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BARRAMENTO DELGADO ANTI CARBONATAÇÃO 

 

RESUMO 

 

O sucessivo consumo de recursos naturais, produção de resíduos e libertação de emissões 

poluentes, tem tido repercussões assinaláveis, tais como o aquecimento global, de que tanto se 

fala nos dias de hoje. A construção sendo uma das maiores indústrias, acarreta grandes 

responsabilidades neste aquecimento global, bem como o sucessivo consumo de recursos e 

constante produção de resíduos. O cimento apresenta-se na construção como tendo uma enorme 

responsabilidade pelas emissões de CO2 para atmosfera. Como tal, diversas investigações tem 

estudado o recurso à incorporação de adições que tornem o betão um material ambientalmente 

mais sustentável. Uma dessas adições são as cinzas volantes provenientes da queima de carvão, 

mas estas para se hidratarem necessitam de consumir o hidróxido de cálcio produzido pelo 

cimento, o que poderá reduzir o pH do betão para valores de neutralização, favorecendo a 

carbonatação e podendo pôr em causa a vida útil da estrutura. 

Neste sentido, foram investigados diversos revestimentos tradicionais que visam proteger o 

betão pelo exterior, com o intuito de reduzir a penetração do CO2 no betão. Produziram-se três 

betões com características diferentes, e realizaram-se ensaios de carbonatação acelerada após 

90 dias de maturidade. Os revestimentos de uma forma geral apresentaram excelentes 

resultados, reduzindo de forma bastante considerável a penetração do CO2, mesmo em betões 

com 50% de cinzas volantes. Os resultados sugerem que a presença destes revestimentos poderá 

permitir a incorporação de mais cinzas volantes no betão ou diminuir a quantidade de cimento 

nas composições, sem comprometer o seu desempenho face à ação da carbonatação. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Aquecimento Global; Cinzas volantes; Carbonatação; Revestimentos tradicionais  
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PLASTER ANTI CARBONATION 

 

ABSTRACT 

 

Excessive consumption of natural resources, waste generation and release of pollutant 

emissions, has had remarkable effects such as global warming, so discussed nowadays. The 

construction is one of the largest industries, that entails huge responsibilities in the global 

warming as well as the successive consumption of resources and constant generation of waste. 

The cement is presented in the building to have a huge responsibility for emissions of CO2 into 

the atmosphere. This way, several investigations have been studied the use of incorporating 

additions that make concrete a more environmentally sustainable material. One of these 

additions are fly ash from burning coal, but these to hydrate need to consume calcium hydroxide 

produced by the cement, that could reduce the pH of the concrete to neutralization values, 

favoring the carbonation and could jeopardize the useful life of the structure. 

In this sense, were investigated several traditional coatings which intended to protect the 

concrete from the outside, in order to reduce the penetration of CO2 into the concrete. Three 

concretes were produced with different characteristics, and carried out accelerated carbonation 

test after 90 days to maturity. In general, coatings showed excellent results quite considerably 

reducing the penetration of CO2 even in concrete with 50% fly ash. The results suggest that the 

presence of such coatings may allow the incorporation of fly ash in concrete or decrease the 

amount of cement in the compositions, without compromising its performance against the 

action of carbonation. 

 

KEYWORDS: 

Global warming; Fly ash; Carbonation; Traditional coatings; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento Temático 

O alvo da seguinte dissertação prende-se com algo que tem vindo a preocupar toda a população 

em geral: o sucessivo consumo de matéria-prima bem como produção de resíduos de forma 

excessiva. Em termos ambientais, a construção é responsável por uma grande parcela de 

emissões de dióxido de carbono (CO2). Posto isto, as pessoas responsáveis pela construção têm 

como obrigação zelar por gerações futuras de qualidade, como aquela em que vivemos. 

O desafio passa por uma redução significativa na utilização da pasta de cimento no compósito 

betão armado, este é responsável por um elevado consumo de energia primária, bem como 

libertação de dióxido de carbono para atmosfera. Dado o seu elevado consumo é importante 

que se consiga utilizar materiais que de certa forma consigam substituir este, de modo a reduzir 

substancialmente o impacto ambiental provocado pelo mesmo. Para que seja feita esta 

substituição iremos utilizar adições ao compósito do betão armado, este fará com que a 

utilização de cimento diminua significativamente. A utilização de adições além das vantagens 

anteriormente mencionadas acarreta menores custos quando comparados com a pasta de 

cimento, sendo este mais um incentivo à sua utilização. Apesar de todos os benefícios 

associados às adições pozolânicas estas devem ser estudadas de forma cuidada, uma vez que se 

usadas de forma descontrolada poderão originar ou agravar problemas associados à corrosão 

das armaduras. 

O hidróxido de cálcio é produzido durante a hidratação do cimento, sendo o composto do betão 

mais importante para garantir uma alcalinidade elevada do seu sistema poroso. É sabido que 

enquanto a alcalinidade se mantiver elevada, produz-se nas armaduras uma camada de óxidos, 

passivante, que as protege da corrosão. Mas, quando a alcalinidade desce para valores de pH 

abaixo de cerca de 11, essa camada protetora é destruída ficando o betão desprotegido contra a 

corrosão (Liang e Lin, 2003). Numa mistura com adições pozolânicas, tal como cinzas volantes, 

a presença de hidróxido de cálcio é fundamental para se realizar a reação pozolânica destas 

mesmas adições. Ora, na presença de um elevado volume de adições, o hidróxido de cálcio 

pode ser consumido na íntegra (Anjos et al., 2012), tendo como consequência a queda do pH, 

seguido da destruição da camada passivante, expondo o betão à corrosão. Se além disto, o betão 

estiver exposto a um ambiente propício à carbonatação, todo o processo se agrava (Reis, et al., 

2014), conforme está explicado na Figura 1. 
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Figura 1 Carbonatação com elevado volume de adições. Adaptado de Reis, et al., 2014 

Neste sentido, uma linha de investigação possível é a adição suplementar de hidróxido de cálcio 

através de uma camada delgada de reboco na superfície exterior do betão. Esta camada poderá 

apresentar três grandes virtudes: 

 Dificultar a entrada do agente agressor (dióxido de carbono), funcionando como uma 

barreira física exterior; 

 Funcionar como reserva alcalina para a reação pozolânica de mais cinzas volantes. 

Como o grau de hidratação do ligante é superior, a densidade da matriz será superior, 

dificultando a difusão do agente agressor; 

 Aumentar a alcalinidade do betão na zona do recobrimento, mais próxima das 

armaduras. 

Um outro elemento muito importante é o tipo de cura do betão. As cinzas volantes necessitam, 

de uma cura mais cuidada e prolongada para garantir uma boa hidratação (Camões, 2002). 

Dependendo do tipo de cimento e de cinzas volantes, podem ser necessários 3 meses para uma 

hidratação quase completa (Papadakis, 1999). Por esse motivo, aliado ao facto do processo da 

carbonatação ser muito lento, é importante fornecer uma cura húmida durante 3 meses, 

garantindo-se a uniformidade da humidade e temperatura.  

A Figura 2 apresenta um esquema de forma resumida dos trabalhos realizados ao longo da 

campanha experimental. Os provetes numa fase inicial realizaram a sua cura imersos em água, 

onde permaneceram durante 90 dias, de seguida estes foram retirados de água sofrendo um 

período de secagem numa estufa a 40ºC, com o intuito de proceder à colocação dos 

revestimentos nos provetes. De seguida, estes foram armazenados durante 60 dias numa câmara 

climática com uma temperatura de 20±2ºC, concentração de CO2 de 4±0.5% e uma humidade 

relativa de 55±5%. Finalizados os 60 dias procedeu-se ao estudo da profundidade de 

carbonatação com recurso a dois indicadores distintos, fenolftaleína e timoftaleína. 
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Figura 2 Resumo de trabalhos efetuados. 

1.2. Objetivos 

Neste trabalho estão presentes dois grandes objetivos principais. O estudo de várias soluções 

para a mitigação da carbonatação nos betões de elevado volume de cinzas volantes, recorrendo 

à aplicação de revestimentos delgados de elevada alcalinidade. Propõe-se que a alcalinidade 

dos revestimentos exteriores possam, por um lado, atrasar a difusão do agente agressor e, por 

outro lado, funcionar como reserva alcalina para a hidratação do ligante pozolânico. Tem-se 

também como objetivo, avaliar a influência dos revestimentos tradicionalmente aplicados nos 

elementos exterior de betão, no avanço da frente de carbonatação. 

De forma a concretizar os objetivos gerais, prevê-se a realização de uma campanha 

experimental em betões, que serão submetidos a ensaios de durabilidade, principalmente o 

ensaio de carbonatação acelerada. Pretende-se, numa primeira fase, isolar os resultados 

particulares do desempenho dos vários revestimentos. Numa segunda fase, será realizada uma 

análise agregada dos vários resultados, de forma a aprofundar o conhecimento do fenómeno da 

carbonatação. Sendo assim, os objetivos específicos são: 

 Avaliação da profundidade de carbonatação na presença de revestimentos cimentícios 

delgados cuja hidratação produz hidróxido de cálcio (argamassas com elevado volume 

de cimento); 

 Avaliação da profundidade de carbonatação na presença de revestimentos com elevada 

alcalinidade (argamassas de cal hidratada); 

 Avaliação da profundidade de carbonatação na presença de sistemas mistos, compostos 

pelos materiais anteriores: argamassas bastardas e sistemas múltiplos; 

 Estudo da evolução no tempo da carbonatação com os vários tipos de revestimento; 

 Análise comparativa da evolução da carbonatação com e sem os revestimentos, 

recorrendo à bibliografia da especialidade e, também, a trabalhos em curso na 

Universidade do Minho (Reis, et al., 2014); 

 

Pretende-se estudar diversos tipos de soluções para revestimento, cuja resposta à ação da 

carbonatação acelerada será estudada. As soluções a estudar são:  

i. Sem revestimento; 
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ii. Camada simples de argamassa de cimento e areia ao traço em volume 1:3 e com a 

espessura de 10 mm; 

iii. Camada simples de argamassa de cimento e areia ao traço em volume 1:3 e com a 

espessura de 20 mm; 

iv. Camada dupla de argamassa de cimento e areia ao traço em volume 1:3 e traço 1:4 e 

com a espessura de 10 mm cada, no total de 20 mm; 

v. Camada simples delgada de argamassa de cal hidratada ao traço em volume 1:3 e com 

a espessura de 10 mm; 

vi. Camada simples de cimento, cal hidratada e areia. Traço em volume 1:0.5:4.5 e com a 

espessura de 10 mm; 

vii. Camada dupla: ii + vi e com a espessura de 10 mm cada, no total 20mm; 

viii. Camada simples de cimento, cinzas volantes e areia. Traço em volume 1:0.5:4.5 e com 

a espessura de 10 mm; 

ix. Crespido C+A 1:1; 

x. Camada Simples de cimento e areia. Traço 1:2 e com a espessura de 3 mm; 

 

Os tipos de misturas para betões são 3: 

i. Betão convencional, com apenas cimento e uma razão A/L de 0.65; 

ii. Betão de elevado volume de cinzas volantes, com 50% de incorporação de cinzas 

volantes e uma razão A/L de 0.65; 

iii. Betão de elevado desempenho com elevado volume de cinzas volantes, com 50% de 

incorporação de cinzas volantes e uma razão A/L de 0.35; 

 

1.3. Descrição da Dissertação 

A seguinte dissertação está organizada segundo 6 capítulos sendo eles: 

 Capítulo 1- É aquele em que é feito o enquadramento daquilo que será abordado ao 

longo da dissertação, bem como a apresentação dos diversos objetivos a que a presente 

investigação se propôs. 

 Capítulo 2 – Após uma longa pesquisa bibliográfica é explanado no seguinte capitulo 

todos os processos e fatores que influenciam o mecanismo da carbonatação. Foi ainda 

alvo de pesquisa as principais vantagens e inconvenientes associadas ao uso de um alto 

teor de cinzas volantes no betão. O referente capítulo enumera e descreve abordagens 

possíveis recorrendo a camadas protetoras encontradas em investigações anteriores. 
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 Capítulo 3 – O presente capítulo apresenta a caracterização dos materiais executados ao 

longo das misturas, bem como os procedimentos utilizados ao longo do fabrico e 

moldagem dos provetes das misturas de betão e argamassas. É ainda indicado de forma 

breve a forma como foram aplicados os revestimentos. 

 Capítulo 4 - Capítulo no qual são analisados e comentados os resultados obtidos ao 

longo da campanha experimental realizada. 

 Capítulo 5 – Conclusões finais e descrição de futuras investigações a realizar.  
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2. ESTUDO DE BETÕES COM ELEVADO VOLUME DE ADIÇÕES  

2.1. Introdução 

O surgimento da utilização do betão armado teve início em meados do século XIX, desde então 

a sua utilização disseminou-se até aos dias de hoje, onde é o material mais utilizado na 

construção. Como material da construção, pensava-se que o betão poderia ter uma duração 

ilimitada. No entanto, são diversas as obras que prematuramente necessitam de reparações 

indesejáveis e não programadas (Rincón, 1997). 

Nos dias de hoje toda a população mundial é confrontada e sensibilizada para os problemas 

inerentes ao aquecimento global, este fenómeno está associado à elevada libertação para a 

atmosfera de dióxido de carbono (CO2). Segundo Camões (2002) cada tonelada de cimento 

Portland acarreta a libertação de cerca de uma tonelada de CO2 e a indústria de cimento 

contribui com cerca de 7% do total emitido para a atmosfera. 

O sector da construção tem um elevado peso na sociedade, como tal as pessoas responsáveis 

por este têm uma responsabilidade acrescida na inovação e preservação do meio ambiente. 

Diversas investigações e avanços na tecnologia tem seguido esta linha, de modo a que as obras 

sejam cada vez mais duráveis, mais sustentáveis e a produção de resíduos seja menor, sendo 

igualmente importante a reutilização de materiais para que o consumo dos recursos naturais 

seja inferior uma vez que estes não são infinitos (Cadore, 2008), (Juarez, 2002). 

O recurso à incorporação de adições minerais no betão surgiu ainda antes da utilização do 

cimento na construção. É sabido que as pozolanas naturais, de origem vulcânica, foram usadas 

pelos Gregos e Romano, sendo as primeiras a surgirem na execução de obras. Nos dias de hoje, 

as adições minerais mais utilizadas provêm de grandes indústrias, ou seja, são subprodutos 

industriais, geralmente provenientes de processos onde são empregues temperaturas elevadas, 

como é o caso da queima de carvão, e que podem originar grandes quantidades de cinzas ou 

escórias (cinza volante, escoria de alto forno, cinza de casca de arroz). Estes resíduos, se não 

forem reutilizados, representam um elevado risco ao nível da poluição do meio ambiente. 

Posto isto, o recurso à utilização de adições minerais como substituto ao cimento tem sido cada 

dia que passa mais estudado, ainda que o recurso à utilização de altos teores de adições minerais 

em substituição do cimento revele na maior parte dos casos, perdas ao nível da resistência 

mecânica. Uma das grandes vantagens associada a este tipo de adições é a diminuição 

significativa do consumo do cimento. Assim, consequentemente surge uma redução do gasto 
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de recursos naturais, de outra forma necessários para produção de clínquer e a redução da 

emissão de CO2 para a atmosfera. 

2.2. Cinzas Volantes. 

A cinza volante é uma material fino proveniente da queima de carvão das centrais termoelétricas 

para produção de energia. A combustão do carvão ocorre a temperaturas elevadas, entre 1200 

a 1600ºC, num ambiente gasoso oxidante. O tempo das partículas em chama oxidante dura 

cerca de 2 segundos, condição suficiente para a fusão total ou parcial da matéria mineral (cinza 

de fundo e cinza volante). Segundo a bibliografia, cerca de 80 % são cinzas volantes e 20 % 

são cinzas de fundo (Silva et al. ,1999). 

Em Portugal existem atualmente duas centrais termoelétricas, estando estas localizadas em 

Sines e no Pego. 

Segundo a ASTM, as cinzas volantes são classificadas em dois tipos distintos: classe C e a 

classe F. As cinzas da classe F apresentam baixo teor de cálcio e resultam da queima de antracite 

ou carvão betuminoso. Estas apresentam propriedades pozolânicas, mas não tem propriedades 

aglomerantes e hidráulicas. Quanto à classe C, estas são caracterizadas pelo elevado teor de 

cálcio, surgem da queima de carvões sub-betuminosos ou de lenhites e possuem propriedades 

pozolânicas e aglomerantes.  

Por sua vez, a norma portuguesa e europeia NP EN 450 (1996) define as cinzas como sendo um 

pó fino constituído principalmente por partículas esférias e vítreas, com origem da queima de 

carvão pulverizado, sendo formadas essencialmente por SiO2 e Al2O3. Segundo ainda a mesma 

norma, poderão ser aceites cinzas volantes provenientes da queima de carvões sub-betuminosos 

caso estas possuam um teor total de cal (CaO), em massa, inferior a 10 % e satisfaçam os 

restantes requisitos impostos (Camões, 2002). 

Os betões com cinzas volantes, quando comparados com betões apenas compostos por cimento, 

para uma mesma razão A/L, apresentam uma maior trabalhabilidade (Camões, 2002). Posto 

isto, com a inclusão de cinzas volantes é possível efetuar amassaduras com uma mais baixa 

razão A/L quando comparados com betões sem incorporação de cinzas volantes. Segundo 

Hassan & Cabrera (1998), este benefício tem a ver com a forma das partículas que fazem com 

que a trabalhabilidade do betão aumente e que por cada 10% de peso de cimento Portland 

substituído é possível reduzir 3 a 4 % da água total. A inclusão das cinzas volantes no betão 
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requer uma menor quantidade de razão A/L, sendo este um ponto fundamental em questões de 

durabilidade e capacidade resistente, desde que seja efetuada uma cura adequada. 

Aquando da incorporação das cinzas volantes é possível analisar que a hidratação destas se 

processa de forma mais lenta quando comparadas com as amassaduras feitas apenas com 

cimento. Quanto às características mecânicas, a sua resistência atinge o seu pico de resistência 

a longo prazo, em idades superiores a 28 dias, isto até que haja disponibilidade de hidróxidos 

alcalinos ou de cálcio em concentrações suficientes na solução aquosa dos poros para 

proporcionar a quebra da fase vítrea das pozolanas. A precipitação de C-S-H sobre as partículas 

de cinza volante acontece após o aumento do pH na solução aquosa e esta precipitação resulta 

no refinamento dos poros e dos grãos desta (Juarez, 2002). 

Como principais vantagens e inconvenientes associadas à incorporação das cinzas volantes 

temos (Camões, 2002): 

Vantagens: 

 A utilização de um subproduto industrial e a redução do consumo de cimento, contribui 

para a redução de emissões de CO2 para a atmosfera; 

 Aumenta a trabalhabilidade do betão, tornando este mais fácil de efetuar a compactação 

e bombagem; 

 Diminui a exsudação e a segregação fazendo com que este possua um melhor 

acabamento superficial; 

 Melhoras ao nível da permeabilidade, sendo que este parâmetro apresenta-se como 

fundamental no que diz respeito às questões de durabilidade do betão, desde que este 

obtenha uma cura adequada; 

 Elevado nível em questões de comportamento ao ataque de sulfatos quando comparado 

com cimentos resistentes a sulfatos; 

 Possibilita por norma a obtenção de resistências mecânicas superiores, particularmente 

em idades mais longas. 

