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Resumo

A projecção de betão por via húmida consiste na aplicação contínua de betão pronto, projectado de um 
bocal, sob acção de ar comprimido, sobre um substrato, dispensando a utilização de cofragens. O 
tempo de presa é muito condicionado pela utilização de adjuvantes aceleradores na mistura. A capaci-
dade aderente do betão projectado é altamente influenciada pela rugosidade do substrato. 

Este trabalho teve como objecto o acompanhamento de uma obra de reabilitação do recobrimento de 
uma estrutura em betão armado, em ambiente marítimo, onde o substrato apresentava duas zonas de 
picagem distintas e o recobrimento foi executado com betão projectado por via húmida. Pretendeu-se, 
através do estudo experimental de amostras recolhidas in situ, determinar a influência do método de 
picagem do substrato na aderência e a influência da dosagem de acelerador de presa nas característi-
cas mecânicas e de durabilidade do novo betão. 

Foram produzidos moldes positivos do substrato, posteriormente digitalizados e modelados em 3D, 
com vista a quantificar a sua rugosidade. Após a betonagem, realizaram-se ensaios de arrancamento 
(pull-off ) nos mesmos locais, cruzando-se os resultados dos dois ensaios. Foram ainda produzidos e 
caroteados tabuleiros de projecção com três betões com dosagens de acelerador de presa de 3%, 5% 
e 7% da massa de ligante. As carotes foram ensaiadas à compressão, à carbonatação acelerada e à 
penetração de cloretos. 

Concluiu-se que a picagem do substrato com martelo pneumático produz maior aderência do betão que 
a picagem com cabeça fresadora. Por outro lado, não foi estabelecida uma correlação linear entre a 
dosagem de acelerador de presa e a resistência à compressão, carbonatação e penetração de cloretos 
do betão projectado.

Palavras-chave: betão projectado, via húmida, ambiente marítimo, acelerador de presa, aderência,  
resistência à compressão, durabilidade.
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Abstract

Wet sprayed concrete consists of the continuous application of ready-mixed concrete shot from a nozzle 
under compressed air onto a substrate, without the use of formwork. Setting time may be highly influen-
ced by the use of accelerators in mix design. Adhesion to the substrate is directly related to its 
roughness.

This dissertation is based on the follow-up of a rehabilitation work, consisting in concrete repairs in a 
marine environment, where the substrate had two distinct chipping zones and the coating was rebuilt 
with wet sprayed concrete. It was intended, through the experimental study of samples collected in situ, 
to determine the influence of the substrate chipping method on the adhesion and the influence of the 
dosage of accelerator admixture on the mechanical and durability characteristics of the new concrete.

Positive substrate molds were produced, digitalized and modeled in 3D, in order to quantify the 
roughness. After concreting, pull-off tests were performed at the same sites, comparing the results of the 
two tests. Shooting test panels made out of three types of concrete, containing dosages of 3%, 5% and 
7% of the binder mass were produced and drilled for core extraction. The cores were tested for com-
pression, accelerated carbonation and chloride penetration.

It was concluded that the substrate chipping with pneumatic hammer produces greater concrete-to-con-
crete bond strength than substrate resurfacing with double drum cutter heads. On the other hand, no 
linear correlation was established between the accelerator dosage in shotcrete mixture and compressi-
ve, carbonation and chloride penetration resistence.

Keywords: shotcrete, wet-mix, marine environment, accelerator, bond strength, compressive resisten-
ce, durability.
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1. Introdução

A projecção de betão tornou-se uma importante e amplamente utilizada técnica de construção, sujeita 
a contínua investigação no sentido de desenvolver materiais, equipamentos e procedimentos de aplica-
ção mais eficazes [1]. Esta técnica consiste no transporte de betão através de uma mangueira e na sua 
projecção a alta velocidade sobre uma superfície, evitando a utilização de cofragens. A projecção 
confere ao betão uma compactação que o torna mais resistente mecanicamente, aos ataques químicos 
de cloretos, à carbonatação e aos ciclos gelo-degelo. 

O betão projectado pode, muitas vezes,  ser utilizado em alternativa ao betão moldado, baseando-se a 
escolha na conveniência e no custo. A técnica oferece vantagens sobre o betão convencional numa 
variedade de novos trabalhos de construção e reparação. As condições da obra podem complicar o uso 
de betão projectado, mas este é particularmente rentável onde a utilização de cofragens é impraticável, 
onde estas podem ser reduzidas ou até eliminadas, onde o acesso à área de trabalho é difícil, onde as 
camadas pretendidas são consideradas finas, de espessura variável, ou ambas, e quando as técnicas 
tradicionais de moldagem não podem ser empregues [1].

Não obstante a crescente utilização do betão projectado em obras nacionais e o aumento do número 
de empresas que oferece este serviço, a documentação (sobretudo nacional) acerca do tema é escas-
sa e deixa por responder várias questões relacionadas com determinadas propriedades do material ou 
com a aplicação da técnica. Acredita-se, portanto, que existe motivo para que a comunidade científica 
estude e documente as obras mais relevantes ou de características mais peculiares, por forma a dissi-
par dúvidas quanto às propriedades e aplicação do material, nomeadamente na reabilitação de estrutu-
ras de betão armado construídas em ambiente marítimo; aqui os danos poderão manifestar-se sob a 
forma de delaminação do betão de recobrimento e da corrosão do aço das armaduras por acção de 
abrasão física por acção de ondas (zonas de splash) e ataque químico devido à carbonatação do betão 
e à penetração de cloretos. Estes problemas podem ocorrer na maioria das estruturas marítimas, tais 
como plataformas de pontes, estacas, pilares, vigas, cais, docas secas, barragens, faróis e túneis de 
descarga onde, em muitos casos, o betão projectado pode ser utilizado para reparar as superfícies 
deterioradas destas estruturas [2].

Desta forma, a presente dissertação foi motivada pela oportunidade de acompanhar a obra de reabilita-
ção da doca seca da base naval do Alfeite (Almada), que contemplou, entre outros trabalhos, a repara-
ção do betão de recobrimento das paredes com o recurso a betonagem de projecção por via húmida. A 
temática foi desenvolvida juntamente com a empresa de reabilitação do património construído e de 
reforço de estruturas H Tecnic e adaptada ao estado da obra, ficando definido que o objecto de estudo 
iria incidir na fases de picagem do substrato e de betonagem. Assim, este documento tem o objectivo 
de avaliar a influência da preparação do substracto na aderência do betão de recobrimento projectado 
por via húmida, assim como a influência das quantidades de acelerador de presa utilizadas na mistura, 
relativamente à resistência à compressão e à durabilidade, em particular, as resistências à carbonata-
ção e à penetração de cloretos. 

O estudo foi realizado tendo em vista a optimização de dois aspectos: i) o tipo de picagem do substrato 
a adoptar por forma a garantir a melhor aderência do betão novo e ii) a dosagem de acelerador de 
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Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. De seguida, apresenta-se uma breve descrição 
dos conteúdos de cada um.

No presente capítulo 1, é apresentada a informação que permite compreender os objectivos definidos 
e o âmbito do trabalho desenvolvido. É fornecido o enquadramento do estudo, a motivação e as razões 
que justificam o seu desenvolvimento, assim como a indicação dos métodos utilizados para resolver o 
problema. É ainda apresentada a organização do documento, fazendo-se uma breve descrição do 
conteúdo de cada capítulo.

O capítulo 2 é dedicado à exposição da investigação acerca do tema, comummente designada de 
estado da arte. Começa-se por dedicar um sub-capítulo à história da técnica de projecção de betão. Em 
seguida, descrevem-se os dois métodos de projecção de betão (via seca e via húmida), aprofundando 
a temática da projecção de betão via húmida, que foi o método de projecção aplicado na obra que 
suportou este trabalho. São enumerados os aspectos teóricos e as recomendações para o processo de 
projecção que influenciam a qualidade do betão: os componentes da mistura (componentes básicos, 
adições e adjuvantes), as suas propriedades mecânicas de aderência e resistência à compressão e os 
aspectos que condicionam a sua durabilidade (resistência à carbonatação e resistência à penetração 
de cloretos). São ainda descritos os fundamentos e métodos de avaliação do desempenho do betão 
relativamente ao seu desempenho mecânico e de durabilidade.

No capítulo 3, é feita uma contextualização pormenorizada do caso de estudo. Descreve-se a obra 
acompanhada, as anomalias identificadas, as metodologias de reparação adoptadas e o controlo de 
qualidade realizado.

O capítulo 4 é dedicado ao estudo experimental. Inicia-se com a definição dos objectivos da campanha 
e o respectivo plano de ensaios. Posteriormente, são descritos os procedimentos de colheita de amos-
tras e descrevem-se pormenorizadamente os métodos de ensaio aplicados. No final deste capítulo, são 
apresentados e discutidos os resultados do estudo experimental.

Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões gerais relativamente ao acompanhamento 
da obra, aos ensaios realisados e aos seus resultados. Este capítulo termina com o levantamento de 
novas questões e com a sugestão de desenvolvimentos futuros.

presa  a utilizar em obras futuras em ambiente marítimo. A metodologia do estudo consistiu na recolha 
de amostras in situ e na produção de amostras nas condições reais da obra, que mais tarde foram sujei-
tas a ensaios laboratoriais, cujos resultados foram documentados e analisados criteriosamente, tendo 
por fundamento teórico os conceitos relativos ao estado da arte, descritos no capítulo 2 da presente 
dissertação.

Por fim, referencia-se ainda que este trabalho teve o propósito de aproximar a realidade académica da 
realidade da obra, encetando uma parceria entre o IST e a empresa H Tecnic.  

     1.2. Organização do Documento
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“Betão projectado” é um termo que contempla os conceitos de: 1) método construtivo, 2) material de 
construção e 3) técnica de aplicação de betão. É um sistema tecnológico composto por homem, máqui-
na e betão. O homem, personificado no trabalho do operador, requer habilidades técnicas e experiên-
cia. Deve poder confiar totalmente na máquina e na composição da mistura. É a interação e a qualidade 
desses três componentes que finalmente determina o sucesso da aplicação do betão projectado [3].

    2.1. Introdução histórica

A invenção da técnica de projecção de betão, em 1907, é atribuída ao norte-americano Carl E. Akeley, 
curador do Field Columbian Museum (hoje Field Museum of Natural Science) em Chicago e considera-
do o grande impulsionador da taxidermia moderna. Para criar modelos de animais pré-históricos, 
utilizou como técnica taxidérmica um método onde material seco (mistura de cimento e areia), impulsio-
nado por ar comprimido através de uma mangueira, era molhado à medida que era projectado. O 
conceito foi aplicado na construção de uma máquina para a reparação de zonas enfraquecidas da 
fachada do próprio Field Columbian Museum. Apelidada de “Plastergun”, a máquina projectava gesso 
de forma muito rudimentar através de uma mangueira de ar comprimido. Reconhecido o potencial da 
aplicação do processo na indústria da construção, em Dezembro de 1910, a primeira máquina de betão 
projectado (designada de ”Cement Gun”) foi introduzida no Cement Show de Nova Iorque; consistia 
numa pistola de cimento de duas câmaras baseada no projecto de Akeley [1, 4-6].

Ao produto de cimento e areia originado por esta máquina foi designado o termo “Gunite”, patenteado 
em 1911 pela Cement Gun Company. Depois de mudar dos Estados Unidos para a Alemanha em 1921, 
a empresa viria a tornar-se inglesa em 1953. Os primeiros projectos de aplicação incluíram o envolvi-
mento de peças estruturais de aço da Grand Central Station de Nova York, como forma de revestimento 
de protecção contra o fogo e corrosão. Nos anos que se seguiram, surgiram os nomes “Guncrete”, 
“Pneucrete“, “Blastcrete“, “Blocrete“ e “Jetcrete“, como marcas registadas para o produto e termos 
como “argamassa ou betão aplicado pneumaticamente” e “sprayed concrete” foram introduzidos para 
descrever o processo [1, 5, 6].

