponde à frequência 

de vibração da corda quando se inicia a monitorização, conforme se indica na expressão 

(2.8)                                                                                                                                          
em que    - frequência de vibração associada ao instante em que se inicia a monitorização    - frequência de vibração associada ao instante t  

GF – Fator de correção do sensor dado pelo fabricante  

Os extensómetros de corda vibrante possuem no seu interior um sensor resistivo de 

temperatura (identificado na Figura 2.14), para medição da temperatura em simultâneo 

com a medição de extensões. Uma vez que ocorrem alterações relevantes de temperatura 

no betão, particularmente durante o processo de cura, é necessário ter-se em consideração 

que essas variações térmicas afetam o sensor e a corda vibrante, obrigando portanto a 

potenciais compensações do sinal para obter as verdadeiras deformações. 

 

Figura 2.14 - Esquema típico de um sensor de corda vibrante(Hayes, 2002) 

O efeito da variação da temperatura sobre a resposta do sensor é complexo na medida em 

que ocorrem 2 efeitos cumulativos, que se descrevem de seguida de forma independente 

como Efeito 1 e Efeito 2. 

Para compreensão do Efeito 1, considere-se o exemplo representado na Figura 2.15: um 

sensor de corda vibrante livre de qualquer restrição externa (i.e. não embebido em nenhum 

material) fica sujeito a um aumento de temperatura    que induz a dilatação do corpo do 

sensor. Consequentemente, esta dilatação provoca o aumento do comprimento da corda 

(variação total de   ) que se encontra ancorada nas extremidades do sensor. Este aumento 

do comprimento da corda repercute-se na sua frequência de vibração, logo na extensão 

medida. Esta é uma extensão real, mas que é fruto da expansão térmica do corpo do sensor. 
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Quando o sensor está embebido no betão endurecido, este efeito é normalmente 

irrelevante, dada a grande rigidez do betão relativamente ao sensor. Assim, toda a 

deformação do sensor é comandada pela deformação térmica do betão, sendo a variação de 

distância entre extremidades do sensor completamente alheia à dilatação térmica que o 

corpo do sensor teria caso estivesse livre de se deformar. Pelas razões enunciadas, não é 

normal haver nenhuma referência dos fabricantes de sensores de corda vibrante a 

potenciais necessidades de compensação a este Efeito 1. Há no entanto que ter em conta 

que, durante as primeiras idades, a rigidez do betão poderá não ser suficientemente elevada 

para evitar que o Efeito 1 cause perturbações nas medições das deformações reais do betão. 

 

Figura 2.15 - Efeito da variação da temperatura sobre o corpo do sensor 

Em paralelo, a mesma variação de temperatura (    induz também alterações à vibração 

da corda (Efeito 2), e isto acontece mesmo que não haja qualquer movimentação das 

extremidades da corda. Imagine-se um segundo exemplo representado na Figura 2.16: uma 

corda vibrante sujeita a um campo de temperatura de 20  apresenta uma frequência de 

vibração igual a   , mas quando se altera a temperatura para 30 , a frequência de vibração 

passa para   .  

 

Figura 2.16 - Efeito da variação da temperatura sobre a corda vibrante 

Sabendo que a frequência de vibração de uma corda vibrante depende da tensão a que está 

sujeita (Kinsler et al., 1982), conforme se indica na expressão (2.9), e que a tensão   é 

igual ao esforço axial instalado na corda, e sabendo que a variação do comprimento da 

corda é função das expressões (2.10) e (2.11) é possível inferir que a frequência de 

vibração depende do seu coeficiente de dilatação térmica, da variação da temperatura a que 

fica sujeita, e da sua rigidez. 
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                                                                                                                                     (2.9) 

em que 

T - tensão instalada na corda 

m - massa da corda por unidade de comprimento 

L - comprimento da corda 

                                                                                                                                  (2.10) 

                                                                                                                           (2.11) 

em que 

L - comprimento da corda    - variação de comprimento     - variação de esforço axial instalado na corda    - variação da temperatura   - coeficiente de dilatação térmica da corda    - rigidez axial da corda 

Igualando as expressões (2.10) e (2.11), é possível determinar-se a variação da tensão da 

corda vibrante, conforme se indica na expressão (2.12). Este facto denota que de facto a 

tensão instalada na corda é diretamente proporcional à variação da temperatura a que a 

corda é sujeita. 

                                               
                                                         (2.12) 

Desta forma, é necessário efetuar-se a compensação destes efeitos sobre a corda vibrante, 

de maneira a que a sua frequência de vibração traduza a deformação do meio, e não os 

efeitos térmicos sobre a força instalada. Para compensação deste Efeito 2, os fabricantes 

dos sensores apresentam um fator de correção da temperatura (FCT) que permite que se 

efetue a compensação do efeito da temperatura sobre a frequência de vibração da corda, 

conforme se indica na expressão (2.13).                                                                                                                             
em que        – Variação de temperatura registada no sensor de corda vibrante 

FCT – Fator de correção da temperatura do sensor de corda vibrante (dado pelo fabricante) 
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Uma das principais vantagens destes sensores face aos extensómetros de resistência 

elétrica é que não são afetados por perturbações elétricas provenientes de outros 

equipamentos. E para além disso, estes extensómetros não perdem o sinal de referência, 

isto é, podem ser desligados do sistema de aquisição e voltar a ser ligados sem que este 

procedimento interfira nas leituras uma vez que não são afetados pelas variações induzidas 

na montagem/desmontagem do sistema. 

Estes extensómetros têm uma longa história de utilização sendo que a experiência 

acumulada na monitorização de estruturas de betão demonstrou a sua elevada eficácia, 

durabilidade e fiabilidade (Heimdal and Kompen, 2001, Morabito, 2001a, O'Moore et al., 

2004, Anson and Rowlinson, 1988, Tyler, 1968). 

Este tipo de sensores apresentam uma grande estabilidade do sinal medido e respetiva 

transmissão através de cabos muito longos e para além disso apresentam um preço muito 

competitivo (Silveira et al., 1991). Para além disso, todos os seus elementos são de aço 

com tratamento anticorrosivo e totalmente à prova de água, de acordo com a ficha técnica 

dos sensores de corda vibrante da marca Geokon, por exemplo.  

Desta forma, e com base em experiências bem sucedidas reportadas na literatura (Bártolo 

et al., 2012, Faria et al., 2006), decidiu-se investir na utilização de extensómetros de corda 

vibrante para a realização das monitorizações de extensões no contexto desta dissertação.  
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3. CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL DE SENSORES DE 

CORDA VIBRANTE 

3.1. Enquadramento e objetivo 

A revisão bibliográfica efetuada no âmbito do capítulo 2.4, confirmou a robustez e 

longevidade dos sensores de corda vibrante em coerência com experiências anteriores de 

trabalhos experimentais no LEST/UM (Costa, 2011, de Sousa, 2011). Por essa razão, foi 

selecionado este tipo de sensores para a monitorização de extensões por embebimento em 

provetes de betão. Apesar da grande disseminação dos sensores de corda vibrante na 

bibliografia, não foi encontrado qualquer trabalho que reportasse de forma exaustiva a sua 

caracterização térmica e mecânica, embora em Ferreira (2009) se tenha procurado avaliar o 

efeito da temperatura em dois extensómetros de corda vibrante com encapsulamentos 

distintos. Tendo em conta os objetivos desta dissertação que passam pela utilização dos 

sensores desde idades muito jovens (particularmente na vizinhança dos instantes da presa), 

é importante o conhecimento da dilatação livre do sensor, e da sua rigidez relativamente ao 

betão que o circunda (importante para a determinação do instante de solidarização do 

sensor ao betão), realizaram-se no âmbito desta dissertação duas campanhas experimentais 

que permitem caracterizar os sensores de corda vibrante sob o ponto de vista térmico (ao 

nível do coeficiente de dilatação térmica) e mecânico (ao nível da rigidez do corpo do 

sensor). Através da obtenção destes parâmetros é possível efetuar-se uma definição mais 

rigorosa do instante de solidarização ao betão que é uma das problemáticas inerentes a este 

tipo de extensómetros. 

As campanhas experimentais realizadas neste capítulo incidiram sobre 13 sensores de 

corda vibrante da marca Gage Technique (GT), modelo TES/5.5/T, que possuem 

encapsulamento metálico (Figura 3.1a) e 2 sensores da marca Geokon (Gk) da série 4200 

(Figura 3.1b). Em relação ao material de encapsulamento dos sensores da marca Geokon, 

não estão disponíveis informações técnicas específicas sobre o mesmo, havendo apenas 

uma indicação genérica na folha técnica destes sensores especificando o uso de aço 

inoxidável para o encapsulamento do sensor Gk1 (Geokon, 2013). No que diz respeito ao 

sensor Gk2, não existe qualquer folha técnica disponível, nem informação sobre o material 

do encapsulamento. Por inspeção visual foi possível inferir que o material do Gk2 aparenta 

ser metálico.  
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Figura 3.1 - a) Sensor da marca Gage Technique modelo TES/5.5/T; b) Sensor da marca Geokon 

série 4200 

Para efetuar a caracterização térmica e mecânica dos sensores, definiram-se dois ensaios: 

no ensaio 1 efetua-se uma análise da resposta à temperatura dos diversos sensores; no 

ensaio 2 analisa-se a resposta dos sensores a carregamentos sucessivamente crescentes, 

com avaliação da proporcionalidade e da rigidez correspondente. 

3.2. Descrição do procedimento experimental e respetivos resultados 

3.2.1. Configuração e procedimento experimental 

A aquisição automática de dados foi realizada com recurso a um equipamento DataTaker 

DT80G disponível no LEST. Este sistema de aquisição é capaz de fazer leituras a 

frequência máxima de 1Hz, com resolução de 18 bit e um total de 25 canais de medição (já 

com módulo de expansão CEM20). Na Figura 3.2a) representa-se o módulo de expensão 

ligado ao DT80G que por sua vez se encontra conectado ao computador. Através destes 

três componentes é possível efetuar-se a recolha e tratamento dos dados do ensaio. 

Ambas as campanhas de caracterização dos sensores decorreram no interior da câmara 

climática de 750 litros com capacidade para controlo de temperatura e humidade 

(Memmert HPP 108/749) que se encontra representada na Figura 3.2b). 

 

Figura 3.2 - a) Representação dos equipamentos utilizados na recolha e tratamento dos 

dados; b) Representação da câmara climática 

 

L = 140mm L = 153 mm 

 = 19 mm   = 40 mm 
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- Descrição da configuração do ensaio 1 

Neste ensaio suspenderam-se os 15 sensores no interior da câmara climática (ver Figura 

3.3) e efetuou-se a programação da câmara climática de maneira a reproduzir a história de 

temperatura indicada na Figura 3.4. 

 

Figura 3.3 - Colocação dos sensores em suspensão 

 

Figura 3.4 - Evolução da temperatura na câmara climática 

Através da configuração preconizada garante-se que os sensores não ficam sujeitos a 

qualquer restrição mecânica e que portanto, se deformam exclusivamente por influência da 

temperatura. Neste sentido, os resultados obtidos no âmbito da monitorização dos sensores 

podem ser utilizados para o cálculo do coeficiente de dilatação térmica aparente do corpo 

dos sensores uma vez que de acordo com a equação (3.1), o cálculo do coeficiente de 

dilatação térmica deve apenas considerar as extensões ocorridas por efeitos térmicos.                                                                                                                                          (3.1) 

Onde:    – Coeficiente de dilatação térmica aparente do sensor              – Variação da extensão da corda vibrante por origem térmica (        – Variação da temperatura      
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- Descrição da configuração do ensaio 2 

A realização do ensaio número 2 visou a avaliação da rigidez de sensores de corda vibrante 

sob temperatura constante. Os sensores foram sujeitos a carregamento axial 

sucessivamente crescente, com registo da resposta em diagrama força/extensão. A rigidez 

do sensor pode ser obtida através da tangente à resposta no referido diagrama 

força/extensão. Para efetuar este ensaio houve necessidade de desenvolver uma 

configuração de ensaio que permitisse a aplicação de cargas axiais aos sensores. O 

esquema genérico do ensaio e respetivos componentes encontra-se representado na Figura 

3.5. 

a) b)  

Figura 3.5 - a) Esquema do acessório desenvolvido para suspensão dos sensores e configuração dos 

pesos; b) Esquema da colocação de um sensor no acessório com aplicação de um peso 

Desenvolveu-se um acessório que permite que se efetue a suspensão do sensor, mantendo-

o na posição vertical, suspenso por um dos seus discos de extremidade, ficando a outra 

extremidade livre para a aplicação da carga que é feita através da colocação de pesos, 

conforme se representa na Figura 3.5 b) e se visualiza na Figura 3.6. 

Na realização deste segundo ensaio considerou-se a aplicação de quatro níveis de carga 

suspensa, materializadas com peças metálicas previamente pesadas e cuja configuração se 

encontra representada na Figura 3.5 a), perfazendo os seguintes níveis de carga: 250, 755, 

1255 e 1760 gramas. No decorrer do ensaio registaram-se as extensões estabilizadas após 

ser atingido cada um dos níveis.  

O ensaio iniciou com a colocação de 250 gramas na extremidade livre do sensor, e foi-se 

acrescentando peso até se perfazer 1760 gramas, terminando-se nessa altura o ensaio. O 

ensaio decorreu no interior da câmara climática à temperatura de 20°C. 