Desvantagens: 

 Mesmo sendo fornecidas pela mesma Central Termoelétrica, as cinzas volantes por 

vezes pecam pela falta de uniformidade, podendo estas verificarem variações 

significativas; 
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 Requer um nível de conhecimento ao nível da sua execução com importante relevo, 

uma vez que o uso em demasia de água na amassadura poderá levar a consequências 

gravíssimas ao nível da resistência à compressão; 

 A redução do calor de hidratação revela-se como vantajosa quando se trata de tempo 

quente, mas a temperaturas baixas este facto pode condicionar a cura do betão; 

 O aumento do tempo de presa; 

 O facto de as cinzas demorarem mais tempo a desenvolverem a sua resistência 

mecânica, que afeta diretamente o tempo de cura; 

 Para manterem inalteráveis as condições de proteção das armaduras contra a corrosão, 

estas necessitam de manter a sua elevada alcalinidade. A presença das cinzas provocam 

uma redução dos níveis de hidróxido de cálcio, como consequente a redução da 

alcalinidade do betão. A reduzida permeabilidade causada pela presença das cinzas 

pode compensar de certa forma a desvantagem mencionada anteriormente, desde que a 

cura seja adequada. Caso esta cura não seja efetuada de forma adequada a proteção das 

armaduras contra a corrosão pode estar em causa; 

 Como anteriormente já referido, as cinzas normalmente necessitam de um tempo mais 

longo para desenvolverem as suas resistências iniciais, o que provocará uma 

necessidade acrescida de tempo para efetuar a sua desconfrangem e um adicional em 

obra. 

 

2.3. Corrosão em Estruturas de Betão Armado 

A necessidade de reparações indesejáveis eleva o custo da manutenção das estruturas e pode 

reduzir a sua vida útil, podendo mesmo ter consequências desastrosas. Existem diversas 

manifestações patológicas em estruturas de betão armado, sendo que a mais frequente é sem 

dúvida alguma a corrosão das armaduras. Esta, além de por em risco a vida útil das estruturas, 

apresenta elevados problemas de impacto social e económico, podendo ainda, em situações 

limite, provocar a perda de vidas humanas. Sob o ponto de vista de segurança, as estruturas de 

betão podem ser comprometidas devido ao avanço do processo corrosivo. Caso a corrosão não 

seja controlada este fenómeno pode mesmo levar a estrutura à ruina. Estes danos gravosos 

devem-se ao facto de além de diminuir a secção dos varões de aço, ainda causar a fissuração e 

destacamento do recobrimento do betão, pela formação de óxidos e hidróxidos de ferro ao redor 

dos varões, resultando assim em deformações na estrutura (Bolina & Cascudo, 2013). 
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Segundo  Helene (1993), a corrosão pode ser definida como a interação destrutiva do material 

com o meio ambiente, seja por ação física, química, eletroquímica, ou por combinação destas. 

 

2.3.1. Passivação 

O betão, em condições habituais, fornece às armaduras um levado grau de proteção contra a 

corrosão, sendo a primeira barreira física por meio da camada de recobrimento que dificulta a 

entrada de agentes agressivos presentes no meio ambiente. Este tem uma segunda proteção 

devido às características químicas, conferida pelo elevado pH do betão (12.5 a 13.5), o qual 

permite a formação de uma pelicula passivadora que envolve o aço. A formação e estabilidade 

dessa pelicula deve-se à elevada alcalinidade da solução aquosa presente nos poros do betão 

(Rincón, 1997), (Ana & Helene, 2001), (Cecília, 2008), (Helene, 1993), (Figueiredo & Meira, 

2013), (Papadakis, Fardis, & Vayenas, 1992). 

Segundo Rincón (1997), inicialmente pensou-se que o hidróxido de cálcio (pH =12.5) 

produzido durante as reações de cura era o componente principal que originava esta alta 

alcalinidade. Contudo, Rincón (1997) indica que o pH presente é devido ao hidróxido de sódio 

e potássio, e que o ião de cálcio praticamente desaparece com a dissolução quando o cimento 

processa a sua hidratação. 

Esta pelicula protetora forma-se logo após o início da hidratação do cimento e é composta por 

óxido de ferro, apresentando uma variação de composição que vai desde Fe3O4 (Magnetite) a 

y- Fe2O4 (Maghemite). A sua espessura varia desde 10-3 a 10-1µm, apresentado uma forma 

delgada e bastante aderente. No entanto, existem agentes agressivos (CO2, Cl-, entre outros) 

que podem levar à destruição desta mesma pelicula, as armaduras ficam assim vulneráveis, 

tendo como consequência a possível corrosão destas ( Helene, 1993), (Elias, 2013). 

Para melhor compreensão. Pourbaix (1976) desenvolveu diagramas de potencial versus pH, 

onde em cada região estabelece-se para cada metal, as condições de pH e potencial onde o 

material se corrói, passiva ou permanece imune ao processo corrosivo, sendo possível indicar 

se um processo é termodinamicamente favorável ou não (Figura 3), (Cecília, 2008), (Ana & 

Helene, 2001).  
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Figura 3 Diagrama simplificado de Pourbaix de equilíbrio termodinâmico. Potencial x pH 

para o sistema Fe-H2O, para 25º C, delimitando os domínios de corrosão, passivação e 

imunidade (Pourbaix, 1976). 

A zona de imunidade corresponde à região do diagrama onde o aço não se corrói, 

independentemente da natureza do meio ser ácido, neutro ou alcalino. É para essa zona que o 

aço é conduzido quando se aplica a técnica de proteção catódica (Helene, 1986). A zona da 

passivação corresponde à formação da pelicula passivadora, sendo esta mais ou menos perfeita 

em função do nível de proteção que esta camada oferece ao metal. Por ultimo, o estado de 

corrosão, onde o pH e potencial eletroquímico estabelecem condições termodinâmicas para que 

os óxidos da capa passiva não sejam estáveis (Pourbaix, 1987). 

 

2.3.2. Mecanismos da corrosão em betão armado 

Segundo Helene (1986) são necessários três fatores para que se desenvolva a corrosão das 

armaduras no interior do betão. Deve existir um eletrólito, diferença de potencial e oxigênio. 

 Um eletrólito, meio onde ocorrem células de corrosão de natureza eletroquímica, que 

irá conduzir os iões, gerando uma corrente de natureza iónica e, também, para dissolver 

o oxigénio. O eletrólito, no betão, é constituído basicamente pela solução intersticial 

aquosa que contem iões em solução (podendo ser fraco, ou seja, com poucos iões). 

 Deve existir uma diferença de potencial entre dois pontos aleatórios da armadura que 

pode ser resultante de uma infinidade de fatores, desde diferenças de humidade, 
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diferente exposição ao ar, concentração salina, solicitações mecânicas distintas no betão 

e no aço, etc. 

 Deve existir oxigénio uma vez que este é parte fundamental no que diz respeito às 

reações químicas envolvidas na formação da ferrugem (óxidos e hidróxidos de ferro). 

A humidade presente no betão é quem irá definir as consequências que o oxigénio 

provocará. No caso de betões totalmente húmidos, a difusão de O2 é muito lenta 

(Cascudo, 1997). 

 A corrosão ocorre como resultado de formação de uma célula eletroquímica (pilha 

eletroquímica), que consiste em quatro elementos principais (Figura 4), (Rincón, 1997), 

(Figueiredo & Meira, 2013), (Andrade & Feliu, 1989):  

 Uma zona anódica, onde ocorre a oxidação, passagem do material do estado metálico 

para o estado iónico. 

𝐹𝑒 ⇒ 𝐹𝑒+2 + 2𝑒                                          eq. 2.3.2-1 

 Um cátodo, onde são consumidos os eletrões gerados na região anódica (redução). 

𝐻2𝑂 + 1/2𝑂2   + 2𝑒− ⇒ 2𝑂𝐻−                            eq. 2.3.2-2 

 Um condutor metálico, onde a corrente elétrica é o fluxo de eletrões. 

 Um eletrólito, no caso de betão, onde a corrente elétrica é gerada pelo fluxo de iões no 

meio aquoso. A maior presença de eletrólito facilita a passagem de uma maior corrente 

iônica, acelerando o processo de corrosão (Figueiredo & Meira, 2013). 

  

 

Figura 4 Modelo de corrosão das armaduras no betão (Ana & Helene, 2001). 
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2.3.3. Carbonatação na corrosão das armaduras 

Como anteriormente já foi referido, a formação e estabilidade da pelicula passivadora presente 

nas armaduras está dependente do nível pH presente na solução que a circunda. Para pH 

superior a 11,5 na solução dos poros do betão, a estabilidade está garantida e como tal não existe 

corrosão (Figueiredo & Meira, 2013). 

A carbonatação é um dos principais mecanismos da possível destruição desta pelicula protetora 

que envolve toda a armadura. O dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera, aquando da 

penetração no betão (difusão), reage com os componentes alcalinos presentes no betão, havendo 

uma diminuição do seu pH, tendo como consequência a neutralização do material quando 

atingido um pH próximo de 8, (Papadakis et al., 1992). 

 Estas reações manifestam-se com o avanço da designada “frente de carbonatação”, que se 

desenvolve do exterior para o interior, como demonstra a Figura 5. A velocidade a que se 

processa este avanço é de igual modo vital para calcular o tempo que esta demorará a chegar à 

armadura. A velocidade do avanço é função, fundamentalmente, da humidade no betão e da sua 

porosidade (A/C) (Rincón, 1997), (Papadakis et al., 1992). 

 

Figura 5 Avanço da frente da carbonatação (Santos, 2012). 

A corrosão das armaduras através da carbonatação pode criar danos severos, que se manifestam 

sob a forma de expansão, onde as armaduras ganham um maior volume, levando à fissuração, 

destacamento do recobrimento, perda de aderência e redução significativa de secção da 

armadura, sendo que todas estas patologias podem por em causa o comportamento da vida em 

serviço da estrutura, levando a custos de manutenção indesejáveis e não calculados na fase 

inicial da mesma (Helene, 1986). 
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Na fase de projeto são definidos os requisitos de segurança e funcionalidade que se irão adotar 

numa determinada estrutura. Entende-se que a vida útil de uma estrutura é o período de tempo 

para qual a estrutura conserva os requisitos do projeto sobre a segurança, funcionalidade e 

estética, sem custos de manutenção indesejáveis (Rincón, 1997). 

O mecanismo da corrosão e o seu desenvolvimento ao longo do tempo pode ser descrito e 

analisado segundo o modelo simplificado proposto por Tuutti (1982) conforme a Figura 6, onde 

o autor subdivide o processo corrosivo em duas etapas distintas, sendo elas a etapa da iniciação 

e propagação. 

 

Figura 6 Modelo de Vida Útil do Desempenho das Armaduras. 

O período de iniciação é definido como o intervalo de tempo necessário para que os agentes 

agressivos (Cl-, CO2) penetrem através do recobrimento até atingir as armaduras. Quando 

determinada quantidade destes elementos chegam até ao nível das armaduras, provocam a 

despassivação das mesmas, ou seja, ocorre a destruição total ou parcial da camada protetora. 

Após a despassivação inicia-se uma segunda etapa, designada por propagação, sendo esta 

definida como o início da corrosão, onde ocorre a dissolução do ferro (oxidação) (Andrade, 

2001). 

Entende-se ainda por vida residual o momento a partir do qual a estrutura atinge o limite 

inaceitável, ou seja, a estrutura necessita de ser alvo de manutenção. Durante este período 

residual são tomadas medidas de forma que a estrutura volte a manter as condições de 

segurança, funcionalidade e estética definida em projeto (Rincón, 1997). 
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2.4. Fenómeno de Carbonatação 

Designa-se o processo da carbonatação como sendo um fenómeno físico-químico que consiste 

na reação de gases ácidos, presentes no ambiente, com as propriedades alcalinas provenientes 

da reação da hidratação do cimento. A quando deste fenómeno, a estrutura carbonatada pode 

ter como consequência, um decréscimo do pH para níveis inferiores a 9, pondo, 

consequentemente, a vida útil da estrutura em risco. Para a contribuição desta neutralização no 

betão estão presentes no ambiente os principais ácidos: o gás carbónico (CO2), o dióxido de 

enxofre (SO2) e o gás sulfídrico (H2S). Contudo, o nome carbonatação surge devido ao facto de 

o ácido encontrado em maiores proporções ser o gás carbónico, daí o nome Carbonatação 

(Helene 1993). 

Os compostos na pasta de cimento hidratada que mais estão sujeitos a este fenómeno são o 

hidróxido de potássio (KOH), o hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). 

Sendo que também os silicatos alcalinos são passiveis de ser carbonatados (Smolczyk, 1968). 

A carbonatação surge como um dos principais mecanismos responsável pela corrosão e 

respetiva destruição das armaduras. Segundo Neville (1995) o dióxido de carbono ocupa cerca 

de 0.03% em volume na atmosfera. Contudo este valor não é constante em todas as regiões, 

este varia de local para local, sendo em zonas urbanas onde se registam as maiores 

concentrações, podendo chegar até a um valor de 1%. 

 

2.4.1. Mecanismo de Formação da Carbonatação 

A carbonatação ocorre a partir do momento em que o CO2 presente no ar ou em águas 

agressivas, interage com o Ca(OH)2 da pasta de cimento. Esta interação faz com que o pH do 

betão diminua drasticamente. O valor da queda do pH não é de consenso geral no que toca a 

investigadores, mas todos eles concordam num aspeto, que este decréscimo de ph para valores 

de neutralização tem como consequência a despassivação das armaduras e a consequente 

corrosão das mesmas (Polito, 2006). 

Além da concentração de CO2 presente na atmosfera existem outros parâmetros que 

influenciam a carbonatação tais como a relação A/L, os mecanismos de transportes e o sistema 

de poros da mistura endurecida.  

O processo da carbonatação desenvolve-se num conjunto de etapas, inicialmente o CO2 reage 

com hidróxido de sódio (eq. 2.4.1-1) e hidróxido de potássio (eq. 2.4.1-2). Estas reações levam 
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a que as propriedades dos hidróxidos originais da solução sejam enfraquecidos, dando origem 

a um aumento da solubilidade do hidróxido de cálcio (Helene, 1993). 

 2𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐶𝑂2  ⇔  𝑁𝑎2(𝐶𝑂3) + 𝐻2𝑂 (eq. 2.4.1-1) 

 2𝐾𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2  ⇔  𝐾2(𝐶𝑂3) +  𝐻2𝑂 (eq. 2.4.1-2) 

O hidróxido de cálcio revela-se como sendo o agente mais reativo e da interação deste com o 

CO2 resulta o carbonato de cálcio, sendo esta reação considerada como principal no processo 

da carbonatação. A Figura 7 demonstra o mecanismo simplificado da carbonatação: 

 

 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  𝐶𝑂2  ⇔  𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 (eq. 2.4.1-3) 

  

Figura 7 Mecanismo Simplificado da Carbonatação (Cecília, 2008). 

Acompanhado desta reação principal surge a frente de carbonatação. Esta surge a partir do 

exterior para o interior, separando duas zonas distintas: zona carbonatada (pH <9) e zona não 

carbonatada (pH> 12). Deve-se evitar que esta frente de carbonatação chegue às armaduras, 
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uma vez que provocará a despassivação da mesma. O processo de carbonatação ocorre a uma 

velocidade muita lenta e com o tempo a penetração de CO2 nos poros do betão diminui, isto 

porque além da crescente hidratação do cimento, os produtos da reação da carbonatação vão 

preenchendo estes mesmos poros, tornando-se mais resistentes à penetração do CO2 presente 

no ar. 

Posto isto, pode-se até considerar que em baixas concentrações de CO2 a carbonatação seja 

benéfica para o betão, uma vez que o carbonato de cálcio produzido preenche os poros levando 

a que este betão se torne mais resistente ao nível da resistência química e mecânica (Cascudo, 

1997). 

 

2.4.2. Fatores que Influenciam a Carbonatação 

São diversos os fatores que influenciam o processo da carbonatação. A velocidade e a 

profundidade a que este ocorre dependem das características do betão e das condições 

ambientais a que este está sujeito. Na Tabela 1 são descritos estes mesmos fatores: 

Tabela 1 Principais fatores que influenciam a velocidade e penetração da frente da 

carbonatação (Kazmierczak, 1995). 

 Fatores Condicionantes Caraterísticas Influenciadas 

Fatores Ambientais ou 

Condições de Exposição 

Concentração de CO2 
Mecanismo físico-químico 

Velocidade de carbonatação 

Humidade relativa do ar 
Grau de saturação dos poros 

Velocidade de carbonatação 

Caraterísticas do Betão 

Tipo e quantidade de cimento Reserva alcalina 

Relação água/cimento Porosidade e permeabilidade 

Condições de cura 
Grau de hidratação, porosidade, 

permeabilidade e fissuração 

Fissuras Facilita entrada de CO2 

 

2.4.2.1  Condições de Exposição 

2.4.2.1.1  Concentração de CO2 

A concentração de CO2 é um fator de extrema importância no que diz respeito à velocidade da 

carbonatação. Quanto maior a concentração de CO2, maior será a velocidade a que este 
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fenómeno se processa. Esta concentração de CO2 torna-se mais gravosa ainda em betões com 

elevada relação A/C. 

Segundo Helene (1993), as condições que envolvem a estrutura, ou seja, a atmosfera e o 

microclima também influenciam a taxa da carbonatação. Segundo o mesmo autor as condições 

alteram-se de forma significativa quando falamos de ambientes fechados ou abertos, sendo que 

em locais abertos a taxa de carbonatação é menor quando comparado com locais fechados, já 

que em locais abertos existe uma constante renovação de ar. 

Posto isto, as Tabelas 2 e 3 mostram a relação entre a agressividade do meio e a concentração 

de CO2. 

Tabela 2 Classificação da agressividade do ambiente sobre as armaduras em função da 

concentração de gás carbónico (Figueiredo & Pazini, 2005). 

Classe da 

agressividade 
Macroclima Microclima  

Gás carbónico no 

ambiente 

I Meio rural HR ≤ 60% ≤0,3% 

II Meio urbana HR de 60% a 95 % ≤0,3% 

III Marinha ou industrial HR de 60% a 98 % ≥0,3% 

IV Zonas industriais 
Interiores húmidos de 

indústrias 
>0,3% 

 

Tabela 3 Classificação da agressividade do ambiente (Figueiredo & Pazini, 2005). 

Classe de agressividade  Agressividade Risco de deterioração do ambiente 

I Fraca Insignificante 

II Média Pequeno 

III Forte Grande 

IV Muito forte Elevado 

 

2.4.2.1.2 Humidade Relativa Do Ar 

Segundo Helene (1993), as maiores velocidades de carbonatação ocorrem em ambiente com 

humidades relativas entre 60 e 85%. A Figura 8 faz a relação entre o grau de carbonatação e a 

humidade relativa do ar. 
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Figura 8 Carbonatação do betão em função da humidade relativa (Polito, 2006). 

A difusão do CO2 no meio gasoso verifica-se de forma mais rápida que no meio liquido, cerca 

de 104 vezes maior. Posto isto, em betões saturados a penetração de CO2 praticamente não se 

verifica (Kulakowski, 2002). De realçar ainda que caso os poros se encontrem totalmente secos 

a frente de carbonatação não acontecerá, uma vez que a reação de carbonatação, para ocorrer, 

necessita obrigatoriamente de água (Cascudo, 1997). 

 

2.4.2.2  Condições do Betão 

2.4.2.2.1  Tipo e Quantidade de Cimento 

A quantidade disponível de compostos alcalinos no betão, para futuramente reagirem com o 

CO2 está relacionado diretamente com o tipo e quantidade de cimento utilizado no mesmo. 

Não é consenso geral dos investigadores, alguns acreditam que betões produzidos 

essencialmente à base de cimento Portland apresentam uma resistência superior à carbonatação 

quando comparados com betões que incluem adições em substituição de determinada 

percentagem de cimento Figura 9 (Figueiredo & Pazini, 2005). Acredita-se que talvez esta 

redução de resistência à carbonatação está relacionada com o facto das adições pozolânicas 

necessitarem de uma maior cura para poderem reagir pozolanicamente, resultando num maior 

refinamento dos poros, aumentando a resistência à penetração do CO2. 
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Figura 9 Influencia do tipo de cimento e a sua quantidade por m3 de betão sobre a 

profundidade de carbonatação (Figueiredo & Pazini, 2005). 

2.4.2.2.2  Relação A/C 

A relação a/c revela-se como um dos mais importantes fatores no que diz respeito à penetração 

de agentes agressivos no betão. Quanto maior for a relação água/cimento, maior será a 

quantidade de poros, tendo como consequência uma maior porosidade e permeabilidade do 

betão, facilitando assim a difusão do CO2 no betão (Figura 10) (Figueiredo & Pazini, 2005). 