No início da década de 1930, a American Railway Engineering Association adopta o termo “shotcrete” 
para descrever o processo “Gunite”. Em 1951, o American Concrete Institute (ACI) adopta o mesmo 
termo para descrever a projecção de betão por via seca. Hoje em dia, o mesmo termo é também utiliza-
do como referência à projecção de betão por via húmida. A década de 1950 ficou marcada pela introdu-
ção de máquinas de projecção por via seca que aplicavam misturas de betão com agregado grosso, 
equipamento de projecção por via húmida e máquinas de alimentação contínua de misturas de betão 
[1].

Desde então, o design das máquinas tem vindo a sofrer constantes inovações, permitindo projectar 
maiores volumes de betão e optimizando a projecção de betão para áreas maiores, aumentando a 
utilidade, flexibilidade e eficácia do processo de projecção [1].

2. Betão projectado
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    2.2. Regulamentação e normalização

A projecção de betão tornou-se um método sofisticado, requerendo qualificações e regulamentação 
adequadas. O American Concrete institute (ACI) é uma das instituições mais antigas para o desenvolvi-
mento do uso do betão, reconhecida internacionalmente, sendo a responsável pela publicação e actua-
lização de documentação de referência, como o “ACI 506 - Guide to shotcrete” [1]. É também uma das 
mais prestigiadas entidades formadoras e certificadoras de operadores de betão projectado. Ao longo 
da sua história, a indústria desenvolveu importantes avanços e, hoje em dia, a documentação de expe-
riências bem sucedidas de projeto e construção é abundante. A comunidade científica não está mais 
limitada às páginas do ACI 506, estando disponíveis para os donos de obra, projectistas e construtores, 
diversas normas, especificações e recomendações da indústria de todo o mundo. Os empreiteiros têm 
vindo a receber formação, treino e certificação para responder aos níveis de qualidade exigidas. Orga-
nizações como a American Shotcrete Association (ASA) oferecem a oportunidade para a indústria 
conhecer e trocar experiências e informações importantes para o desenvolvimento do método de 
projecção de betão [6, 7].

A regulamentação e normalização do betão projectado na Europa tem origem no Reino Unido com a 
fundação da Sprayed Concrete Association (SCA), que, conjuntamente com a European Federation of 
National Associations Representing Producers and Applicators of Specialist Building Products for 
Concrete (EFNARC), produziu o documento de referência para muitos fabricantes e fornecedores euro-
peus: “European Specification for Sprayed Concrete” [9]. A EFNARC, por sua vez, tem participado 
activamente nas comissões do European Commitee for Standardization (CEN) e outros grupos que 
lidam com a normalização europeia referente ao betão projectado, desempenhando um papel impor-
tante para garantir que os interesses e preocupações da indústria sejam ouvidos e atendidos. A 
EFNARC constitui a entidade formadora e certificadora de referência para operadores de betão projec-
tado na Europa [8, 9]. No caso Português, as normas em vigor são editadas pelo Instituto Português da 
Qualidade e consistem em adaptações de normas europeias  publicadas pelo CEN. O conjunto dessas 
normas relativas à prática da projecção de betão encontram-se listadas no Quadro 2.1 [10].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Quadro 2.1 - Normas em vigor em Portugal relativas à prática da projecção de betão [10].

Referência Título

NP EN 934-5:2008-pt Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de injecção Parte 5: Adjuvantes para
betão projectado Definições, requisitos, conformidade, marcação e etiquetagem

NP EN 14487-1:2008-pt Betão projectado Parte 1: Definições, especificações e conformidade 
NP EN 14487-2:2008-pt Betão projectado Parte 2: Execução 
NP EN 14488-1:2008-pt Ensaios de betão projectado Parte 1: Amostragem do betão fresco e endurecido 

NP EN 14488-2:2008-pt Ensaios de betão projectado Parte 2: Resistência à compressão do betão
projectado jovem 

NP EN 14488-3:2008-pt Ensaios do betão projectado Parte 3: Resistência à flexão (máxima, última e
residual) de vigas reforçadas com fibras 

NP EN 14488-4:2005-pt Ensaios do betão projectado Parte 4: Resistência de aderência em carotes à
tracção simples 

NP EN 14488-5:2008-pt Ensaios do betão projectado Parte 5: Determinação da capacidade de absorção
de energia de provetes de lages reforçadas com fibras 

NP EN 14488-6:2008-pt Ensaios do betão projectado Parte 6: Espessura de betão sobre um substrato 

NP EN 14488-7:2008-pt Ensaios do betão projectado Parte 7: Dosagem de fibras no betão reforçado com
fibras 
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    2.3. Materiais constituintes da mistura

        2.3.1. Componentes básicos

Apesar deste suporte normativo, podem ser necessários requisitos adicionais ou diferentes para aplica-
ções de betão projectado não contemplados nestes documentos, como por exemplo, usos refractários, 
ou requisitos para garantia de qualidade e para qualificação de técnicos para as diversas actividades  
[11, 12]. Existem em Portugal, portanto, matérias relativas ao betão projectado por regulamentar e 
normalizar no futuro.

O betão é um material compósito que resulta da mistura de cimento, agregados (areia e brita) e água. 
Para melhorar as suas propriedades e aumentar as possíveis aplicações, pode facilmente tornar-se um 
sistema de cinco componentes recebendo adições e adjuvantes, resultando em interações complexas, 
especialmente quando combinadas com os parâmetros de aplicação por projecção. Podem ainda ser 
utilizadas fibras como componente de reforço. Portanto, é importante que não se mude mais de um 
parâmetro ao mesmo tempo durante a fase de testes. Assim, os materiais componentes do betão 
projectado atendem, basicamente, às especificações habitualmente adaptadas para o betão aplicado 
convencionalmente, contando com as necessárias adaptações decorrentes da própria forma de aplica-
ção. Os materiais constituintes devem ser selecionados para satisfazer critérios técnicos e de saúde e 
segurança. Os requisitos de resistência, bem como quaisquer outros relativos a características mecâni-
cas, espessura, forma ou acabamento do betão projectado devem ser claramente descritos na especifi-
cação do projecto [3, 9, 13].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O cimento na mistura de betão projectado actua como uma “cola” que liga e incorpora os agregados. 
No caso da aplicação por projecção, o cimento constitui o principal lubrificante no percurso do betão ao 
longo das mangueiras de distribuição. Sendo um ligante hidráulico, é parcialmente responsável pelas 
propriedades mecânicas do betão. No entanto, existem requisitos fundamentais adicionais, além das 
suas propriedades estruturais: o cimento para betão projectado deve sempre começar a ganhar presa 
com extrema rapidez, proporcionando boa capacidade de aderência e elevada resistência inicial. As 
normas europeias classificam os cimentos em tipos e classes diferentes, dependendo da sua composi-
ção e desempenho [3, 9]. Não obstante a escolha do tipo e da classe estar sujeita a considerações 
económicas, o cimento deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 197-1 [16].    

Na maioria das aplicações de betão projectado, são usados cimentos Portland tradicionais (CEM I ou 
CEM II). Geralmente, são recomendados os cimentos da Classe 42.5N ou da Classe 52.5R. Poderão 
ser utilizados outros cimentos, desde que estejam em conformidade com as normas ou regulamentos 
nacionais válidos no local de uso. Qualquer material proposto como um ligante que não esteja incluído 
na NP EN 197-1 deve primeiro ser testado e deve estar em conformidade com os requisitos mínimos 
para o cimento tradicional. No betão projectado, a dosagem de cimento poderá variar entre 350 e      
500 kg/m3, dependendo da classe de exposição, do método de projecção escolhido e dos requisitos de 
projecto. O desempenho do cimento deve ser avaliado em testes preliminares, juntamente com os 
outros componentes. A sua compatibilidade e reatividade com os adjuvantes deverão ser verificadas 
para cada amassadura a aplicar, durante os testes preliminares à aplicação in situ [1, 2, 5, 9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Na maioria das aplicações de betão projectado, são usados cimentos Portland tradicionais (CEM I ou 
CEM II). Geralmente, são recomendados os cimentos da Classe 42.5N ou da Classe 52.5R. Poderão 
ser utilizados outros cimentos, desde que estejam em conformidade com as normas ou regulamentos 
nacionais válidos no local de uso. Qualquer material proposto como um ligante que não esteja incluído 
na NP EN 197-1 deve primeiro ser testado e deve estar em conformidade com os requisitos mínimos 
para o cimento tradicional. No betão projectado, a dosagem de cimento poderá variar entre 350 e      
500 kg/m3, dependendo da classe de exposição, do método de projecção escolhido e dos requisitos de 
projecto. O desempenho do cimento deve ser avaliado em testes preliminares, juntamente com os 
outros componentes. A sua compatibilidade e reatividade com os adjuvantes deverão ser verificadas 
para cada amassadura a aplicar, durante os testes preliminares à aplicação in situ [1, 2, 5, 9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Figura 2.1 - Curvas granuloméricas recomendadas para betão projectado, adaptado de [14].

Da vasta bibliografia existente acerca da granulometria dos agregados, destacam-se as seguintes 
recomendações:

 •

 •

 •

 •

 •

Curva granulométricas óptima para agregados de betão projectado de acordo com a EN 12620.

Exemplo de curva granulométrica típica de agregados para betão projectado, 0-8 mm

Os agregados constituem o principal componente do betão, tanto em volume como em massa. A sua 
qualidade tem uma enorme influência na trabalhabilidade do betão fresco e na obtenção das proprieda-
des mecânicas e da durabilidade do betão endurecido. A seleção deve levar em consideração aspectos 
consequentes e característicos da aplicação por projecção, como o ricochete, a capacidade de bombe-
amento e de aderência a camadas betonadas previamente. Os agregados, em geral, devem cumprir os 
requisitos da NP EN 12620, que especifica um intervalo para a granulometria dos agregados, assim 
como a curva granulométrica óptima (Figura 2.1). Outros documentos recomendam limites mais espe-
cíficos, associados a cada método de projecção (via seca ou via húmida) [3, 5, 9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A proporção de agregados com tamanho superior a 8 mm não deve exceder 10% para minimizar o 
ricochete e a penetração nas camadas já colocadas [9]; 
Agregados com mais de 16 mm devem ser evitados, pois podem bloquear o bocal de projecção ou 
provocar um ricochete perigoso. Pelas mesmas razões, agregados baseados em materiais tritura-
dos devem ser selecionados com cuidado [9];
Ligeiras alterações à percentagem de teor de finos de dimensão ≤ 0.125 mm poderão transformar 
uma mistura extremamente funcional numa mistura impossível de bombear [3]; 
Se esta percentagem for muito elevada, a resistência do betão ao congelamento pode ser totalmen-
te comprometida [3];
De um modo geral, betões para aplicação tradicional com agregados de dimensão máxima igual a 
16 mm são considerados bons, mas relativamente ao betão projectado, é preferível a utilização de 
partículas de dimensão máxima até 8 mm [3].  
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O termo adição é definido pela NP EN 206-1 como “material finamente dividido utilizado no betão com 
a finalidade de lhe melhorar certas propriedades ou alcançar propriedades especiais” [15]. As adições 
podem ser utilizadas na produção de um cimento, argamassa ou betão desde que cumpram as respec-
tivas exigências normativas. Num cimento, podem ser utilizadas como constituintes as seguintes 
adições: escória de alto forno, sílica de fumo, pozolana natural, pozolana calcinada, xisto cozido, fíler 
calcário e cinzas volantes [16, 17].  As adições são usadas na mistura de betão projectado para servir 
uma variedade de requisitos e, portanto, diferem consideravelmente nas suas características podendo 
ter as seguintes funções [3]:

    • Complementar o teor de finos ≤ 0,125 mm (enchimento);
    • Melhorar propriedades de durabilidade específicas (resistência a solventes);
    • Aumentar a capacidade de retenção de água (estabilização da mistura);
    • Reduzir a pressão da bomba durante a projecção (lubrificante);
    • Substituir partes de cimento (optimização de custos);
    • Aumentar as resistências iniciais.