 

Peso colocado  na 

extremidade 

inferior do sensor 



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

33 
 

      

Figura 3.6 - Representação da configuração experimental desenvolvida para a concretização do 

ensaio 2 

3.2.2. Apresentação e análise dos resultados do ensaio 1 

Na Figura 3.7 representa-se a evolução da temperatura obtida através da monitorização dos 

sensores de corda vibrante, exceto do sensor GT11 pois este sensor teve um problema de 

aquisição durante o ensaio impedindo a obtenção de resultados. No entanto, num ensaio 

posterior análogo validou-se o desempenho deste sensor que foi bastante idêntico ao 

desempenho de outros sensores.  

Na Figura 3.7 também se indica o historial de temperatura programado na câmara 

climática. A monitorização da temperatura no interior da câmara não se realizou uma vez 

que esta já demonstrou boa capacidade de desempenho em outras utilizações, pelo que se 

imagina que a temperatura ocorrida tenha sido muito próxima da temperatura imposta. 

 

Figura 3.7 - Monitorização das temperaturas nos diversos sensores de corda vibrante 

Através dos resultados indicados na Figura 3.7 é possível constatar-se que todos os 

sensores acompanham de forma muito clara as temperaturas programadas, pelo que se 

admite que os sensores apresentam uma resposta bastante satisfatória quanto à 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
⁰C) 

Tempo (horas) 

Gk1 

Gk2 

GT0 

GT1 

GT2 

GT3 

GT4 

GT5 

GT6 

GT7 

GT8 

GT9 

GT10 

GT12 

Temperatura da 
câmara 



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

34 
 

sensibilidade térmica, sendo que as pequenas diferenças observadas nas temperaturas 

podem estar relacionadas com dois aspetos: (i) a sensibilidade térmica do sensor; (ii) o 

facto dos sensores estarem colocados em zonas da câmara com diferentes intensidade de 

ventilação. Na Figura 3.8 procura-se ilustrar isto mesmo, através da indicação das 

temperaturas registadas pelos vários sensores no instante  de tempo 6,5 horas, pois é 

possível  observar-se que existem algumas pequenas diferenças de temperatura entre os 

vários sensores. 

 

Figura 3.8 - Monitorização das temperaturas no instante de tempo t=6,5 horas 

Para o cálculo do coeficiente de dilatação térmica aparente do sensor, recorreu-se à 

determinação das extensões sofridas pelos sensores. De acordo com o que se indicou no 

capítulo 2.4.4, as extensões são obtidas através da aplicação da expressão (2.8) na 

expressão (2.13) resultando na equação (3.2)                                                                                                                         (3.2) 

em que:    – Frequência de vibração associada ao instante em que se inicia a monitorização   – Frequência de vibração no instante i 

GF  – Fator de correção do sensor dado pelo fabricante (           para sensores GT;            para sensores Gk)        – Variação de temperatura registada no sensor de corda vibrante 

FCT – Fator de correção da temperatura do sensor de corda vibrante (11       para 

sensores Gage Technique e 17,3      para sensores Geokon) 

Aplicando a equação (3.2) aos dados obtidos através da monitorização das frequências de 

vibração dos sensores, obtêm-se as extensões indicadas na Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Monitorização da extensão dos vários sensores 

Com isto, é possível proceder-se ao cálculo do coeficiente de dilatação térmica do corpo do 

sensor. Os cálculos do coeficiente foram efetuados para períodos em que se pode 

considerou que a temperatura e a extensão dos sensores se encontravam estabilizadas 

(dentro de       e        respetivamente, durante mais de 10 minutos), sendo que  os 

resultados obtidos se  encontram representados na Figura 3.10. Os dados de base que 

deram origem a este gráfico encontram-se expostos na Tabela 8.1 em anexo. 

 

Figura 3.10 - Coeficiente de dilatação térmica do corpo dos sensores obtido para diversos intervalos 

de temperatura 

Através da observação da figura anterior é possível verificar-se que o coeficiente de 

dilatação térmica do corpo do sensor obtido para os vários patamares de temperatura 

selecionados, apresenta uma variação muito pequena sobretudo no caso dos sensores da 

Gage Technique, conforme se constata na Tabela 3.1. Neste sensores verifica-se uma 

diferença máxima de 0,711   /°C (no sensor GT2) entre o maior e o menor valores obtidos 

para o CDT. Em relação aos sensores da Geokon verifica-se uma maior variação nos 
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resultados, observando-se no sensor Gk2 uma diferença de máxima de 1,77   /°C entre os 

valores correspondentes aos patamares de 20-30°C e de 30-40°C. 

Na Tabela 3.1 representam-se as diferenças existentes entre o maior e o menor CDT 

calculado para os diversos patamares de temperatura indicados na Figura 3.10. Ainda nesta 

tabela representam-se os valores médios do CDT que serão tomados como valores de 

referência do CDT dos corpos dos sensores. Estes valores foram obtidos através da 

consideração dos resultados que deram origem à construção da Figura 3.10 e que se 

encontram indicados na Tabela 8.2 em anexo. 

Tabela 3.1 - Coeficiente de dilatação térmica dos diversos sensores: valores médios e diferenças 

máximas dos resultados obtidos para os diferentes patamares 

Sensor 
CDT με/°C  

Média Diferença máxima 

Gk1 13,733 1,595 

Gk2 9,920 1,770 

GT0 6,640 0,111 

GT1 6,595 0,372 

GT2 6,446 0,711 

GT3 6,482 0,406 

GT4 6,409 0,517 

GT5 6,154 0,461 

GT6 6,387 0,452 

GT7 6,310 0,371 

GT8 6,516 0,420 

GT9 6,453 0,486 

GT10 6,205 0,428 

GT12 6,348 0,312 

3.2.3. Apresentação e análise dos resultados do ensaio 2 

Conforme se indicou anteriormente, durante a aplicação dos diferentes níveis de carga aos 

sensores de corda vibrante, efetuou-se a monitorização das frequências de vibração dos 

mesmos, com o objetivo de estimar a rigidez de cada um deles.  

Como exemplo de cálculo efetuado para a determinação da rigidez aparente do sensor, 

considera-se o sensor GT10. Para efetuar o cálculo consideraram-se os declives (EA) dos 3 

segmentos indicados na Figura 3.11, conforme se apresenta na Tabela 3.2, uma vez que a 

rigidez axial equivalente do sensor, pode ser inferida diretamente através da equação (3.3)                                                                                                                                                     (3.3) 

em que 
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    Variação de peso aplicado (GN)     Variação da extensão registada entre pesos consecutivos 

Tabela 3.2 - Cálculo da rigidez do sensor GT10 

F (g) ε tração  ΔF (g) ΔF (GN) Δε 
 250 -6,203E-07 EA  (GN) 

755 -3,094E-06 505 4,954E-09 2,473E-06 0,00200 

1255 -5,765E-06 500 4,905E-09 2,671E-06 0,00184 

1760 -8,564E-06 505 4,954E-09 2,799E-06 0,00177 

    
MÉDIA 0,00187 

 

Através da análise da tabela anterior é possível verificar-se que para o mesmo nível de 

carregamento (505 gr) se obtêm variações de extensões (  ) ligeiramente distintas com um 

desvio percentual de 11,64% (obtido entre 2,473    e 2,799    ).  
Contudo, a rigidez aparente do sensor que é proporcional a esta variação de extensões (de 

acordo com a equação (3.3)), é semelhante para todos os níveis de carregamento. Este 

facto é suportado pela observação da tangente da reta que expressa a variação da extensão 

em função do nível de carga aplicado representada na Figura 3.11, onde se pode constatar 

que o declive da reta é praticamente o mesmo para os diferentes níveis de carga impostos. 

 

Figura 3.11 - Evolução da extensão do sensor GT10 em função dos vários níveis de carga aplicados 

 

Para além disso, quando se efetua o cálculo da rigidez utilizando a tangente da reta que 

define o primeiro e o último patamar de carga, assinalados a amarelo na Figura 3.11 

(Tabela 3.3), é possível constatar-se que o valor obtido é igual ao valor médio obtido para 

os 3 níveis de carregamento (indicado na Tabela 3.2), pelo que se considera que a 

utilização das médias para definição do EA é aceitável. 
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Tabela 3.3 - Cálculo da rigidez do sensor GT10 entre o primeiro e o último patamar de carga 

F (g) ε tração  ΔF (g) ΔF (GN) Δε 
 250 -6,203E-07 EA  (GN) 

1760 -8,564E-06 1510 4,905E-09 1,472E-08 0,00186 
 

A ligeira dispersão nas variações de extensões acima reportadas para os vários patamares 

de carga estará parcialmente relacionada com o facto de serem mobilizados níveis de 

extensão muito baixos  (fruto das cargas impostas serem muito baixas), o que associado à  

precisão de ±1   do sensor (conforme anunciado pelo fabricante), reforça a plausibilidade 

das diferenças de extensão obtidas. De facto, seria conveniente considerar-se a imposição 

de níveis de carga mais elevados de maneira a que se lidasse com uma gama de extensões 

superiores  
A situação apresentada reproduziu-se também em todos os outros sensores da marca Gage 

Technique, pelo que se omite a apresentação das conclusões idênticas nesta dissertação. 

Os ensaios realizados com os sensores da marca Geokon não permitiram a obtenção de 

resultados conclusivos dada a instabilidade dos valores de frequência de ressonância 

obtidos, mesmo em situações de carregamento constante. Por outro lado, nas tentativas 

efetuadas foi frequente a observação de comportamentos não lineares entre a aplicação de 

carga e a deformação observada. Presume-se que tenha ocorrido algum problema 

experimental ao nível das ligações do sensor ao sistema de aquisição, ou na aplicação de 

carga às zonas de extremidade do sensor (bastante menores do que as extremidades dos 

sensores GT). Pelas razões mencionadas, não são representados os resultados obtidos com 

estes sensores. 

Por outro lado, nos ensaios realizados sobre os sensores da Gage Technique verificou-se 

que as extensões estabilizavam pouco tempo depois da carga ser imposta, conforme se 

pode observar  na Figura 3.12 relativa ao sensor GT0. 

 

Figura 3.12 - Evolução da extensão no sensor GT0 
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Para se despistar a possibilidade de se ter cometido algum erro na execução dos primeiros 

ensaios, que tivesse implicado a obtenção de variações de extensões distintas para níveis de 

carregamentos iguais nos sensores GT, bem como a possibilidade de repetição do 

procedimento experimental, repetiu-se a campanha experimental. Contudo, esta nova 

campanha apenas incidiu sobre 4 dos 13 sensores da marca Gage Technique contemplados 

no âmbito do primeiro ensaio, uma vez que à data da realização do ensaio, os outros 

sensores já tinham sido empregues no âmbito de outros trabalhos experimentais. Os 

resultados  da rigidez aparente dos vários sensores obtidos com base nos dados do primeiro 

e do segundo ensaio encontram-se expostos na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Valores da rigidez dos sensores obtidos no 1º e no 2º ensaio realizados no âmbito da 

campanha de caracterização mecânica 

 

EA  (GN) 

Sensor 1º Ensaio 2º Ensaio 

GT0 0,0014 0,0017 

GT1 0,0018   

GT2 0,0015   

GT3 0,0019   

GT4 0,0015   

GT5   0,0016 

GT6 0,0017   

GT7 0,0014   

GT8 0,0019   

GT9 0,0018   

GT10 0,0019 0,0017 

GT12 0,0019 0,0021 

MÉDIA 0,00170 0,00177 
 

Através da observação da Tabela 3.4 é possível verificar-se que a rigidez aparente dos 

sensores obtida com base nos resultados do 2ºensaio não coincide com a rigidez obtida no 

1º ensaio, o que indica que a realização do ensaio preconizado nesta campanha em dias 

distintos, não permite a obtenção do mesmo valor de rigidez. Ainda assim, a média dos 

resultados obtidos no 1º e no 2º ensaio é idêntica, e entende-se que a diferença existente 

tem pouco significado (em virtude da ordem de grandeza dos resultados).  

Admite-se que as pequenas folgas detetadas fisicamente entre o corpo do sensor e os discos 

colocados nas suas extremidades, causam deformações que não são possíveis de 

contemplar da mesma maneira quando o ensaio é repetido, condicionando deste modo a 

obtenção de resultados iguais. Por esse motivo, e com o objetivo de efetuar a validação dos 
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resultados obtidos, procurou-se estimar a rigidez real do corpo dos sensores. Para a 

obtenção da rigidez, é necessário conhecer-se a área da secção transversal do corpo, 

informação que não consta nas folhas técnicas que acompanham os sensores. Por esse 

motivo, retirou-se um sensor da marca Gage Technique do interior de um provete outrora 

instrumentado e ensaiado no LEST (ver Figura 3.13) e efetuou-se a medição do diâmetro 

externo e interno do mesmo com recurso a um paquímetro, medindo-se 6,33 e 5,03 mm, 

respetivamente. Pelo facto de não existir qualquer provete outrora instrumentado com 

sensores da marca Geokon no LEST, não se estima a rigidez do corpo destes sensores no 

âmbito desta dissertação (evitando portanto inutilizar os poucos sensores disponíveis). 

 

Figura 3.13 - Sensor de corda vibrante recuperado 

Posto isto, calculou-se a rigidez expectável para o corpo do sensor recuperado (equação 

3.4) admitindo-se que o módulo de elasticidade do aço que o compõe é de 207 GPa 

(Ferreira, 2009).                                                                                               (3.4) 

Através do resultado obtido na equação (3.4) é possível concluir-se que a rigidez estimada 

para os vários sensores da Gage Technique (indicada na Tabela 3.4), é cerca de 30% 

inferior à rigidez expectável, caso se admita que a secção transversal dos outros sensores é 

rigorosamente igual à secção transversal do sensor recuperado. Esta diferença de rigidez 

pode ser reduzida para 23% caso se considere que o módulo de elasticidade do material do 

corpo do sensor seja de 190 GPa (valor também admissível para aços). Estes desvios 

podem estar relacionados com potenciais deformações localizadas nas zonas de ligação 

entre o corpo do sensor e os discos de extremidade, com diminuição aparente da rigidez 

global.  