Sabe-se ainda que existe uma relação entre a/c e a resistência à compressão do betão, sendo que 

diversos autores afirmam que a carbonatação diminui com o aumento da resistência do betão 

(Polito, 2006). 

 

Figura 10 Influência da relação a/c sobre a profundidade de carbonatação para um betão de 

350 kg de cimento por m3 de betão e igual composição, após três anos de ensaio (Figueiredo 

& Pazini, 2005). 
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2.4.2.2.3  Condições da Cura do Betão 

Segundo Helene (1993) quanto maior o tempo de cura, maior será o grau da hidratação do 

cimento, seguido de um decréscimo ao nível da porosidade e permeabilidade, que fará com que 

exista uma menor carbonatação. Problemas associados à elevada porosidade e permeabilidade 

podem então surgir, devido a uma deficiente cura, problemas estes que estão intimamente 

relacionados com um maior facilitismo no avanço da frente da carbonatação e um possível 

decréscimo da resistência à compressão. Posto isto, profundidade da carbonatação é tanto 

menos quanto maior for o tempo da cura, podendo isso ser comprovado através da Figura 11. 

 

Figura 11 Influência do período de cura inicial sobre a profundidade de carbonatação após 16 

anos; CPC = Cimento Portland comum; AF = Cimento Portland de Alto-Forno com 70% de 

escória granulada (Polito, 2006). 

2.4.2.2.4  Fissuras 

A carbonatação como anteriormente já referido na presente dissertação é um conjunto de 

reações que se dá do exterior para o interior, como tal a área de exposição ao dióxido de carbono 

é muito importante. Aquando do aparecimento de fissuras, a penetração de CO2 acontece de 

forma mais rápida e profunda. Note-se ainda que dependendo da abertura das fissuras e da 

quantidade de iões OH- e de água no interior da fissura, o processo de carbonatação poderá ser 

responsável pela “ Auto cicatrização” da fissura (Simas, 2007). 
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Figura 12 Representação esquemática da carbonatação no interior de uma fissura (Simas, 

2007). 

2.4.3.  Metodologia Preconizada nas Especificações do LNEC E464 e LNEC E465  

A especificação do LNEC E 465 (2005) e E464, (2005) estão relacionadas, Esta última 

estabelece uma metodologia prescritiva para uma vida útil de projeto de 50 e de 100 anos, face 

às condições ambientais. No que diz respeito à carbonatação a especificação do LNEC E 464 

classifica as seguintes classes, constantes da Tabela 4: 

Tabela 4 Corrosão induzida pela carbonatação (LNEC E464, 2005) 

Classe Descrição do ambiente Exemplos informativos 

XC1 Seco ou permanentemente húmido 

Betão armado no interior de edifícios 

ou estruturas, com exceção das áreas 

com humidade elevada. 

XC2 Húmido, raramente seco 

Betão armado enterrado em solo não 

agressivo.  

Betão sujeito a longos períodos de 

contato com água não agressiva 

XC3 Moderadamente seco 

Superfícies exteriores de betão armado 

protegidas da chuva transportada pelo 

vento.  

Betão armado no interior de estruturas 

com moderada ou elevada humidade 

no ar 

XC4 Ciclicamente húmido e seco 

Betão armado exposto a ciclos de 

molhagem/secagem.  

Superfícies exteriores de betão armado 

expostas à chuva ou fora do âmbito da 

XC2 

 

A especificação do LNEC E465 estabelece uma metodologia por forma a estimar-se as 

propriedades do betão armado ou pré-esforçado, sujeito à ação do dióxido de carbono (XC) ou 

cloretos (XS), de maneira a que a estrutura satisfaça as condições de vida útil pretendidas. 
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A especificação do LNEC E465 para o cálculo do período de iniciação devido à carbonatação 

indica o seguinte modelo: 

𝑋 =
√2 ∗ 𝐷 ∗ ∆𝑐 ∗ 𝑡

𝑎
∗ 𝐾 =

√2 ∗ 𝐷 ∗ ∆𝑐 ∗ 𝑡

𝑎
∗ [√𝑘0 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2) (

𝑡0

𝑡

𝑛

)] 

Onde: 

D é o coeficiente de difusão do CO2 através do betão carbonatado em equilíbrio com o ambiente 

de 65% cd humidade relativa e 20ºC (m2/ano); 

Δc é a diferença de concentração de CO2 entre o exterior e a frente de carbonatação; 

a é a quantidade de CO2 que provoca a carbonatação dos componentes alcalinos do betão 

contidos numa unidade de volume de betão (kg/m3); 

k0 é o fator de valor 3 quando as condições de ensaio são as da Especificação LNEC E391 

(1993); 

k1 é o factor que permite considerar a influência da humidade relativa, como valores presentes 

na Tabela 5; 

k2 é o fator que permite considerar a influência da cura, tendo o valor de 1 na cura normalizada 

e 0,25 quando a cofragem é de permeabilidade controlada e a cura é de 3 dias; 

t0 é o período de referência (=1 ano); 

n é o fator que permite considerar a influência da molhagem/secagem ao longo do tempo, com 

os valores da Tabela 5. 

Tabela 5 Valores dos parâmetros k1 e n (E 465, 2005) 

 XC1 XC2 XC3 XC4 

k1 1,00 0,20 0,77 0,41 

n 0,00 0,18 0,02 0,09 

 

2.4.4. Influência das Cinzas Volantes na Carbonatação 

O recurso a adições de cinzas volantes revela ser uma medida importante no que diz respeito à 

sustentabilidade. Todavia, diversos investigadores concluem que a presença destas aceleram o 
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processo de carbonatação (Reis, 2015), (Das & Pandey, 2011), (Khan & Lynsdale, 2002), 

(Jiang, Lin, & Cai, 2000). 

Jiang et al. (2000), indicam que quanto maior o volume de adições, mais rápido será o avanço 

da frente de carbonatação. Segundo estes, parte do hidróxido de cálcio produzido pelo cimento 

é consumido pelas cinzas volantes no seu processo de hidratação. Além disso, os autores 

referem que para uma determinada razão A/L, a profundidade de carbonatação fez-se sentir 

com maiores repercussões em betões compostos por cinzas volantes. 

Khan & Lynsdale (2002) estudaram o aumento da profundidade de carbonatação com o 

aumento do teor de cinzas volantes. Verificaram que o incremento de 10 % de cinzas volantes 

acarretou um aumento na profundidade de carbonatação na ordem dos 0,3 mm. 

Das & Pandey (2011) desenvolveram um estudo com diferentes níveis de cinzas volantes em 

detrimento de cimento. Estes estudaram betões com 15%, 25% e 35 % de cinzas volantes. A 

cura foi realizada em 3 idade idades distintas (3, 7 e 28 dias). O processo de carbonatação 

acelerada foi executado numa câmara com uma concentração constante de 10 % CO2 , a 27 ºC 

e 65% HR.  Os autores concluíram que a profundidade de carbonatação foi proporcional à 

quantidade de cinzas volantes inseridas, ou seja, quanto maior as adições, maiores serão as 

profundidades de carbonatação, independentemente da cura. 

 

2.5. Sistemas de Proteção Face à Carbonatação 

Encontramos vários materiais pelo exterior de estruturas, desde tintas, telhas, pedras, etc., que, 

para além da função decorativa, têm como principal objetivo a redução da degradação das 

estruturas. 

A preocupação inerente à durabilidade e qualidade das estruturas de betão seguiu esta linha. 

Como tal e pensando em estruturas com melhor comportamento, o Comité Europeu de 

Normalização, CEN, criou a norma EN 1504 (2005). Esta lida com todos os aspetos do processo 

de reparação e proteção do betão. A norma EN 1504 (2005) é constituída por 10 partes sendo 

elas descritas na Tabela 6. 
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Tabela 6 Partes do Plano da norma EN 1504 (2005). 

Número do documento Descrição 

EN 1504-1 Descreve os termos e definições compreendidas na norma 

EN 1504-2 
Fornece especificações para produtos/sistemas de proteção 

superficial do betão 

EN 1504-3 
Fornece especificações para a reparação estrutural e não 

estrutural 

EN 1504-4 Fornece especificações para colagem estrutural 

EN 1504-5 Fornece especificações para injeção do betão 

EN 1504-6 Fornece especificações para ancoragem de armaduras 

EN 1504-7 
Fornece especiações para a proteção contra a corrosão das 

armaduras 

EN 1504-8 
Descreve o controlo de qualidade e avaliação de conformidade 

das empresas fabricantes 

EN 1504-9 
Define os princípios gerais para o uso de produtos e sistemas, 

na reparação e proteção do betão 

EN 1504-10 
Fornece Informação sobre a aplicação e o controlo da 

qualidade dos trabalhos 

A EN 1504-2 é aquela que maior interesse tem para este caso de estudo. Sendo assim, esta 

define 3 tipos de proteção superficial: impregnação hidrofóbica (H), impregnação (I) e 

revestimento por pintura (C). 

Impregnação hidrofóbica torna a superfície do betão e as paredes dos poros repelentes à água. 

No entanto, não há formação de filme na superfície do betão nem preenchimento dos poros. 

A impregnação é um tratamento com o objetivo de reduzir a porosidade e reforçar a superfície 

do betão, Neste caso, os poros e a capilaridade são parcialmente ou totalmente preenchidos e 

este tipo de tratamento conduz por norma à formação de um filme fino, descontinuo na 

superfície. 

O revestimento por pintura é um tratamento para produzir uma camada protetora sobre a 

superfície do betão, por norma com espessura compreendida entre 0.1 e 5.0 mm.  

a) b) c) 

Figura 13 Proteção superficial: a) Impregnação hidrofóbica, b) Impregnação (I), c) 

revestimento por pintura (EN 1504, 2005). 



  Capítulo 2 – Estudo de Betões com Elevado Volume de Adições 

João Soares  27 

Posto isto e após pesquisa bibliográfica, verificou-se que as tintas são o material mais utilizado 

como barreira à proteção do betão contra a carbonatação. Existem algumas investigações com 

argamassas cimentícias, mas quase todas elas funcionam como reparação e não como 

revestimento. Era interessante encontrar um estudo com revestimentos tradicionais por forma a 

fazer uma comparação com o seguinte estudo em curso. 

O recurso a tintas já se encontra bem estudado e aprofundado e é de opinião geral que estas 

conseguem um rendimento eficaz, mas o seu elevado preço e recurso a manutenção periódica 

faz com que estas não sejam totalmente sustentáveis (Park, 2008), (Simas, 2007), 

(Zafeiropoulou, Rakanta, & Batis, 2011). 

No que diz respeito ao uso de revestimentos por pinturas, Park (2008) testou 4 tipos de tintas 

orgânicas diferentes, nomeadamente de poliuretano, de cloreto de polivinilo, de epóxi, e 

acrílico. A cura do betão corrente realizada foi de 28 dias em água numa fase inicial, 

complementada por cura ao ar a uma temperatura de 20 ºC e 60% HR durante 92 dias. Para o 

teste de carbonatação acelerada utilizou uma câmara com uma humidade relativa de 60 % e um 

nível de 20% de CO2. A profundidade de carbonatação foi medida na 8ª, 16ª, 32ª e 48ª semana 

por uso do indicador de fenolftaleína. As tintas apresentaram excelente resposta como barreira 

à penetração do dióxido de carbono, tendo, até à 48ª semana, apenas a tinta acrílica permitido 

que o CO2 penetrasse no betão à 32ª semana. O autor é da opinião que as tintas se apresentam 

como uma grande barreira para o combate à corrosão das armaduras devido à carbonatação, 

mas estas só são eficazes quando se encontram saudáveis, ou seja, até se degradarem 

naturalmente devido ao calor, humidade, radiação ultra violeta, etc.  

Sendo assim, e no seguimento do mesmo estudo, Park (2008) analisou a consequência da 

realização de manutenção dos revestimentos ao longo dos anos. Para tal, executou um estudo 

para 30 anos, no qual são analisados 5 casos de estudo. No caso 1 o betão sem revestimento, no 

caso 2 o betão foi revestido uma única vez, no caso 3 o betão foi revestido duas vezes, no caso 

4 o betão revestido três vezes e no caso 5 o betão foi revestido a cada 5 anos. Este acredita que 

o revestimento após 10 anos poderá deixa de exercer qualquer tipo de proteção. De seguida é 

apresentado um gráfico que o autor obteve dos 5 casos de estudo ao longo dos 30 anos com as 

respetivas profundidades de carbonatação (Figura 14). 
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Figura 14 Profundidade de Carbonatação segundo 5 casos de estudo (Park, 2008). 

Após analisado o gráfico obtido pelo autor foi possível concluir que as tintas se apresentam 

como um excelente protetor contra a penetração do CO2 no betão, mas estas devem ser alvo de 

manutenções periódicas.  

Zafeiropoulou et al. (2011) chegou a uma conclusão semelhante mas de forma diferente. Este 

analisou 8 tipos de revestimentos distintos. Numa fase inicial o autor colocou as amostras 

parcialmente imersas em solução de NaCl (3,5% em massa). Através de medidas eletroquímicas 

foi possível analisar que as amostras revestidas a tintas apresentaram um nível de corrosão de 

maior nível. Isto deve-se à deterioração das mesmas com o tempo, existindo assim necessidade 

de repintura a longo prazo. 

No que diz respeito a argamassas, Sanjuán & del Olmo (2001) estudaram a inclusão de uma 

argamassa de base industrial como revestimento, com vista a avaliar os efeitos de proteção que 

esta possa fazer sentir. Os autores não indicam a composição da argamassa, apenas indicam que 

o betão é composto por cimento, brita e areia, com um traço 1: 1,9:1,5 razão A/L de 0,6, e que 

após betonagem os provetes foram mantidos 28 dias em água. De modo a executar o ensaio da 

carbonatação acelerada os provetes foram colocados numa câmara de carbonatação acelerada 

com 3 níveis distintos de CO2, (5, 20 e 100%). A humidade relativa foi mantida constante a 

70%. Após 7 meses, as amostras foram retiradas da câmara de carbonatação, os provetes 

partidos em duas metades e com recurso ao indicador fenolftaleína avaliaram a frente de 

carbonatação. Os autores também compararam o nível das resistências mecânicas para os 

diferentes níveis de CO2. Para 5 e 20 % as amostras apresentaram resultados de resistência 

semelhantes, para o nível de 100% a resistência aumentou significativamente (Figura 15). 
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Segundo explicação dos autores, o mesmo deve-se ao facto da carbonatação contribuir para o 

preenchimento dos poros da argamassa o que leva a um aumento da resistência e uma 

diminuição da porosidade. 

 

Figura 15 Resistência à compressão em argamassas com diferentes concentrações de CO2 

(Sanjuán & del Olmo, 2001). 

Sanjuán & del Olmo (2001) indicam que o uso de 100% de dióxido de carbono é altamente 

questionável, para o teste da carbonatação acelerada. Este acredita que o carbonato de cálcio 

formado como produto principal da reação a 100 % de CO2 tem uma estrutura cristalina muito 

diferente da que é produzida quando o processo de carbonatação é desenvolvido lentamente, ou 

seja os cristais de CaCO3 formados são mais pequenos quando o processo é acelerado. Como 

tal, os autores indicam que este nível de CO2 não deve ser utilizado para obter os coeficientes 

de carbonatação. Após efetuada a comparação dos resultados das amostras revestidas e não 

revestidas, independentemente dos níveis de CO2, os autores chegaram à conclusão que as 

amostras revestidas apresentaram coeficientes de difusão cerca de 3 vezes menores quando 

comparadas com as amostras não revestidas (Figura 16). 

 

Figura 16 Profundidade de carbonatação para diferentes concentrações de CO2 (Sanjuán & del 

Olmo, 2001). 
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Beushausen & Burmeister (2013) estudaram o efeito da inclusão de revestimentos num betão 

de baixa qualidade, com o intuito de avaliar um betão que contivesse carências ao nível da 

carbonatação. 

O betão foi composto por CEM I 42.5R (189 kg/m3), cinzas volantes 30% (81 kg/m3), agregado 

de 19mm (1150 kg/m3), areia 0-2 mm (840 kg/m3) e com razão A/L de 0,67. Os provetes foram 

desmoldados 24 horas após o seu fabrico e, posteriormente, as amostras foram colocadas num 

forno a 50 °C por um período de aproximadamente 5 horas. Subsequentemente, as amostras 

foram armazenadas a 23±2 °C e 65±5 % HR até chegarem a uma idade de 28 dias de idade. 

Beushausen & Burmeister (2013) utilizaram 4 tipos de revestimentos distintos: dispersão 

acrílica, resina acrílica, barramento à base de cimento e por fim uma base de cimento com 

fibras. Antes da colocação dos revestimentos e de forma a garantir o mesmo de tipo de 

humidade em todas amostras, o betão foi precondicionado durante 7 dias a 50ºC. 

As condições na câmara de carbonatação foram 5% de CO2, 32± 2 ºC e 70±5% de HR. As 

profundidades de carbonatação foram estudas após 10, 23, 28 e 55 dias. O autor submeteu ainda 

os revestimentos à ação de ultra violetas, segundo a norma ASTM G154-06 (1994), por forma 

a medir o efeito do desgaste dos revestimentos com a idade, chegando à conclusão que os 

revestimentos não sofreram quaisquer efeitos prejudiciais após este estudo. 

O autor, após determinadas todas as profundidades de carbonatação, estimou ainda as 

profundidades para 9 anos, através de um modelo preconizado na norma BS EN 206-1 (2000). 

Os resultados apresentam-se na Figura 17 que permite verificar que após 55 dias se verificou 

nas amostras não revestidas uma profundidade de carbonatação com 49 mm. O revestimento de 

cimento com fibras foi o que melhor proteção provocou em comparação com todos os restantes, 

seguido da dispersão acrílica que também apresentou resultados muito bons. 
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a) b) 

c) d) 

Figura 17 Profundidade de carbonatação dos revestimentos testados: a) Dispersão acrílica, b) 

Resina acrílica, c) Base de cimento, d) Cimento com fibras (Beushausen & Burmeister, 2013). 

Beushausen & Burmeister (2013) estudaram ainda a influência que a espessura do recobrimento 

provoca na vida útil da estrutura, tendo constatado que um aumento de espessura por parte dos 

revestimentos resulta num aumento significativo da vida de serviço. Com baixa espessura de 

recobrimento, cerca de 10 mm, os revestimentos geralmente não apresentam uma melhoria 

significativa de duração de vida útil. Com o aumento da profundidade da cobertura a capacidade 

de proteção dos revestimentos torna-se cada vez mais significativa (Figura 18) 
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Figura 18 Vida útil em função da espessura do recobrimento (Beushausen & Burmeister, 

2013). 
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3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO 

 

3.1. Introdução 

No presente Capítulo serão apresentados todos os métodos que envolveram a mistura dos betões 

e argamassas, bem como a caraterização dos materiais utilizados nos mesmos. 

Serão ainda alvo de esclarecimento todos os ensaios de forma a obter a caracterização dos 

betões e argamassas. 

A caracterização dos materiais já se encontrava realizada na fase inicial dos trabalhos, uma vez 

que, como já se referiu anteriormente, a presente dissertação enquadra-se num projeto de 

investigação mais abrangente e atualmente em curso. 

 

3.2. Materiais 

3.2.1. Cimento 

O cimento adquirido para a realização das argamassas foi proveniente da empresa Secil, do 

centro de produção Maceira Liz, em Leiria. O tipo de cimento utilizado em todas as misturas 

foi o CEM I 42,5 R. 

A decisão recaiu na escolha do CEM I 42,5 R devido às suas características. Este tipo de 

cimento é constituído essencialmente à base de clínquer, ideal para ser utilizado como 

referência e propriedade fundamental para uma elevada alcalinidade no betão. Segue-se em 

seguida as características do respetivo cimento disponibilizado pelo fornecedor.  
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Tabela 7 Propriedade do CEM I 42,5 R (Secil, 2013). 