No betão estudado na campanha experimental da presente dissertação, foram utilizados o fíler calcário 
e as cinzas volantes, pelo que neste estado da arte se dará maior atenção a estes dois componentes. 
Sendo estas as duas adições mais usadas em Portugal, a sua utilização é em muito suportada por 
razões ambientais, para além das económicas, uma vez que constituem um reaproveitamento de 
resíduos de outras indústrias e permitem uma redução das emissões de CO2 associadas ao consumo 
de determinada quantidade de betão. De acordo com a NP EN 206-1 [15], consideram-se dois tipos de 
adições inorgânicas: i) adições quase inertes (tipo I) e ii) adições pozolânicas ou hidráulicas latentes 
(tipo II).  O fíler calcário é uma adição do tipo I e as cinzas volantes são uma adição do tipo II  [15, 17]. 

A projecção de betão tornou-se um método sofisticado, requerendo qualificações e regulamentação 
adequadas. O American Concrete institute (ACI) é uma das instituições mais antigas para o desenvolvi-
mento do uso do betão, reconhecida internacionalmente, sendo a responsável pela publicação e actua-
lização de documentação de referência, como o “ACI 506 - Guide to shotcrete” [1]. É também uma das 
mais prestigiadas entidades formadoras e certificadoras de operadores de betão projectado. Ao longo 
da sua história, a indústria desenvolveu importantes avanços e, hoje em dia, a documentação de expe-
riências bem sucedidas de projeto e construção é abundante. A comunidade científica não está mais 
limitada às páginas do ACI 506, estando disponíveis para os donos de obra, projectistas e construtores, 
diversas normas, especificações e recomendações da indústria de todo o mundo. Os empreiteiros têm 
vindo a receber formação, treino e certificação para responder aos níveis de qualidade exigidas. Orga-
nizações como a American Shotcrete Association (ASA) oferecem a oportunidade para a indústria 
conhecer e trocar experiências e informações importantes para o desenvolvimento do método de 
projecção de betão [6, 7].

A regulamentação e normalização do betão projectado na Europa tem origem no Reino Unido com a 
fundação da Sprayed Concrete Association (SCA), que, conjuntamente com a European Federation of 
National Associations Representing Producers and Applicators of Specialist Building Products for 
Concrete (EFNARC), produziu o documento de referência para muitos fabricantes e fornecedores euro-
peus: “European Specification for Sprayed Concrete” [9]. A EFNARC, por sua vez, tem participado 
activamente nas comissões do European Commitee for Standardization (CEN) e outros grupos que 
lidam com a normalização europeia referente ao betão projectado, desempenhando um papel impor-
tante para garantir que os interesses e preocupações da indústria sejam ouvidos e atendidos. A 
EFNARC constitui a entidade formadora e certificadora de referência para operadores de betão projec-
tado na Europa [8, 9]. No caso Português, as normas em vigor são editadas pelo Instituto Português da 
Qualidade e consistem em adaptações de normas europeias  publicadas pelo CEN. O conjunto dessas 
normas relativas à prática da projecção de betão encontram-se listadas no Quadro 2.1 [10].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

O betão é um material compósito que resulta da mistura de cimento, agregados (areia e brita) e água. 
Para melhorar as suas propriedades e aumentar as possíveis aplicações, pode facilmente tornar-se um 
sistema de cinco componentes recebendo adições e adjuvantes, resultando em interações complexas, 
especialmente quando combinadas com os parâmetros de aplicação por projecção. Podem ainda ser 
utilizadas fibras como componente de reforço. Portanto, é importante que não se mude mais de um 
parâmetro ao mesmo tempo durante a fase de testes. Assim, os materiais componentes do betão 
projectado atendem, basicamente, às especificações habitualmente adaptadas para o betão aplicado 
convencionalmente, contando com as necessárias adaptações decorrentes da própria forma de aplica-
ção. Os materiais constituintes devem ser selecionados para satisfazer critérios técnicos e de saúde e 
segurança. Os requisitos de resistência, bem como quaisquer outros relativos a características mecâni-
cas, espessura, forma ou acabamento do betão projectado devem ser claramente descritos na especifi-
cação do projecto [3, 9, 13].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O cimento na mistura de betão projectado actua como uma “cola” que liga e incorpora os agregados. 
No caso da aplicação por projecção, o cimento constitui o principal lubrificante no percurso do betão ao 
longo das mangueiras de distribuição. Sendo um ligante hidráulico, é parcialmente responsável pelas 
propriedades mecânicas do betão. No entanto, existem requisitos fundamentais adicionais, além das 
suas propriedades estruturais: o cimento para betão projectado deve sempre começar a ganhar presa 
com extrema rapidez, proporcionando boa capacidade de aderência e elevada resistência inicial. As 
normas europeias classificam os cimentos em tipos e classes diferentes, dependendo da sua composi-
ção e desempenho [3, 9]. Não obstante a escolha do tipo e da classe estar sujeita a considerações 
económicas, o cimento deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 197-1 [16].    

Na maioria das aplicações de betão projectado, são usados cimentos Portland tradicionais (CEM I ou 
CEM II). Geralmente, são recomendados os cimentos da Classe 42.5N ou da Classe 52.5R. Poderão 
ser utilizados outros cimentos, desde que estejam em conformidade com as normas ou regulamentos 
nacionais válidos no local de uso. Qualquer material proposto como um ligante que não esteja incluído 
na NP EN 197-1 deve primeiro ser testado e deve estar em conformidade com os requisitos mínimos 
para o cimento tradicional. No betão projectado, a dosagem de cimento poderá variar entre 350 e      
500 kg/m3, dependendo da classe de exposição, do método de projecção escolhido e dos requisitos de 
projecto. O desempenho do cimento deve ser avaliado em testes preliminares, juntamente com os 
outros componentes. A sua compatibilidade e reatividade com os adjuvantes deverão ser verificadas 
para cada amassadura a aplicar, durante os testes preliminares à aplicação in situ [1, 2, 5, 9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Os agregados constituem o principal componente do betão, tanto em volume como em massa. A sua 
qualidade tem uma enorme influência na trabalhabilidade do betão fresco e na obtenção das proprieda-
des mecânicas e da durabilidade do betão endurecido. A seleção deve levar em consideração aspectos 
consequentes e característicos da aplicação por projecção, como o ricochete, a capacidade de bombe-
amento e de aderência a camadas betonadas previamente. Os agregados, em geral, devem cumprir os 
requisitos da NP EN 12620, que especifica um intervalo para a granulometria dos agregados, assim 
como a curva granulométrica óptima (Figura 2.1). Outros documentos recomendam limites mais espe-
cíficos, associados a cada método de projecção (via seca ou via húmida) [3, 5, 9].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Além da forma, granulometria e dimensão máxima do agregado, a composição, teor de humidade 
(parâmetro inicial que determina a exigência da quantidade de água), tratamento de lavagem e conteú-
do orgânico devem também ser considerados. A possível susceptibilidade às reacções álcalis-sílica 
também deve ser investigada. Se a análise indicar possíveis problemas, a proveniência do agregado 
deve ser alterada ou, caso não seja possível, a utilização deve ser aprovada pelo engenheiro responsá-
vel, após avaliação da sua influência na qualidade e durabilidade do betão projectado. Em condições 
climáticas extremas, a temperatura do agregado tem uma grande influência na temperatura final da 
mistura, factor que deve ser levado em consideração na fase de projecto [3, 9]. 

A água do betão projectado consiste em água adicionada durante sua produção assim como a humida-
de inerente aos agregados. Juntamente com os adjuvantes, é o componente responsável pela regula-
ção da  consistência (plasticidade) da mistura. Não deve conter componentes que diminuam ou acele-
rem a hidratação, como óleos e gorduras, cloretos, sulfatos, açúcar e sal. A água que ocorre natural-
mente, como água subterrânea, água da chuva, água de rios e água de lagos é normalmente adequa-
da. A água do mar não deve ser usada devido ao seu elevado teor de cloretos. Em geral, a água potável 
é sempre adequada para a produção de betão projectado, devendo ser cumpridos os requisitos da 
norma EN 1008, destacando-se a influência que a sua temperatura tem na temperatura final da mistura 
[3, 5]. 

        2.3.2. Adições
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As cinzas volantes são resíduos das centrais termoeléctricas a carvão recolhidos dos gases de com-
bustão através de filtros electroestáticos ou de mangas. Em Portugal, são utilizadas as cinzas volantes 
provenientes das centrais do Pego, próxima de Abrantes, e da central de Sines. São maioritariamente 
utilizadas pela indústria nacional de betão pronto, na constituição de misturas ligantes em substituição 
parcial do cimento Portland, ou como material de correcção da granulometria do agregado mais fino 
(como fíler) sendo, em geral, a primeira utilização a mais interessante. As cinzas volantes possuem 
reactividade pozolânica. São fundamentalmente constituídas por sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido 
de ferro (Fe2O3), em que 60% a 90% da sílica se encontra na forma vítrea (não cristalina), dependendo 
do tipo de carvão. Contêm um determinado teor de carbono (usualmente designado por teor de inquei-
mados) que é avaliado pelo ensaio de perda ao fogo (análise por Método Interno - LNEC) [13, 17].

Para poderem ser utilizadas como constituinte de cimentos, as cinzas volantes têm, de acordo com a 
NP EN 197, de apresentar valores de perda ao fogo inferiores a 5% (ou 7% num tipo de cinza de menor 
qualidade). Ademais, a sua proveniência deverá ser selecionada cautelosamente, garantindo que o 
nível de álcalis não é excessivo. Tratando-se de um subproduto industrial, o preço das cinzas volantes 
é inferior ao do cimento (da ordem de metade, variando com as condições de mercado), havendo uma 
significativa vantagem económica na sua utilização [9, 16 e 17]. A sua utilização num betão origina 
efeitos como [17]:

Quadro 2.2 - Composição do cimento CEM II/A-L, de acordo com a norma EN 197-1 [16, 17].

O fíler calcário é um pó obtido por moagem directa da rocha calcária, sem processamento térmico no 
forno. É utilizado como constituinte do cimento na produção de cimentos compostos (fábricas cimentei-
ras). O constituinte do fíler calcário é o carbonato de cálcio (CaCO3), que, finamente moído em partícu-
las com dimensões semelhantes às do cimento, tem como função fundamental preencher os espaços 
vazios entre as partículas de areia, contribuindo para o aumento da compacidade da mistura. Pode ser 
entendido como um agregado de menores dimensões que passa no peneiro de 0,063 mm de abertura 
e, por essa razão, a sua utilização é regulada pela norma EN 12620 (Agregados). A introdução de um 
fíler num betão desencadeia, no estado fresco, um aumento da trabalhabilidade, redução da exsuda-
ção e redução da permeabilidade. Apresentam-se no Quadro 2.2 as composições de clínquer e de fíler 
calcário regulados pela norma EN 197-1, para o caso do cimento utilizado na formulação da mistura de 
betão projectado que serviu de objecto de estudo a esta dissertação (CEM II/A-L) [16, 17].

A projecção de betão tornou-se um método sofisticado, requerendo qualificações e regulamentação 
adequadas. O American Concrete institute (ACI) é uma das instituições mais antigas para o desenvolvi-
mento do uso do betão, reconhecida internacionalmente, sendo a responsável pela publicação e actua-
lização de documentação de referência, como o “ACI 506 - Guide to shotcrete” [1]. É também uma das 
mais prestigiadas entidades formadoras e certificadoras de operadores de betão projectado. Ao longo 
da sua história, a indústria desenvolveu importantes avanços e, hoje em dia, a documentação de expe-
riências bem sucedidas de projeto e construção é abundante. A comunidade científica não está mais 
limitada às páginas do ACI 506, estando disponíveis para os donos de obra, projectistas e construtores, 
diversas normas, especificações e recomendações da indústria de todo o mundo. Os empreiteiros têm 
vindo a receber formação, treino e certificação para responder aos níveis de qualidade exigidas. Orga-
nizações como a American Shotcrete Association (ASA) oferecem a oportunidade para a indústria 
conhecer e trocar experiências e informações importantes para o desenvolvimento do método de 
projecção de betão [6, 7].