Apesar de tudo, o sistema experimental desenvolvido permite que se estime a rigidez dos 

sensores de corda vibrante, auxiliando deste modo a interpretação dos resultados do ensaio 

de coeficiente de dilatação térmica. 
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4. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EXPERIMENTAIS COM 

CONTROLO TÉRMICO 

Para concretização dos dois últimos objetivos desta dissertação enunciados no capítulo 1.1 

e que se prendem com o desenvolvimento de procedimentos experimentais que permitam a 

realização de ensaios de coeficiente de dilatação térmica e de fluência com controlo de 

temperatura, foi necessária a implementação de sistemas experimentais capazes de efetuar 

o controlo térmico de provetes de betão. Dado o elevado calor específico da água 

relativamente ao ar, optou-se pela implementação de banhos termostáticos no controlo da 

temperatura sobre os provetes, em detrimento de sistemas baseados no controlo por ar. 

No mercado existem equipamentos capazes de efetuar o controlo da temperatura de banhos 

termostáticos, e pelo facto de se reconhecerem grandes potencialidades neste tipo de 

equipamentos, optou-se por adquirir uma unidade de aquecimento capaz de elevar a 

temperatura do banho termostático (ver desenvolvimentos na secção 4.1). Contudo, a 

ordem de grandeza dos preços dos equipamentos de aquecimento (~1200€+IVA), é 

bastante diferente da ordem de grande de grandeza dos preços dos equipamentos de 

arrefecimento que ronda os 6000€+IVA (preços à data de 2013). Por razões relacionadas 

com gestão de recursos financeiros, não se procedeu à compra de um equipamento de 

arrefecimento, o que conduziu à necessidade de se conceber um sistema capaz de causar o 

arrefecimento do banho termostático.  

Esta conceção passou por um processo iterativo que envolveu três tentativas de 

procedimento experimental até se atingir uma solução adequada aos requisitos de 

desempenho pretendidos. A descrição deste processo é feita na secção 4.2. 

Este capítulo termina com a descrição detalhada da conceção e implementação de um 

molde desenvolvido para permitir o controlo da temperatura de provetes colocados nos 

bastidores de fluência atualmente disponíveis no LEST (secção 4.3), dotando-os de 

capacidade de realização de ensaios de longa duração sob condições de temperatura 

controlada, sem necessidade de alocação de câmara climática. 

4.1. Sistema destinado ao controlo de temperatura acima da 

temperatura ambiente 

Nesta secção apresenta-se a implementação e ensaio do sistema de controlo de temperatura 

aplicado a um banho, que apenas contempla capacidade de aquecimento. Na seleção da 

unidade de aquecimento, o principal requisito de desempenho relacionou-se com a rápida 
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capacidade de elevação de temperatura do banho com volume inicial idealizado de 

aproximadamente 60 litros, logo com capacidade de acomodar pequenos provetes em 

betão. Após pesquisa das soluções disponíveis no mercado em face dos requisitos 

mencionados, selecionou-se a cabeça termostática da marca Grant Optima™, modelo 

TX150, identificada na Figura 4.1 a). A escolha recaiu sobre este equipamento uma vez 

que para além de funcionar como unidade de aquecimento, permite também a pré-

programação de vários patamares sucessivos de temperatura, e para além disso, possui um 

relé programável o que possibilita o controlo de outros equipamentos, nomeadamente 

sistemas de arrefecimento.  

A primeira experiência laboratorial em que se utilizou a cabeça termostática consistiu num 

ensaio realizado sobre um provete cilíndrico de betão com 150 mm de diâmetro e 300 mm 

de altura, mergulhado num recipiente com aproximadamente 50 litros de água (ver Figura 

4.1), tendo como objetivo a verificação da velocidade de aquecimento do sistema. O 

provete utilizado provinha de trabalhos experimentais anteriores no laboratório (ensaio de 

fluência), tendo mais de 1 ano de idade e estando instrumentado internamente com um 

extensómetro de corda vibrante da marca Gage Technique modelo TES/5.5/T. Para evitar 

trocas de água com o banho circundante, o provete foi selado com várias camadas de 

película plástica e fita adesiva (Figura 4.1 a). A par da monitorização da temperatura do 

provete assegurada pelo sensor de corda vibrante, foi também monitorizada a temperatura 

da água com 2 termopares do tipo K (Figura 4.1 b) com precisão de ±2,2⁰C (Félix, 2004, 

Webster, 1999). O ensaio de desempenho do sistema de aquecimento sobre o binómio 

banho/provete decorreu no interior de câmara climática com temperatura constante de 

20ºC, sendo que a temperatura inicial da água era de 20°C e do provete  22ºC. Para 

realização do ensaio, a cabeça termostática foi programada para elevar a temperatura do 

banho até 25ºC, registando-se a cada 10 segundos a temperatura na água e no centro do 

provete através do sistema de aquisição Datataker DT80G. 

 

Figura 4.1 - a) Teste experimental realizado com a cabeça termostática; b) Sensor termopar tipo K 
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Os resultados obtidos através da monitorização podem ser observados na Figura 4.2. Como 

se pode observar, a temperatura da água rapidamente atinge a temperatura objetivo (que 

devido ao desfasamento de 0,7°C entre a temperatura indicada na cabeça termostática e a 

temperatura indicada pelos sensores termopares é de 24,3⁰C), passando dos 20,2⁰C para 

24,3⁰C em cerca de 10 minutos, revelando assim uma grande eficácia por parte da cabeça 

termostática. Por sua vez, o sensor de temperatura localizado no centro do provete apenas 

atingiu a temperatura de equilíbrio final mais tarde, registando 24,7⁰C passados cerca de 

110 minutos do início do ensaio. Recorde-se que há sempre algum desfasamento entre os 

sensores de temperatura, sendo neste caso relevante observar as temperaturas de equilíbrio 

e não propriamente os seus valores absolutos. 

A conclusão final deste ensaio é que a cabeça termostática adquirida tem desempenho 

adequado, com capacidade rápida de aquecimento do banho. Naturalmente o provete 

demora mais algum tempo a aquecer devido às propriedades térmicas do betão. 

 

Figura 4.2 - Monitorização da temperatura da água e do provete 
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(ii) o sistema a desenvolver, a funcionar em parceria com a unidade de aquecimento, 

deveria ser capaz de produzir ciclos térmicos de aquecimento e de arrefecimento de 

forma autónoma. 

O desenvolvimento deste sistema passou por um processo iterativo, tendo sido efetuadas 

três iterações, designadas nas próximas sub-secções de Tentativas 1 a 3. A primeira 

tentativa corresponde a uma solução exploratória que não permite a automatização: o uso 

de gelo para baixar a temperatura da água. A segunda tentativa baseou-se no recurso a uma 

arca frigorífica com um banho secundário, efetuando-se permutas de calor entre os dois 

banhos para redução da temperatura do banho principal. Na terceira tentativa foi utilizado 

um circuito de refrigeração dedicado, fazendo a água do banho principal (que contém o 

provete) passar por uma serpentina no interior do banho secundário (refrigerado a ~1ºC) e 

regressar ao banho principal, sempre que se pretendesse redução de temperatura. Nesta 

tentativa 3 foi incluído um sistema de automatização que controla em simultâneo o 

aquecimento e o arrefecimento do banho, tornando o sistema completamente autónomo 

para realização de ciclos térmicos. 

4.2.1. Tentativa 1 

A primeira tentativa passou pela utilização de gelo como forma de causar o arrefecimento 

da água. Apesar desta solução não permitir a automatização do sistema, foi ainda assim 

considerada dado o baixo custo envolvido. Refira-se que neste ensaio o recipiente utilizado 

para o banho foi o mesmo que se utilizou na secção 4.1, mas o provete foi de dimensões 

mais reduzidas do que nesse caso, tendo-se adotado um diâmetro de 100mm e altura de 

200mm. Foram betonados dois provetes instrumentados internamente com sensores de 

corda vibrante da marca Gage Technique modelo TES/5.5/T (Figura 4.3) tendo-se 

colocado um deles no interior do banho (Figura 4.4 a) e outro no exterior do mesmo sob 

temperatura controlada de 20ºC. Tendo em vista que o ensaio se inicia-se imediatamente 

após a betonagem, contemplou-se a colocação de uma membrana porosa com ±5mm de 

maneira a minimizar a restrição mecânica causada pela cofragem de PVC. Em relação à 

composição do betão, esta encontra-se indicada na Tabela 4.1. 

 
Figura 4.3 - Instrumentação dos provetes utilizados no âmbito da Tentativa 1 
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Tabela 4.1 - Composição do betão 

Material Dosagens por   de betão 

Cimento (kg) 500,0 

Areia fina(0-4)  (kg) 851,6 

Areia grossa (4-8) (kg) 822,9 

SP (kg) 10,0 

Água (kg) 181,6 
 

A monitorização da temperatura da água fez-se com recurso a dois termopares do tipo K, e 

a aquisição de dados foi feita de forma automática com intervalos de 60 segundos e 

recorrendo ao sistema DT80G.  

Nesta Tentativa 1, procedeu-se à colocação de dois sacos de gelo com 2 kg cada 

(adquiridos num posto de combustível  próximo do LEST) no interior do recipiente de 

água, conforme se representa na Figura 4.4 b). Posteriormente,  procedeu-se à circulação 

da água, de forma manual, com o objetivo de homogeneizar a temperatura do banho. 

 

Figura 4.4 - a) Apresentação dos componentes do ensaio; b) Colocação de gelo no recipiente 

Os resultados obtidos através da monitorização das temperaturas encontram-se indicados 

na Figura 4.5 e conforme se pode observar, quando o ensaio se iniciou, o centro do provete 

encontrava-se a 25,79°C, enquanto que o banho se encontrava a 21°C. Aguardou-se então 

que o provete atingisse a temperatura do banho, o que demorou cerca de 4 horas, tendo-se 

nessa altura aguardado o registo de algumas medições a temperatura constante. De seguida 

aumentou-se a temperatura da cabeça termostática para 26°C, e verificou-se que o provete 

demorou cerca de 3 horas e 20 minutos a atingir 25,8°C (temperatura máxima registada por 

este). Neste instante, aguardou-se o registo de medições a temperatura constante, e 

procedeu-se à substituição da água do recipiente com o intuito de baixar a temperatura do 

mesmo. Contudo, a substituição da água não permitiu baixar a temperatura do banho para 

21°C como se pretendia, e por esse motivo procedeu-se mais tarde à primeira colocação de 

gelo. Conforme se pode observar através da Figura 4.5, o instante de colocação de gelo 

Colocação de gelo 
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coincide praticamente com o instante em que se inicia a geração do calor de hidratação do 

betão. Verifica-se que através desta metodologia de ensaio não é possível controlar a 

temperatura do provete nessa fase, o que coloca imediatamente de lado a sua viabilidade 

no arrefecimento do banho uma vez que particularmente para a realização do ensaio de 

coeficiente de dilatação térmica é necessário que se contorne este obstáculo. Para além 

disso, com este procedimento de ensaio é muito difícil assegurar-se a obtenção de uma 

temperatura precisa, bem como a posterior manutenção da mesma no ciclo de 

arrefecimento. Desta forma, não se considera adequada a utilização de gelo como meio de 

causar o arrefecimento do banho termostático pois nenhum dos requisitos de desempenho 

indicados no capítulo 4.2 é cumprido. 

 

Figura 4.5 - Monitorização das temperaturas no ensaio realizado com gelo 

4.2.2. Tentativa 2 

Após a primeira tentativa, que teve cariz meramente exploratório, realizou-se a segunda 

tentativa com base no recurso a um banho de água secundário localizado no interior de 

uma arca congeladora com  300 litros. Nesta tentativa apenas se examina a capacidade de 

resposta da arca, e por esse motivo o requisito de desempenho (ii) que implica a automação 

do sistema de aquecimento com o de arrefecimento, ainda não é levado em consideração. 

O princípio de funcionamento deste procedimento experimental baseia-se na circulação de 

água entre dois banhos, conforme se esquematiza na Figura 4.6: o banho principal que 

corresponde à água colocada no interior do recipiente à esquerda, e o banho secundário que 

corresponde à água colocada no interior da arca congeladora.   
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Figura 4.6 - Esquema do ensaio (dimensões em mm) 

Para a concretização da metodologia proposta, procedeu-se à colocação de um saco 

plástico no interior da arca frigorífica onde se colocaram cerca de 80 litros de água, e onde 

se colocou uma bomba de submersão (Boyu FP-28) com 11,5W de potência responsável 

por assegurar a circulação da água por forma a homogeneizar a sua temperatura, conforme 

se representa na Figura 4.6. No interior deste banho colocou-se uma sonda de temperatura 

ligada a um termóstato (Jumo eTRON M) programado para manter temperatura a 0 . 

No recipiente onde se produz o banho principal, colocou-se uma serpentina em inox com 

capacidade de envolvimento do provete, conforme se representa na Figura 4.7 onde se 

identifica as zonas de entrada e saída da água. Na Figura 4.8 é possível observar-se a 

montagem laboratorial do sistema esquematizado na  Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.7 - a) Colocação de uma serpentina em inox no interior do banho principal 
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Figura 4.8 - Montagem do ensaio laboratorial conducente à "Tentativa 2" 

Com o intuito de realizar um teste experimental para estimar o tempo que o sistema 

desenvolvido demora a baixar a temperatura do banho principal em 5⁰C, colocou-se a 

temperatura deste em 22,5°C e iniciou-se a permuta de água com o banho secundário por 

intermédio da ativação da bomba de elevação colocada no interior da arca frigorífica 

(Boyu FP-58 com 41W de potência), designada por "Bomba para elevação" na Figura 4.6. 