 

 

A Figura 19 apresenta a curva granulométrica do cimento CEM I 42.5 R. A partir desta é 

possível analisar que o cimento tem uma elevada quantidade finos, uma vez que no diâmetro 

de 90 mm a percentagem de retidos é bastante pequena. 

 Idade Rf [MPa] Rc [MPa] 

 2 Dias 5.9 34 

Propriedades Mecânicas 7 Dias 7.8 46.1 

  28 Dias 8.9 58.4 

Propriedades Físicas 

Peso Especifico (g/cm3) 3.13 

Resíduo de Peneiração (%) 45µm 3.02 

Superfície Especifica de Blaine (cm2/g) 4133 

Água na Pasta Normal (%) 29.1 

Tempo de Presa (min) 
Inicio 178 

Fim 232 

Expansibilidade (mm) 1.06 

Propriedades Químicas 

Perda ao Fogo (%) - 2.15 

Resíduo Insolúvel (%) - 0.99 

Óxido de Silício (%) SiO2 17.85 

Óxido de Alumínio (%) Al2O3 4.15 

Óxido de Ferro (%) Fe2O3 3.71 

Óxido de Cálcio (%) CaO 65.06 

Óxido de Magnésio (%) MgO 1.85 

Sulfatos (%) SO3 3.44 

Óxido de Potássio (%) K2O 0.91 

Óxido de Sódio (%) Na2O 0.28 

Cloretos (%) Cr 0.06 
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Figura 19 Granulometria CEM I 42.5 R (Reis, 2015). 

 

3.2.2. Cinzas Volantes 

Existem diversas vantagens associadas ao uso das cinzas volantes como anteriormente já fora 

referido no Capítulo 2.3. Em Portugal existem duas centrais capazes de produzir cinzas volantes 

passíveis de utilizar no betão, sendo elas a central termoelétrica do Pego e a termoelétrica de 

Sines. As cinzas utilizadas na seguinte dissertação têm como origem a Central termoelétrica do 

Pego. Estas cinzas já foram utilizadas em mais que uma investigação na Universidade do 

Minho, nomeadamente por Camões (2002) e Reis, (2015), como tal estas já se encontram 

devidamente caraterizadas. As características das cinzas volantes são expressas nas Tabelas 8 

e 9 (Reis, 2015). 

Tabela 8 Perda ao fogo das cinzas volantes (Reis, 2015). 

Cinzas volantes 
Perda ao fogo média 

(%) 

Conforme recebidas 7.0 

Partículas ≥ 75 µm 26.5 

Partículas < 75 µm 3.5 
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Tabela 9 Propriedade Químicas e Físicas das Cinzas Volantes (Reis, 2015). 

Composição química 

Perda ao fogo (%) 5.60 - 9.28 

Óxido de silício – SiO2 (%) 42.16 – 58.46 

Óxido de alumínio – Al2O2 (%) 21.04 – 32.65 

Óxido de ferro – Fe2O3 (%) 3.51 – 9.13 

Óxido de cálcio total – CaO (%) 1.67 – 9.18 

Óxido de magnésio – MgO (%) 0.65 – 2.69 

Sulfatos – SO3 (%) 0.22 – 1.04 

Cloretos – Cl- (%) 0.00 – 0.06 

CaO livre (%) 0.00 – 0.12 

Óxido de sódio – Na2O (%) 0.18 – 0.91 

Óxido de potássio – K2O (%) 0.72 – 3.11 

Óxido de fósforo – P2O5 (%) 0.15 – 2.14 

Óxido de titânio – TiO2 (%) 0.69 – 1.89 

Total SiO2+Al2O3+Fe2O3 (%) 74.55 – 92.16 

Propriedades físicas 

Massa volúmica (kg/cm3)1 2360 

Superfície específica de Blaine (m2/kg) 387.9 

Granulometria> 45 µm (%) 14.10 – 31.55 

Granulometria> 75 µm (%) 5.60 – 18.85 

Humidade (%) 0.01 –  0.32 

Exigência de água3 0.297 

 

A Figura 20 apresenta a curva granulométrica das cinzas volantes. 

 

Figura 20 Granulometria das Cinzas Volantes (Reis, 2015). 

3.2.3. Superplastificante 

O superplastificante (SP) utilizado foi o GLENIUM SKY 617, adjuvante à base de éter 

policarboxílico, que proporciona uma maior trabalhabilidade e durabilidade ao betão. O SP 

Glenium Sky 617 (2011) tem como principais efeitos no betão: 
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 A produção de um betão com elevada classe de trabalhabilidade (sem segregação), de 

baixíssima relação A/C, e fluido, durante o tempo necessário ao transporte e colocação 

em obra; 

 Melhorar o acabamento superficial; 

 Elevada compacidade obtida no betão produzido, permite entre outros, a obtenção de 

um material particularmente coeso e com uma performance melhorada, tendo em conta 

a impermeabilidade aos agentes agressivos externos (cloretos, sulfatos, e anidrido 

carbónico), e uma maior resistência à ação agressiva dos ciclos de gelo-degelo. 

Este adjuvante foi utilizado na solução de mistura onde era incorporado um elevado teor de 

cinza volantes (mistura III). Devido ao facto de ser pretendida uma reduzida razão A/L a 

integração do referido adjuvante foi obrigatória de forma a conceder trabalhabilidade adequada 

à mistura, impossível de obter sem o referido adjuvante. A Tabela 10 apresenta os principais 

parâmetros do SP, fornecidos pelo produtor. 

 

Tabela 10 Características do SP (Glenium Sky 617, 2011). 

Características Técnicas 

Função Principal: 
Superplastificante / Forte redutor de 

água 

Marcação CE:  
Segundo NP EN 934-2 como T11.1, 

T11.2  

Aspeto:  Líquido castanho  

Densidade relativa (20ºC):  1,05 0,02 g/cm3  

Teor de sólidos 18% 

pH:  7,3 1,5  

Teor em iões cloreto:  Teor em iões cloreto:  < 0,1%  

 

3.2.4. Agregados 

Para a realização das amassadura foi utilizado uma meia-areia de rio, uma brita pequena 4-8, e 

uma brita grande 6-12. A Tabela 11 apresenta um quadro resumo onde se encontram descritas 

algumas das características dos agregados utilizados nas amassaduras. 
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Tabela 11 Caraterísticas dos agregados.  

   Areia Brita Pequena Brita Grande 

  Marca - Britaminho Britaminho 

  Nome comercial Areia 0-4 Brita 4-8 Brita 6-12 

  Origem Rolada de rio Pedreira Pedreira 

Massa 

volúmica 

   Material impermeável 2,55 Mg/m³ 2,67 Mg/m³ 2,67 Mg/m³ 

   Partículas secas em estufa 2,50 Mg/m³ 2,58 Mg/m³ 2,61 Mg/m³ 

   Partículas saturadas e 

superfície seca 
2,52 Mg/m³ 2,61 Mg/m³ 2,63 Mg/m³ 

  
Baridade seca sem 

compactação 
1,48 Mg/m³ 1,31 Mg/m³ 1,34 Mg/m³ 

  Volume de vazios 40,60% 49,30% 48,80% 

  Absorção de água 0,70% 1,20% 0,90% 

  Teor humidade 17,80% 0,80% 0,60% 

  Teor de finos 0,20% 0,40% 0,30% 

Dimensão 

máxima 

   ASTM 2,0 mm 12,7 mm 12,7 mm 

   Faury 4,2 mm 10,3 mm 13,1 mm 

Dimensão 

minima 
   ASTM 0,25 4 8 

 Módulo de finura 4,2 7,53 9,01 

A granulometria dos agregados encontra-se apresentada na Figura 21. 

 

Figura 21 Granulometria dos agregados (R. Reis, 2015). 

 

3.2.5.  Cal Hidratada 

A cal utilizada for fornecida pela empresa Lusical, sendo uma cal de construção utilizada como 

ligante, individual ou incorporada em misturas. É aplicada principalmente nos rebocos, e de 
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uma forma geral na construção. A Tabela 12 apresenta algumas das caraterísticas da cal 

hidratada. 

Tabela 12 Caraterísticas da cal hidratada (Lusical, 2012). 

Análise 

Química 

CaO disp ≥ 80 % 

Ca(OH)2  ≥ 93 % 

CaO l ≥ 70 % 

CO2  ≤ 1,8 % 

H2O livre ≤ 1,0 % 

MgO ≤ 5,0 % 

SO3 ≤ 2 % 

SiO2 ≤ 0,35 % 

Fe2O3 ≤ 0,20 % 

AI2O3 ≤ 0,20 % 

CaO +MgO ≥ 90 % 

Metais Pesados 

Antimónio ≤ 0,033 mg/g 

Arsénico ≤ 0,166 mg/g 

Cádmio ≤ 0,016 mg/g 

Chumbo ≤ 0,166 mg/g 

Crómio ≤ 0,166 mg/g 

Níquel ≤ 0,166 mg/g 

Selénio ≤ 0,033 mg/g 

Densidade 0,3 a 0,6 

Expansibilidade ≤ 2mm 

Penetração >10 e < 50mm 

Teor de Ar < 12 % 

 

3.3. Procedimentos Utilizados no Fabrico do Betão 

A determinação das dosagens das misturas seguiram determinados pressupostos, uma vez que 

o presente trabalho se insere num projeto de investigação mais abrangente. Neste contexto, já 

havia sido realizada uma amassadura composta por cimento (C), cinzas volantes (CV) e 

superplastificante (SP), com 200C + 200CV, com 2,5% de SP e A/L de 0.35 segundo o método 

de Faury. Esta amassadura considera-se igual à mistura tipo III realizada na presente 

dissertação. 

Uma vez que a porosidade desta amassadura é presumivelmente baixa, testou-se outros tipos 

de betões, com menos quantidade de cimento (valores mais correntes e respeitando a LNEC E 

394 (1993) ) e com A/L mais elevados. 

Assim, a partir do cálculo da mistura Tipo III, manteve-se os agregados, alterando-se a A/L e o 

ligante. O SP foi retirado das restantes amassaduras uma vez que a A/L, já por si só, é suficiente 

elevada para fornecer trabalhabilidade e a utilização de SP nas misturas I e II, poderia ser 

prejudicial. As composições das respetivas misturas estão expostas na Tabela 13. 
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Tabela 13 Composição das amassaduras. 

Designação 
Cimento 

Cinza 

Volante 
Areia 0-4 Brita 4-8 Brita 6-12 SP A/L 

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3]  

I (REF) 100C 330,00 - 752,06 582,71 332,90 - 0,65 

II 50C+50CV 165,00 165,00 732,90 567,86 324,42 - 0,65 

III 50C+50CV 200,00 200,00 788,77 611,15 349,15 10,00 0,35 

As amassaduras foram concebidas da mesma forma realizada por Reis (2015), de seguida são 

mencionados todos os passos realizados ao longo das misturas. 

Para o compósito tipo I e tipo II: 

 1ºPasso: Humedecimento da betoneira de forma a evitar uma absorção inicial de água; 

 2º Passo: Colocação dos agregados, seguido de uma mistura durante 10 minutos por 

forma a homogeneizar os agregados; 

 3º Passo: Determinar teor de humidade dos agregados; 

 4º Passo: Colocação do ligante seguido de um tempo de mistura durante 3 minutos; 

 5ª Passo: Colocação de água com a betoneira em funcionamento durante 2,5 minutos; 

 6º Passo: Mistura final de todos os componentes durante mais 3 minutos. 

Para compósito tipo III: 

 1ºPasso: Humedecimento da betoneira de forma a evitar uma absorção inicial de água; 

 2º Passo: Colocação dos agregados, seguido de uma mistura durante 10 minutos por 

forma a homogeneizar os agregados; 

 3º Passo: Determinar teor de humidade dos agregados; 

 4º Passo: Colocação do ligante seguido de um tempo de mistura durante 3 minutos; 

 5º Passo: Colocação de 4/5 de água com a betoneira em funcionamento durante 2 

minutos; 

 6º Passo: Continuação da mistura durante 3 minutos; 

 7º Passo: Colocação de SP durante 1 minuto; 

 8º Passo: Mistura de 1,5 minutos; 

 9º Passo: Colocação da restante quantidade de água durante 1 minuto; 

 10º Passo: Mistura final de todos os componentes durante mais 3 minutos. 

Antes de adicionar água à amassadura procedeu-se a uma quantificação de água presente nos 

agregados. Procedeu-se à determinação de água presente nos agregados imediatamente antes 
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da amassadura, sendo que esta quantidade de água terá que ser subtraída à quantidade de água 

obtida inicialmente para a amassadura. 

Para possível quantificação do teor de água presente nos agregados foram retiradas 3 amostras 

da mistura de agregados correspondentes a cada amassadura. As amostras anteriormente 

referidas foram recolhidas em 3 cadinhos, devidamente pesados e marcados. Após obtida a 

massa húmida de cada amostra procedeu-se a uma secagem através de um forno a 200 °C 

durante 15 minutos, sendo de seguida anotada as massas de cada mistura após secagem. A 

diferença de massa entre os cadinhos cheios e vazios corresponde à massa húmida da amostra.  

a) b) 

Figura 22 Determinação de teor humidade: a) pesagem de massa; b) Processo de secagem. 

De seguida é exposto na Tabela 14 os valores obtidos da humidade presente nos agregados. 

 

Tabela 14 Teor de humidade dos agregados. 

Amassadura 

Peso dos cadinhos Massa do agregado Humidade 

 Vazio Cheio 

Após perda 

fogo Húmida Seca Parcial Média 

 [g] [g] [g] [g] [g] [%] [%] 

I (REF) 

A 42,385 76,498 76,361 34,113 33,976 0,40 

0,79 B 40,687 87,886 87,518 47,199 46,831 0,79 

C 48,204 73,088 72,889 24,884 24,685 0,81 

II 

A 42,381 75,372 74,799 32,991 32,418 1,77 

2,09 B 40,689 71,812 71,146 31,123 30,457 2,19 

C 48,206 86,293 85,514 38,087 37,308 2,09 

III 

A 52,371 88,877 88,294 36,506 35,923 1,62 

1,29 B 40,684 82,540 82,125 41,856 41,441 1,00 

C 48,192 90,786 90,261 42,594 42,069 1,25 

Uma vez que uma das misturas continha um adjuvante, este foi colocado na mesma altura que 

a segunda metade de água. 
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Após a conclusão da amassadura efetuou-se o ensaio de consistência de forma a garantir que as 

misturas cumpriam com o estipulado na norma NP EN 12350-2 (2002) Uma vez garantida a 

consistência correta, procedeu-se de seguida à realização dos provetes. 

A preparação e o enchimento dos moldes foram realizados segundo os procedimentos descritos 

na NP EN 12390-2 (2003).Antes do enchimento, a superfície interior do molde foi coberta com 

um filme fino de produto descofrante para prevenir a futura aderência do betão ao molde quando 

se proceder à descofragem. 

O enchimento dos moldes foi realizado em duas camadas, de acordo com a norma NP EN 

12390-2 (2003), que indica que nenhuma destas camadas deve ser superior a 100 mm. O betão 

foi compactado imediatamente após o enchimento de cada camada de forma a obter uma 

compactação total sem que haja segregação excessiva ou exsudação. A compactação foi 

realizada com recurso a uma mesa vibratória, aplicada durante o tempo mínimo até se atingir a 

compactação completa do betão. O molde durante a vibração foi mantido firmemente na mesa. 

A norma indica que devem ser ainda evitadas vibrações excessivas, pois estas podem causar 

perda do ar introduzido no betão. 

Quando se procedeu ao enchimento da última camada procedeu-se à remoção do betão 

excedente acima do bordo superior do molde, com recurso a uma colher, originando ao mesmo 

tempo movimentos tipo serra e nivelando cuidadosamente a superfície. 

A desmoldagem ocorreu aproximadamente 24 horas depois do enchimento dos moldes. Durante 

estas 24 horas os provetes estiveram no laboratório à temperatura de 20ºC protegidos por uma 

pelicula. 

Todos os provetes realizados foram marcados claramente de modo a evitar futuras confusões 

no que diz respeito ao tipo de amassadura a que correspondiam. Após a descofragem os provetes 

foram transferidos na sua totalidade para um tanque onde permaneceram durante a sua cura em 

água à temperatura de 20 ºC e uma humidade relativa de 100 %.  

 

3.4. Procedimentos Utilizados para o Fabrico de Argamassas de Revestimento 

Como anteriormente já referido, a presente dissertação propôs-se executar diferentes 

revestimentos com intuito de estudar até que ponto estes se podem revelar como verdadeiras 



Capítulo 3 – Materiais e Procedimentos de Ensaio  

João Soares  43 

proteções no que diz respeito a penetração de CO2, bem como determinar o grau de proteção 

fornecido por estes revestimentos face a um betão face-à-vista. 

As quantificações foram determinadas segundo os procedimentos mencionados pelo autor 

Veiga (2004). De seguida, através da Tabela 15, serão expostos as quantidades e argamassas 

utilizadas para realização dos revestimentos. 

Tabela 15 Composição de Argamassas. 

  1º Camada de base 2º Camada de base 

 
Designação Cimento 

Cinzas 
volantes 

Cal Areia Água A/L Cimento 
Cinzas 

volantes 
Cal Areia Água A/L 

 [-] [g] [g] [g] [g] [l] - [g] [g] [g] [g] [l] - 

1 REF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 C+A 1:3-10 mm 1853,1 -- -- 6787,8 1482,5 0,80 -- -- -- -- -- -- 
3 C+A 1:3-20 mm 1853,1 -- -- 6787,8 1482,5 0,80 -- -- -- -- -- -- 

4 
C+A 1:3+1:4-20 

mm 
1854,1 -- -- 6788,8 1482,5 0,80 926,6 -- -- 4525 880,2 0,95 

5 
CH+A 1:3-10 

mm 
-- -- 561,16 4984,8 1122,3 2,00 -- -- -- -- -- -- 

6 
C+CH+A 

1:0.5:4.5-10 mm 
892,3 -- 140,3 3738,6 722,8 0,70 -- -- -- -- -- -- 

7 

C+CH+A 

1:0:3+1:0.5:4.5-

20 mm 
1853,1 -- -- 6787,8 1482,5 0,80 892,3 -- 140,3 3739 722,8 0,70 

8 
C+CV+A 

1:0.5:4.5-10 mm 
1847,9 694,2 -- 10199,1 2033,7 0,80 -- -- -- -- -- -- 

9 C+A 1:2 1739.2 -- -- 4919.6 1596.3 0.92 --      

10 
Crespido C+A 

1:1 
3478,4 -- -- 4919,6 1491,1 0,43 -- -- -- -- -- -- 

Sendo assim, numa fase inicial e após determinada as quantidades a utilizar em cada argamassa 

de revestimento, procedeu-se à execução das mesmas. Após colocação da areia e ligante no 

recipiente da misturadora com capacidade para 5L e segundo a norma NP EN 196-1, (2006) 

procedeu-se a uma mistura inicial dos constituintes a uma baixa velocidade durante 30 s. 

A água foi adicionada nos 30 s seguintes, a baixa velocidade; de seguida, a mistura continuou 

na mesma velocidade durante 60 s. De seguida, foi parada a mistura e removido das paredes do 

recipiente qualquer material não misturado usando uma espátula durante 30 s. De seguida, foi 

amassada novamente durante 60 s a alta velocidade. A norma NP EN 480-1 (2007) indica que 

a operação da mistura da argamassa deve-se processar em cerca de 3 min e 30 s. 

Antes de se concretizarem 5 min após a mistura, foi executado o ensaio de espalhamento de 

forma a avaliar da consistência das argamassas em estudo. 

Após o ensaio de espalhamento procedeu-se à moldagem dos provetes. Foram realizados 2 

provetes de cada tipo de argamassa por forma a fazer uma caracterização adequada das mesmas. 