A regulamentação e normalização do betão projectado na Europa tem origem no Reino Unido com a 
fundação da Sprayed Concrete Association (SCA), que, conjuntamente com a European Federation of 
National Associations Representing Producers and Applicators of Specialist Building Products for 
Concrete (EFNARC), produziu o documento de referência para muitos fabricantes e fornecedores euro-
peus: “European Specification for Sprayed Concrete” [9]. A EFNARC, por sua vez, tem participado 
activamente nas comissões do European Commitee for Standardization (CEN) e outros grupos que 
lidam com a normalização europeia referente ao betão projectado, desempenhando um papel impor-
tante para garantir que os interesses e preocupações da indústria sejam ouvidos e atendidos. A 
EFNARC constitui a entidade formadora e certificadora de referência para operadores de betão projec-
tado na Europa [8, 9]. No caso Português, as normas em vigor são editadas pelo Instituto Português da 
Qualidade e consistem em adaptações de normas europeias  publicadas pelo CEN. O conjunto dessas 
normas relativas à prática da projecção de betão encontram-se listadas no Quadro 2.1 [10].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

O betão é um material compósito que resulta da mistura de cimento, agregados (areia e brita) e água. 
Para melhorar as suas propriedades e aumentar as possíveis aplicações, pode facilmente tornar-se um 
sistema de cinco componentes recebendo adições e adjuvantes, resultando em interações complexas, 
especialmente quando combinadas com os parâmetros de aplicação por projecção. Podem ainda ser 
utilizadas fibras como componente de reforço. Portanto, é importante que não se mude mais de um 
parâmetro ao mesmo tempo durante a fase de testes. Assim, os materiais componentes do betão 
projectado atendem, basicamente, às especificações habitualmente adaptadas para o betão aplicado 
convencionalmente, contando com as necessárias adaptações decorrentes da própria forma de aplica-
ção. Os materiais constituintes devem ser selecionados para satisfazer critérios técnicos e de saúde e 
segurança. Os requisitos de resistência, bem como quaisquer outros relativos a características mecâni-
cas, espessura, forma ou acabamento do betão projectado devem ser claramente descritos na especifi-
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O cimento na mistura de betão projectado actua como uma “cola” que liga e incorpora os agregados. 
No caso da aplicação por projecção, o cimento constitui o principal lubrificante no percurso do betão ao 
longo das mangueiras de distribuição. Sendo um ligante hidráulico, é parcialmente responsável pelas 
propriedades mecânicas do betão. No entanto, existem requisitos fundamentais adicionais, além das 
suas propriedades estruturais: o cimento para betão projectado deve sempre começar a ganhar presa 
com extrema rapidez, proporcionando boa capacidade de aderência e elevada resistência inicial. As 
normas europeias classificam os cimentos em tipos e classes diferentes, dependendo da sua composi-
ção e desempenho [3, 9]. Não obstante a escolha do tipo e da classe estar sujeita a considerações 
económicas, o cimento deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 197-1 [16].    

Na maioria das aplicações de betão projectado, são usados cimentos Portland tradicionais (CEM I ou 
CEM II). Geralmente, são recomendados os cimentos da Classe 42.5N ou da Classe 52.5R. Poderão 
ser utilizados outros cimentos, desde que estejam em conformidade com as normas ou regulamentos 
nacionais válidos no local de uso. Qualquer material proposto como um ligante que não esteja incluído 
na NP EN 197-1 deve primeiro ser testado e deve estar em conformidade com os requisitos mínimos 
para o cimento tradicional. No betão projectado, a dosagem de cimento poderá variar entre 350 e      
500 kg/m3, dependendo da classe de exposição, do método de projecção escolhido e dos requisitos de 
projecto. O desempenho do cimento deve ser avaliado em testes preliminares, juntamente com os 
outros componentes. A sua compatibilidade e reatividade com os adjuvantes deverão ser verificadas 
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Os agregados constituem o principal componente do betão, tanto em volume como em massa. A sua 
qualidade tem uma enorme influência na trabalhabilidade do betão fresco e na obtenção das proprieda-
des mecânicas e da durabilidade do betão endurecido. A seleção deve levar em consideração aspectos 
consequentes e característicos da aplicação por projecção, como o ricochete, a capacidade de bombe-
amento e de aderência a camadas betonadas previamente. Os agregados, em geral, devem cumprir os 
requisitos da NP EN 12620, que especifica um intervalo para a granulometria dos agregados, assim 
como a curva granulométrica óptima (Figura 2.1). Outros documentos recomendam limites mais espe-
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La) LLa)

Cimento Portland 
de calcário CEM II/A-L 80-94 6-20 - 0-5

a) A norma [16] considera dois tipos de fíler calcário designados por L ou LL (L - Limestone), tendo
o primeiro um teor de carbono orgânico < 0,50% e o segundo < 0,20% [% em massa].

b) Em [17] é referido que “São considerados constituintes adicionais minoritários o sulfato de
cálcio (gesso) para regular a presa do cimento e aditivos numa quantidade que não pode
exceder 1%. Estas substâncias podem ser adicionadas ao cimento com o objectivo de melhorar o 
fabrico ou as propriedades do cimento “.

Tipos  
principais 
de cimento

Notação dos produtos (tipos 
de cimento corrente)

CEM II

Constituintes principais

Clínquer 
(k)

Constituintes adicionais 
minoritários b)Calcário

Composição (% em massa)
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A utilização de cinzas volantes em betão projectado não deverá ultrapassar 15% do volume de ligantes 
(cimento+cinzas volantes), devendo estar em conformidade com a NP EN 450-1 [13]. No caso da 
mistura de betão projectado estudado nesta dissertação, foram utilizadas cinzas provenientes da 
central de Sines, fornecidas pela CPPE (Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade), numa 
dosagem de, justamente, 15% do volume de ligantes.

Redução da velocidade de reacção (menores velocidades de endurecimento); 
Redução da resistência inicial;
Redução da quantidade de água de amassadura; 
Redução do potencial de protecção à corrosão do aço das armaduras (devido a menor concentra-
ção de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2); 
Redução da permeabilidade do betão (em condições adequadas de cura húmida, compensando 
parcialmente a redução da protecção das armaduras à corrosão);
Maior resistência química ao ataque de sulfatos e à reacção expansiva álcalis-sílica;
Alteração da cor (escurece a cor final do betão).

 •
 •
 •
 •

 •

 •
 •

        2.3.3. Adjuvantes

Os adjuvantes são substâncias sólidas ou líquidas adicionadas durante a amassadura dos componen-
tes normais das argamassas e betões ou durante o processo de projecção. São usados para melhorar 
e/ou alterar as propriedades do betão que não podem ser controladas pelo cimento, agregados e água 
nos estados fresco, endurecido ou no momento da passagem dum estado ao outro [3, 18 e 19]. A 
utilização de adjuvantes em betão projectado deverá estar em conformidade com a norma EN 934-5. 
Os principais tipos de adjuvantes e suas funções encontram-se discriminadas no Quadro 2.3 [2, 3, 5].

Quadro 2.3 - Tipos de adjuvantes e respectivas funções, adaptado de [2, 3, 5].

Devido às limitações dos equipamentos de projecção, o uso de adjuvantes no betão projectado é 
diferente do uso no betão convencional [2]. Neste estado da arte concentrar-se-á a atenção nos acele-
radores de presa e nos redutores de água, na medida em que foram estes os adjuvantes que compôem 
o betão projectado utilizado na obra acompanhada e a partir da qual se desenvolveu a campanha expe-
rimental da presente dissertação.

Tipo de adjuvante Função

Acelerador de presa Acelerar o tempo de presa e aumentar resistências iniciais, aumentar a
produtividade da aplicação de betão por projecção.

Retardador de presa Aumentar o tempo de trabalhabilidade do betão e permitir tempos de transporte
de betão pronto mais longos.

Redutores de água 
(plastificantes e 

superplastificantes)

Ajustar a trabalhabilidade (de plástica a fluida), evitando a adição de água e
melhorando a qualidade do betão.

Hifrófugos Diminuir a permeabilidade à água do betão endurecido.
Introdutores de ar Aumentar a resistência aos ciclos gelo/degelo e a capacidade de bombagem. 
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Os aceleradores de presa são adicionados ao betão durante a projecção para aumentar a taxa de 
endurecimento, produzir uma presa rápida e para obter resistências iniciais mais elevadas. Tais carac-
terísticas poderão ser necessárias para garantir determinada espessura de um revestimento ou para 
garantir a segurança de um tecto em betão projectado. A dosagem de acelerador de presa depende da 
relação água/ligante (a/l) aplicada, das condições ambientais (temperatura ambiente e temperatura do 
betão), da reactividade do cimento, das espessuras de recobrimento requeridas/número de aplicações 
por camada, dos tempos de presa desejados e dos requisitos de desenvolvimento de resistências 
iniciais. Deve ser ajustada para garantir uma boa coesão entre passagens individuais produzindo uma 
única camada, sendo recomendadas dosagens de 3% a 10% da massa de ligante, dependendo do 
efeito desejado. Sobredosagens (>10%) poderão resultar em perdas de resistências finais significativas 
[9, 23]. 

Existem quatro tipos diferentes de acelerador de presa disponíveis comercialmente: i) aceleradores 
isentos de álcalis, ii) aceleradores de mistura química de aluminatos, iii) aceleradores à base de silicato 
de sódio (também conhecido como “waterglass”) e iv) silicatos modificados.
  
Embora os aceleradores contendo álcalis estejam disponíveis, os aceleradores livres de alcális são 
preferencialmente utilizados por serem um material menos perigoso (oferecem menor risco de queima-
duras na pele, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro), têm menos impacto negativo no 
ambiente e melhoram a durabilidade do betão, tendo pouca influência nas resistências finais do betão. 
São recomendados para betões projectados [9] e constituem o tipo de acelerador utilizado na obra 
acompanhada.

As propriedades mais importantes de um betão projectado, induzidas pelos aceleradores livres de 
álcalis (ganho de presa e endurecimento precoce), são obtidas devido a duas principais reações quími-
cas: a reacção dos silicatos presentes no cimento e a reacção dos aluminatos (sulfatos de alumínio e 
hidroxisulfatos de alumínio) presentes no acelerador. Essas reações ocorrem em grande parte uma 
após a outra, existindo, contudo, uma sobreposição e uma interferência química entre elas representa-
da na Figura 2.2 [3].

Figura 2.2 - Influência das interacções químicas na resistência à compressão do betão projectado 
com acelerador de presa, adaptado de [3].
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A par do betão convencional, a adição de fibras de aço, de vidro ou sintéticas traz ductilidade ao betão 
projectado, propiciando a melhoria de algumas características. A oferta do mercado é vasta, existindo 
fibras de vários tipos e formatos, todas com propriedades diferenciadoras. Em betão projectado, as 
mais comummente utilizadas são as fibras de polipropileno e de aço [5, 13]. Neste estado da arte 
concentrar-se-á a atenção nas fibras de polipropileno, tendo sido este o tipo de fibras utilizado na obra 
acompanhada. 

Estas fibras têm 6,4 mm de comprimento e 31 μm de diâmetro e uma densidade de 910 kg/m3. Caracte-
rizam-se por conferirem aumentos na capacidade dos betões absorverem energia por deformação, não 
absorverem humidade (reduzindo a permeabilidade do betão), terem grande resistência a danos provo-
cados por variações de temperatura rápidas e elevadas, serem quimicamente inertes (que lhes confere 
grande resistência aos agentes químicos) e permitirem um manuseamento fácil e de aplicação directa 
na mistura de betão. Ao contrário das fibras de aço, não estão sujeitas a fenómenos de corrosão, confe-
rindo maior resistência em ambientes húmidos e corrosivos. Finalmente, caracterizam-se pela reduzida 
combustibilidade - um fogo deixará o betão com uma porosidade extra igual à percentagem do volume 
de fibras, que lhe confere maior capacidade de deformação antes de fissurar [24] e menor propensão 
para a delaminação. Contudo, de acordo com Ryan [25], o reforço com fibras de polipropileno “tende a 
conferir muito boas propriedades coesivas e elásticas à mistura, mas não melhora em muito a rigidez 
da matriz”.