A arca congeladora esteve em funcionamento durante 18 horas, e no instante em que o 

ensaio se iniciou, a temperatura registada pela sonda e por um sensor termopar colocado na 

água era de 3⁰C , o que de imediato se traduziu nalguma ineficácia da arca que não foi 

capaz de colocar a água no seu interior a 0°C conforme requerido pelo termóstato 

previamente programado. 

Os resultados obtidos através da monitorização das temperaturas na arca, bem como no 

banho principal com recurso a sensores termopares encontram-se expostos na Figura 4.9.  

 

Figura 4.9 - Monitorização das temperaturas no banho principal e no banho secundário 
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Conforme se pode observar na figura anterior, assim que a bomba é ativada e se inicia a 

circulação da água colocada na arca congeladora até à serpentina colocada no banho 

principal, e é efetuado o retorno da mesma até à arca, de imediato a temperatura da água no 

interior da arca congeladora começa a aumentar, chegando a atingir 17°C no instante em 

que o banho principal atinge a temperatura mínima (cerca de 18,2°C). Para além disso, nos 

primeiros 100 minutos de ensaio, e apesar da temperatura da água na arca congeladora 

aumentar, a temperatura do banho principal não diminui. Esta só começa a diminuir depois 

desse instante. Assim, pelo facto da velocidade de arrefecimento da água do banho 

principal ser muito lenta (cerca de 180 minutos para baixar cerca de 4⁰C) fica 

impossibilitada a utilização da arca congeladora como meio de arrefecimento do banho 

termostático, pois o requisito (i) enunciado no capítulo 4.2 e que implica que o sistema seja 

capaz de baixar a temperatura de forma rápida, não é cumprido. 

4.2.3. Tentativa 3 

Para realização da terceira tentativa, foi necessário investir num equipamento de 

refrigeração dedicado com capacidade térmica suficiente para não sofrer os problemas 

observados na segunda tentativa. Para isso adquiriu-se uma máquina refrigeradora 

usualmente utilizada em sistemas dispensadores de bebidas sob pressão (cerveja, vinhos, 

refrigerantes) e cujo esquema de funcionamento se encontra representado na Figura 4.10. 

De acordo com o fornecedor, estas máquinas encontram-se carregadas com um gás que 

depois de atravessar o compressor colocado no fundo da máquina, sofre elevação de 

pressão. De seguida o gás cuja temperatura aumentou no interior da serpentina, é 

arrefecido à medida que circula num condensador. Finalmente o gás arrefecido passa numa 

válvula de expansão que o expande (válvula Joule-Thomson). O gás expandido circula no 

interior da serpentina colocada no interior da máquina de refrigeração, e recolhe calor, e 

devido ao facto de se encontrar a uma temperatura muito baixa tende a produzir um bloco 

de gelo em torno da serpentina onde circula. A espessura deste bloco de gelo é controlada 

pela posição de uma sonda (definida pelo utilizador), e que se encontra identificada na 

Figura 4.12.  

 

Figura 4.10 - Princípio de funcionamento da máquina de refrigeração 



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

50 
 

De acordo com o fornecedor, este equipamento apresenta condições técnicas para fornecer 

60 litros/hora a uma temperatura de aproximadamente 2°C quando a temperatura do fluído 

à entrada é de     , o que se traduz numa enorme mais valia face à Tentativa 2 em que a 

arca congeladora rapidamente aumentou a temperatura interna do banho assim que se 

ativou a circulação da água entre banhos. 

Tendo por base as características de funcionamento da máquina de refrigeração adotada, 

optou-se nesta tentativa 3 por fazer com que, sempre que fosse necessário baixar a 

temperatura do sistema, a água do banho principal fosse conduzida através de tubagem 

dedicada até à serpentina de arrefecimento colocada no banho secundário (máquina de 

refrigeração), regressando depois ao banho principal já arrefecida, conforme se ilustra na 

Figura 4.11. Convém indicar que se procedeu à colocação de duas bombas de submersão 

no interior de cada um dos banhos, com o objetivo de homogeneizar a temperatura da água 

contida em cada um deles, conforme se representa na Figura 4.11 relativa ao procedimento 

laboratorial a concretizar. 

 

Figura 4.11 - Esquema do procedimento experimental (dimensões em mm) 

Durante a construção da serpentina colocada no interior do banho secundário, feita em 

conjunto com o fornecedor da máquina, procedeu-se à cronometragem do tempo que a 

temperatura de um banho com aproximadamente 50 litros demorava a baixar 5°C. 

Inicialmente, considerou-se a colocação de uma serpentina com aproximadamente 6 

metros de comprimento e 10 mm de diâmetro, e verificou-se que o sistema demorava cerca 

de 15 minutos a baixar até à temperatura pretendida. Por esse motivo, procedeu-se à 

articulação de duas serpentinas em cobre com forma helicoidal, conforme se representa na 

Figura 4.12, aumentando-se o comprimento total da serpentina para  9 metros. Desta 

forma, criou-se um cenário em que a temperatura da água à saída da serpentina é de 1°C, 

quando entra a  20 , possibilitando desta forma que um banho com 50 litros baixe a sua 

5  a sua temperatura em aproximadamente 7 minutos. 
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Figura 4.12 - Identificação das serpentinas, entrada e saída de água, e sonda de posição 

Com o objetivo de responder ao requisito de desempenho (ii) enunciado no capítulo 4.2 e 

que tem a ver com a criação de um sistema capaz de produzir os ciclos térmicos de forma 

autónoma, procedeu-se ao desenvolvimento de um circuito elétrico capaz de alternar o 

funcionamento da cabeça termostática (nos ciclos de aquecimento) com a ativação da 

circulação da água desde o banho principal até à máquina de refrigeração (nos ciclos de 

arrefecimento). A automação deste procedimento passa por tirar-se partido do relé interno 

contido na cabeça termostática. Assim, aquilo que se pretende é que mediante a 

programação do banho termostático através do software Labwise (Scientific, 2012), a 

cabeça termostática fique programada para manter a sua resistência elétrica em 

funcionamento nos ciclos de aquecimento, e nos ciclos de arrefecimento resistência elétrica 

fica desativada, ativando-se o seu relé que por sua vez permitirá o acionamento do circuito 

que a ele estiver associado, conforme se esquematiza na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Esquema da configuração do LabWise 
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Neste sentido, e atendendo à necessidade de que a bomba de submersão responsável por 

encaminhar a água desde o banho termostático até à serpentina colocada no interior da 

máquina de refrigeração, apenas o fizesse durante os ciclos de arrefecimento, e apenas até 

ao instante em que a temperatura do banho termostático atingisse a temperatura pretendida 

para o ciclo de arrefecimento (17,5°C), carece a utilização de um termóstato que através de 

uma sonda ligada a ele, efetua a medição da temperatura do banho, e caso esta seja 

superior a 17,5  o termóstato ativa um relé interno ao qual se encontra ligada a "Bomba 

para elevação" (representada na Figura 4.11) que entra em funcionamento, conforme se 

esquematiza na Figura 4.14.  

 

Figura 4.14 - Esquema da ativação ou desativação da bomba 

Contudo, pelo facto do relé interno da cabeça termostática funcionar apenas a 12V, foi 

necessário desenvolver-se um circuito um pouco mais complexo do que à partida seria 

expectável, pois quer o termóstato, quer a bomba, funcionam a 220V (corrente típica da 

rede nacional elétrica). Para isso, contemplou-se a colocação de um relé composto por duas 

bobines (identificado como “Relé central” na Figura 4.15) que funcionam a tensões 

distintas, e que quando colocadas em contacto, permitem efetuar a conversão da corrente 

de 12V para 220V. Estas bobines entram em contacto apenas quando o relé da cabeça 

termostática fica ativo (no ciclo de arrefecimento), permitindo o fecho do circuito e 

consequente passagem de sinal (ver Figura 4.15). Nesta altura o termóstato fica igualmente 

ativo, efetuando a medição da temperatura da água, e colocando ou não, em funcionamento 

a bomba que encaminha a água até à máquina de refrigeração. 



Comportamento mecânico do betão nas primeiras idades: propriedades e monitorização de 
deformações 

 
 

53 
 

 

Figura 4.15 - Esquema elétrico desenvolvido para ativação da bomba no ciclo de arrefecimento 

Na Figura 4.16 encontra-se representada a montagem do ensaio realizado em laboratório 

com o objetivo de se avaliar a eficácia da metodologia de ensaio preconizada neste 

capítulo, quer ao nível da capacidade de arrefecimento da máquina de refrigeração, quer ao 

nível da automatização do ensaio mediante a consideração do circuito elétrico 

desenvolvido. A programação do ensaio realizou-se com recurso ao software LabWise, 

através do qual se considerou a criação de ciclos térmicos com 2 horas de duração e com 

uma amplitude térmica entre os 17,5⁰C e os 22,5⁰C. A monitorização das temperaturas no 

banho principal e no banho secundário fez-se com recurso a sensores termopares, 

efetuando-se a aquisição de dados a cada 60 segundos. 

 

Figura 4.16 - Montagem do ensaio que inclui o funcionamento alternado da unidade de aquecimento 

e da máquina de refrigeração 

Os resultados obtidos através da monitorização encontram-se expostos na Figura 4.17 e 

permitem concluir que o procedimento experimental desenvolvido verifica os requisitos 

pré-determinados de forma eficaz. De facto, é possível induzir ciclos sucessivos de 

variação de temperatura com grande rapidez: a alteração da temperatura do banho em 5ºC 

quer em aquecimento, quer em arrefecimento conseguiu ser garantida em menos de 6 
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minutos. Para além disso, destaca-se a estabilidade da temperatura nos ciclos de 

aquecimento e de arrefecimento, que ronda os ±0,2°C. Assinale-se também a alteração de 

temperatura do banho secundário associada à ativação da circulação de água nos ciclos de 

arrefecimento. No entanto, aqui as subidas registadas foram baixas, mantendo-se sempre a 

temperatura abaixo dos 10ºC, e foram rapidamente recuperadas pelo sistema, 

comprovando-se que não houve perda de desempenho entre ciclos consecutivos. Tendo em 

conta o que acaba de ser exposto, considera-se terem ficado cumpridos todos requisitos de 

desempenho enunciados no capítulo 4.2. 

 

Figura 4.17 - Monitorização das temperaturas no banho principal e na máquina de refrigeração 

4.3. Desenvolvimento de um sistema experimental para aplicação num 

bastidor de fluência 

O presente desenvolvimento pretende dotar os bastidores de fluência atualmente existentes 

no LEST de capacidade de controlo da temperatura dos provetes neles colocados, sem que 

para isso seja necessário colocar todo o sistema em câmara climática com temperatura 

controlada.  

Os ensaios de fluência no LEST são realizados com bastidores que permitem realizar 

ensaio simultâneo a 2 provetes, conforme a foto/esquema da Figura 4.18.  

A estratégia de controlo de temperatura a adotar passou pela conceção de um molde oco 

que contacta com a superfície do provete, dentro do qual é circulada água a temperatura 

controlada. Logicamente este molde teve que ser compatível com as restrições geométricas 

dos bastidores existentes, representadas nos esquemas da Figura 4.18b), e as dimensões do 

provete em consideração: 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura. 
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Figura 4.18 - a) Bastidor de fluência; b) e c) Corte longitudinal do bastidor e corte transversal ao 

nível da secção AA' 

Para iniciar a conceção do molde, efetuou-se o levantamento de alguns requisitos a ter em 

conta na sua definição, nomeadamente: 

- Ser estanque; 

- Ser fabricado num material durável e com elevada condutibilidade térmica; 

- Ser reutilizável; 

- Poder ser instalado no provete imediatamente após betonagem, ou até permitir a 

betonagem no seu próprio interior; 

- A sua configuração geométrica ser compatível com as restrições físicas associadas 

ao bastidor de fluência no qual será instalado. 

O esquema geral do molde concebido é apresentado na Figura 4.19 e a sua foto na Figura 

4.21, sendo que os parágrafos seguintes descrevem os critérios que levaram às suas 

definições geométricas e materiais. 

Em relação às dimensões do molde, estas podem ser consultadas na Figura 4.19, e  

sobretudo importa salientar-se que estas são compatíveis com a área disponível para 

colocação do molde (ver corte AA' Figura 4.18) e que a área de betonagem corresponde a 

um provete com 300 mm de altura e 154 mm de diâmetro (ver Figura 4.19 e Figura 4.21 a). 

Para a base superior do provete projetou-se a abertura de 4 furos que permitem a saída dos 

fios dos sensores com que na maioria das vezes os provetes se encontram instrumentados 

(ver Zona 1 indicada na Figura 4.19 e Figura 4.22 b). Para garantir elevada condutibilidade 

térmica e durabilidade do molde, o material eleito para a sua realização foi aço. 

Uma vez que se decidiu prever a possibilidade do molde ser utilizado como cofragem para 

o provete, e havia intenção de ensaiar nas muito primeiras idades (i.e. quase logo a seguir à 

presa, se possível), a retificação do provete previamente à colocação no bastidor torna-se 
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uma tarefa a evitar. Por esse motivo, e também porque houve necessidade de se contemplar 

uma medida que permitisse que o provete se deformasse transversalmente sem que o 

molde lhe causasse qualquer nível de restrição uma vez que, os ensaios de fluência 

decorrem com a aplicação contínua de carga (e se elegeu um material com elevada rigidez 

para a construção do molde), considerou-se que o molde seria formado por duas meias luas 

unidas por 4 fechos herméticos, identificados por "Zona 3" na Figura 4.19 e assinalados na 

Figura 4.22 a). Os fechos herméticos mantêm-se fechados até que se dê a aplicação de 

carga ao provete, altura em que se prevê a colocação de elásticos em torno dos fechos de 

maneira a que as meias luas se desloquem um pouco acompanhando a deformação 

transversal do provete sem lhe conferir confinamento. 