Os moldes utilizados têm as dimensões de 40x40x160 mm3. Estes foram preenchidos em duas 

camadas, com cerca de 300 g cada, com o auxílio de uma colher. Após colocada a primeira 



Capítulo 3- Materiais e Procedimentos de Ensaio 

44  João Soares 

camada realizou-se a compactação através de 60 pancadas do compactador normalizado. Logo 

após a primeira compactação realizou-se uma picagem na argamassa com auxílio de uma 

colher, por forma a garantir uma melhor aderência da camada seguinte. De seguida, introduziu-

se a segunda camada. Após nivelada a superfície através da colher procedeu-se novamente à 

compactação com 60 pancadas. Por fim, os moldes foram retirados do compactador 

cuidadosamente, imediatamente após foi retirada a argamassa em excesso.  

A desmoldagem procedeu-se 24 horas após a realização das argamassas. 

 

3.5. Fabrico e Colocação de Revestimentos 

Os revestimentos tradicionais apresentam 3 ou mais camadas, estas são o crespido, camada de 

base (que pode ter uma ou mais camadas) e por fim o acabamento. Na seguinte dissertação não 

foram executados os acabamentos. 

O número de camadas a executar depende essencialmente da qualidade do suporte, das 

condições de exposição e no tipo de acabamento.  

O crespido tem como função melhorar a aderência e ainda uniformizar a secção do suporte. 

Este deve conter um elevado teor de cimento e ser bastante fluído para não faltar água à 

hidratação. A camada de crespido deve ser ainda descontínua e rugosa de forma a obter uma 

maior aderência entre camadas. Quanto à camada de base esta serve para garantir a planeza e 

fornecer impermeabilização e pode ainda servir como forma de aderência a camadas adjacentes. 

De forma a obter uma melhor aderência entre camadas foi numa fase inicial colocado crespido 

em todas as vigas que iriam ter uma ou mais camadas de base Figura 23. O tempo de secagem 

até colocação das camadas base foi cerca de 24 horas. 
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Figura 23 Alocação de crespido.  

A colocação das várias camadas base foi realizada com um tempo de secagem de cerca de 24 

horas (Figura 24). 

 

  

Figura 24 Colocação de revestimentos. 

 

3.6. Ensaios em Betões 

De seguida serão expostos todos os ensaios e métodos utilizados por forma a fazer uma 

caraterização adequada dos diferentes compósitos produzidos. 

 

3.6.1. Massa Volúmica 

O respetivo ensaio consiste em introduzir betão fresco dentro de um recipiente rígido e 

estanque, de volume e massa conhecidos, sendo então registada a sua massa. O betão foi 

introduzido em duas camadas e compactado da mesma forma e com a mesma energia de 

compactação do que os provetes de betão. 



Capítulo 3- Materiais e Procedimentos de Ensaio 

46  João Soares 

O recipiente utilizado foi feito de aço, tendo este a face interna lisa e o bordo superior com 

acabamento plano. O bordo e a base são paralelos. O volume total do recipiente já era 

conhecido, este contém as dimensões 150x150x150 mm3. 

Após conhecido o volume do recipiente, este foi pesado de forma a determinar a sua massa 

(m1). Depois, efetuou-se o seu preenchimento, tendo sido realizado em duas camadas 

devidamente compactadas. A compactação foi realizada com auxílio a uma mesa vibratória, 

sendo aplicada até o betão atingir a sua compactação completa. Por forma a evitar excessivas 

vibrações o recipiente manteve uma ligação firme na mesa, uma vez que vibrações excessivas 

podem causar perda do ar introduzido no betão (NP EN 12350-6, 2002). 

Uma vez a compactação realizada, a camada superior foi nivelada com a ajuda de uma colher. 

De seguida, efetuou-se a pesagem da massa (m2) do recipiente e o seu conteúdo e registado o 

seu valor. Segundo a norma NP EN 12350-6 (2002) a massa volúmica é calculada segundo a 

seguinte expressão: 

  =
𝑚2 − 𝑚1

𝑉
 (eq. 3.6.1-1) 

Onde: 

 é a massa volúmica do betão fresco, em quilogramas por metro cubico; 

m1 é a massa do recipiente, em quilogramas; 

m2 é a massa do recipiente mais a massa do provete no recipiente, em quilogramas; 

V é o volume do recipiente, em metros cúbicos. 

A Tabela 16 apresenta as respetivas massas volúmicas de cada amassadura. 

Tabela 16 Massa volúmica. 

 Massa (m2-m1) Volume  Massa Volúmica 

Mistura  [kg]  [m3]  [kg/m3] 

I (REF) 7,862 0,00338 2329 

II 7,977 0,00338 2364 

III 8,069 0,00338 2391 
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3.6.2. Trabalhabilidade 

O ensaio de abaixamento foi utilizado para a determinação da consistência do betão fresco. Este 

é muito sensível a mudanças de consistência do betão, como tal para valores fora do intervalo 

de 10 a 200 mm o abaixamento pode ser considerado como inadequado. 

Segundo a norma NP EN 12350-2 (2002) para executar o ensaio é necessário um molde para 

moldar o provete. Este é composto por um metal não atacável facilmente pela pasta de cimento, 

com pelo menos 1.5 mm de espessura. O interior deve ser liso e convenientemente retificado, 

sem rebites ou mossas. O molde deve ter a forma tronco-cónica com as seguintes dimensões: 

 Diâmetro interno da base: (200±2) mm; 

 Diâmetro interno do topo: (100±2) mm; 

 Altura: (300±2) mm; 

Para a realização do respetivo ensaio foi utilizado uma placa plana não absorvente, rígida, sobre 

a qual o molde posteriormente foi colocado. Numa fase inicial, o molde e placa foram 

humedecidos. Uma vez humedecidos, o molde foi colocado sobre a superfície plana. Durante o 

enchimento do molde, garantiu-se que o molde estava devidamente fixo à placa. 

Posto isto, efetuou-se o enchimento do molde, composto por 3 camadas, cada uma com 

aproximadamente um terço da altura do molde. No intervalo de cada camada foi realizado a 

compactação com auxílio a um varão de compactação. Cada camada foi compactada através de 

25 pancadas deste varão. 

Na camada de fundo foi necessário inclinar ligeiramente o varão e dar aproximadamente metade 

das pancadas em espiral até ao centro. A segunda e terceira camada foram compactadas em toda 

a sua espessura, sem que o varão penetrasse no interior da camada imediatamente adjacente. 

Foi necessário ter especial atenção à compactação da terceira camada, nos casos onde existia 

assentamentos do betão abaixo do bordo superior foi acrescentado mais betão de forma a manter 

a quantidade de betão acima do topo do molde. 

Após compactada a ultima camada e garantidas todas as condições anteriormente definidas, foi 

removido o excesso de betão, através de movimentos de rolamento com o varão de 
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compactação. Necessário ainda garantir que a placa esteja totalmente limpa, ou seja, sem estes 

excessos de betão. 

Posto isto, foi subido cuidadosamente na vertical, esta operação de desmoldagem deve ser 

efetuada entre 5 a 10 s, através de um movimento firme para cima sem transmitir movimentos 

laterais ou torsionais ao betão. De referir ainda, que a operação na integra, ou seja desde o 

enchimento à desmoldagem, deve ser realizada durante 150 s. 

  

Figura 25 Desmoldagem do provete e respetiva medição de abaixamento. 

Imediatamente após remover o molde, mediu-se e registou-se o abaixamento (h), determinando 

a diferença entre a altura do molde e o ponto mais alto do provete que abaixou (Figura 25). 

O ensaio só se considera válido quando se verificar um abaixamento verdadeiro, ou seja, o betão 

tem que permanecer substancialmente intacto e simétrico mesmo após o abaixamento. Se uma 

parte do provete se deformar o ensaio tem que se realizar novamente. No caso de em dois 

ensaios consecutivos se verificar a deformação do betão, isto é um sinal de que o betão não 

apresenta a plasticidade e coesão adequadas ao ensaio de abaixamento. A Tabela 17 apresenta 

os valores de abaixamento registados das amassaduras realizadas. 

Tabela 17 Valores de abaixamento. 

 Slump 

Mistura [mm] 

I (REF) 35 

II 205 

III 55 
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3.6.3. Resistência À Compressão  

Para o ensaio da resistência à compressão foram utilizados 3 provetes de cada referência com 

100x100x100 mm3. Os ensaios foram realizados aos 28, 90 e 180 dias, sendo que no último se 

procedeu à comparação de provetes carbonatados e não carbonatados. 

Uma vez que os provetes realizaram a sua cura no interior de água, cerca de 60 minutos antes 

do ensaio os provetes foram colocados em ambiente de laboratório, a secar, de forma a garantir 

que o provete não contivesse humidade excessiva na superfície do betão. 

A norma NP EN 12390-3 (2003) indica uma série de precauções a ter antes de qualquer tipo de 

ensaio à compressão. As superfícies da máquina de ensaio devem ser limpas cuidadosamente 

antes de cada ensaio de forma a remover qualquer tipo de resíduo ou material estranho resultante 

das superfícies de betão testadas anteriormente. O posicionamento dos provetes deve ser 

efetuado de forma adequada de maneira a que a carga seja aplicada perpendicularmente à 

direção de moldagem. O provete relativamente ao prato inferior deve estar centrado com uma 

exatidão de ± 1% da dimensão designada do provete cúbico. Por último a carga nunca deverá 

ser aplicada na superfície de enchimento do betão devido à sua irregularidade, como tal a cada 

ensaio teve-se o cuidado que estas superfícies fossem viradas para as partes laterais da prensa. 

A prensa utilizada para os ensaios à compressão em betões é da marca ELE, tem uma 

capacidade de carga que vai desde 50 a 3000N. Foi selecionada uma velocidade constante de 

aplicação de carga a 7 N/mm2s . Estas cargas foram aplicadas sem choques a uma velocidade 

constante até que não fosse possível aplicar uma carga maior, esta carga última foi registada 

para cada ensaio. 

 

Figura 26 Ensaio de resistência à compressão de betões.  

A resistência à compressão segundo a norma NP EN 12390-3 (2003) é dada pela equação: 
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𝑓𝑐 =

𝐹

𝐴𝑐
 (eq. 3.6.3-1) 

Onde: 

fc é a resistência à compressão, em Megapascal (Newton por milímetro quadrado); 

F é a carga máxima à rotura, em Newton; 

Ac é a área da secção transversal do provete na qual a força de compressão é aplicada, em mm; 

 

3.6.4. Ensaio Esclerométrico 

O esclerómetro é um aparelho geralmente utilizado “in situ”,que permite medir a dureza 

superficial de elementos de betão, de forma simples e não destrutiva. Uma vez que se trata de 

um ensaio de resistência superficial, os valores obtidos são apenas válidos para camadas até 5 

cm de profundidade. A utilização deste ensaio permite obter informações importantes tais como 

a homogeneidade do betão e ainda verificar se existe um nível mínimo de resistência e avaliar 

sobre a necessidade de futuros ensaios mais completos.  

O esclerómetro utilizado é do tipo de Schmidt. Numa fase inicial o veio de compressão do 

esclerómetro é pressionado contra a superfície de betão que se quer estudar, fazendo com que 

uma mola no interior do aparelho seja comprimida. Logo que o veio atinge o fim do seu curso, 

é libertada, instantaneamente, uma massa que choca com a sua extremidade interior. Este 

choque é transmitido à superfície a ensaiar, a qual reage, provocando um ressalto. O respetivo 

veio transmite esse ressalto à massa móvel que, ao deslocar-se, faz mover um ponteiro, visível 

no exterior do aparelho, e regista o ponto máximo do ressalto da massa. O ressalto será tanto 

maior, quanto mais duro e compacto for a superfície de betão. 
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Figura 27 Ensaio do índice Esclerométrico. 

Segundo a norma NP EN 12504-2 (2003) o ensaio foi efetuado com o aparelho na posição 

perpendicular à superfície de betão, repetido no mínimo em 9 pontos diferentes, sendo que se a 

garantiu que quaisquer dois pontos estavam afastados mais de 25 mm e que nenhum ponto se 

encontrava a menos de 25mm da margem.  

O resultado resultará da mediana de todas as leituras, com o ajustamento necessário para ter em 

conta a orientação do esclerómetro de acordo com as instruções do fabricante e expresso com 

um número global. A norma indica ainda que caso mais de 20% das leituras diferirem da 

mediana em mais de seis unidades, todo o conjunto de leituras deve ser eliminado. 

 

3.6.5. Velocidade de Propagação dos Ultrassons 

Para o seguinte ensaio foram utilizados um provete com 150x150x150 mm3 e ainda 3 provetes 

com 100x100x100 mm3 de cada referência. A seguinte campanha experiencial realizou-se aos 

7, 14, 21, 28, 90 e 180 dias, sendo que no último se procedeu ao ensaio em amostras 

carbonatados e não carbonatados. 

Segundo a norma NP EN 12504-4 (2007) o respetivo ensaio consiste na aplicação de um 

transdutor eletroacústico que em contato com a superfície do betão a ensaiar produz um 

conjunto de ondas longitudinais. Após percorrido um comprimento conhecido no betão, um 

segundo transdutor converte estas ondas num sinal eletrónico, o tempo de percussão deste é 

medido através de um relógio eletrónico, designado este como sendo o tempo de percurso do 

impulso vibratório. 

A aparelhagem para realizar o respetivo ensaio é constituída por um gerador de impulsos 

elétricos, um par de transdutores, um amplificador e um dispositivo eletrónico de medição de 
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tempo. Este último permite medir a duração entre a frente de impulso gerado pelo transdutor 

transmissor e a sua chegada ao transdutor recetor. O equipamento utilizado durante os ensaios 

para medir o tempo foi um contador com um visor digital de leitura direta. 

Antes de qualquer ensaio é necessário efetuar a calibração do equipamento, sendo executada 

com auxílio a uma barra de calibração. 

Durante o ensaio é necessário garantir que os transdutores se encontram em total contacto com 

as superfícies de betão a ensaiar, para tal é utilizado um gel apropriado, que garante que estes 

se encontram 100% em contacto com a superfície de betão. 

A expressão que permite calcular a velocidade de propagação dos ultrassons é a seguinte: 

 
𝑉 =

𝐿

𝑇
 (eq. 3.6.5-1) 

Onde: 

V é a velocidade de propagação dos ultrassons, em km/s; 

L é o comprimento do percurso, em mm; 

T é o tempo que os ultrassons levam a atravessar o comprimento de percurso, em µs. 

 

3.6.6. Resistividade Elétrica  

O referido ensaio tem como objetivo efetuar a medição da resistividade elétrica de uma 

superfície de um elemento de betão, tanto em obra como em laboratório, através de um 

resistivimetro linear de quatro elétrodos. 

As medições da resistividade foram realizadas através de 1 provete com 150x150x150 mm3 e 

3 provetes com 100x100x100 mm3 de cada referência correspondente. Estas foram alvo de 

medição aos 7, 14, 21, 28, 90 e 180 dias, no último dos quais, uma vez mais, se mediu o efeito 

da carbonatação. 

Através da resistividade elétrica consegue-se informações relevantes ao nível do risco da 

corrosão, uma vez que existe uma relação linear entre a intensidade da corrosão e a 
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condutividade eletrolítica. Pode-se concluir que uma baixa resistividade implica uma alta 

intensidade de corrosão, ou seja, a resistividade elétrica é uma parte fundamental na avaliação 

da corrosão (Proceq, 1998). Posto isto, pretende-se betões com elevada resistividade de forma 

a reduzir as correntes de corrosão e tornar assim mais lenta a velocidade de corrosão. 

Segundo (Rincón, 1997) os valores obtidos da resistividade elétrica dependem de diversos 

fatores tais como a hidratação do betão, o tipo de cimento, as adições inorgânicas, a relação 

água-cimento, a porosidade da estrutura, entre outros. 

Segundo o manual do equipamento (Proceq, 1998) podemos fazer uma ligação entre os valores 

lidos no resistivimetro e a probabilidade de corrosão. 

 

Tabela 18 Indicação da taxa de corrosão (Proceq, 1998) 

Taxa de corrosão 

> 20 kΩ cm Taxa de corrosão baixa 

10-20 kΩ cm Taxa de corrosão de baixa a moderada 

5-10 kΩ cm Taxa de corrosão alta 

< 5 kΩ cm Taxa de corrosão muito alta 

A resistividade elétrica está essencialmente associada à permeabilidade de fluidos e a difusidade 

de iões através de materiais porosos como o betão. A resistividade elétrica do betão é a razão 

entre a corrente aplicada e a queda de potencial resultante numa célula unitária que representa 

uma propriedade material específica independente da geometria. A unidade relativa em que se 

expressa a resistividade elétrica é a resistência multiplicada pelo comprimento, Ohm x metro 

(Ω.m). A condutividade é o inverso da resistividade. A expressão que permite calcular a 

resistividade elétrica é: 

 

 
 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎 ∙

𝑉

𝐼
 (eq. 3.6.6-1) 

Onde:  
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- resistividade electrica (Ω.m); 

a- afastamento entre elétrodos (m); 

V- diferença de potencial (V); 

l- intensidade de corrente (A); 

A Figura 28 ilustra o princípio de funcionamento do ensaio de resistividade elétrica. 

 

Figura 28 Mecanismo da resistividade elétrica (Proceq, 1998). 

Segundo ainda a PE-002 (2005) os elétrodos devem ter um espaçamento equidistante, e não 

inferior a 30 mm, salvo raras exceções poderá ser utilizado um espaçamento de 20 mm. No caso 

prático em questão foi utilizado um espaçamento de 50 mm. 

Durante os intervalos da execução das medidas da resistividade as pontas do aparelho devem-se 

encontrar saturadas em água de modo a garantir o contacto elétrico entre o betão e a sonda. 

Uma vez que os provetes utilizados na presente dissertação se encontravam constantemente em 

espaço húmido teve-se o cuidado de garantir que todos os provetes antes de qualquer ensaio de 

resistividade elétrica sofressem durante cerca de 10 minutos uma fase de secagem em ambiente 

de laboratório, de modo a garantir que o provete se mantinha saturado mas com a superfície 

seca. Os provetes também foram sujeitos a limpeza superficial, de modo a garantir que o betão 
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não contivesse sujidade e óleos, uma vez que todos estes fatores anteriormente referidos 

poderem condicionar de forma bastante significativa os valores obtidos no ensaio. 

Posto isto, o betão em estudo está preparado para ser ensaiado. De modo a aumentar a 

fiabilidade dos resultados, efetuaram-se duas leituras no mesmo local, aplicando uma rotação 

de 180º às sondas. O valor deverá ser aproximadamente o mesmo. A posição do aparelho para 

efetuar as leituras deverá ser na diagonal como a Figura 29 demonstra. Uma vez que os provetes 

utilizados tinham a forma de cubos, as duas leituras foram efetuadas na perpendicular por face, 

sendo registados ambos os valores. 

 

 

Figura 29 Leitura da resistividade elétrica (PE-002, 2005). 

 

3.6.7. Absorção de Água por Imersão à Pressão Atmosférica 

Segundo a especificação LNEC E394 (1993) o ensaio de absorção de água por imersão à 

pressão atmosférica consiste em determinar a diferença entre a massa do provete de betão 

endurecido imerso em água e a massa do mesmo provete quando seco, expressa em termos de 

volume do provete. Para o efeito foram utilizados três provetes de cada amassadura com as 

dimensões de 100x100x100 mm3, foi realizado o presente ensaio aos 90 e 180 dias, sendo que 

aos 180 dias se realizou o ensaio de provetes carbonatados e não carbonatados. 

Numa fase inicial foram colocados os provetes num tanque com água de consumo público, à 

temperatura de 20 ± 3 °C para que estes se encontrassem totalmente saturados. Uma vez que os 

provetes se encontravam em local imerso, durante a sua cura até a execução do respetivo ensaio 

podemos concluir que os mesmos já teriam atingido a sua massa constante saturada, designada 
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por m1. Antes da pesagem anteriormente referida, secou-se a superfície do provete com um 

pano absorvente, húmido, de modo a remover toda a água superficial.  

De seguida pesou-se o provete dentro de água. Designado m2 como a sua massa hidrostática, 

após saturação. De forma a determinarmos a massa constante dos provetes secos procedeu-se à 

sua secagem até massa constante, numa estufa ventilada a 105 ± 5 °C. 