Relativamente à dosagem de fibras, são recomendadas quantidades no intervalo 0,6 kg - 2 kg por m3 

para reforços moderados e dosagens desde 2 kg até 5 kg por m3 quando se pretendem reforços espe-
cialmente fortes para aplicação em estruturas de risco ou sujeitas a esforços mais elevados. A compac-
tação inerente à aplicação de betão por projecção resulta numa organização das fibras tendencialmen-
te paralela à superfície, potenciando o seu efeito relativamente à organização desordenada das fibras 

Os redutores de água são um tipo de adjuvante que, de acordo com a NP 934, “sem modificar a consis-
tência, permite reduzir o teor de água dum dado betão, ou que, sem modificar a dosagem de água, 
aumentam o abaixamento ou o espalhamento, ou que produz os 2 efeitos simultaneamente”. A par dos 
aceleradores de presa, os redutores de água (plastificantes) e os redutores de água de alta actividade 
(superplastificantes) são os adjuvantes mais importantes utilizados em betão projectado por via 
húmida. Oferecem vantagens como o aumento das resistências iniciais e finais do betão, a melhoria da 
sua impermeabilidade, durabilidade (diminuindo a porosidade), aspecto e trabalhabilidade, mantêm a  
consistência sem retardamento de presa e reduzem a viscosidade do betão, facilitando a sua bomba-
gem. Para que os redutores de água sejam utilizados eficazmente, a quantidade de água na mistura de 
betão fresco deverá ser limitada. O rácio máximo de a/l é geralmente definido como 0,5, contudo uma 
relação a/l de 0,48 é associada a um melhor desempenho e qualidade. No caso dos plastificantes, a 
dosagem oscila entre 0,2% e 1% do peso do ligante, em função dos efeitos desejados. Já no caso dos 
superplastificantes, a dosagem recomendada é de 0,6% a 1,2% sobre o peso do ligante, de acordo com 
o tempo de trabalhabilidade e redução de água desejados [3, 20-22].

        2.3.4. Betão projectado reforçado com fibras
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O processo de projecção sob pressão como meio de colocação do betão é usado em vez de betão 
convencional, na maioria dos casos, por razões de custo, de conveniência e/ou técnicas (relacionadas 
com as condições/requisitos de aderência e compacidade). O betão projetado é vantajoso em situa-
ções em que a cofragem é proibitiva ou impraticável, o acesso à área de trabalho é difícil, é necessária 
a aplicação de camadas finas ou espessuras variáveis, ou quando as técnicas tradicionais de molda-
gem de betão não podem ser empregues. Outras vantagens consistem no facto do processo requerer 
uma pequena central portátil para fabricação e colocação (ao invés da complexa estrutura necessária 
no caso do betão tradicional), reduzindo os custo de estaleiro, ou a eliminação do processo de vibração 
associado ao betão vazado, sendo que a compactação é garantida pela pressão da projecção. Outras 
propriedades se podem ainda destacar, relativas ao produto final, tais como betão com menor permea-
bilidade e porosidade e grande capacidade de aderência à superfície sobre a qual é projectado (ofere-
cendo compatibilidade com betão e aço), aspectos que tornam o material e o processo apropriado à 
reparação de estruturas, mesmo no caso daquelas em que o meio ambiente seja agressivo, como o 
caso da obra acompanhada [2,13]. 

Contudo, o processo de projecção apresenta algumas desvantagens, sendo que a mais significativa é 
o fenómeno chamado ricochete. Este fenómeno consiste no betão projectado já húmido que não adere 
à superfície receptora e cai ou sofre um ressalto. A quantidade de material que sofre ricochete é função 
de vários factores, entre os quais se destacam: o ângulo e a distância do bocal de projecção com a 
superfície, a perícia do operador, a quantidade de obstáculos à projecção do betão (varões de armadu-
ra, em especial), a posição da superfície receptora, a dosagem de água (razão água/ligante) e a com-
posição da mistura. É possível que o ricochete se concentre perto do local de impacto, criando uma 
“bolsa de ricochete” passível de ser coberta por betão projectado fresco. O resultado consite em bolsas 
de betão não compactado e/ou insuficientemente hidratado que deverão ser cuidadosamente tratadas. 
Estas bolsas devem-se a três causas básicas, representadas na Figura 2.3: i) Efeito sombra                 
(Figura 2.3a), ii) Efeito de canto (Figura 2.3b) e iii) Efeito de sobrecarga (Figura 2.3c). O primeiro consis-
te num fenómeno que ocorre apenas com armaduras de diâmetro superior a 10 mm. Nestes casos, o 
operador deverá ter especial cuidado no envolvimento de armaduras, sendo que o diâmetro-limite para 
as armaduras em trabalhos de betão projectado é 40 mm. O segundo consiste na acumulação de mate-
rial não compactado devido à alteração do ângulo da superfície. Este efeito poderá ser evitado através 
de uma diminuição de pressão do ar comprimido. Finalmente, o terceiro efeito tem como causas o mau 
funcionamento do equipamento de projecção ou um ajustamento inadequado da trabalhabilidade da 
mistura [13, 25].

    2.4. Processo de projecção de betão

Figura 2.3 - Formação de bolsas de ricochete, adaptado de [25].

(a) Efeito sombra

(b) Efeito de canto (c) Efeito de sobrecarga 
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Os processos de aplicação do betão projectado podem ser agrupados em via seca e via húmida. A 
maior diferença entre ambos é o momento em que é adicionada água à mistura de ligantes e agrega-
dos. Esta diferença implica a utilização de equipamentos distindos para cada um dos processos, assim 
como requisitos específicos ao nível do dimensionamento das misturas, da aplicação do betão e da 
segurança. Tendo em conta que a escolha do processo a aplicar é fundamental para o sucesso técnico 
e económico da utilização do betão projectado, confrontam-se no Quadro 2.4 os métodos de execução 
e resultados médios a obter, num e noutro processo [1-3,13].

O processo de projecção por via seca envolve colocar os componentes secos num funil e, em seguida, 
transmitir-lhes impulsão pneumática através de uma mangueira até à extremidade, onde então, através 
de um anel especial acoplado ao canhão de projecção, é introduzida a água, de maneira uniforme e em 
quantidade necessária e suficiente para promover a hidratação da mistura. A adição de água é controla-
da pelo operador. A mistura dos componentes secos com a água ocorre no momento de impacto com 

Quadro 2.4 - Comparação entre os processos de via seca e via húmida, adaptado de [13].

        2.4.1. Via seca e via húmida

Aspectos Via Seca Via Húmida
1 Tipo de mistura Mistura seca Mistura húmida

2
Passagem da mistura 
da máquina à 
mangueira

Impulsão a ar comprimido, a accionar
roda dentada ou por rotor de
alimentação

Ar comprimido ou por gravidade

3 Transporte Mistura seca a ar comprimido Mistura húmida a ar comprimido

4
Passagem da mistura 
da mangueira ao 
canhão

Com introdução de água, em pressão
superior à de transporte da massa

Com adição de ar para aumentar a
pressão de projecção do material

5 Produção de poeira Elevada Razoável
6 Ricochete do material Elevado Razoável

7
Garantia de 
envolvimento total das 
armaduras

Grande Razoável

8 Dependência da mão 
de obra Elevada Razoável

9 Controlo da água 
introduzida Em muito dependente do operador Idêntico ao do betão convencional

Horizontal: 350 m Horizontal: 150 m
Vertical: 150 m Vertical: 30 m

11 Rendimento Baixo (aprox. 1 m3/h) Normal (4 a 5 m3/h)

12
Custo de limpeza e 
manutenção do 
equipamento

Baixo Elevado

13
Possibilidade de 
interrupção do 
processo

Sim Raramente

14 Resistência inicial Elevada Normal 

15
Capacidade de 
aderência à superfície 
receptora

Elevada Normal

16 Permeabilidade Baixa Normal

Distância máxima de 
transporte10
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a superfície. Considerando que a razão água/ligante é variável e controlada manualmente para respon-
der às condições de campo, o processo requer um operador qualificado, especialmente no caso das 
secções de espessura considerável ou secções fortemente armadas. A projecção por via seca permite 
uma colocação de betão mais eficaz em aplicações horizontais e verticais sem o uso de aceleradores 
e é particularmente útil em aplicações de reparação que requerem paragens frequentes, uma vez que 
o material seco é facilmente descarregado da mangueira [1, 13]. 

Por sua vez, a projecção por via húmida envolve o bombeamento de betão ou argamassa previamente 
preparada, geralmente betão pronto, para o bocal, como se de betão convencional se tratasse. A mistu-
ra é então transportada pela mangueira, sob pressão, até ao canhão de projecção, onde é introduzido 
ar adicional, por forma a aumentar a velocidade de projecção. Este processo geralmente produz menos 
ricochete, resíduos (quando o material cai no chão) e poeira em comparação com o processo de mistu-
ra seca. A grande vantagem do processo de mistura húmida é que permite a colocação de maiores 
volumes de betão em menos tempo [1, 13]. No caso da obra acompanhada, a escolha recaiu na projec-
ção de betão por esta via, pelo que o estado da arte focar-se-á na exposição deste processo.

A projecção de betão por via húmida consiste nos seguintes passos (Figura 2.4) [1,3, 13]:

Figura 2.4 - Esquema dos equipamentos e procedimentos envolvidos na projecção de betão por via 
húmida, adaptado de [1, 3].

1. Betão pronto + 2. Fibras e redutores de água

3. Mangueira de distribuição

6. Bocal de projecção

Bomba doseadora

5. Acelerador líquido

4. Ar comprimido

Os componentes básicos, incluindo a água, são completamente misturados e normalmente forneci-
dos na forma de betão pronto;
O betão é introduzido na câmara de entrega dos equipamentos, onde são adicionadas as fibras e 
os redutores de água;
A mistura é colocada na mangueira de distribuição e encaminhada para o bocal de projecção por 
gravidade ou através da impulsão de ar comprimido;
É injectado mais ar comprimido no bocal de projecção para aumentar a velocidade e melhorar o 
padrão de disparo;
O acelerador líquido é adicionado através de uma bomba doseadora;
O betão é projectado do bocal a alta velocidade sobre a superfície a ser betonada.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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O dimensionamento de uma mistura para betão projectado busca atender, em simultâneo, a requisitos 
que garantam o melhor desempenho, não só quanto à resistência e durabilidade, mas também quanto 
à trabalhabilidade e índice de ricochete do material, factores directamente regulados pela água introdu-
zida na mistura. Por outro lado, o desgaste do equipamento e a garantia da penetração do betão projec-
tado por entre os varões da armadura existente são aspectos directamente dependentes da granulo-
metria dos agregados utilizados. É então de extrema importância, antes do início de qualquer trabalho 
de projecção de betão, efectuar o estudo da composição do betão que deverá incluir informação acerca 
da proveniência dos componentes, análises granulométricas dos agregados fornecidos, fichas técnicas 
do cimento, adições e adjuvantes, assim como os resultados dos ensaios de resistência à compressão 
(tensões-alvo fcm aos 7 e 28 dias de idade) e os resultados do ensaio de abaixamento com vista à verifi-
cação da consistência. É de se levar em consideração, por outro lado, que devido ao ricochete, as 
dosagens prévias do betão projectado normalmente não sejam reproduzidas, fielmente, no material 
constituinte das superfícies betonadas, pelo que ensaios de resistência à compressão e durabilidade 
(penetração de cloretos e carbonatação) são parte importante para o conhecimento do desempenho do 
material efectivamente existente. De forma a evitar danos na estrutura recém betonada, recomenda-se 
a projecção de painéis de ensaio e a recolha de carotes para este efeito [1, 13].