Outra consideração levada em conta na projeção do molde, era que este fosse capaz de 

assegurar o paralelismo entre as faces do provete de maneira a que a distribuição da carga 

aplicada pela célula de carga no bastidor de fluência seja igualmente aplicada por toda a 

superfície. Isso foi conseguido à custa da consideração de duas reentrâncias no topo e na 

base da área de betonagem, identificadas como "Zona 2" na Figura 4.19 e na Figura 4.22 

a), que para além de conferirem bases retas ao provete, também permitem efetuar o 

controlo da temperatura das bases do provete na medida em que se projeta que a 

temperatura do molde seja uniforme por todo. 

Para assegurar a circulação da água entre o  banho termostático e o molde (Figura 4.20), 

contemplou-se a colocação de dois bocais roscados aos quais ligam acessórios de 

mangueira (ver Figura 4.21 b), identificados como "Zona 4" na Figura 4.19 e assinalados 

na Figura 4.23.  

A circulação da água entre as duas meias luas é assegurada por um mangueira ligada aos 

outros dois  bocais projetados para o molde, conforme se identifica na Figura 4.21 c).  
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Figura 4.19 - Conceptualização do molde: corte longitudinal do molde e do molde colocado no 

bastidor, base superior, base inferior e corte ao nível da secção AA' 

 

Figura 4.20 - Representação esquemática do procedimento experimental 
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Figura 4.21 - a) Área de betonagem; b) Bocal de ligação; c) Circulação da água entre as meias-luas 

 

Figura 4.22 - a) Identificação dos 4 fechos herméticos e da base reta do molde; 

b) Identificação dos furos elaborados para saída dos fios dos sensores 

A fim de se avaliar o comportamento do equipamento desenvolvido em termos do controlo 

da temperatura de um provete de betão no seu interior, efetuou-se um teste ainda 

totalmente fora do bastidor, mas com betonagem do provete no interior do molde. 

Prevê-se que o comportamento obtido neste ensaio seja idêntico ao que ocorrerá quando o 

molde  for instalado num bastidor de fluência com aplicação de carga constante. Contudo, 

nesse caso as variações térmicas que se apliquem ao provete poderão induzir variações à 

força instalada pelo macaco, quer por alteração da pressão do óleo (motivada pela sua 

própria variação de temperatura devido a potenciais interações térmicas com o provete), 

quer pelas variações térmicas que o próprio provete sofre durante os ciclos que podem 

induzir a variações da força instalada (por exemplo ao arrefecer, o provete encurta e o 

macaco alonga-se, perdendo provavelmente pressão). Para além disso, quando o molde for 

instalado no bastidor de fluência, as condições fronteira térmicas serão diferentes, mas 

presume-se que os resultados obtidos não sejam muito distintos daqueles que se obtiveram 

neste ensaio experimental. 
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A composição do betão utilizada encontra-se indicada na Tabela 4.1.  Durante a betonagem 

procedeu-se à colocação de 3 sensores de temperatura termopares (que foram 

antecipadamente marcados com a profundidade a que seriam colocados)  no alinhamento 

central do molde às seguintes distâncias da base: 75cm, 150cm e 225cm.  

O ensaio realizado sobre o molde de fluência realizou-se no LEST à temperatura ambiente 

de  21°C passados 22 dias da betonagem, com os seguintes objetivos: (i) avaliar a 

capacidade do molde no controlo de temperatura do provete; (ii) avaliar a possibilidade de 

se fazer a aplicação cíclica de temperaturas ao provete, caso se entenda que isso é 

necessário e/ou vantajoso em ensaios futuros. 

Na Figura 4.23 encontra-se representada a montagem do ensaio que utiliza o banho 

termostático para efetuar o controlo de temperatura sobre o provete, conforme se 

esquematizou na Figura 4.20.  

Por fim, programou-se o sistema para reproduzir o historial de temperaturas objetivo 

representado a azul na Figura 4.24, e que inclui vários ciclos térmicos com duração distinta 

(2 horas, 3 horas e 4 horas) e três patamares de temperaturas: 20°C, 30°C e 40°C, e os 

resultados da monitorização encontram-se na mesma figura. 

 

Figura 4.23 - Montagem do ensaio experimental 

 

Figura 4.24 - Monitorização das temperaturas 
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Através da monitorização das temperaturas nas 3 secções onde se colocaram os 

termopares, é possível concluir-se que o controlo de temperatura feito pelo molde se 

revelou eficaz uma vez que se verifica que a evolução da temperatura é muito idêntica para 

as 3 secções analisadas.   

Em relação ao desenvolvimento das temperaturas no interior do provete em função da 

duração dos ciclos, é possível concluir-se que: 

- Nos ciclos com 2 horas de duração, a temperatura não chega a estabilizar no 

interior do provete; 

-  Nos ciclos com 3 horas de duração, é possível observar-se que há tempo suficiente 

para que a temperatura estabilize, em particular no caso do ciclo 20-30⁰C. 

Relativamente ao intervalo de temperatura 20-40⁰C, parece razoável admitir-se que 

já se observa uma estabilização da temperatura nas 3 secções monitorizadas; 

- Nos ciclos com 4 horas de duração, verifica-se o desenvolvimento de patamares de 

temperatura bem definidos para ambos os intervalos de temperatura considerados; 

- O sistema apresenta uma grande estabilidade da temperatura nos ciclos de 

aquecimento e de arrefecimento (cerca de ±0,2°C);  

Em relação ao banho secundário, é percetível que a evolução da temperatura é distinta 

daquela que se apresentou na Figura 4.17.  Isto para além de estar relacionado com o facto 

de neste ensaio se terem considerado gamas de temperatura superiores (o que implica 

diferentes durações para o arrefecimento do banho), também está relacionado com uma 

pequena falha no desempenho da máquina de refrigeração cuja causa foi a perda de um 

pouco de gás de condensação. Ainda assim, os resultados do ensaio não ficaram 

comprometidos porque o sistema foi capaz de baixar a temperatura até à temperatura 

objetivo em todos os ciclos, apesar de o ter feito de forma mais lenta que o expectável. 
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5. CAMPANHA DE ESTUDO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO 

TÉRMICA 

O coeficiente de dilatação térmica tem grande importância para a compreensão das tensões 

que ocorrem no betão durante as primeiras idades. Por outro lado, é conhecido o caráter 

evolutivo deste coeficiente nesse contexto temporal (ver capítulo 2.3). Contudo, conforme 

se verificou através da revisão bibliográfica efetuada no capítulo 2.3.2, os métodos 

experimentais para medição do coeficiente de dilatação térmica apresentam algumas 

limitações. Em primeiro lugar, porque alguns deles requerem que a amostra de betão seja 

desmoldada antes do inicio do ensaio, impedindo desta forma que o ensaio se inicie 

imediatamente após a betonagem (perdendo-se informação relativa a este período de 

tempo), e em segundo lugar, porque é frequentemente difícil assegurar a geração de um 

elevado número de ciclos térmicos por dia, o que é particularmente importante durante o 

primeiro dia de ensaio.  Assim, com base nos conhecimentos adquiridos no contexto do 

estudo do comportamento livre dos sensores efetuado no capítulo 3.2 e da criação do 

banho termostático descrito no capítulo 4.2.3, ficaram estabelecidas as bases para a criação 

de um sistema experimental que permite efetuar a medição do coeficiente de dilatação 

térmica do betão desde as primeiras idades. 

Uma questão importante a resolver para a determinação do coeficiente de dilatação térmica 

do betão é a definição dos ciclos térmicos a que a amostra deve ser submetida. A amplitude 

e duração destes ciclos foi objeto de discussão por Bjontegaard (1999) com as 

recomendações seguintes: (i) a duração do ciclo deve ser a mais pequena possível, desde 

que permita considerar que o coeficiente de dilatação térmica é constante nesse período; 

(ii) a amplitude do ciclo deve ser suficientemente grande para garantir uma precisão de 

medição aceitável, mas suficientemente pequena para não aumentar a duração do ciclo de 

forma significativa. Estas considerações foram cuidadosamente levadas em conta na 

definição e montagem do procedimento experimental proposto neste capítulo.  

Por esse motivo, desenvolve-se no capítulo 5.2.1 uma metodologia de ensaio que permite 

acelerar a homogeneidade de temperaturas no provete, através da colocação de tubos no 

interior do provete onde circula água proveniente do banho termostático.  

Posteriormente, descreve-se o procedimento de ensaio comum ao ensaio número 1, 

realizado com o objetivo de avaliar a eficácia do sistema experimental proposto, e ao 

ensaio número 2, onde se efetua a medição do coeficiente de dilatação térmica. No ensaio 
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número 2 a monitorização do provete é feita com um sensor de corda vibrante. Contudo, 

subsistem algumas dúvidas na interpretação dos resultados devolvidos por este tipo de 

sensor, em particular nas primeiras idades do betão. A principal dúvida prende-se com a 

definição do instante em que o sensor se encontra apto para reproduzir as deformações do 

material onde se encontra embebido, designado por instante de solidarização. Neste 

sentido, e conhecendo o valor do coeficiente de dilatação térmica do corpo do sensor 

(obtido no capítulo 3.2.2), identifica-se no final do capítulo 5.1.2 o instante de 

solidarização que corresponde ao instante em que o coeficiente de dilatação térmica 

medido deixa de ser igual ao CDT do corpo do sensor. 

5.1. Ensaio realizado com sistema de controlo de aquecimento e 

arrefecimento 

Dado o interesse em ter ciclos curtos de variação de temperatura para o ensaio, procurou-se 

desenvolver uma metodologia de ensaio que permitisse rápida estabilização da temperatura 

no interior do provete. Uma das hipóteses passaria pela realização de ensaios com provetes 

mais pequenos mas isso condiciona a máxima dimensão do agregado do betão a estudar. 

Como o objetivo desta dissertação é que se desenvolva um procedimento padrão para a 

realização de ensaios sobre betões reais, essa hipótese foi colocada de parte. Considerou-se 

portanto a possibilidade de manter a dimensão do provete coerente com a normalização 

para cilindros (150 mm de diâmetro), investindo no entanto em estratégias de aceleração da 

compatibilização da temperatura do betão com a temperatura do banho circundante. Neste 

sentido, e aproveitando conhecimentos e experiências recentes da Universidade do Minho 

no contexto de causar o arrefecimento interno de estruturas de betão através da colocação 

de tubos no interior das estruturas (Costa, 2011, Azenha et al., 2012), tentou-se explorar a 

possibilidade de incluir tubos no interior do provete (ver Figura 5.1) destinados à 

circulação de água proveniente do banho termostático de maneira a acelerar o processo de 

convergência para a temperatura de equilíbrio pretendida nos ciclos de aquecimento e de 

arrefecimento. Considera-se que a área ocupada pela tubagem (diâmetro máximo de 12,7 

mm) não é problemática para o provete uma vez que a área ocupada não é superior àquela 

que seria ocupada por armadura caso se tratasse de um provete de betão armado.  
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Figura 5.1 - Esquema conceptual do provete 

5.1.1. Conceptualização do sistema de circulação de água no interior do provete 

Com o objetivo de se antecipar a eficácia do sistema de circulação de água no controlo de 

temperatura do provete, efetuou-se, uma modelação numérica do esquema conceptual 

indicado na Figura 5.1 com recurso ao software Diana (TNO-DIANA, 2007). Refira-se que 

esta modelação foi feita pelo Engº José Granja, aluno de Doutoramento em Eng. Civil no 

DEC/UM, e acompanhada pela autora desta dissertação. No entanto, dado o interesse dos 

resultados da modelação para a presente dissertação, apresentam-se as principais 

características e resultados. 

Tendo em vista a avaliação do comportamento de diferentes metodologias de ensaio, 

consideraram-se na modelação dois cenários de ensaio possíveis: (i) o provete encontra-se 

cofrado; (ii) o provete encontra-se descofrado. Para efetuar a calibração dos modelos em 

termos da evolução da temperatura, realizou-se um ensaio sobre os dois provetes 

betonados no âmbito do capítulo 4.2.1. Neste ensaio considerou-se a colocação dos dois 

provetes no interior de um recipiente com água (ver Figura 5.2) e procedeu-se à aplicação 

de alguns ciclos de aquecimento e de arrefecimento (com  12 horas de duração cada um).  

 

Figura 5.2 - Colocação dos provetes no interior do banho 
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O arrefecimento da água do banho foi causado pela substituição da água contida no 

recipiente por água (aproximadamente a 21°C) previamente colocada em recipientes no 

interior da câmara climática em que decorreram os ensaios. A aquisição de dados foi feita a 

cada 60 segundos, e os resultados obtidos na monitorização das temperaturas dos 2 

provetes encontram-se expostos na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 - Monitorização da temperatura no banho, no provete cofrado e no provete descofrado 

Posto isto, procedeu-se à elaboração dos modelos numéricos. Ambos os modelos 

consistem em cilindros com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, modelados através 

de elementos de volume. De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.3, 

considerou-se que a temperatura inicial do betão era de 27,64°C (para ambos os cenários 

admitidos) e definiu-se que a temperatura da água durante as primeiras 10,83 horas do 

ensaio seria igual a 23,03°C (temperatura média no ciclo de arrefecimento). Relativamente 

às fronteiras do modelo, admitiu-se que todas seriam convectivas. Admitiu-se que a 

condutibilidade térmica do betão era igual a 2,6 W/(mK) e que o calor específico 

volumétrico era igual a 2400 kJ/(m3K). Considerou-se um provete com meses de idade, 

pelo que a geração interna de calor foi ignorada. 