Considerou-se alcançada massa constante do provete seco (m3), quando a diferença entre as 

massas obtidas em duas pesagens consecutivas, intervaladas de pelo menos 24 horas, foi 

inferior a 0.1% da média das duas leituras. 

A absorção da água por imersão é calculada segundo a seguinte equação: 

 
𝐴𝑖 =

𝑚1 − 𝑚3

𝑚1 − 𝑚2
∗ 100 (eq. 3.6.7-1) 

Onde, 

m1 – Massa do provete saturado no ar, expressa em gramas; 

m2 – Massa hidrostática do provete saturado, expressa em gramas; 

m3 – massa do provete seco, expressa em gramas; 

 

3.6.8. Absorção de Água por Capilaridade 

O seguinte ensaio consiste na medição do aumento de massa de uma amostra devido à absorção 

de água por capilaridade, ao longo de um determinado intervalo de tempo fixo. Este ensaio 

permite determinar um coeficiente, que revela a tendência que a respetiva amostra tende em 

absorver água por capilaridade ao longo do tempo e sem qualquer tipo de pressão exterior. 

O ensaio da absorção por capilaridade foi concretizado aos 90 e 180 dias, sendo que nos 180 

dias foi realizado o ensaio em amostras carbonatadas e não carbonatadas, com intuito de 

conhecer os efeitos que a carbonatação proporciona em cada tipo de betão. Foram utilizados 

para a análise de resultados 3 provetes de cada referência com as dimensões de 

100x100x100mm3. 
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Numa fase inicial as amostras foram secas numa estufa a 40±2 ºC por um período mínimo de 7 

dias, até atingir massa constante, segundo a norma a massa constante é obtida quando a 

diferença de duas pesagens consecutivas num intervalo de 2 horas não seja superior a 0.2%. 

Após obtida massa constante de todas as amostras e registadas as respetivas pesagens, estas 

estão preparadas para o início do ensaio da absorção de água por capilaridade. 

O ensaio consistiu na colocação dos provetes num recipiente. No fundo do recipiente é colocado 

uma malha de espessura fina que acolherá as respetivas amostras. Os provetes são submersos a 

uma profundidade de 2.0 ±1.0 mm de água desmineralizada. Após cada ensaio os provetes são 

fechados no respetivo recipiente de forma a garantir que não existe evaporação de água. 

Para a realização das medições, os provetes foram removidos e colocados sobre uma superfície 

não absorvente, durante 1 minuto, de forma a retirar a água em excesso. Depois, determinou-se 

a massa do provete utilizando uma balança com a precisão de 0.1 g. De seguida, os provetes 

foram colocados novamente no recipiente. Foi garantido que a remoção, secagem, e pesagem e 

recolocação dos provetes se realizasse em menos de dois minutos. 

As primeiras medições da absorção foram realizadas a 12, 30, 60, 120 e 240 minutos e 24 horas. 

Após o primeiro dia de ensaio as leituras processaram-se uma vez por dia. 

Os resultados obtidos nos ensaios realizados permitiram determinar, para cada instante de 

tempo, a respetiva absorção capilar, calculada através da divisão do aumento da massa registado 

pela área da superfície inferior do provete que esteve em contacto com a água. Este 

procedimento permitiu elaborar diagramas representativos da cinética de absorção capilar, 

expressando a absorção capilar em função da raiz quadrada do tempo. Também foi realizada 

uma avaliação dos resultados considerando apenas as primeiras seis horas de ensaio, em relação 

às quais se procedeu ao cálculo do coeficiente de absorção capilar de cada composição, 

correspondente ao declive do diagrama de absorção capilar, determinado recorrendo ao método 

dos mínimos quadráticos. 

 

3.6.9. Carbonatação Acelerada 

Antes de os provetes serem alocados na câmara de carbonatação procedeu à colocação de 

parafina nos topos e na base superior e inferior, segundo a EN 12390 (2012). 
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O ensaio de carbonatação acelerada consiste em determinar a profundidade de carbonatação de 

provetes de betão. Numa fase inicial as amostras de betão com os revestimentos foram 

armazenadas numa câmara com concentrações de dióxido de carbono controladas de 4% ± 

0.5%, à temperatura a 20 °C ± 2ºC e uma humidade relativa de 65% ± 5%. 

As amostras permaneceram na câmara durante 60 dias. Após 60 dias, as amostras foram 

retiradas da câmara, de seguida foram partidas duas fatias de cada viga com uma espessura de 

cerca de 50 mm, de forma a poder-se medir a profundidade da carbonatação (Figura 30). De 

realçar que as duas fatias partidas foram analisadas pela mesma face para melhor comparação 

nas medições com o recurso a dois indicadores distintos. 

 

Figura 30 Fatias cortadas para análise. 

Os indicadores utilizados para obtenção da profundidade de carbonatação foram a fenolftaleína 

e a timolftaleína. A Figura 31 ilustra a utilização de cada um destes indicadores. 

 

a) 

 

b) 

Figura 31 Uso dos indicadores: a) Fenolftaleína; b) Timolftaleína. 
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A carbonatação não apresenta quaisquer tipos de diferenças visuais para que se possa medir 

diretamente. Uma das consequências da carbonatação é o decréscimo do pH para valores 

neutros, posto isto foram utilizados dois indicadores distintos por forma a obter a profundidade 

de carbonatação de forma indireta. A fenolftaleína muda de cor para valores de pH entre 8,2 e 

9,8, ao passo que a timolftaleína muda de cor para valores de pH entre 9,4 a 10,6. 

Estes indicadores após aspergidos, destacam os locais carbonatados nos provetes, ou seja, as 

zonas incolores representam os pontos cujo pH desceu o suficiente para mudar a cor do 

indicador, permitindo a visualização da frente de carbonatação. No caso de apresentarem cor 

roxa e azul, respetivamente a fenolftaleína e timolftaleína, representam locais da amostra no 

qual o betão ainda não foi penetrado pelo dióxido de carbono. 

Numa fase inicial, as superfícies quebradas são imediatamente limpas, de modo a evitar a 

presença de pequenas partículas ou poeiras resultantes do corte das amostras. Após a 

certificação que ambas as fatias estão limpas, estas foram pulverizadas com os indicadores 

anteriormente referidos. Estes foram alvo de medição da profundidade após 5-10 minutos da 

pulverização. 

A frente da carbonatação foi medida em cinco pontos em cada face. Para localizar esses pontos 

as faces expostas foram divididas em 6 distâncias iguais, sendo utilizados os 5 pontos centrais. 

Com ajuda de um paquímetro digital foram efetuadas as medição na perpendicular, desde a 

superfície do betão até à interceção do local carbonatado em cada um desses pontos centrais 

(Figura 32). 

 

 

Figura 32 Realização das medições após marcação dos pontos. 



Capítulo 3- Materiais e Procedimentos de Ensaio 

60  João Soares 

A profundidade da frente da carbonatação foi medida em duas faces de cada fatia, face superior 

e inferior, sendo assim, cada fatia apresenta um total de 10 pontos de medição. Uma vez 

registados estes 10 pontos, foi realizada uma média aritmética, sendo esta designada como valor 

da profundidade de carbonatação da amostra. 

 

3.7. Ensaios em Argamassas 

Para melhor caracterização e conhecimento das argamassas realizadas procedeu-se a uma serie 

de campanhas experimentais, que serão de seguida mencionadas e explicadas. 

 

3.7.1. Ensaio de Espalhamento 

O seguinte ensaio consiste em determinar a consistência da argamassa. Consistência é o inverso 

da fluidez e é dependente da humidade da argamassa fresca, fornecendo uma medida da 

deformabilidade da argamassa fresca quando submetido a um certo tipo de tensão.  

Segundo a norma EN1015-3 (2004) antes de cada ensaio devem ser tomadas determinados 

cuidados: o disco e a superfície interna e as bordas do molde são limpas com um pano húmido; 

de seguida deixa-se secar e consequentemente estes são lubrificados com um óleo mineral com 

baixa viscosidade. 

Após as medidas preventivas anteriormente referidas, o molde foi colocado numa zona central 

do disco. De seguida, procedeu-se à introdução da argamassa fresca no molde com o auxílio de 

uma espátula. O enchimento foi executado em duas camadas distintas, sendo que em cada 

camada se realizou uma compactação através de um pilão com pelo menos 10 pancadas. 

Durante o enchimento o molde foi seguro com uma das mãos firmemente de maneira que a 

argamassa colocada no interior do molde não se altere. No final do preenchimento total do 

molde, através da espátula, retirou-se todo o excesso de argamassa presente e limpo qualquer 

tipo de argamassa presente no disco. Depois de cerca de 15s, lentamente o molde foi elevado 

verticalmente, sendo de seguida aplicadas 15 pancadas com uma frequência constante de cerca 

de 1s. Após as 15 pancadas, mediu-se o diâmetro da argamassa em duas direções com ângulos 

retos entre si utilizando uma fita métrica. 
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Figura 33 Medição do espalhamento. 

De seguida são expressos todos os valores médios obtidos do respetivo ensaio. 

 

Tabela 19 Valores médios do Flow-Test. 

Argamassa Flow-Test 

[--] [mm] 

C+A 1:3 210 

C+A 1:4 184 

CH+A 1:3 167,5 

C+CH+A 1:0.5:4.5 173,5 

C+CV+A 1:0.5:4.5 191,5 

C+A 1:2 175 

C+A 1:1 107,5 

 

3.7.2. Resistência À Flexão 

Para a determinação da resistência à flexão foi utilizado um equipamento de ensaio que permite 

a aplicação de carga até 50 kN com uma exatidão de ± 1,0 % da carga registada. A velocidade 

de carga utilizada foi de 45 N/s. 

O equipamento contém um dispositivo de flexão com dois cilindros de apoio em aço de 10,0 

mm de diâmetro a uma distância um do outro de 100 mm, sendo que ainda existe um terceiro 

cilindro em aço com o mesmo diâmetro equidistantes dos dois primeiros. Segundo a norma NP 

EN 196-1 (2006) os três planos verticais que passam pelos eixos dos 3 cilindros devem estar 

paralelos e permanecerem paralelos durante todo o ensaio, equidistantes e perpendiculares à 

direção do provete. 
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Figura 34 Dispositivo de carga para a determinação da resistência à flexão (NP EN 196-1, 

2006). 

De forma a obter a resistência à flexão em megapascal recorre-se à seguinte expressão: 

 
𝑅𝑓 =

1.5 ∗ 𝐹𝑓 ∗ 𝑙

𝑏3
 (eq. 3.7.2-1) 

Onde: 

Rf  - resistência à flexão, em megapascal; 

b - lado da secção quadrada do prima, em milímetros; 

Ff  - carga aplicada ao centro do prima na rotura, em Newton; 

l - distancia entre os apoios, em milímetros. 

 

3.7.3. Resistência À Compressão 

Para a realização do ensaio de resistência à compressão foi utlizado uma prensa de 

compressão/flexão da marca ELE. Esta tem uma capacidade de carga mínima de 5 kN e carga 

máxima de 110 kN com exatidão de ±1,0 %. Foi aplicada uma velocidade de carga constante 

de 0.035 N/s. 
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Segundo NP EN 196-1 (2006), o eixo vertical do pistão deve coincidir com o eixo vertical da 

máquina e durante a carga a direção do pistão deve ser paralela à do eixo vertical da máquina. 

A norma menciona ainda que a resultante das forças deve passar pelo centro do provete. A 

superfície da parte inferior deve ser perpendicular ao eixo da máquina e assim deve continuar 

durante a carga. Sendo assim o provete é colocado entre os pratos da máquina para transmitir a 

carga da máquina às faces de compressão do mesmo. 

Numa fase inicial, a carga é transmitida ao prato superior por intermédio de uma rótula esférica, 

esta faz parte do conjunto que deve poder deslizar verticalmente sem desgaste apreciável no 

dispostito que guia o seu movimento. Deve ainda ser garantido que o dispositivo se mantém 

perfeitamente limpo e que a rótula esférica deve ter uma liberdade de rotação tal que o prato se 

ajuste inicialmente por ele próprio à forma do provete e se mantenha fixo durante todo o ensaio. 

De forma a garantir que o provete se mantém fixo a rótula esférica deve ter uma liberdade de 

rotação tal que o prato numa fase inicial se ajuste por ele próprio à forma do provete. Deve-se 

garantir ainda que o dispositivo se mantém perfeitamente limpo no início de cada operação. 

A carga é aplicada então com um aumento de carga gradual a velocidade constante. Os 

resultados são expressos através da seguinte fórmula: 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

1600
 

Onde: 

Rc - resistência à compressão, em megapascal; 

Fc - carga máxima na rotura, em newton; 

1600 - área dos pratos ou das placas auxiliares (40 mm x 40 mm), em milímetros quadrado; 
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4. INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

4.1. Introdução 

 

A parte experimental do estudo desenvolveu-se em diversas etapas de ensaios, nomeadamente 

os ensaios que caracterizam no geral os diferentes tipos de betões e argamassas de revestimento, 

focando dentro da investigação experimental o ensaio da carbonatação, isto porque o estudo 

incidiu principalmente no desempenho do impedimento do CO2 que os diferentes tipos de 

revestimentos do betão têm. 

  

Neste estudo foi realizado a caracterização física e mecânica do betão e das argamassas. Para a 

caracterização destes compósitos foram efetuados os seguintes ensaios: 

 

 Evolução de massa; 

 Resistência à Compressão em Betões; 

 Resistividade Elétrica; 

 Ultrassons; 

 Absorção de Água por Capilaridade; 

 Absorção de Água por Imersão à Pressão Atmosférica; 

 Resistência à Flexão e Compressão das Argamassas; 

 Carbonatação Acelerada. 

 

Ao longo de 180 dias foram realizadas campanhas experimentais para complementar o estudo 

com alguns ensaios de durabilidade, particularmente a penetração do CO2 nos revestimentos, 

antes e depois, isto para verificar o efeito pós carbonatação nos materiais, podendo assim 

concluir o efeito dessa ação.  

 

4.2. Caracterização do betão 

4.2.1. Evolução de massa 

De seguida, são expostos os resultados relativos ao acompanhamento da evolução da massa ao 

longo do tempo relativa a cada mistura. Foi alvo de estudo um provete de cada amassadura com 

as dimensões de 150x150x150 mm3 e ainda 3 provetes de cada amassadura com as dimensões 

de 100x100x1003 mm. 
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Os provetes como anteriormente já referido realizaram a cura imersos em água. Como tal, 

aquando de cada pesagem estes mantiveram-se, numa fase inicial, cerca de 10 minutos ao ar 

para que a água à superfície secasse. A Tabela 20 representa o acompanhamento da evolução 

de massa com a respetiva maturidade, sendo indicados todos os valores medidos. 

Tabela 20 Evolução de Massa. 

Composição Maturidade 

Provete 150x150x150 

mm  
Provete 100x100x100 mm 

Massa  Massa 

Unitária Crescimento 

Δ 

 Unitária 
Média 

Crescimento 

Δ 

Coef. 

var. A  A B C 

[-] [dias] [g] [%]   [g] [g] [g] [g] [%] [%] 

I (Ref) 

7 0,0023 0,00%  0,00229 0,00231 0,00236 0,0023 0,00% 1,39% 

14 0,0023 0,12%  0,00229 0,00231 0,00237 0,0023 0,11% 1,40% 

21 0,0023 0,19%  0,00229 0,00231 0,00237 0,0023 0,18% 1,38% 

28 0,0023 0,19%  0,00229 0,00231 0,00237 0,0023 0,21% 1,39% 

60 0,0023 0,28%  0,00230 0,00232 0,00237 0,0023 0,28% 1,37% 

90 0,0023 0,30%  0,00230 0,00232 0,00237 0,0023 0,34% 1,35% 

II 

7 0,0023 0,00%  0,00231 0,00230 0,00241 0,0023 0,00% 2,03% 

14 0,0023 0,10%  0,00231 0,00231 0,00241 0,0023 0,15% 2,02% 

21 0,0023 0,16%  0,00232 0,00231 0,00241 0,0023 0,24% 2,02% 

28 0,0023 0,21%  0,00232 0,00231 0,00242 0,0023 0,32% 2,00% 

60 0,0023 0,30%  0,00232 0,00231 0,00242 0,0024 0,43% 2,01% 

90 0,0023 0,38%  0,00232 0,00232 0,00242 0,0024 0,56% 1,99% 

III 

7 0,0024 0,00%  0,00237 0,00238 0,00238 0,0024 0,00% 0,26% 

14 0,0024 0,15%  0,00237 0,00238 0,00238 0,0024 0,11% 0,29% 

21 0,0024 0,18%  0,00237 0,00238 0,00238 0,0024 0,14% 0,28% 

28 0,0024 0,19%  0,00237 0,00238 0,00238 0,0024 0,17% 0,28% 

60 0,0024 0,28%  0,00237 0,00239 0,00239 0,0024 0,25% 0,28% 

90 0,0024 0,33%   0,00237 0,00239 0,00239 0,0024 0,33% 0,26% 

 O comportamento das medições das massas da mistura tipo II quando comparada com a 

amassadura tipo I (Ref) no provete de 150x150x150 mm3 apresentou menor massa, tendo esta 

situação sido verificado inversamente nos provetes de 100x100x100 mm3. 

Sendo que a mistura I apresenta maior quantidade de cimento que a mistura II, e quando 

comparada a massa volúmica do cimento com a das cinzas volantes verificou-se que o cimento 

apresenta maior massa volúmica, logo acredita-se que os resultados mais credíveis sejam os do 

provete com 150mm de aresta. 

A massa volúmica do betão tipo III é aquela que apresenta maiores valores, este era o valor 

esperado, uma vez que este foi fabricada com menor A/L, logo continha um menor número de 

vazios. 
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A Figura 35 apresenta a evolução de massa em valores absolutos, é possível observar que o 

compósito tipo III é aquele que maior massa contém comparado com os restantes.  

 

a) 

 

b) 

Figura 35 Evolução de massa: a) Provete 150x150x150 mm3; b) 100x100x100 mm3. 

A Figura 36 apresenta o crescimento da massa volúmica ao longo da idade, podendo ser 

observado que o maior crescimento acontece, em todas as misturas, nos primeiros 28 dias de 

idade. Após os 28 dias iniciais os crescimentos referidos são mais reduzidos, uma vez as 

variações de massa volúmica são diminutas, variando cerca de 0,1 % a cada 28 dias. Sendo 

assim, em geral é possível afirmar que após os 28 dias as massas volúmicas dos compósitos 

foram praticamente constantes. Contudo, os resultados mostraram uma tendência de maior 

crescimento de massa volúmica para a mistura II, aquela que deve apresentar uma maior 

porosidade aberta. No caso, da mistura I e III, estas apresentam valores de crescimento muito 

parecidos. 

a) b) 

Figura 36 Variação da massa ao longo da maturidade. 
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4.2.2. Resistência À Compressão 

Para a presente campanha experimental foram ensaiadas 3 amostras de cada mistura com 

100x100x100 mm3. A Tabela 21 apresenta os valores das resistências mecânicas obtidos, para 

os diferentes tipos de betões estudados, nas idades de 28 e 90 dias, sendo que aos 180 dias se 

realizou, também, o mesmo estudo, só que com o intuito de comparar o efeito da carbonatação 

na resistência à compressão dos betões. 

Tabela 21 Resistências mecânicas: Resistência à compressão e Índice Esclerométrico. 

  
Resistência à 

compressão 
C.V Esclerómetro C.V 

 Maturidade NC Carb NC Carb NC Carb NC Carb 

  [dias] [N/mm2] [N/mm2] [%] [%] [N/mm2] [N/mm2] [%] [%] 

I 

(Ref.)100C 

R0.65 

28 35,2   2,1   31,4   5,2   

90 32,4  3,2  31  10,7  

180 32,8 33,7 2,2 1,7 38,7 44,6 6,2 5,7 

II 

50C+50CV 

R0.65 

28 13,8   2,3   20,7   7,2   

90 17,9  4,5  24,2 24,2 16,1  

180 24,7 17,0 3,6 4,5 32,5 29,8 2,9 9,9 

III 

50C+50CV 

R0.35 

28 57,9  3,9  39,4  7,8  

90 52,8  4,3  42,3 42,3 7,9  

180 78,0 78,2 4,1 3,4 46,8 46,9 7,5 11,0 

C.V. – coeficiente de variação; 

NC – amostras não carbonatadas; 

Carb – amostras carbonatadas. 