Regra geral, a metodologia comummente adoptada para a determinação das composições para o 
betão convencional pode ser aplicada para o betão projectado, sendo que os materiais podem ser 
dimensionados por volume ou peso. A título exemplificativo, representa-se na Figura 2.5 as consequên-
cias que o processo de projecção por via húmida provoca ao nível de perdas de material: para            
1000 litros de betão fresco dimensionado, correspondente a 2310 kg, resultam 897 litros / 2119 kg de 
material aplicado. As causas das perdas são o ricochete (em peso e volume) e a compactação (em 
volume), ainda que a adição de acelerador de presa contribua (residualmente) para um aumento de 
peso e de volume. Como resultado, conclui-se que a projecção do betão por via húmida confere um 
aumento da massa volúmica face ao betão fresco [3].    
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Massa volúmica do betão fresco: 2310 kg/m3 Massa volúmica do betão aplicado: 2362 kg/m3
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Plastificante
 4 L

Ar 
40 LÁgua

 192 L Agregados
 641 L

Cimento 
127 L

Plastificante
 4 kgÁgua

192 kg

Agregados
1718 kg

PROJECÇÃO 
POR VIA HÚMIDA

-Ø10% ricochete de agregados 
(volume)

-Ø4% perdas de cimento 
(peso)

-Ø3% compactação do betão
(volume)

+6% acelerador de presa 
(peso)

Cimento 
400 kg

Plastificante
 4 kgÁgua

184 kg

Agregados
1546 kg

Cimento 
384 kg

Plastificante
 4 L Acelerador 

de presa
 17 L

Acelerador 
de presa

24 kg

Ar 
10 LÁgua

 184 L

Agregados
 577 L

Cimento 
122 L

Figura 2.5 - Perdas de material na projecção por via húmida, adaptado de [3].

1000 L

2310 kg 2119 kg

897 L

15



Tal como no caso do betão convencional, a aplicação de betão projectado é objecto de cuidados que 
incidem, principalmente, em não se projectar betão durante períodos de chuva, neve ou vento forte. No 
caso da reparação do recobrimento de estruturas de betão armado, começa-se por preparar a superfí-
cie a betonar, trabalho que poderá ocorrer durante dias ou semanas, antes da operação de projecção, 
como no caso da obra acompanhada. A especificação do trabalho deverá indicar as áreas a demolir e 
a profundidade da demolição. Estas áreas deverão ser delimitadas com spray, giz ou tinta e todo o 
betão delaminado, contaminado por cloretos, mal compactado e que apresente escorrências ou outro 
tipo de evidente corrosão de armaduras, deverá ser removido. A demolição poderá ser feita através de 
jacto de água, jacto de areia, ou através da utilização de martelo pneumático ou cabeça fresadora. 
Sempre que possível, as bordas dos recortes devem ser feitas com um ângulo de 45° para evitar que 
o ricochete da projecção de betão fique retido nos cantos. Caso as armaduras fiquem expostas com a 
remoção do recobrimento, é necessário remover todo o betão envolvente, pelo menos até 20 mm atrás 
das mesmas, de forma a garantir o seu encapsulamento durante a projecção. Regra geral, a hidrode-
molição é preferível para a remoção de betão, uma vez que os métodos de remoção mecânica podem 
criar microfissuras no substrato e danificar as armaduras. É, no entanto, comparativamente muito mais 
oneroso e, a menos que esteja especificado em caderno de encargos, frequentemente os empreiteiros 
optam por métodos de remoção mecânica. Após a demolição do betão de recobrimento danificado, 
segue-se o procedimento de limpeza das armaduras, que poderá ser feito através da aplicação de 
decapante ou de escovagem com uma escova de aço. Nos casos em que as armaduras apresentem 
sinais de corrosão com perdas de secção transversal superiores à prevista em projecto, deverão ser 
adicionadas barras de reforço, soldadas ou amarradas. Em ambientes marítimos, ou outros contamina-
dos com cloro, o intervalo entre o final dos trabalhos de reparação das armaduras e o início da betona-
gem por projecção deverá ser reduzido ao mínimo possível. Os trabalhos preparatórios da superfície 
terminam com a lavagem a jacto de água do substrato e das armaduras, por forma a remover todo o 
material solto, óleos, pinturas, pó, e quaisquer elementos estranhos ao betão. Por fim, a superfície 
deverá ser saturada imediatamente antes da aplicação do betão projectado, de forma a minimizar a 
absorção da água da mistura pelo substrato [1, 3, 9, 13]. 

Na aplicação de betão por via húmida, as técnicas de projecção recomendadas variam de acordo com 
a velocidade de projecção, caudal de projecção, distância e ângulo de impacto, espessura desejada, 
orientação da superfície do elemento a betonar (pilar, viga, tecto, chão ou parede), requisitos de segu-
rança e ambiente de exposição. Serão abordadas, no presente capítulo, apenas as técnicas relevantes 
para a projecção horizontal, tendo sempre em consideração o objecto da presente dissertação e o 
contexto de acompanhamento de uma obra de reabilitação do recobrimento de paredes em ambiente 
marítimo. Contudo, todas as técnicas têm em comum o objetivo de obter uma camada compacta, densa 
e firmemente aderente com a menor perda por ricochete possível. Assim sendo, o produto do ricochete 
deverá ficar incorporado na camada projectada ou ser descartado para que não permaneça na superfí-
cie. Na projecção horizontal, a espessura poderá ser aumentada gradualmente em camadas finas 
projectadas a partir de baixo para cima, até atingir a espessura pretendida. Aqui, novamente, o ricoche-
te deverá ser removido na parte inferior antes de aplicar a próxima camada. Como regra geral, caudais 
de projecção menores, camadas mais finas e betões menos fluidos gerarão menos ricochete, obtendo-
-se resultados mais satisfatórios. O ângulo de ressalto da mistura projectada da superfície do substrato 
é o mesmo que o ângulo que a atinge. Quanto mais oblíquo for o ângulo de impacto do jacto, mais 
material se perderá. Consequentemente, o bocal deverá sempre ser mantido em ângulo recto com a 
superfície a betonar, excepto quando for necessário garantir o embutimento de barras de reforço. Desta 

        2.4.2. Metodologia de aplicação para betão projectado por via húmida
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forma, a aderência e a compactação são maximizadas e o ricochete é minimizado. A projecção deverá 
ainda ser efectuada (manualmente ou mecanicamente) em movimentos circulares, uniformemente 
sobre toda a superfície sobre toda a superfície, de acordo com as distâncias representadas na Figura 
2.6. A projecção sobre armaduras é particularmente difícil e requer experiência, uma vez que é frequen-
te o “efeito sombra” descrito no capítulo 2.4 (Figura 2.3a). A distância ideal recomendada para a projec-
ção varia consoante o autor, mas geralmente está dentro da faixa de 1 a 2 metros. Em distâncias maio-
res, o ricochete e a geração de poeira aumentam e a eficiência da aplicação é reduzida [3, 9, 25].

Figura 2.6 - Aplicação correcta de betão projectado em movimentos circulares, adaptado de [25].

Superfície a betonar

Bocal de 
projecção

8-15 cm

45-60 cm

15-20 cm

A operação da mangueira e do bocal de projecção é uma tarefa repetitiva, e qualquer operação ou 
etapa constantemente repetida exige uma automação aprimorada. A mecanização está bem avançada 
na tecnologia de betão projectado e abrange quase todas as operações, desde a produção até à aplica-
ção. A tendência consiste em investir cada vez mais na automação das operações, principalmente para 
aliviar a carga do operador de projecção de uma tarefa fisicamente muito exigente. Esta tecnologia  
permite que o operador esteja fora da área de aplicação e que não exista manipulação manual de man-
gueiras, reduzindo a  fadiga humana e aumentando a segurança e produtividade. O objetivo deverá ser 
focar a experiência do operador no trabalho de aplicação de betão e aliviá-lo das várias sequências 
mecânicas que podem ser automatizadas. Desenvolvimentos recentes na tecnologia robótica levaram 
à introdução de máquinas de projecção de betão robóticas, como unidades totalmente integradas de 
bombas (Figura 2.7) e de bocais operados remotamente (Figura 2.8) [3, 5].

Figura 2.7 - Máquina integrada de bombagem e 
projecção de betão por via húmida robotizada [3].

Figura 2.8 - Operação remota do bocal de projec-
ção [3].
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Na projecção de betão de recobrimento de paredes, o procedimento de execução de juntas de betona-
gem é essencial para o sucesso da aplicação. Para executar uma junta padrão, o betão é disparado de 
forma a criar uma rampa com uma largura de 20 cm ou 30 cm para espessuras de recobrimento até   
7-8 cm. Para espessuras maiores, a largura é calculada proporcionalmente. Em seguida, a superfície 
da rampa deverá ser escovada para remover o betão caído por ricochete. Neste caso, a fronteira de 
betonagem não deverá ser cortada ou talochada. Nos trabalhos em ambiente marítimo, como o caso 
da obra acompanhada, a construção da junta é análoga à anteriormente descrita, excepto no tratamen-
to da rampa. Neste caso, a superfície superior da rampa deverá ser removida por meio de cortes pouco 
profundos de 12 mm, de forma a garantir que a contaminação salina, característica do ambiente de 
exposição marítimo, é evitada (Figura 2.9). Antes de recomeçar a projecção, a rampa deverá ser limpa 
com um jato de ar/água e humedecida novamente. Finalmente, toda a rampa deverá ser coberta com 
um pouco de betão projectado fresco o mais rapidamente possível e a espessura da camada deverá 
ser construída a partir daí. [25].  

Depois da projecção estar concluída, o procedimento seguinte é o acabamento. É comum que o betão 
de recobrimento seja colocado um pouco além do alinhamento exigido para a espessura desejada, 
sendo depois imediatamente rematado com um sarrafo para a regularização da espessura do revesti-
mento. Após o endurecimento do betão (cerca de uma hora após a sua aplicação), deverá ser executa-
da uma escovagem com uma escova macia, com a finalidade de remover o betão superficial não com-
pactado. A superfície resultante é conhecida como “acabamento não perturbado”. Embora a prática 
usual seja deixar o betão recém projectado sem perturbação, o acabamento com talocha poderá vir a  
ser aplicado, caso seja especificado em projecto. Um acabamento liso exige uma certa perícia na deter-
minação do momento correcto para talochar, isto é, quando o betão projectado exibe um endurecimen-
to inicial conhecido como “falsa presa” que geralmente ocorre entre uma a duas horas após a coloca-
ção. Neste momento, a camada superior de betão projectado pode ser cortada e o excesso destaca-se 
facilmente, não perturbando em grande extensão as áreas inferiores. Não deverá ser utilizada água 
adicional para auxiliar o acabamento. Normalmente, quanto mais fino for o agregado, mais fácil será a 
regularização e melhor será o produto final. Contudo, este tipo de acabamento apresenta riscos, uma 
vez que a sua execução pode perturbar a ligação resultante do impacto por projecção e causar o deslo-
camento de agregados. Esta deslocação poderá afectar as condições de aderência entre o betão 

Figura 2.9 - Esquema do procedimento de constru-
ção de uma junta de betão projectado em ambiente 
marítimo, adaptado de [25].

Talocha Sentido do 
movimento

Micro-fissuração

Corte de 12 mm

20 a 30 cm1ª. camada de 
betão projectado

1ª. camada de 
betão projectado

2ª. camada de 
betão projectado

Figura 2.10 - Micro-fissuração resultante do talo-
chamento do betão projectado, adaptado de [25].     
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projectado e os varões de armadura ou entre duas camadas subsequentes, podendo mesmo vir a 
ocasionar fissuração. Uma vez que a camada superior (rica em cimento) é húmida (e, portanto, instá-
vel), ao secar, é frequente surgirem micro-fissuras de retracção, como ilustrado na Figura 2.10 [5, 13, 
25].  