O estudo paramétrico realizado incidiu sobre o coeficiente de convecção equivalente (q), 

tendo-se considerado q=5, q=15, q=50, q=60 e q=75 W/(m2   a fim de se avaliar qual 

deles melhor simulava a evolução da temperatura ocorrida nos dois cenários admitidos. Os 

resultados obtidos através da simulação numérica, encontram-se expostos na Figura 5.4, e 

permitem concluir-se que o coeficiente de convecção que melhor se adequa ao cenário com 

cofragem é de 15 W/(m2   enquanto que para o cenário sem cofragem é de 75 W/(m2  . 
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Figura 5.4 - Resultados do estudo paramétrico para a situação de provete cofrado e descofrado 

Depois de se efetuar a calibração dos modelos, procedeu-se à simulação do cenário 

pretendido: provetes com 150mm de diâmetro e 300mm de altura com colocação de quatro 

tubos ( 12,7mm) no seu interior. Na Figura 5.5 encontra-se representado o corte 

longitudinal e transversal do provete modelado com 4 tubos. 

 

Figura 5.5 - Representação do corte longitudinal e transversal do provete modelado com tubos 

(dimensões em mm) 

Nesta nova modelação considerou-se a simulação do provete nas primeiras idades, sendo 

necessária a informação relativa ao calor de hidratação que foi obtida a partir dos métodos 

de extrapolação propostos por Azenha (2009), tendo-se obtido os parâmetros de modelação 

indicados na Tabela 5.1. Nesta segunda modelação acrescentou-se um novo cenário de 

estudo: um provete descofrado com menor quantidade de cimento, com o objetivo de se 

analisar se a evolução da temperatura era muito distinta. As propriedades térmicas do novo 

betão podem ser consultadas na  

Tabela 5.2. 
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Tabela 5.1 - Propriedades térmicas do betão com 500       

Condutibilidade térmica (W/(mK)) 2,6 

Energia de ativação aparente (kJ/mol) 53 

Calor gerado a tempo infinito (    1,79E+08 

Máximo calor potencial (J/  ) 1,50E+11 

Calor específico (kJ/(m3K)) 2400 
 

Tabela 5.2 - Propriedades térmicas do betão com 250       

Condutibilidade térmica (W/(mK)) 2,6 

Energia de ativação aparente (kJ/mol) 53 

Calor gerado a tempo infinito (    8,95E+07 

Máximo calor potencial (J/  ) 7,54E+10 

Calor específico (kJ/(m3K)) 2400 
 

Deste modo, a nova modelação contempla três cenários: (i) um provete cofrado cujo betão 

possui 500      de cimento; (ii) um provete descofrado cujo betão possui 500      de 

cimento; (iii) um provete descofrado cujo betão possui 250      de cimento.  

Nos provetes com maior quantidade de cimento fixou-se a temperatura inicial do betão em 

25°C e a temperatura da água em 20°C durante as primeiras 12,78 horas, enquanto que no 

provete com menor quantidade de cimento se fixou a temperatura inicial em 22,5°C e a 

temperatura da água em 17,5°C.  

Nas tubagens considerou-se que velocidade de circulação da água era de 0,5 m/s e que a 

temperatura de entrada da água seria igual à temperatura da água circundante ao provete, e 

que todas as fronteiras do provete seriam convectivas.  

Para a simulação dos tubos utilizaram-se elementos lineares de 2 nós, com diâmetro 

externo de 12,7 mm e espessura de 0,3mm, e admitiu-se que o coeficiente de transmissão 

térmico do tubo (Kp) era de 21 W/(mK) (Incropera et al., 2007).  

Na Figura 5.6 representa-se a evolução da temperatura na posição mais desfavorável do 

provete (centro geométrico) para as 3 situações enumeradas.  
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Figura 5.6 - Evolução da temperatura no centro geométrico do provete para as 3 situações admitidas 

na modelação: um provete cofrado e dois provetes descofrados com quantidades de cimento distintas 

Através da análise da figura anterior é possível concluir-se que as situações 

correspondentes aos provetes descofrados são aquelas em que ocorre uma descida mais 

rápida da temperatura, coincidindo com os resultados apresentados na Figura 5.3. 

Em relação aos provetes descofrados, é possível observar-se que a curva correspondente ao 

provete com maior quantidade de cimento, evidencia um aumento da temperatura mais 

precoce e mais acentuado do que no caso do provete com menor quantidade de cimento. 

Isto acontece devido à quantidade de calor gerado pela reação de hidratação ser superior 

em betões com elevada quantidade de cimento. 

Contudo, aquilo que se pretende no âmbito desta dissertação é desenvolver uma 

metodologia de ensaio que permita efetuar a medição do coeficiente de dilatação térmica 

desde as primeiras idades, e portanto, retirar a cofragem ao betão no estado fresco é algo 

condicionará muito o instante de início do ensaio, pois será necessário aguardar-se até que 

o betão já possua alguma consistência. Por esse motivo, e pelo facto dos resultados obtidos 

para o cenário do provete cofrado se revelarem bastante satisfatórios ao nível do tempo que 

a temperatura do provete demora a atingir a temperatura da água circundante (cerca de 1 

hora e 20 minutos), optou-se por avançar para a concretização laboratorial do cenário (i). 

Considerou-se a utilização de um betão com maior quantidade de cimento pelo facto de ser 

aquele que maior quantidade de calor de hidratação gera e assim sendo, caso o 

procedimento experimental desenvolvido seja capaz de o contornar, será aplicável a 

qualquer outro tipo de betão com menor quantidade de cimento. Na Figura 5.7 encontram-

se representados alguns mapas de temperatura associados a diferentes instantes de tempo e 

que mostram a evolução da temperatura ao nível da secção transversal a meia altura do 

provete cofrado. Conforme se pode visualizar, verificam-se nos primeiros instantes alguns 
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gradientes de temperatura, mas rapidamente a temperatura evolui e o provete fica sujeito a 

um campo de temperatura homogéneo em aproximadamente 80 minutos, o que indica a 

possibilidade de se realizarem ciclos térmicos com essa duração.  

 

 

 

 

Figura 5.7 - Mapas de temperatura em função do tempo decorrido 

Depois de se validar numericamente a eficácia do sistema que inclui 4 tubos de circulação 

de água no interior do provete, avançou-se para a concretização experimental do ensaio. 
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Tendo em mente o cumprimento do requisito (i) indicado por Bjontegaard (1999) e que 

tem a ver com a definição de ciclos térmicos com a menor duração possível (desde que isso 

não comprometa a estabilidade da temperatura e da deformação do provete), definiu-se que 

o provete seria colocado no interior do banho termostático desenvolvido no capítulo 4.2.3, 

e que a água a circular no interior dos tubos provinha igualmente do banho termostático. 

Posto isto, avançou-se para o desenvolvimento de uma metodologia de ensaio que 

permitisse a articulação do procedimento experimental descrito em 4.2.3 com um provete 

de betão instrumentado com 4 tubos. Para assegurar a distribuição de água pelos 4 tubos 

colocados no provete, foi necessário tomarem-se diversas considerações que a seguir se 

enumeram, e cuja leitura se recomenda que seja acompanha pela consulta da Figura 5.8. 

1. A distribuição da água proveniente do banho termostático pelos 4 tubos colocados 

no provete, foi conseguida através da colocação de uma bomba de submersão no 

interior do banho termostático responsável por encaminhar a  água até 4 mangueiras 

revestidas com material isolante, responsáveis por encaminhar a água até ao cimo do 

provete para posteriormente ser distribuída pelos 4 tubos;  

2. Para efetuar a distribuição da água proveniente da bomba de submersão pelas 4 

mangueiras, houve necessidade de se contemplar a colocação de um acessório capaz 

de direcionar a água até às mesmas; 

3. Pelo facto dos tubos colocados no interior do provete serem compostos por um 

material com rigidez e diâmetro distintos em relação às mangueiras, houve 

necessidade de se contemplar a colocação de um acessório no cimo dos tubos que 

permitisse efetuar a ligação das 4 mangueiras aos 4 tubos;  

4. Para o fundo do provete, projetou-se a colocação de uma base de madeira com o 

objetivo de se assegurar uma distância mínima entre a base do banho principal e a 

secção final dos tubos, permitindo deste modo que a água que circula no seu interior 

seja continuamente reposta. 

 

Figura 5.8 - Esquema do procedimento experimental (dimensões em cm) 
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Para a concretização da conceção apresentada na Figura 5.8, e particularmente para dar 

resposta à apreciação número 2 acima enunciada, adquiriu-se um distribuidor de rega que é 

alimentado por uma tomada de água e que posteriormente efetua a sua ramificação por 4 

saídas, conforme visível na Figura 5.9 a).  

Relativamente à apreciação número 3, o acessório desenvolvido para assegurar a passagem 

da água entre as mangueiras e cada um dos tubos, é composto por uma porca de latão, uma 

rosca e um joelho plástico (ver Figura 5.9 b). A porca foi colocada no interior da rosca, que 

por sua vez foi colocada na extremidade roscada do joelho. Seguidamente, a manga 

termoretrátil (plástico azul) foi colocada em volta da porca (onde previamente se colocou 

linho para causar uma maior aderência), e foi aquecida, ficando completamente ajustada 

conforme se pode visualizar na Figura 5.9 b). Na Figura 5.9 c) encontra-se representada a 

colocação deste acessório no cimo do provete devidamente ligado ao tubo e à mangueira 

plástica que se encontra envolvida por um material termicamente isolante. 

 

Figura 5.9 - a) Distribuidor de rega com 4 saídas; b) Acessório a colocar no cimo dos tubos; c) 

Pormenor da transição da água 

Na Figura 5.10 a) encontra-se representada a colocação dos 4 tubos no interior do provete, 

e na Figura 5.10 b) representa-se a base de madeira que se elaborou, devidamente colocada 

no fundo do provete. 

 

Figura 5.10 - a) Colocação dos 4 tubos no interior do provete; b) Vista em pormenor da base de 
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5.1.2. Procedimento de ensaio 

Depois de se descreverem os equipamentos e acessórios necessários para a concretização 

do ensaio experimental proposto na Figura 5.8 procede-se neste capítulo à descrição das 

metodologias de ensaio desenvolvidas para a realização de dois ensaios: o ensaio número 1 

onde se procura validar o comportamento do procedimento experimental desenvolvido e o 

ensaio número 2 onde se pretende estudar a evolução do  coeficiente de dilatação térmica 

de um betão. Em relação à composição do betão utilizado nestes dois ensaios, sabia-se à 

partida que haveria necessidade de contornar um obstáculo inerente às características de 

qualquer betão (para que as medições do coeficiente de dilatação térmica se efetuassem 

sem interrupções) e que tem a ver com o facto da reação de hidratação do cimento ser 

exotérmica e portanto, ocorre a libertação de calor que aumenta a temperatura interna do 

betão. Assim, se o procedimento experimental criado tiver robustez suficiente para não ser 

afetado adversamente pela energia gerada pelo calor de hidratação de um betão com 

elevada quantidade de cimento, então o procedimento é aplicável a qualquer outro betão. 

Por esse motivo, selecionou-se a composição de betão indicada na Tabela 5.3. Esta 

composição foi disponibilizada pelo laboratório de materiais de engenharia civil da 

Universidade do Minho. Este betão apresenta uma resistência média de 68,4 MPa aos 7 

dias e de 77,9 MPa aos 28 dias de cura. Estes resultados foram obtidos através do ensaio de 

6 provetes cúbicos com 150 mm de aresta no âmbito da tese de mestrado de  Martins 

(2013).  

Tabela 5.3 - Composição do betão 

Material Dosagens por    de betão 
Cimento (kg) 500,0 

Areia fina(0-4)  (kg) 851,6 

Areia grossa (4-8) (kg) 822,9 

SP (kg) 10,0 

Água (kg) 181,6 
 

Quer no ensaio número 1, quer no ensaio número 2, se efetuou a betonagem dos provetes 

no interior de uma cofragem em PVC com 300 mm de altura e 154 mm de diâmetro 

interno, conforme se indica no esquema 1 da Figura 5.11. Também neste esquema se 

identificam os furos realizados na base de madeira com o objetivo de permitir a passagem 

dos tubos de circulação de água. No interior da cofragem colocou-se um saco plástico, com 

o objetivo de evitar ligações mecânicas entre o provete e a cofragem, e permitir a 
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expansão/contração livre do provete, conforme se representa no esquema 2 da Figura 5.11. 

De maneira a que os tubos não causassem grande restrição mecânica à deformação do 

provete, decidiu-se que estes seriam compostos por tubos em borracha (       com baixa 

rigidez (manga termoretrátil). Devido ao facto deste material apresentar uma rigidez muito 

pequena, havia forte probabilidade que o betão causasse o esmagamento dos tubos, pelo 

que antes de se introduzir o betão na cofragem se considerou a colocação de 4 varões 

roscados (     no interior de cada tubo, conforme se identifica no esquema 3 da Figura 

5.11. Os varões foram retirados cerca de 40 minutos após a betonagem do provete, quando 

se entendeu que já não havia risco dos tubos fecharem, e de seguida procedeu-se à 

colocação do provete no interior do recipiente onde se cria o banho termostático (esquema 

4 da Figura 5.11) iniciando-se a ativação de todos os componentes apresentados na Figura 

5.8. 