A partir da Tabela 21 é possível observar que o betão III é aquele que maior resistência 

apresenta ao final dos 180 dias. A baixa razão A/L fez com que este betão contenha um número 

reduzido de vazios, originando assim um maior contacto entre as partículas, levando a que a 

resistência do compósito seja elevada. Para melhor análise podemos recorrer aos diagramas 

expostos na Figura 37 onde é visível é evolução da resistência à compressão ao longo do tempo 

de todas as composições, bem como o respetivo índice esclerométrico. A traço interrompido, é 

possível observar-se a evolução das composições carbonatadas, entre os 90 dias (idade em que 

as amostras deram entrada na câmara de carbonatação) e os 180 dias de idade. 
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a) b) 

Figura 37 Evolução da Resistência à Compressão: a) Ensaio à compressão; b) Índice 

Esclerométrico. 

O betão I e II com a mesma relação A/L apresentaram valores distintos da resistência à 

compressão, tendo a composição em que o cimento foi substituído por 50% de cinzas volantes 

obtido os resultados inferiores. Contudo, não podemos concluir que a composição com cinzas 

apresentará uma resistência à compressão de menor valor a longo prazo, quando comparada 

com a composição de referência, uma vez que é possível observar que a resistência à 

compressão da composição II contínua em crescendo, sinal que porventura as cinzas ainda não 

atingiram a sua hidratação total. O compósito III também ele composto por cinzas ainda 

continua com evolução crescente no que diz respeito à resistência à compressão, sendo outro 

indicador que as cinzas ainda não atingiram a sua hidratação total. 

Os valores obtidos do índice esclerométrico seguem a mesma linha do anteriormente referido 

para a resistência à compressão. O betão III é aquele que melhores condições de resistência 

superficial apresenta, ao passo que o betão II segue o sentido inverso, sendo aquele que 

demonstrou menor resistência superficial.  
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a) 

 

b) 

Figura 38 Efeito da carbonatação nas resistências mecânicas aos 180 dias a) Ensaio à 

compressão; b) Ensaio esclerométrico. 

Através da observação da Figura 38 é possível perceber de melhor forma os efeitos que a 

carbonatação reproduziu nos betões. No que diz respeito à resistência à compressão é possível 

observar que a amassadura I teve um pequeno aumento de resistência após a carbonatação, 

sendo que a III não apresentou diferença significativa. Já o compósito II teve um decréscimo 

de elevada percentagem após carbonatação. Tal pode ser justificado pelo efeito nefasto causado 

pela carbonatação. Nesta composição, de maior porosidade, pode ter ocorrido já lixiviação do 

carbonato de cálcio proveniente da carbonatação e, assim, a porosidade ter sofrido um 

acréscimo. Tal não se deve ter verificado para as restantes composições pois nestas a frente de 

carbonatação foi de menor espessura e a porosidade, sendo menor, deve ter dificultado a 

lixiviação, caso tenha mesmo ocorrido. 

No que diz respeito ao índice esclerométrico é possível visualizar que a carbonatação aumentou 

a resistência superficial do betão I e uma vez mais proporcionou um decréscimo no betão II, 

sendo que o betão III, novamente, não foi visível qualquer diferença significativa.  

Posto isto, e de acordo com análise realizada anteriormente é possível indicar que a 

carbonatação no betão III não induziu efeitos assinaláveis, no betão I originou pequenas 

melhorias mas nada de relevante, ao passo que no betão II os efeitos da carbonatação fizeram-se 

sentir, provocando uma diminuição significativa da capacidade resistente. 
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4.2.3. Resistividade Elétrica 

Para o respetivo ensaio foram utilizados dois tipos de provetes, sendo que se utilizou um provete 

de cada composição com 150x150x150 mm3 e 3 provetes com 100x100x100 mm3 de cada 

composição. 

A Tabela 22 apresenta a evolução da resistividade elétrica ao longo do tempo. É, ainda, expressa 

aos 180 dias a resistividade elétrica das amostras cúbicas de 100 mm de aresta carbonatadas e 

não carbonatadas. 

Tabela 22 Resistividade Elétrica. 

Resistividade Elétrica 

 
Provete 

150x150x150 mm 
Provete 100x100x100 mm 

   Unitária Média C.V 

 Maturidade Unitária NC Carb NC Carb NC Carb NC Carb NC Carb 

 [--] A B C [--] [--] 

 [dias] [Ω.m] [[Ω.m] [[Ω.m] [[Ω.m] [[Ω.m] [%] 

I 

(Ref.)100C 

R0.65) 

7 5,7 5,9  5,9  3,6  5,1  21,12%  

14 5,4 6,9  7,3  7,1  7,1  2,30%  
21 5,1 7,8  8,3  8,3  8,1  2,90%  
28 5,2 8,1  8,6  8,5  8,4  2,57%  
60 6,1 9,4  9,9  9,9  9,7  2,42%  

90 5,6 9,6  9,1  10,2  9,6  4,67%  

180 -- 9,2 16,0 8,6 19,3 8,7 25,3 8,8 20,2 2,97% 19,06% 

II 

50C+50CV 

R0.65 

7 2,6 3,8  3,6  3,9  3,8  3,31%  

14 3,3 5,1  4,8  5,3  5,1  4,06%  
21 4,7 6,9  6,7  7,3  7,0  3,58%  
28 6,2 9,1  8,9  9,3  9,1  1,79%  
60 12,6 17,0  17,1  16,4  16,8  1,84%  

90 18,1 23,6  23,1  23,2  23,3  0,93%  

180 -- 43,4 23,5 40,5 24,7 48,6 24,0 44,2 24,1 7,59% 2,04% 

III 

50C+50CV 

R0.35 

7 4,9 8,0  7,9  8,6  8,2  3,79%  

14 8,2 13,7  13,3  14,5  13,8  3,61%  

21 11,3 18,4  18,4  19,4  18,7  2,52%  

28 17,3 27,0  27,0  27,3  27,1  0,52%  

60 33,3 49,4  48,2  52,9  50,2  3,97%  

90 52,6 76,4  69,2  78,3  74,6  5,25%  

180 -- 329,1 237,6 390,8 226,9 423,3 245,6 308,9 236,7 10,25% 3,24% 

A Figura 39 apresenta a evolução da resistividade elétrica ao longo tempo das diferentes 

composições estudadas.  
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a) b) 

Figura 39 Evolução da resistividade elétrica: a) Provete 150x150x150 mm3; b) Provete 

100x100x100 mm3. 

Após visualizar a figura 39 é possível concluir que a composição III apresenta uma resistividade 

elétrica muito superior às restantes. Este facto deve-se à baixa razão A/C utilizada nesta mistura 

quando comparada com as restantes. Os betões compostos por cinzas volantes, respetivamente 

II e III aumentaram a sua resistência de forma mais significativa após os 28 dias de idade; isto 

deve-se ao comportamento das cinzas no que diz respeito à sua hidratação, sendo que as cinzas 

requerem um tempo de cura superior ao do cimento, ou seja a hidratação das cinzas desenvolve-

se de forma mais lenta. 

O betão I manteve a sua resistividade praticamente constante, principalmente a partir dos 28 

dias de idade, uma vez que a hidratação do cimento se desenvolveu, maioritariamente, nos 

primeiros 28 dias e, como tal, a partir dessa idade a sua estrutura mantem-se aproximadamente 

constante. 

A carbonatação por norma após penetrar no betão ocupa grande parte dos vazios deste, tendo 

assim um papel favorável na resistência à difusão dos agentes agressivos. No que diz respeito 

aos compósitos estudados, a Figura 40 apresenta os efeitos que a carbonatação oferece sobre as 

amassaduras, onde é possível observar que existe um aumento significativo no betão I, resultado 

esperado pelos motivos anteriormente referidos. No entanto, os betões II e III, compostos por 

50 % de cinzas volantes tiveram um comportamento contrário. Com isto podemos observar que 

a carbonatação teve um efeito negativo no que diz respeito à resistividade elétrica. 
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Figura 40 Efeito da carbonatação na resistividade elétrica do betão aos 180 dias de idade. 

 

4.2.4. Ultrassons 

O ensaio de ultrassons permite conhecer, para uma determinada amostra, com dimensões 

conhecidas, o tempo que uma onda demora a percorrer ao longo de duas extremidades. Posto 

isto, quanto menor o tempo percorrido melhores condições internas apresenta o betão, ou seja 

menos canais de dispersão existem no compósito. 

Para o estudo do seguinte ensaio foram utilizados, uma vez mais, dois tipos de provetes, um de 

150x150x150 mm3 e 3 de 100x100x100 mm3 de cada amassadura correspondente. 

Foi alvo de estudo o efeito que a carbonatação reproduziu aos 180 dias de vida dos compósitos. 

A Tabela 23 apresenta os valores obtidos ao longo da idade. 
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Tabela 23 Ultrassons. 

Massa  

 
Provete 

150x150x150 mm 
Provete 100x100x100 mm 

 

   Unitária Média C.V 

 Maturidade Unitária NC Carb NC Carb NC Carb NC Carb NC Carb 

 [--] A B C [--] [--] 

 [dias] [µs] [µs] [µs] [µs] [µs] [%] 

I 

(Ref.)100C 

R0.65) 

7 33,0 21,8  21,4  22,7  22,0  2,47%  

14 33,9 22,7  22,9  22,9  22,8  0,41%  

21 33,6 22,2  22,4  22,4  22,3  0,42%  

28 33,7 22,2  21,9  22,0  22,0  0,57%  

60 31,9 21,0  20,7  20,8  20,8  0,60%  

90 31,1 19,2  20,0  19,9  19,7 19,7 1,82%  

180 -- 24,0 23,0 23,4 22,6 22,9 22,5 23,4 22,7 1,92% 1,0% 

II 

50C+50CV 

R0.65 

7 39,8 26,6  27,0  27,0  26,9  0,70%  

14 39,9 26,7  26,7  26,4  26,6  0,53%  

21 38,9 26,3  25,7  26,7  26,2  1,57%  

28 38,4 25,5  25,6  25,2  25,4  0,67%  

60 34,9 23,2  23,2  23,2  23,2  0,00%  

90 34,7 22,9  22,7  22,9  22,8 22,8 0,41%  

180 -- 25,1 26,7 25,7 27,0 25,5 27,0 25,4 26,9 2,79% 0,5% 

III 

50C+50CV 

R0.35 

7 33,9 22,4  21,9  21,9  22,1  1,07%  

14 32,3 21,2  20,7  21,3  21,1  1,25%  

21 31,9 21,0  20,9  20,9  20,9  0,23%  

28 31,2 20,5  20,0  20,5  20,3  1,16%  

60 30,2 19,7  19,5  19,4  19,5  0,64%  

90 30,9 20,2  20,0  20,2  20,1 20,1 0,47%  

180 -- 20,9 21,0 20,9 21,1 21,1 21,1 21,0 21,1 0,43% 0,2% 

Por intermédio da análise da Figura 41 podemos observar que a composição II é, novamente, a 

que piores resultados apresenta, uma vez que o tempo necessário para percorrer determinado 

percurso conhecido é maior quando comparado com os restantes betões. Aos 90 dias de idade 

as amassaduras I e III apresentaram valores muito parecidos. No entanto, posteriormente a 

amassadura III apresentou melhores valores que a I, talvez devido ao facto de, porventura, as 

cinzas ainda estarem em fase de hidratação, uma vez que estas requerem um maior tempo para 

hidratação.  
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a) b) 

Figura 41 Resultados do ensaio Ultra-Sons: a) Provetes 150x150x150 mm3; b) 100x100x100 

mm3. 

Através da Figura 42 é realizada a comparação dos provetes carbonatados e não carbonatados 

aos 180 dias e é possível reter a informação que no caso do compósito III não existem variações 

consideráveis, ao passo que o betão de referência, a composição I, apresenta melhorias com a 

carbonatação ao diminuírem os tempos de percurso das ondas. O compósito II vê alongado o 

tempo de percurso das ondas, indicando que a carbonatação pode ter aumentado a porosidade 

aberta e resultado em novos caminhos por onde as ondas se possam dispersar. 

 

 

Figura 42 Efeito da carbonatação nos resultados do Ultrassons. 
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4.2.5. Absorção de Água por Capilaridade 

O coeficiente de absorção de água por capilaridade indica-nos, essencialmente, uma medida da 

absorção que os poros de maior diâmetro sofrem e que são os grandes responsáveis pelo 

ingresso de substancias agressivas por este mecanismo. Para o referido ensaio foram utilizados 

3 provetes com 100x100x100 mm3 de cada amassadura. Os valores obtidos foram estudados 

em duas datas distintas, sendo elas aos 90 e 180 dias; na última data realizou-se a comparação 

de resultados em provetes carbonatados e não carbonatados. 

A Tabela 24 apresenta os valores obtidos através de duas normas distintas, sendo elas a norma 

europeia EN 13057 (2002) e a norma americana ASTM C1585-04 (2007). 

Tabela 24 Coeficiente de absorção capilar. 

   EN-13057 (2002) ASTM C 1585-04 (2007) 

 
Maturidade Sm C.V R C.V Si C.V Ss C.V 

[dias] [kg/(m².h0,5)] [%] [h/m²] [%] [mm.s0.5] [%] [mm.s0.5] [%] 

I (REF) 

90 0,43 8 5,8 12% 1,2E-02 6 3,5E-03 5 

180 NC 0,32 14 5,7 4% 1,2E-02 13 9,4E-03 28 

180 Carb 0,42 9 25,6 10% 8,1E-03 14 2,8E-03 10 

II 

90 0,57 20 7,8 10% 1,6E-02 20 4,3E-03 27 

180 NC 0,55 20 13,9 25% 9,7E-03 6 5,1E-03 6 

180 Carb 1,52 10 5,4 38% 2,5E-02 10 6,0E-03 19 

III 

90 0,16 15 5,6 19% 4,4E-03 13 1,1E-03 6 

150 NC 0,16 55 9,2 6% 2,6E-03 55 1,2E-03 29 

150 Carb 0,12 8 2,9 14% 2,0E-03 8 6,3E-04 11 

 

a) b) c) 

Figura 43 Absorção capilar segundo a norma BS EN 13057 (2002). 

A Figura 43 representa a cinética de absorção capilar através dos poros do betão. Por observação 

da mesma figura (Figura 43) é possível constatar que o betão III é aquele que menor absorção 

apresenta ao longo da sua maturidade devido à baixa porosidade do mesmo, à baixa relação 
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A/L, que faz com que este contenha um número mais reduzido de poros. É de realçar que esta 

composição após carbonatação viu alguns dos seus poros serem preenchidos pelo resultado da 

ação do CO2 uma vez que a absorção diminuiu. O compósito que pior rendimento apresentou é 

o II, onde a carbonatação provocou efeitos negativos, tornando este num betão ainda mais 

poroso. O betão I foi aquele em que a carbonatação apresentou melhorias mais significativas, 

sendo este resultado espectável, uma vez que os betões convencionais por norma, numa fase 

inicial, apresentam melhorias no que diz respeito ao preenchimento dos poros com a 

carbonatação. 

A Figura 44 apresenta a absorção por capilaridade segundo a norma americana, sendo esta 

composta por dois indicadores: 1) Si, que representa o fator de absorção dos maiores poros, os 

primeiros a ser preenchidos e que mais água absorvem, as suas retas apresentam maior 

inclinação quando comparadas com as retas a tracejado que representam; o 2) Ss, que representa 

a absorção de água pelos poros de menor dimensão do compósito. 

a) b) c) 

Figura 44 Absorção capilar segundo a norma ASTM C1585-04 (2007): a) Composição I; b) 

Composição II; c) Composição III. 

Através do método anteriormente referido é possível reter que o betão II foi aquele que 

apresentou maior coeficientes de absorção de água, tanto o Si quanto o Ss. É importante referir 

que o betão III é bastante menos poroso e a absorção, tanto em poros pequenos como grandes, 

é muito mais reduzida quando comparada com a dos restantes betões, sendo devido à baixa 

razão A/L. 

Uma vez mais é possível indicar que a carbonatação teve um papel prejudicial no compósito II, 

aumentando a porosidade aberta tornando, assim, este num betão com menor desempenho. 
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O betão I viu as suas condições de porosidade melhoradas após a carbonatação, principalmente 

nos poros pequenos. Assim, podemos indicar que de certa forma a carbonatação preencheu 

parte dos poros de menores dimensões tendo como consequência a redução da porosidade do 

betão e respetiva redução também da absorção capilar. 

4.2.6. Absorção de Água por Imersão à Pressão Atmosférica 

A seguinte campanha experimental assentou nos pressupostos mencionados no capítulo 4.6.7, 

sendo que para a seguinte análise recorreu-se ao uso de 3 amostras de cada referência com as 

dimensões de 100x100x100 mm3, tendo estas sido submetidas a ensaio aos 90 e 180 dias, tendo 

na última idade sido comparados os efeitos provocados em cada amostra pela carbonatação. A 

Tabela 25 apresenta todos os valores registados ao longo das diversas etapas. 

Tabela 25 Percentagem de Absorção por imersão. 

 Maturidade Amostra Submersa Ar Seca Absorção CV 

  [dias] -- [g] [g] [g] [g] [g] 

I (REF) 

90 

A 1226,2 2324,7 2182,6 

15,5 12,1 B 1341,1 2349,4 2185,0 

C 1338,0 2339,3 2165,6 

180 Carb 

A 1334,7 2331,1 2192,3 

13,6 2,5 B 1353,6 2358,6 2226,2 

C 1332,0 2348,2 2207,7 

180 NC 

A 1347,7 2372,2 2211,0 

15,7 0,3 B 1333,9 2357,2 2197,0 

C 1323,7 2342,4 2183,1 

II 

90 

A 1306,6 2303,9 2111,3 

19,0 2,5 B 1277,5 2274,8 2081,5 

C 1329,8 2329,1 2145,7 

180 Carb 

A 1340,6 2338,4 2168,7 

16,7 2,9 B 1401,0 2446,3 2279,2 

C 1305,9 2293,3 2125,3 

180 NC 

A 1274,0 2290,5 2094,7 

18,4 3,8 B 1312,7 2331,6 2144,5 

C 1317,8 2327,5 2150,5 

III 

90 

A 1382,7 2396,7 2323,3 

7,3 1,0 B 1408,9 2433,6 2359,9 

C 1357,6 2353,4 2280,0 

180 Carb 

A 1352,9 2344,5 2276,6 

6,9 0,1 B 1377,8 2386,6 2317,5 

C 1361,8 2366,2 2297,3 

180 NC 

A 1340,4 2338,8 2275,5 

6,3 0,9 B 1367,0 2383,7 2319,8 

C 1368,7 2390,4 2327,0 

O betão I apresenta um coeficiente de variação um pouco mais elevado que os restantes aos 90 

dias, podendo ser uma explicação para que aos 90 dias a porosidade aberta seja inferior à obtida 
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aos 180 dias nas mesmas condições de exposição. No entanto, os valores obtidos mantém-se 

praticamente iguais, ou seja a diferença não é considerável podendo, porventura, indicar que se 

mantiveram constantes. No entanto, este betão vê as suas condições de absorção melhorarem 

após a carbonatação, reforçando assim o mesmo que foi determinado no estudo anterior da 

absorção por capilaridade, ou seja, a carbonatação preencheu parte dos poros de pequenas 

dimensões proporcionando assim uma melhoria na porosidade e permeabilidade do betão.  

 

Figura 45 Absorção por Imersão. 

Na Figura 45 podemos observar novamente que o betão III foi aquele que apresentou melhor 

desempenho quando comparado com os restantes. Este facto deve-se à baixa relação A/L que 

faz com este tenha uma porosidade e permeabilidade reduzidas. Após carbonatação este 

aumentou a sua porosidade, mas de forma pouco relevante, podendo se considerar, porventura, 

que este mantém as mesmas condições de porosidade carbonatado e não carbonatado. 