O betão projectado, tal como o betão convencional, deve ser devidamente curado para se garantir que 
desenvolve toda a sua resistência e durabilidade potencial, sendo tal particularmente importante para 
as secções de espessuras menores. É de fundamental importância que, após a projecção e logo que o 
betão atinja a presa, seja dado início ao processo de cura, que deve atender, basicamente, aos méto-
dos sugeridos para o betão convencional. O melhor método para a cura é manter o betão projectado 
continuamente molhado durante 7 dias, mantendo a temperatura acima de 5°C. A temperatura da água 
de cura (mais fria) no momento em que entra em contacto com o betão (mais quente) não deverá ser 
inferior a 10° C. Dá-se preferência à cura por aspersão contínua de água ou, caso tal seja impossível, 
pela aplicação de membranas anti-evaporantes. Apenas após 7 dias de cura, o betão projectado ganha 
resistência suficiente para suportar as deformações de contracção, e a permeabilidade na superfície 
exposta é reduzida o suficiente para minimizar a perda de água do interior da secção [1, 2, 13].

Como se pode constatar, são muitas as recomendações para a projecção de betão por via húmida. O 
Quadro 2.5 sumariza os parâmetros envolvidos e as recomendações e limites a considerar [3].

Quadro 2.5 - Recomendações para a projecção de betão por via húmida [3].

Parâmetro Recomendações e limites

Ligante De 400 kg/m3 (mín.) a 500 kg/m3 (máx.)
Até 60% de 0 - 4 mm
Até 40% de 4 - 8 mm

4 a 9% de ≤ 0,125 mm
Relação água/ligante (a/l) De 0,45 (mín.) a 0,50 (máx.)

Plastificante De 0,8% (mín.) a 1,2% (máx.)
Acelerador de presa (livre de alcális) De 3% (mín.) a 7% (máx.)

Espalhamento De 550 mm a 650 mm ao longo de 2h 
(mín.)

Abaixamento De 180 mm a 220 mm ao longo de 2h 
(mín.)

Vazios De 3% (mín.) a 8% (máx.)
Temperatura De 15ºC (mín.) a 25ºC (máx.)

Caudal ≤ 75% do output máximo
Distância à superfície De 1 m (mín.) a 2 m (máx.)

Ângulo 90º
Ar De 4 bar (mín.) a 5 bar (máx.)

Substrato Limpo 
Temperatura ambiente > 10ºC

Operador Bem formado e experiente
Equipamento Bem mantido

Aplicação por 
projecção

Condições

Betão fresco

AgregadosDimensionamento 
da mistura
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        2.4.3. Controlo de qualidade na execução

O betão projectado é um método particular de colocação de betão com muitas aplicações incomuns 
que exigem cuidadosa atenção aos detalhes desde a fase de projecto até à construção. Portanto, é 
essencial que os procedimentos de controlo de qualidade na execução sejam estabelecidos para asse-
gurar que o produto final funcione conforme projectado e tenha uma expectativa de vida útil satisfatória. 
O tamanho da obra e a quantidade de betão projectado aplicado geralmente determinam a quantidade 
de esforço que deverá ser empregue no controlo de qualidade e os custos devem ser equacionados 
face aos benefícios. Um controlo de qualidade eficaz não inclui apenas ensaios, mas também a monito-
rização constante de todas as fases envolvidas na aplicação de betão projectado por via húmida. A 
implementação de um programa de controlo de qualidade requer uma abordagem esclarecida e implica 
entendimento e experiência na aplicação de betão projectado, assim como flexibilidade para adaptar as 
especificações às condições de campo, que tendem a variar de obra para obra. No Quadro 2.6 sinteti-
zam-se os parâmetros a controlar/testar e a frequência do controlo, de acordo com a fase do processo 
envolvido na aplicação de betão projectado [1].

Quadro 2.6 - Controlo de qualidade na execução, adaptado de [3].

Procedimento Fase Parâmetro a controlar / testar Frequência
Delimitação dos troços de superfícies de 

recobrimento a demolir
Antes do início da 

demolição
Presença de betão delaminado ou mal 

compactado
Após a demolição de 

cada troço

Lavagem
Material solto (ou mal compactado), óleos, 

pinturas, pó, e quaisquer elementos 
estranhos ao betão

Após a reparação de 
armaduras

Limpeza Remoção de todo betão envolvente, assim 
como todo os vestígios de corrosão

Antes do início das 
reparações das 

armaduras

Reparação Avaliação dos calibres dos cordões de 
soldadura

Após a reparação das 
armaduras

Humidade A cada entrega
Curvas granulométricas Periodicamente

Dimensões máximas e mínimas do 
agregado Periodicamente

Cimento/Ligantes/
Adições/ 

Adjuvantes
Fichas técnicas A cada entrega

Central de 
mistura Peso / Misturadora De acordo com o plano 

de manutenção
Produção  de 

betão
Consistência na produção e design da 

mistura A cada remessa

Transporte de 
betão pronto

Equipamento de 
transporte Manutenção De acordo com o plano 

de manutenção

Manutenção De acordo com o plano 
de manutenção

Dosagem de acelerador de presa Diariamente

Betão projectado Trabalhabilidade, resistência e 
durabilidade

De acordo com o plano 
de ensaios

Produção de 
betão

Aplicação por
projecção por 

via húmida 

Equipamento de 
projecção

Preparação
 das 

armaduras

Picagem
Preparação 
do substrato

Componentes 
da mistura de 

betão

Agregados
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Numa ligação betão-betão, existem essencialmente três mecanismos de transferência de tensões ao 
longo da interface: aderência, atrito e/ou efeito de costura e efeito de ferrolho. A aderência é um meca-
nismo de natureza física e química, sendo sobretudo condicionada pela rugosidade da superfície de 
contacto, pelo método de aplicação e pela composição da mistura do betão novo. A ligação entre o 
betão projectado e o substrato será tão boa quanto a qualidade das duas faces de contacto. Devido ao 
seu conteúdo de material ligante e alta velocidade de impacto do jacto, o betão projectado tem as 
condições adequadas para uma elevada resistência aderente. Portanto, a outra face de contacto, o 
substrato, é geralmente o factor-chave na qualidade da ligação [3, 26]. 

No caso da reabilitação de betão de recobrimento, a superfície deverá ser rugosa, estar livre de 
elementos soltos com baixa aderência e ser humedecida para evitar o efeito de absorção do betão 
seco. A força da operação de limpeza depende da coesão interna do substrato e a necessidade de 
água depende da humidade inerente à superfície aderente [3]. Outro aspecto determinante na capaci-
dade aderente do betão projectado novo ao betão antigo é a composição dos mesmos. Os requisitos 
para o primeiro foram já expostos e, quanto ao segundo, é fundamental para o sucesso de qualquer 
obra de reparação de estruturas de betão que todo o betão solto, fissurado, deteriorado, lascado, danifi-
cado, poroso e contaminado (cloretos, carbonatação e ataque químico) seja completamente removido. 
Em caso de dúvida, o betão velho deverá ser removido [3, 27].

A avaliação da capacidade aderente é determinada através da força directa de tracção através do 
ensaio pull-off. De acordo com o ACI 506R-05 [1], o betão projectado deve desenvolver uma resistência 
mínima à tracção de 0,7 MPa. Quando a projecção é adequada e atribui compactação suficiente sobre 
um substrato bem preparado, geralmente, desenvolve-se uma força de adesão superior a 1 MPa. 
Resultados de testes para misturas secas e húmidas, conduzidos em diferentes tipos de substratos de 
betão, indicaram que a composição da mistura do betão projectado tem menos influência na aderência 
do que a preparação da superfície. Como tal, uma análise da rugosidade da superfície a betonar consti-
tui uma ferramenta extremamente útil no controlo de qualidade do produto final.

Relativamente à classificação da rugosidade do substrato, os actuais códigos e regulamentos de 
dimensionamento de estruturas de betão armado, tais como o Eurocódigo 2, o ACI 318-05 e o CSA-
-A23.3-94, propõem expressões de dimensionamento para determinar a resistência ao corte longitudi-
nal da interface entre camadas de betão com diferentes idades. Estas expressões são baseadas na 
teoria do corte-atrito e a resistência ao corte longitudinal é determinada considerando diversos parâme-
tros, entre os quais a rugosidade da superfície do substrato. Comum a todas estas expressões é a sua 
avaliação qualitativa, sendo esta habitualmente classificada como muito lisa, lisa, rugosa, ou muito 
rugosa [28]. 

    2.5. Avaliação do desempenho do betão projectado em ambiente marítimo

O desempenho do betão projectado é avaliado através de testes a amostras de betão endurecido. No 
caso da presente dissertação, foi feita uma avaliação quanto à sua capacidade aderente ao substrato, 
à sua resistência à compressão e à sua durabilidade. Tendo isto em consideração uma vez mais, o 
presente capítulo focar-se-á no estado da arte destas propriedades e da sua aferição.

        2.5.1. Aderência
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Dependendo desta classificação, os valores dos coeficientes de atrito e de coesão são definidos para 
serem utilizados nas expressões de dimensionamento. Esta abordagem não é a mais adequada 
porque depende de uma avaliação subjectiva. Para auxiliar na classificação da rugosidade, alguns 
destes códigos e regulamentos de dimensionamento relacionam-na com acabamentos típicos de 
superfícies de betão. Contudo, os exemplos fornecidos estão longe de cobrirem todas as aplicações 
práticas, apresentando óbvias limitações, como a não contemplação da aplicação de betão por projec-
ção. Definir um protocolo para cada método complicaria ainda mais o dimensionamento, o qual deve 
ser simples, e não resolveria o problema porque, na prática, seria necessário garantir que este seria 
realizado com base em informação obtida in situ (em fase de obra). Por todas estas razões, o desenvol-
vimento lógico das expressões de dimensionamento consiste na substituição da abordagem qualitativa 
da rugosidade da superfície por uma abordagem quantitativa [28]. 

Face à falta de um ensaio consensualmente aceite para medir a textura de uma superfície (ou “rugosi-
dade”), têm sido utilizados diversos métodos para ultrapassar a inexistência de um equipamento de 
medição normalizado [28].

O Sand Patch Test, definido pela EN 1766, é o método quantitativo mais simples para avaliação da 
textura de uma superfície e consiste em espalhar uniformemente sobre a superfície de estudo um 
volume conhecido de areia calibrada. Apesar de ser um método económico e fácil de executar, tanto in 
situ como em laboratório, está limitado a superfícies horizontais e apenas permite caracterizar a macro-
-textura da superfície. Outros equipamentos, como o Circular Track Meter (CTMeter), proposto na 
ASTM E 2157, ou o Digital Surface Roughness Meter (DSRM), são constituídos por um sensor laser 
acoplado a uma câmara. O software de controlo permite obter informação da textura da superfície 
recorrendo à análise de imagens digitais e calcular diversos parâmetros numéricos. O Método Slit-Is-
land consiste em cobrir a superfície com uma camada suplementar de material e, depois, poli-la parale-
lamente a um plano. Removendo camadas sucessivas, aparecem diversas “ilhas”, que crescem e se 
agrupam entre si. Para cada linha de contorno localizada a diferentes planos de elevação, determina-se 
a área e o perímetro de cada “ilha” e representa-se a relação área/perímetro num gráfico log-log. Ajus-
tando uma regressão linear ao conjunto de pontos, pelo método dos mínimos quadrados, é possível 
determinar a dimensão fractal. dimensão fractal e, desde logo, a diferentes valores da rugosidade da 
superfície. Outro método, designado por Método do Gradiente de Rugosidade foi proposto por Abu-Tair 
et al. [28] para caracterizar a textura de uma superfície; permite determinar o perfil de rugosidade da 
superfície utilizando um medidor de texturas, constituído por 500 agulhas de 0.8 mm de diâmetro e 
espaçadas de 1.0 mm entre si sendo deixadas cair livremente sobre a superfície de betão. O perfil 
formado pelas agulhas é depois fotografado. Ampliando a fotografia, é possível efectuar leituras mais 
precisas e o perfil de rugosidade é então definido por uma série de ondas irregulares, sendo o parâme-
tro de rugosidade dependente da profundidade pico-vale e do respectivo comprimento de onda. Por 
último, o desenvolvimento do equipamento Rugosímetro Laser teve por objectivo ultrapassar as limita-
ções entretanto encontradas com o anterior método. Este método permite obter perfis da textura da 
superfície do substrato, que pode depois ser numericamente definida utilizando parâmetros de rugosi-
dade e ondulação, baseados em características da superfície, tais como a altura e o espaçamento 
entre picos e vales [28].