 

Figura 5.11 - Esquematização das fases de ensaio 

Ensaio número 1 

Com a realização deste ensaio pretendeu-se compreender a exequibilidade e eficácia da 

configuração experimental idealizada na Figura 5.8, a funcionar em parceria com todos os 

equipamentos que permitem a criação do banho termostático. Por esse motivo não se 

contemplou a colocação de um sensor de corda vibrante uma vez que caso o ensaio não 

fosse um sucesso ao nível do controlo de temperatura, não seria possível efetuar a medição 

do coeficiente de dilatação térmica, e portanto acabaria por se ter gasto um sensor 

desnecessariamente. Na programação do banho termostático através do software LabWise 

definiu-se que a duração de cada ciclo térmico seria de 2 horas e que o ensaio decorreria à 

temperatura média de 20⁰C, pelo que, os ciclos térmicos estariam compreendidos entre 

17,5-22,5⁰C. A escolha desta gama de temperaturas com média em 20ºC evita ou torna 
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pouco importantes as potenciais correções de maturidade a aplicar ao betão no contexto do 

ensaio. 

A fim de se efetuar a monitorização das temperaturas no ensaio colocaram-se termopares 

tipo K nos banhos principal e secundário (máquina de refrigeração) e instrumentou-se um 

provete com 3 destes sensores alinhados com o eixo central do provete e colocados à 

distância de 75, 150 e 225 mm medidos em relação à base do provete que tem 300 mm de 

altura e 154 mm de diâmetro. O início do ensaio deu-se com a betonagem do provete 

previamente instrumentado, e seguidamente procedeu-se à sua colocação no banho 

termostático (ver Figura 5.12), iniciando-se a aquisição de dados a cada 60 segundos. 

Os resultados obtidos na monitorização das temperaturas nas 3 secções instrumentadas, no 

banho termostático e na máquina de refrigeração, encontram-se expostos na Figura 5.13.  

 

Figura 5.12 - Montagem do ensaio 

 

Figura 5.13 - Monitorização das temperaturas: nas 3 secções instrumentadas no provete, no banho 

principal e no banho secundário 
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Através da análise da Figura 5.13 é possível verificar-se que o sistema de controlo de 

temperatura sobre o provete se revelou bastante eficaz uma vez que evolução da 

temperatura em todas as secções monitorizadas é muito semelhante. Importa também 

destacar-se a estabilidade da temperatura no interior do provete (±0,3°C) nos ciclos de 

aquecimento e de arrefecimento, o que evidencia que este procedimento experimental pode 

ser utilizado para o cálculo do coeficiente de dilatação térmica do betão.  

A análise cuidada dos resultados obtidos na monitorização permite verificar-se que a 

temperatura no interior do provete tende a estabilizar ao final de 1 hora (conforme se 

indica na Figura 5.14), pelo que, se poderá redefinir a duração dos ciclos térmicos no 

próximo ensaio. 

 

Figura 5.14 - Evolução da temperatura no provete nas primeiras 6 horas de monitorização 

É também de assinalar a alteração de temperatura do banho secundário associada à 

ativação da circulação de água nos ciclos de arrefecimento. Contudo, as subidas registadas 

foram baixas, e foram rapidamente recuperadas pelo sistema, comprovando-se que não 

houve perda de desempenho entre ciclos consecutivos. Posto isto, considerou-se que o 

procedimento experimental se encontra totalmente validado para efeitos da medição do 

coeficiente de dilatação térmica do betão. 

Ensaio número 2 

Neste ensaio pretendeu-se medir o coeficiente de dilatação térmica do betão, e por isso, o 

provete foi instrumentado com um sensor de corda vibrante e com dois sensores 

termopares a fim de se monitorizar a evolução da temperatura no interior do provete. Um 

sensor termopar foi colado junto a um dos tubos e o outro colado ao saco plástico no 

interior do PVC a meio altura do provete conforme se assinala na Figura 5.15 a). A 

aquisição de dados no ensaio foi feita a cada 60 segundos, e através do software LabWise 

definiu-se que cada ciclo teria a duração de 1 hora e 30 minutos. Na Figura 5.15 b) e c) é 

possível observar-se o provete betonado, e posteriormente colocado no banho termostático. 
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Figura 5.15 - a) Instrumentação do provete para medição do CDT; b) Provete betonado; c) Montagem 

do ensaio em laboratório 

Conforme se indicou no capítulo 2.4.4, o cálculo da deformação do provete requer que se 

efetue o tratamento dos dados devolvidos pelo sensor de corda vibrante, uma vez que este 

regista a frequência de vibração da corda incluída no seu corpo, ao invés da extensão 

ocorrida no material onde se encontra embebido. Por esse motivo, procedeu-se ao 

tratamento dos dados registados na unidade de leitura através da aplicação da equação 

(2.13) que para além da conversão da frequência de vibração (Hz) em extensão (  ), 
contempla a correção da frequência de vibração da corda causada pelas variações de 

temperatura tipicamente ocorridas nas peças de betão. Os resultados obtidos mediante a 

aplicação dessa equação, encontram-se representados pela curva azul na Figura 5.16. 

Contudo, a extensão calculada tem origem térmica e autogénea (associada aos fenómenos 

de auto-dissecação), e o cálculo do coeficiente de dilatação térmica é feito tendo em conta 

apenas as extensões com origem térmica, tal como se indicou na equação (3.1). Por isso, 

houve necessidade de se obter a curva de retração experimentada pelo provete, tal como 

propõe Cusson and Hoogeveen (2007). Com efeito, selecionaram-se os instantes de tempo 

e respetivas extensões associados a instantes nos quais a temperatura do provete era de 

20⁰C (temperatura central do ensaio em relação à qual se avaliam expansões e contrações). 

Estes dados foram posteriormente introduzidos num algoritmo matemático desenvolvido 

em MATLAB, o qual permite que se construa a curva representativa da extensão 

autogénea ocorrida no provete (curva representada a vermelho na Figura 5.16). 

Seguidamente, foi então possível obter-se a curva verde que expressa a variação da 

extensão do provete causada exclusivamente por fenómenos térmicos, através da subtração 

da curva de deformação autogénea à curva da extensão inicialmente registada (térmica e 

autogénea). 
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Figura 5.16 - Determinação da extensão do material causada por efeitos térmicos 

Através do conhecimento da deformação térmica do material (extensão térmica) e da 

temperatura ocorrida no provete (Figura 5.17), é possível proceder-se ao cálculo do 

coeficiente de dilatação térmica através da aplicação da equação (5.1) a instantes de tempo 

com temperatura e extensão estáveis.                                                                                                                                                   (5.1) 

em que:    – Coeficiente de dilatação térmica              – Variação da extensão com origem térmica  (        – Variação da temperatura      
Considera-se que os resultados obtidos neste ensaio podem ser considerados estáveis na 

medida em que a temperatura permanece a 17,5       e 22,5       durante mais de 10 

minutos em todos os ciclos de temperatura indicados na Figura 5.17. A título 

exemplificativo representa-se na Figura 5.18 o intervalo de tempo entre as 98 e as 102 

horas onde se pode observar que a temperatura e a extensão do provete se mantiveram 

constantes durante mais de 15 minutos, quer no ciclo de arrefecimento, quer no ciclo de 

aquecimento. 

 

Figura 5.17 - Monitorização das temperaturas 
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Figura 5.18 - Temperatura do provete entre as 98 e as 102 horas de ensaio 

Da aplicação da equação (5.1) aos dados relativos às primeiras 36 horas de monitorização, 

resulta a medição de 24 valores de coeficiente de dilatação térmica, conforme se representa 

na Figura 5.19. Na Figura 5.20 representa-se a evolução do coeficiente de dilatação térmica 

durante os 9 dias em que o provete foi ensaiado. A título exemplificado, indicam-se na 

Tabela 8.3 em anexo os dados utilizados para o cálculo do coeficiente de dilatação térmica 

nas primeiras 36 horas, bem como os respetivos resultados obtidos.  

 

Figura 5.19 - Evolução do CDT nas primeiras 36 horas 

 

Figura 5.20 - Evolução do coeficiente de dilatação térmica  
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suficientemente elevada para se poder considerar que o betão comanda totalmente as 

deformações experimentadas pelo sensor (Azenha, 2009). Neste contexto, a obtenção 

prévia do coeficiente de dilatação térmica do sensor de corda vibrante no âmbito do 

capítulo 3.2.2, permite que se defina com maior rigor o instante em que o comportamento 

do sensor passa a ser comandado pelo betão, uma vez que o valor medido deixa de ser 

igual ao valor característico do sensor. O sensor com o qual se efetuou a instrumentação 

deste provete foi o sensor GT9 ao qual corresponde um valor de coeficiente de dilatação 

térmica de 6,45      (ver Tabela 3.1 capítulo 3.2.2). Através da observação da Figura 

5.19 é possível inferir-se que o CDT inicialmente medido pelo sensor é praticamente 

coincidente com a sua expansão/contração livre (mediu-se 6,45     ), sendo que a partir 

das ~15h se terá iniciado a sua solidarização ao betão em correspondência com as 

alterações do valor calculado para o CDT. 

Através da Figura 5.19 é também possível concluir-se que o procedimento experimental 

desenvolvido permite que se efetuem 16 medições nas primeiras 24 horas com uma notável 

coerência e estabilidade dos resultados. 

Os resultados obtidos permitem verificar-se que a evolução do coeficiente de dilatação 

térmica assume o comportamento previsto para betões, de acordo com a revisão 

bibliográfica efetuada, uma vez que há uma tendência clara para o coeficiente de dilatação 

térmica ser superior nas primeiras 24 horas diminuindo progressivamente depois desse 

instante isto acontece devido ao facto da água comandar o comportamento do betão nas 

primeiras horas. Contudo, nos resultados experimentais apresentados na Figura 2.4, o 

coeficiente de dilatação térmica tende a estabilizar passadas aproximadamente 70 horas do 

início do ensaio (cerca de 3 dias), e neste ensaio o valor só estabiliza passados cerca de 6 

dias, conforme se observa na Figura 5.20. Ao fim desses 6 dias, é possível verificar-se que 

o coeficiente de dilatação térmica do betão ensaiado estabilizou em torno dos 10,9     . 
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6. CONCLUSÃO 

6.1. Conclusões gerais 

Na presente dissertação foi desenvolvido um novo sistema e procedimento experimental 

para medição do coeficiente de dilatação térmica durante as primeiras idades do betão, 

tendo sido também concebido um sistema para controlo de temperatura de provetes durante 

a realização de ensaios de fluência em compressão. 

Em face do uso de sensores de corda vibrante para monitorização das extensões internas do 

betão nos ensaios de CDT, tornou-se necessária uma compreensão detalhada do 

funcionamento deste tipo de sensores embebidos em betão com baixa rigidez, e sujeitos a 

variações de temperatura. Foram realizados programas experimentais sobre 15 sensores 

(13 da marca Gage Technique e 2 da marca Geokon) para a avaliação da sua rigidez e do 

comportamento sob o efeito de ciclos de temperatura. No que diz respeito ao 

comportamento dos sensores sujeitos a vários de ciclos de temperatura, verificou-se que 

todos eles apresentam uma adequada linearidade relativamente às variações de 

temperatura. Através dos resultados da monitorização efetuada neste ensaio, efetuou-se o 

cálculo do CDT do corpo do sensor, realizando a devida compensação do efeito da 

temperatura sobre a corda vibrante. A determinação deste coeficiente permitiu o apoio à 

definição do instante de solidarização do sensor ao betão circundante nos ensaios de CDT 

do betão (instante em que a resposta do sensor deixa de coincidir com a sua própria 

deformação térmica livre). 

Em relação aos ensaios executados para aferição da rigidez aparente do corpo dos sensores 

verificaram-se algumas dificuldades experimentais na aplicação dos carregamentos. Para 

além disso, a metodologia de ensaio utilizada, conduziu a resultados inconclusivos no caso 

dos sensores Geokon, apontando para a necessidade de reavaliação da metodologia 

utilizada para estes sensores (com cabeças de extremidade de pequena dimensão). Indica-

se que os ensaios de rigidez aparente aos sensores da Gage Technique permitiram observar 

uma resposta linear para todos os patamares de carga aplicados, permitindo a obtenção de 

resultados conclusivos sobre a rigidez dos vários sensores. 

Devido ao facto do controlo de temperatura se apresentar como um denominador comum 

aos ensaios de coeficiente de dilatação térmica e ensaios de fluência, desenvolveu-se no 

contexto desta dissertação um procedimento experimental que permite o controlo de 

temperatura de um banho de forma autónoma. O procedimento desenvolvido revelou-se 
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extremamente robusto, pois esteve em funcionamento contínuo durante os 9 dias em que 

decorreu o ensaio de coeficiente de dilatação sem que tivesse ocorrido qualquer falha que 

comprometesse os resultados do ensaio. 

Em paralelo com os desenvolvimentos relativos ao CDT, foi também desenvolvido um 

molde para ensaios de fluência sob temperatura controlada nos bastidores atualmente 

disponíveis no LEST. Um ensaio de desempenho deste molde sobre um provete permitiu 

demonstrar a sua viabilidade para aplicação em ensaios futuros. 

O procedimento experimental desenvolvido para determinação do coeficiente de dilatação 

térmica no contexto desta dissertação, para além de permitir que a medição do coeficiente 

de dilatação térmica se inicie imediatamente após betonagem do provete, permite que 

sejam realizados cerca de 15 ciclos térmicos por dia, algo que não era possível em nenhum 

dos procedimentos experimentais aplicáveis a betão encontrados na bibliografia. A 

garantia de um número tão elevado de ciclos foi possível através da consideração de quatro 

tubos no interior do provete destinados à circulação de água. Esta condição proporcionou 

que, para variações impostas de  5ºC, a temperatura de um provete com 154 mm de 

diâmetro e 300 mm de altura, estabilizasse em cerca de 60 minutos em todo o provete.   