O betão II apresenta-se como sendo o que pior desempenho demostrou, apesar de a 

carbonatação ter preenchido alguns dos poros pequenos não é suficiente para que este se 

equipare aos restantes. 

 

4.2.7. Resumo da caracterização do betão 

A Figura 46 apresenta uma síntese geral do que foi a caracterização anteriormente realizada aos 

diferentes tipos de betões. (Rc corresponde à resistência à compressão, Re resistividade elétrica, 

U-S ultra-sons, Cap capilaridade e Abs absorção).  

Como esperado desde o início, o betão III foi aquele que melhores características apresentou, o 

que não foi motivo de surpresa, uma vez que este era aquele que menor razão A/L (0.35) 

continha. No entanto, no caso dos betões I e tipo II havia a incerteza, visto estes apresentarem 
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a mesma relação A/L (0.65), variando apenas na sua composição, sendo que o betão I era 

composto totalmente por cimento e no caso do betão II este continha a incorporação de 50 % 

de cinzas volantes para uma mesma massa de ligante. 

Posto isto, e após visualização da Figura 46 não há motivos para duvidas, o betão I quando 

comparado com o betão II apresenta melhores condições em todos os aspetos avaliados. O betão 

III foi o de melhor desempenho, tendo o I apresentado um comportamento intermédio. 

a) b) c) 

Figura 46 Caraterização dos compósitos: a) Solução I, b) Solução II e c) Solução III. 

4.3. Resistência à Flexão e Compressão em Argamassas 

De seguida, será exposta e discutida a resistência à flexão e compressão de todas as argamassas 

utilizadas para revestimento. De realçar, desde já, que a argamassa composta por cal e areia, 

nomeadamente a utilizada no revestimento 5 não apresentou quaisquer valores de resistência à 

flexão e compressão devido à sua estrutura muito pouco resistente. Portanto, na análise de 

resultados mecânicos esta não será mencionada. 

Para a obtenção dos resultados da resistência à flexão foram utilizadas 2 amostras de cada 

argamassa. Após rotura de cada amostra resultaram duas metades, tendo estas sido, de seguida, 

utilizadas para o ensaio da compressão. A Tabela 26 apresenta os valores obtidos de ambas as 

resistências e para cada tipo de amassadura. 
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Tabela 26 Resistência à Flexão e Compressão aos 90 dias. 

  Flexão Compressão 

Revestimento Rf C.V Rc C.V 

-- [MPA] [%] [MPA] [%] 

Crespido C+A 1:1 9,1 5,2 61,6 0,4 

C+A 1:3 4,5 5,8 29,2 3,6 

C+A 1:4 3 1,3 21,1 3,3 

C+CH+A 1:0,5:4,5 2,6 18,1 23,3 4,3 

C+CV+A 1:1:6 2 1,4 20 6 

C+A 1:2 6,2 5,1 65,3 0,8 

A Figura 47 representa um gráfico de barras onde são apresentadas as resistências à compressão 

de cada argamassa utilizada como revestimento. 

 

Figura 47 Resistência à compressão das argamassas de revestimento. 

As argamassas com melhor desempenho ao nível da resistência à compressão foram, sem 

quaisquer dúvidas, as compostas por cimento e areia ao traço 1:1 e 1:2, respetivamente. Estas 

apresentaram valores semelhantes, podendo-se considerar semelhantes ao nível da resistência 

à compressão. Estas revelam maior capacidade resistente à compressão devido à sua 

composição, ou seja, estas, além de conter menor razão A/L quando comparadas com as 

restantes, são ainda aqueles que maior percentagem de cimento contém. Assim, estes eram os 

resultados esperados no que diz respeito à resistência à compressão. Todas as restantes 

apresentaram valores inferiores e semelhantes entre si. 

No que diz respeito à resistência à flexão foram obtidos duas curvas de resistência à flexão 

(duas amostras). Assim, recorreu-se às curvas Força x Deslocamento de forma a obter uma 

curva média para cada argamassa (Figura 48). 
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Figura 48 Cargas máximas aplicadas nas argamassas aos 90 dias. 

Após análise da Figura 48 pode constatar-se que o crespido, ao traço 1:1, foi, sem dúvida 

alguma, o que maior carga aplicada resistiu. Esta análise é de fácil perceção visto esta ser a 

argamassa que maior volume de ligante contém. Por sua vez, a argamassa de cimento e areia, 

com traço 1:4 foi a que apresentou uma menor resistência, sem contar, como é óbvio, com a 

argamassa composta por cal e areia que, como anteriormente já foi referido, não apresentou um 

valor de resistência mensurável. 

4.4. Carbonatação Acelerada 

Como anteriormente já referido, a grande informação a reter da presente dissertação consistia, 

essencialmente, na análise do efeito que os revestimentos provocariam nos betões realizados. 

Assim, de seguida, são apresentados os valores obtidos após 60 dias de exposição à 

carbonatação acelerada segundo as condições referidas no Capítulo 3.6.9. 

A Tabela 27, a seguir apresentada, representa todas as composições a que cada revestimento 

corresponde, sendo ainda descrita a espessura da camada aplicada de cada uma delas. 
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Tabela 27 Caraterização dos revestimentos.  

Referencia Descrição Crespido 1º Camada 2º Camada 

1 Sem revestimento -- -- -- 

2 
Camada simples de cimento e areia. 

Traço 1:3 
C+A 1:1 

C+A 1:3-10 

mm 
-- 

3 
Camada simples de cimento e areia. 

Traço 1:3 
C+A 1:1 

C+A 1:3-20 

mm 
-- 

4 
Camada dupla de cimento e areia. 

Traço 1:3 + traço 1:4 
C+A 1:1 

C+A 1:3-10 

mm 

C+A 1:4-10 

mm 

5 
Camada simples de cal hidratada e 

areia. Traço 1:3 
C+A 1:1 

CH+A 1:3-

10 mm 
-- 

6 
Camada simples de cimento, cal 

hidratada e areia. Traço 1:0.5:4.5 
C+A 1:1 

C+CH+A 

1:0.5:4.5-10 

mm 

-- 

7 Camada dupla: 2+6 C+A 1:1 
C+A 1:3-10 

mm 

C+CH+A 

1:0.5:4.5-10 

mm 

8 
Camada simples de cimento, cinzas 

volantes e areia. Traço 1:0.5:4.5 
-- 

C+CV+A 

1:1:6-10 

mm 

-- 

9 Crespido C+A 1:1 C+A 1:1 C+A 1:1 -- 

10 
 Camada Simples de cimento e areia. 

Traço 1:2 
--  

 C+A 1:2 

3mm 
  

As argamassas foram ainda alvo de estudo isoladamente, para melhor conhecimento da forma 

como estas reagem isoladamente com a ação da penetração de CO2. A Tabela 28 apresenta os 

valores de profundidade obtidos ao fim de 60 dias de exposição à carbonatação acelerada. Para 

o efeito foram utilizados provetes de 40x40x160 mm3. 

Tabela 28 Profundidade de carbonatação em argamassas. 

Argamassa Fenolf. C.V Timolf. C.V 

[--] [mm] [%] [mm] [%] 

Crespido C+A 1:1 3,4 73 3,6 40,9 

C+A 1:2 5,9 27 6,8 10,4 

C+A 1:3 38,7 25,9 38 21 

C+A 1:4 48,1 11,1 51,4 7,3 

CH+A 1:3 160 0 160 0 

C+CH+A 1:0.5:4.5 60,2 11,2 59,7 17,8 

C+CV+A 1:1:6 160 0 160 0 

 A Figura 49 apresenta as profundidades de carbonatação obtidas nas argamassas de forma 

isolada. As argamassas compostas por C+A com traço 1:1 e 1:2 foram aquelas que praticamente 

não foram atacadas pela carbonatação, pois são muitas ricas em hidróxido de cálcio, uma vez 

que contém grande quantidade de cimento. Como tal, este é um dos principais fatores para a 

baixa profundidade de carbonatação, sendo também de realçar que estas contêm uma baixa 

razão A/L, fator determinante na resistência à penetração de agentes agressivos. 
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Figura 49 Profundidade de carbonatação acelerada das argamassas expostas durante 60 dias. 

As argamassas compostas por CH+A e C+CV+A ao fim de 60 dias já se encontravam 

totalmente carbonatadas, não sendo por isso possível determinar aquela que carbonatou de 

forma mais acelerada. No caso da cal hidratada, é sabido que quando em contacto com o ar 

carbonata sozinha, sendo este o seu mecanismo de endurecimento. No caso da argamassa 

composta por C+CV+A as cinzas podem ser consideradas as grandes responsáveis por esta 

elava profundidade de carbonatação, isto porque as cinzas para adquirirem a sua hidratação 

necessitam de hidróxido de cálcio, como tal estas poderão ter consumido parte do hidróxido de 

cálcio resultante da hidratação do cimento e este fenómeno poderá, porventura, ter baixado o 

pH da argamassa, tornando-a numa mistura endurecida sem grande resistência à carbonatação.  

Na Tabela 29 são expostas as profundidades obtidas em cada tipo de amassadura com aplicação 

dos revestimentos, sendo ainda calculado o índice de atividade de todos os revestimentos em 

comparação com o betão de referência. 

Antes de qualquer tipo de análise referente aos valores mencionados anteriormente, era de 

esperar que as profundidades com maior relevo se encontrassem no betão II, uma vez que na 

caraterização dos betões este foi aquele que menor qualidade apresentava em relação a todos 

os restantes. 
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Tabela 29 Profundidade de Carbonatação nas diferentes amassaduras. 

    Profundidade Índice atividade 

  Revestimento Fenof. C.V Timof. C.V Fenof. Timof. 

  [--] [mm] [%] [mm] [%] [%] [%] 

I 

(REF) 

1 13,7 19,5 19,1 11,3 -- -- 

2 6,9 33,2 8,6 19,5 50% 55% 

3 5,5 32,7 7,5 25 60% 61% 

4 1,8 88,3 2 87,5 87% 90% 

5 7,8 29,2 9,2 24,5 43% 52% 

6 5,1 32,3 6,7 48,6 63% 65% 

7 0 0 0 0 100% 100% 

8 9,2 13,2 11,2 12,6 33% 41% 

9 7,1 44,5 8,4 35,8 48% 56% 

10 9,4 5,6 9,9 10,4 31% 48% 

II 

1 27 6,6 28,2 8,3 -- -- 

2 18,9 16,1 21,4 23,4 30% 24% 

3 11,1 46,9 10,9 40,5 59% 61% 

4 11,4 30,7 10,7 25,3 58% 62% 

5 19,9 16,8 23 19,9 26% 18% 

6 20,7 32,5 21,2 34,4 23% 25% 

7 8,9 22 10,5 49,9 67% 63% 

8 21,6 13,1 22,3 8,9 20% 21% 

9 13,7 14,1 16 20,7 49% 43% 

10 26,7 10,8 27,5 9,2 1% 2% 

III 

1 9,5 17,6 7,9 17,3 -- -- 

2 5,3 42,4 4,6 45,7 44% 42% 

3 0 0 0 0 100% 100% 

4 0 0 0 0 100% 100% 

5 6,2 45,1 4,9 56,2 35% 38% 

6 3,4 25,9 3,9 45 64% 51% 

7 0 0 0 0 100% 100% 

8 6,6 72,3 3,6 17,1 31% 54% 

9 3,6 71,1 4,3 65,7 62% 46% 

10 6,3 21 4,5 28,5 34% 43% 

 

Figura 50 Profundidade de Carbonatação da Solução tipo I (Ref). 
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Através da análise da Figura 50, onde se apresenta a profundidade de carbonatação do betão I 

revestido com as várias soluções testadas, é possível verificar que o revestimento 7 é aquele 

que melhor rendimento apresenta na resistência à penetração do CO2. Este betão, após os 60 

dias, continua sem quaisquer sinais de penetração de dióxido de carbono. A partir da Figura 51 

é possível verificar que no caso de fenolftaleína (violeta), a camada em contacto com o betão 

contínua intacta no que diz respeito à carbonatação, como tal poderá ser possível indicar que 

esta camada mantém características alcalinas. O que pode ter acontecido no revestimento 7 foi 

que a 2º camada de base carbonatou rapidamente, mas após carbonatada esta criou uma barreira 

para futura penetração de CO2, uma vez que é sabido que o CO2 penetra dos poros preenchendo 

grande parte destes. 

 

 

Figura 51 Profundidade de carbonatação no revestimento 7. 

Quando realizado estudo da profundidade de carbonatação em argamassas de forma isolada, foi 

possível verificar que as argamassas compostas por C+A, com traços 1:1 (crespido) e 1:2, 

apresentavam resistências à carbonatação muito superiores às restantes. Portanto, era 

expectável que os revestimentos 9 e 10 apresentassem melhores indicadores. No caso do 

crespido, a sua irregularidade poderá provocar uma ausência diminuta em determinados locais 

de argamassa, podendo assim o CO2 penetrar de forma mais acentuada nestes locais (Figura 

52). 
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Figura 52 Superfície irregular do crespido. 

No caso do revestimento 9, a sua menor capacidade de proteção quando comparado com os 

restantes revestimentos, poderá ter a ver com o facto de este possuir uma espessura muito 

inferior aos restantes, sendo que este apenas contém cerca de 3mm de espessura. 

É importante retirar a informação que no caso dos revestimentos 2 e 3, ambos com a mesma 

argamassa diferindo apenas na espessura, a diferença da proteção não é assinalável, indiciando 

não ser compensador aumentar a espessura do revestimento de 10 para 20 mm neste tipo de 

betão. 

A partir análise da Figura 53 e da Figura 54 é possível reforçar o anteriormente já referido: o 

revestimento 7 continua a apresentar-se como sendo um dos melhores revestimentos; é possível 

ainda analisar no betão II e III, que os revestimentos com 20mm de espessura (revestimentos 3, 

4 e 7), são aqueles que melhor desempenho apresentaram. 

 

Figura 53 Profundidade de Carbonatação do betão tipo II aos 180 dias. 
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Figura 54 Profundidade de Carbonatação do betão Tipo III aos 180 dias. 
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argamassa e como consequência a carbonatação de forma acelerada. 

Através da Figura 55 é possível verificar que todos os revestimentos apresentaram melhorias 

consideráveis no desenvolvimento da frente de carbonatação. O revestimento 7 como 

anteriormente já foi referido foi aquele que melhor proteção ofereceu ao betão tipo I. 
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Figura 55 Índice de atividade no betão I aos 180 dias. 

É possível verificar na Figura 56 que o revestimento 10 ofereceu praticamente proteção nula, 

talvez devido ao facto da espessura ser muito reduzida quando comparada com a dos restantes 

revestimentos. Mas este revestimento não foi o único a ver reduzida a sua importância na defesa 

ao betão, todas os restantes diminuíram, como tal pode-se concluir que os revestimentos no 

betão II não apresentam o mesmo peso de proteção quando comparado com os restantes 

compósitos. 

 

Figura 56 Índice de atividade no betão II aos 180 dias. 
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Os resultados obtidos para o compósito III seguem a mesma linha de raciocínio anteriormente 

discutido (Figura 57), tendo as camadas duplas apresentado elevada proteção, não permitindo 

que a frente de carbonatação se formasse. 

 

 

Figura 57 Índice de atividade no betão III aos 180 dias. 

 

Figura 58 Resumo do peso oferecido pelos revestimentos às 3 composições. 
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rápidamente, mas no seguimento do processo da carbonatação parte dos poros são preenchidos 

tendo como resultado a redução da velocidade de carbonatação posterior, ou seja, a 

carbonatação vê assim a sua velocidade de carbonatação reduzida com o tempo. 

É importante realçar que dentro dos revestimentos de 20 mm os que melhor desempenho 

apresentaram foram os realizados com recurso a camadas duplas (4 e 7). 

No que diz respeito aos revestimentos com 10 mm de espessura (2, 5, 6 e 8), aquele que melhor 

desempenho apresentou é o que é composto por C+CH+A, com traço 1:0.5:4.5. Tal pode-se 

dever ao facto de a cal hidratada, rica em hidróxido de cálcio, ajudar a formar uma argamassa 

extremamente alcalina, dificultando assim o desenvolvimento da frente de carbonatação. 
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5. CONCLUSÕES E FUTUROS DESENVOLVIMENTOS 

 

5.1. Sinopse do Estudo e Conclusões Gerais 

Durante a apresentação e análise de resultados foram já apontadas diversas conclusões. No 

entanto e no seguimento deste subcapítulo, irão ser abordadas conclusões gerais, mais 

importantes, do que foi possível constatar durante as campanhas experimentais. 

As conclusões serão divididas em duas fases distintas. Numa primeira análise será abordado o 

desempenho dos diferentes tipos de betões e numa segunda fase, que é o principal foco da 

presente dissertação, o efeito proporcionado por diferentes tipos de revestimentos no combate 

à proteção do betão. 

Como tal, numa primeira fase e após caracterizar devidamente os diferentes tipos de betões, foi 

possível analisar que o betão composto por 50% de cinzas volantes com razão A/L de 0.35 

apresenta um desempenho elevado. Naturalmente, este deveu-se provavelmente às condições 

de porosidade proporcionadas pela baixa quantidade de água utilizada no fabrico do mesmo. 

Quando comparados os dois tipos de betões com a mesma razão A/L (0.65), um com 50% de 

cinzas volantes e outro apenas com cimento, foi possível observar que as cinzas provocaram 

uma redução de desempenho de durabilidade, aumentando a sua porosidade e permeabilidade, 

tornando-se, assim, num compósito mais suscetível à difusão de agentes agressivos. 

Numa segunda fase e após implementação de diferentes tipos de revestimentos, foi possível 

retirar a informação que estes podem claramente ser uma medida de prevenção no combate à 

carbonatação. Apesar de estes concederem níveis distintos de proteção, de uma forma geral 

todos eles proporcionaram bons resultados. 

Os revestimentos que ofereceram melhores níveis de proteção no combate à penetração do CO2 

foram claramente os que constituídos por camada dupla (20mm de espessura). Aquele que 

apresenta menor rendimento foi, claramente, o revestimento composto por C+A, traço 1:2, que 

poderá ser justificada com o facto da sua espessura, cerca de 3 mm, ser muita curta quando 

comparado com a dos restantes. 

Por norma, os betões com elevado volume de cinzas volantes, quando comparados com betões 

tradicionais, apresentam piores resultados ao nível da carbonatação, pois as cinzas volantes 

consomem parte ou mesmo a totalidade do hidróxido de cálcio produzido na hidratação do 
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cimento. No entanto, e após o estudo realizado acredita-se que poderão ser executados betões 

com menor desempenho, uma vez que estes revestimentos funcionam como uma barreira 

válida, diminuindo a penetração do CO2 para o interior do betão. Com a inclusão destes 

revestimentos poderão, assim, ser especificados betões de classe inferior na especificação 

LNEC E465 (2005) e LNEC E 464 (2005). Estes podem ainda ser utilizados em futuras obras 

de reabilitação. 

Estes mesmos revestimentos poderão ainda permitir o uso de betões com elevado volume de 

cinzas volantes, visto que estes intercetam grande parte do dióxido de carbono. 

 

5.2. Investigação Futura a Desenvolver 

 

Concluída a presente investigação fica em aberto a possibilidade de dar continuidade a este 

estudo nos domínios a seguir enunciados: 

 Os revestimentos poderão ser estudados em betões com distintas percentagens de cinzas 

volantes; 

 Serem estudados outros tipos de revestimentos, tais como argamassas industriais, 

ETIC´s, azulejos, revestimentos descontínuos com caixa-de-ar (com diferentes graus de 

ventilação); 

 Estudar a microestrutura dos revestimentos, com e sem carbonatação. Estudar ainda as 

alterações físicas e químicas; 

 Estudar se existe algum fenómeno físico-químico entre a interface das várias camadas 

do revestimento; 

 Verificar se os resultados perduram ao longo do tempo, isto é, se os revestimentos 

precisarão de ser alvo de manutenção constante para manter o seu desempenho. 
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