O ensaio piloto realizado permitiu a obtenção de resultados coerentes com os reportados na 

literatura: após solidarização do sensor, o CDT do betão apresenta valores mais elevados 

do que os do betão endurecido (da ordem de 13     ), reduzindo progressivamente para 

um valor estabilizado ao final de aproximadamente 6 dias (cerca de 10,9     ). Com a 

realização deste ensaio foi possível definir-se o instante de solidarização do sensor com o 

betão, que aconteceu aproximadamente às 15 horas, altura em que o CDT medido deixou 

de ser igual ao CDT do sensor utilizado na instrumentação do provete ensaiado e cujo 

valor foi obtido anteriormente na campanha de caracterização térmica de sensores de corda 

vibrante realizada nesta dissertação. 

Considera-se portanto ter sido atingido com sucesso o objetivo principal desta dissertação 

que passava pelo estabelecimento de uma metodologia viável e com custos controlados 

para monitorização contínua do coeficiente de dilatação térmica do betão desde as 

primeiras idades. 
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6.2. Desenvolvimentos futuros 

No seguimento do trabalho iniciado na presente dissertação, e tendo consciência das 

incertezas relacionadas com determinados aspetos das metodologias adotadas, enumeram-

se algumas sugestões para desenvolvimentos futuros: 

 Teste do sistema de controlo de temperatura para ensaios de fluência nas condições 

reais em que o ensaio realmente decorre (i.e. no interior do bastidor). Será possível 

compreender os efeitos de perdas térmicas nas extremidades do provete, bem como 

possíveis perturbações dos ciclos térmicos sobre o sistema hidráulico de aplicação 

de carga; 

 Utilização sistemática do procedimento experimental desenvolvido para a medição 

do coeficiente de dilatação térmica em vários betões com composições distintas quer 

ao nível do tipo e da quantidade de agregado, quer ao nível da quantidade de 

cimento, etc., para obter informações específicas sobre os seus CDT; 

 Realização de melhoramentos ao nível da instrumentação interna dos provetes para 

medição do coeficiente de dilatação térmica, nomeadamente incluindo um sensor de 

corda vibrante da marca Geokon cujo instante de solidarização ocorrerá mais cedo 

do que utilizando um sensor da GT (dada a sua menor rigidez), o que permitirá obter 

mais informações sobre o CDT nas primeiras idades; 

 Desenvolvimento de um procedimento experimental que permita que a medição da 

deformação do provete seja feita com recurso a LVDT's submersíveis (método 

preconizado pela ASTM), o que possibilitará que se elimine a necessidade de se ter 

um consumível fixo (extensómetro), eliminando também as dúvidas associadas à 

definição do instante de solidarização do sensor. Existe no entanto a noção de que 

ocorrerão novos problemas associados à necessidade de criação de pórtico 

(preferencialmente em invar) para suportar o LVDT, bem como sistema de 

compensação das deformações térmicas do pórtico; 

 Utilização dos resultados obtidos quer em relação à fluência, quer em relação ao 

CDT para melhorar a compreensão e o refinamento dos modelos de simulação 

termo-mecânica atualmente utilizados para a previsão das tensões no betão nas 

primeiras idades. Isto possibilitará a realização de análises paramétricas ao nível 

numérico devidamente fundamentadas, compreendendo-se de forma fundamentada a 
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importância das simplificações frequentemente utilizadas (consideração de: CDT 

constante e de comportamento à fluência independente da temperatura); 

 Realização de ensaios de CDT, em paralelo com ensaios EMM-ARM (Granja, 

2011) que permitem a monitorização contínua da evolução do módulo de 

elasticidade. Através dos resultados do ensaio EMM-ARM ter-se-á informação 

importante para apoio à fundamentação do instante de solidarização do sensor 

embebido de corda vibrante ao betão (com conhecimento da rigidez relativa 

sensor/betão em todos os instantes); 

 Modelação tridimensional termo-mecânica do ensaio CDT proposto com recurso a 

elementos volumétricos, tirando partido da informação obtida no item anterior 

(rigidez do betão), e avaliando-se as deformações e interações internas que ocorrem 

entre o betão e o sensor durante as primeiras idades. 

 Repetição do ensaio de caracterização mecânica dos sensores Geokon uma vez que 

os problemas experimentais verificados podem estar relacionados com algum erro 

laboratorial cometido na execução do ensaio, ou até mesmo com a ligação destes 

sensores à unidade de aquisição de dados que nunca tinha sido utilizada com 

sensores desta marca. 
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8. ANEXOS 

Tabela 8.1 - Indicação das temperaturas e extensões utilizadas para o cálculo do CDT dos vários 

sensores de corda vibrante 

Instante 
(hr) 

Gk1 
(°C) 

Gk1 
(  ) 

Gk2 
(°C) 

Gk2 
(  ) 

GT0 
(°C) 

GT0 
(  ) 

GT1 
(°C) 

GT1 
(  ) 

GT2 
(°C) 

GT2 
(  ) 

1,500 8,68 -97,98 8,91 -72,05 9,63 -50,45 9,10 -50,41 9,25 -43,84 
6,00 19,05 35,51 19,22 31,41 19,76 16,17 19,39 15,92 19,41 18,72 
10,00 29,06 174,00 29,21 122,31 29,60 81,95 29,37 81,23 29,34 81,81 
14,00 38,59 312,02 38,88 227,29 39,03 144,63 38,95 146,52 38,91 147,45 

 

Instante 
(hr) 

GT3 
(°C) 

GT3 
(  ) 

GT4 
(°C) 

GT4 
(  ) 

GT5 
(°C) 

GT5 
(  ) 

GT6 
(°C) 

GT6 
(  ) 

GT7 
(°C) 

GT7 
(  ) 

1,500 9,07 -48,42 9,48 -45,26 9,66 -41,35 9,80 -45,69 9,67 -47,81 
6,00 19,31 16,98 19,52 17,10 19,61 17,69 19,64 16,50 19,52 12,74 

10,00 29,30 80,51 29,42 79,18 29,42 76,86 29,49 79,98 29,34 73,70 
14,00 39,02 146,26 39,03 143,90 38,89 137,26 39,04 142,65 38,82 135,53 

 

Instante 
(hr) 

GT8 
(°C) 

GT8 
(  ) 

GT9 
(°C) 

GT9(  ) GT10 
(°C) 

GT10(  ) GT12 
(°C) 

GT12(  ) 

1,500 9,36 -56,79 9,26 -52,77 9,56 -47,68 9,30 -50,26 
6,00 19,61 8,41 19,53 11,40 19,56 12,82 19,46 13,11 
10,00 29,58 72,53 29,49 75,04 29,40 72,98 29,38 75,35 
14,00 39,11 137,15 39,05 139,51 38,92 134,66 39,00 138,36 

 

Tabela 8.2 - Indicação dos CDT obtidos para os diversos intervalos de temperatura 

Sensor 
CDT (με/°C) 

10°C-
20°C 

20°C-
30°C 

30°C-
40°C 

10°C-
30°C 

10°C-
40°C 

20°C-
40°C Média 

Diferença 
máxima 

Gk1 12,877 13,841 14,472 13,350 13,708 14,149 13,733 1,595 
Gk2 10,040 9,093 10,863 9,573 9,989 9,963 9,920 1,770 
GT0 6,575 6,686 6,646 6,630 6,635 6,667 6,640 0,111 
GT1 6,443 6,544 6,815 6,493 6,596 6,677 6,595 0,372 
GT2 6,153 6,353 6,864 6,252 6,449 6,604 6,446 0,711 
GT3 6,386 6,358 6,765 6,373 6,449 6,559 6,482 0,406 
GT4 6,212 6,272 6,729 6,242 6,500 6,497 6,409 0,517 
GT5 5,939 6,030 6,373 5,984 6,400 6,199 6,154 0,461 
GT6 6,323 6,441 6,563 6,382 6,111 6,501 6,387 0,452 
GT7 6,147 6,213 6,518 6,180 6,441 6,363 6,310 0,371 
GT8 6,360 6,435 6,780 6,397 6,520 6,604 6,516 0,420 
GT9 6,253 6,390 6,739 6,321 6,455 6,561 6,453 0,486 
GT10 6,050 6,115 6,479 6,082 6,211 6,294 6,205 0,428 
GT12 6,237 6,278 6,550 6,258 6,352 6,412 6,348 0,312 
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Tabela 8.3 - Indicação dos dados utilizados para a construção do gráfico que mostra a evolução do 

CDT durante as primeiras 36 horas de monitorização 

Cálculo do CDT 

 
Instante Temp provete Extensão 

Tempo 
(horas) CDT 

Ciclo -1 
CV início 4/9/13 21:20 23,692 23,79 
CV final 4/9/13 22:31 17,707 -13,93 

∆T    -5,98581   1,32 6,302 
∆ε      37,72 

Ciclo 0 
CV início 4/9/13 22:31 17,707 -13,93 
CV final 4/9/13 23:48 22,520 15,83 

∆T    4,813844   2,56 6,182 
∆ε      29,76 

Ciclo 1 
CV início 4/9/13 23:48 22,520 15,83 
CV final 5/9/13 1:09 17,566 -14,74 

∆T    -4,954224   3,88 6,170 
∆ε      30,57 

Ciclo 2 
CV início 5/9/13 1:09 17,566 -14,74 
CV final 5/9/13 2:48 22,519 15,09 

∆T    5,0   5,38 6,022 
∆ε     29,83 

Ciclo 3 
CV início 5/9/13 2:48 22,519 15,09 
CV final 5/9/13 4:12 17,572 -15,02 

∆T    -4,94693   6,90 6,086 
∆ε      30,11 

Ciclo 4 
CV início 5/9/13 4:12 17,572 -15,02 
CV final 5/9/13 5:43 22,507 14,93 

∆T    4,934388   8,36 6,070 
∆ε      29,95 

Ciclo 5 
CV início 5/9/13 5:43 22,507 14,93 
CV final 5/9/13 7:11 17,594 -13,85 

∆T    -4,912568   9,85 5,859 
∆ε      28,78 

Ciclo 6 
CV início 5/9/13 7:11 17,594 -13,85 
CV final 5/9/13 8:45 22,563 15,28 

∆T    4,96869   11,37 5,863 
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∆ε      29,13 
Ciclo 7 

CV início 5/9/13 8:45 22,563 15,28 
CV final 5/9/13 10:12 17,643 -13,50 

∆T    -4,919434   12,87 5,851 
∆ε      28,79 

Ciclo 8 
CV início 5/9/13 10:12 17,643 -13,50 
CV final 5/9/13 11:43 22,650 17,51 

∆T    5,0065   14,36 6,194 
∆ε      31,01 

Ciclo 9 
CV início 5/9/13 11:43 22,650 17,51 
CV final 5/9/13 13:12 17,723 -18,31 

∆T    -4,926544   15,86 7,272 
∆ε      35,82 

Ciclo 10 
CV início 5/9/13 13:12 17,723 -18,31 
CV final 5/9/13 14:39 22,705 28,88 

∆T    4,981934   17,33 9,472 
∆ε      47,19 

Ciclo 11 
CV início 5/9/13 14:39 22,705 28,88 
CV final 5/9/13 16:11 17,846 -24,73 

∆T    -4,859528   18,82 11,032 
∆ε      53,61 

Ciclo 12 
CV início 5/9/13 16:11 17,846 -24,73 
CV final 5/9/13 17:42 22,950 37,47 

∆T    5,103912   20,34 12,188 
∆ε      62,21 

Ciclo 13 
CV início 5/9/13 17:42 22,950 37,47 
CV final 5/9/13 19:11 17,911 -29,56 

∆T    -5,038482   21,84 13,304 
∆ε      67,03 

Ciclo 14 
CV início 5/9/13 19:11 17,911 -29,56 
CV final 5/9/13 20:36 22,911 37,74 

∆T    4,999268   23,29 13,462 
∆ε      67,30 

Ciclo 15 
CV início 5/9/13 20:36 22,911 37,74 
CV final 5/9/13 22:07 17,923 -26,96 
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∆T    -4,987122   24,76 12,973 
∆ε      64,70 

Ciclo 16 
CV início 5/9/13 22:07 17,923 -26,96 
CV final 5/9/13 23:32 22,795 37,03 

∆T    4,871154   26,22 13,135 
∆ε      63,98 

Ciclo 17 
CV início 5/9/13 23:32 22,795 37,03 
CV final 6/9/13 1:12 17,871 -28,43 

∆T    -4,923554   27,77 13,295 
∆ε      65,46 

Ciclo 18 
CV início 6/9/13 1:12 17,871 -28,43 
CV final 6/9/13 2:35 22,845 39,12 

∆T    4,973604   29,29 13,583 
∆ε      67,55 

Ciclo 19 
CV início 6/9/13 2:35 22,845 39,12 
CV final 6/9/13 4:04 17,892 -27,29 

∆T    -4,95215   30,72 13,411 
∆ε      66,41 

Ciclo 20 
CV início 6/9/13 4:04 17,892 -27,29 
CV final 6/9/13 5:35 22,687 37,08 

∆T    4,794282   32,22 13,427 
∆ε      64,37 

Ciclo 21 
CV início 6/9/13 5:35 22,687 37,08 
CV final 6/9/13 7:02 17,875 -27,31 

∆T    -4,811646   33,71 13,383 
∆ε      64,40 

Ciclo 22 
CV início 6/9/13 7:02 17,875 -27,31 
CV final 6/9/13 8:31 22,516 31,72 

∆T    4,640504   35,18 12,720 
∆ε      59,03 
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