Tendo em conta que existem inúmeras e diferentes abordagens, é necessário prosseguir os estudos e 
criar uma base de dados, estatisticamente representativa, antes de propor uma expressão de dimen-
sionamento que substitua a actual abordagem qualitativa dos códigos e regulamentos de dimensiona-
mento [28].
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Assim como o betão convencional, o betão projectado apresenta três janelas temporais para o desen-
volvimento da resistência à compressão: 1) o desenvolvimento inicial, 2) o período em que o betão é 
considerado jovem, e 3) o período em que as resistências finais começam a estabilizar. Para os dois 
primeiros períodos, ou seja, até 24 h após a aplicação, a resistência à compressão é avaliada utilizando 
métodos indirectos (in situ), designadamente o Método do Penetrómetro e o Stud Driving Method (do 
fabricante Hilti). Ambos os métodos utilizam equipamentos que, através da penetração de uma agulha 
ou de um parafuso roscado, respectivamente, correlacionam a profundidade com a resistência à pene-
tração. Independentemente de qualquer recomendação dada pelos respectivos documentos               
(NP EN 14488-2 e brochura da Hilti), deve-se ter em consideração que qualquer função de correlação 
entre os valores dos resultados e a resistência à compressão real será apenas uma aproximação. 
Finalmente, a resistência à compressão do betão endurecido (após 24 h) é testada através de ensaios 
de compressão (destrutivos) realizados em ambiente laboratorial. Os testes podem incidir em cubos ou 
cilindros de betão moldado (betão pronto pré-projectado), ou em amostras provenientes de carotes 
retirados de painéis de projecção, executados aquando da projecção em obra. Em Portugal, a resistên-
cia à compressão final é regulada pela norma NP EN 206-1 para o ensaio de cubos e cilindros molda-
dos e pela NP EN 14487-1 para o ensaio de carotes [3, 11, 15]. 

Os diferentes períodos em que as resistências deverão ser testadas econtram-se representados na 
Figura 2.11, sobre um gráfico do desenvolvimento das resistências à compressão no betão projectado 
em função do tempo [3].

        2.5.2. Resistência à compressão

Figura 2.11 - Métodos de medição do desenvolvimento da resistência à compressão, adaptado de [3].
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Em comparação, e para a mesma mistura e amassadura, as resistências obtidas de um provete cúbico 
de betão vazado são geralmente maiores do que as obtidas de um provete cilíndrico, como as carotes 
de betão projectado [15]. As causas poderão ser os diferentes graus de compactação, eventuais danos 
na carotagem, condições de cura distintas, a localização e profundidade da carote no painel de testes 
e o efeito do confinamento dos pratos da máquina de compressão no caso dos provetes cúbicos. A 
norma NP EN 13791 considera um factor de redução de 0,85 para os valores característicos da resis-
tência à compressão fck em provetes cúbicos, relativamente a carotes. Utilizando o exemplo do betão 
utilizado na obra acompanhada na presente dissertação, um betão da classe C35/45, que tem uma 
tensão de rotura de fck, cube=45 MPa para provetes cúbicos, terá que apresentar uma resistência mínima 
em carotes de fck, cyl=38 MPa. Os valores recomendados das tensões de rotura à compressão para 
betões projectados por via húmida encontram-se no intervalo 30 - 50 MPa. Para a classificação, utiliza-
-se a resistência característica aos 28 dias obtida a partir de provetes cúbicos de 150 mm de aresta 
(fck,cube), ou de provetes cilíndricos (fck,cyl), provenientes de carotes, que deverão respeitar as seguintes 
considerações da NP EN 12504 para a avaliação da resistência in situ [1, 15, 29, 30]:

Em trabalhos de reabilitação de estruturas, o desenvolvimento da resistência à compressão na idade 
precoce é frequentemente mais importante do que as resistências finais. Nestes casos, costumam ser 
utilizados aceleradores de presa para melhorar o desenvolvimento da resistência inicial. Os acelerado-
res podem, no entanto, reduzir a resistência a longo prazo (mesmo em 28 dias) e a durabilidade. Estes 
efeitos são geralmente proporcionais à dosagem do acelerador e são afetados pela composição quími-
ca dos aceleradores [1].

        2.5.3. Durabilidade

Uma estrutura é considerada durável se, durante a sua vida, conserva os requisitos de projecto em 
termos de segurança, funcionalidade e estética, sem custos de manutenção não previstos. Para produ-
zir um betão de recobrimento durável, que proteja as armaduras contra a corrosão e que resista satisfa-
toriamente às condições ambientais e de trabalho a que está exposto durante sua vida útil, recomenda-
-se a escolha de constituintes adequados, que não contenham componentes nocivos que possam 
interagir desfavoravelmente e a escolha de uma composição concreta que satisfaça todos os critérios 
de desempenho especificados [19, 31]. No betão, a durabilidade é muito dependente da entrada de 
líquidos e gases que causem deterioração e acelerem determinadas reações químicas, como as que 
envolvem o cimento e certas sílicas em agregados. A baixa permeabilidade é alcançada principalmente 

 •

 •

 •

 •

 
 •

Para carotes com 100 mm de diâmetro, os valores obtidos de cilindros com proporções 1/1 de 
altura/ diâmetro deverão ser comparados com a resistência à compressão de cubos de 150 mm de 
lado; 
Para o caso de carotes com 100 mm de diâmetro mas com proporções 2/1 de altura/diâmetro, os 
valores obtidos deverão ser comparados com a resistência à compressão de cilindros normaliza-
dos;
Quando a relação entre a dimensão máxima do agregado (Dmáx) e o diâmetro da carote (Øcyl) é 
superior a 1:3, a resistência medida é influenciada significativamente;
Para carotes com diâmetros inferiores a 100 mm e uma relação de altura/diâmetro de 1/1, a variabi-
lidade de resultados é superior, pelo que se deve aumentar para o triplo o número de carotes e 
interpolar linearmente para carotes com diâmetros entre 50 mm e 100 mm;
Para os resultados dos ensaios de resistência à compressão serem representativos, a proporção 
mínima de altura/diâmetro dos tarolos deverá ser de 1/1.
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com um baixo teor de água, garantindo maior compactação. O betão projectado, geralmente possui um 
elevado teor de cimento, o que resulta num elevado teor de água sendo, por isso, importante manter a 
relação água/ligante o mais baixa possível [9]. 

A permeabilidade rege os dois principais fenómenos na degradação do betão: a carbonatação e a 
penetração de cloretos. Quando a zona de recobrimento estiver carbonatada, o aço das armaduras 
ficará desprotegido da corrosão pela acção do oxigénio e da água e, no caso de proximidade do mar, 
um betão de recobrimento contaminado com cloretos poderá deixar de funcionar como protecção e 
permitir a corrosão eletroquímica [9]. Por esta razão, e por terem sido os dois aspectos considerados 
para a campanha experimental da presente dissertação, o estado da arte focar-se-á nos fenómenos de 
carbonatação e de penetração de cloretos.

O dióxido de carbono existe na atmosfera na proporção de 0,03% em volume ou 0,04% em peso do ar, 
correspondendo a cerca de 0,5 mg por litro de ar. Estes valores podem variar devido a condições locais, 
não só de vegetação e outros factores biológicos, mas muito especialmente pela poluição do ar provo-
cada pela combustão nas grandes cidades e centros industriais. A carbonatação consiste na reacção 
deste dióxido de carbono do ar com os compostos cálcicos do betão, sobretudo o hidróxido de cálcio, 
e, embora não constitua causa de deterioração do betão, os seus efeitos são importantes, sendo a 
perda de alcalinidade o efeito mais danoso, levando à despassivação das armaduras e permitindo a 
corrosão do aço [31].

A difusão de uma substância resulta da tendência das diferentes concentrações em se equilibrarem e 
é o principal meio de transferência do dióxido de carbono que origina a carbonatação do betão. Este 
fenómeno dá-se lentamente do exterior para o interior através dos poros não saturados do betão. O 
gradiente de concentrações deve-se à reacção do dióxido de carbono (sobretudo) com os hidróxidos 
da pasta de cimento hidratado. A reacção ocorre apenas na presença de água, ou seja, a difusão do 
dióxido de carbono dá-se através da película de água (que forra as paredes do poro do betão) até à sua 
superfície, onde se combina com os hidróxidos. Consequentemente, a carbonatação não ocorre em 
betão totalmente seco, nem em betão totalmente saturado, onde o acesso do ar contendo dióxido de 
carbono é impedido. À medida que o processo vai decorrendo, o hidróxido de cálcio da pasta de cimen-
to hidratado vai-se transformando em carbonato de cálcio, de pH mais baixo e, portanto, a carbonata-
ção do betão (inicialmente são e com pH de cerca de 12.5) tem como consequência uma diminuição de 
alcalinidade que pode ir até valores abaixo de 9, quando o betão passa a estar totalmente carbonatado. 
Nestas condições, o aço das armaduras sofre despassivação, correndo o risco de oxidar. A formação 
do óxido de ferro é um processo expansivo que, além de provocar a perda de secção resistente das 
armaduras, leva à acumulação de tensões no betão, resultando em fracturas que provocam a delami-
nação [18, 31, 32]. 

Designa-se por frente de carbonatação a linha limite da zona onde o dióxido de carbono reduziu a 
alcalinidade do betão para valores de pH inferiores a 9. A distância desta linha até à superfície é defini-
da como profundidade de carbonatação. A distinção entre o betão saudável e o betão carbonatado 
consegue-se pulverizando o material com um indicador ácido/base, sendo a fenolftaleína o mais com-
mumente utilizado. Meios com pH superior a 9 (alcalinos) apresentarão uma cor rosa-carmim, enquanto 
nos meios com pH inferior a 9 a fenolftaleína manter-se-á incolor [33].  

            2.5.3.1 Carbonatação
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Figura 2.12 - Progressão da carbonatação no betão armado, adaptado de [31].

Quimicamente, em primeiro lugar, o dióxido de carbono reage com os hidróxidos de sódio e potássio, 
levando a que haja um empobrecimento de hidróxidos na solução, com consequente aumento de 
solubilidade do hidróxido de cálcio cristalino e aceleração da reacção deste composto com o dióxido de 
carbono. Estas reacções são as principais responsáveis pelo abaixamento do pH do meio. Em seguida, 
dão-se as reacções do dióxido de carbono com os silicatos e aluminatos do cimento hidratado, forman-
do-se carbonato de cálcio sob várias formas cristalográficas, por exemplo, aragonite ou calcite. Tendo 
em conta que a concentração de hidróxido de cálcio solúvel na pasta cimentícia é muito superior à dos 
restantes hidróxidos, a seguinte equação pode ser considerada como a principal reacção dos mecanis-
mos de carbonatação [18]:

Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2H2O

Numerosos autores propõem diversos modelos representativos da evolução da profundidade de carbo-
natação no tempo (mais ou menos complexos). No entanto, pode-se dizer que o fenómeno pode ser  
traduzido de uma forma aproximada pela Equação (2.1) [31],

x=Kc√t                                                                     (2.1)

em que:

x – Profundidade de carbonatação [mm];

→→→→→→→ CO2 →→→→→→→ CO2 →→→→→→→ CO2
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Um esquema da progressão do fenómeno de carbonatação em betão armado encontra-se representa-
do na Figura 2.12 [31]. 
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            2.5.3.2 Penetração de cloretos

Em ambiente marítimo, a penetração de cloretos para o interior do betão pode processar-se por três 
diferentes mecanismos (esquematizados na Figura 2.13): a) difusão por diferenças de concentração de 
cloretos; b) absorção de água com cloretos por sucção capilar ou fissuras; ou através de c) permeação 
por diferenças de pressão e, em condições especiais, por electro-emigração por diferenças de poten-
cial eléctrico [34].

Kc – Coeficiente de carbonatação (constante que depende da concentração de CO2, da temperatura, da 
humidade relativa e do coeficiente de difusão) [mm/ano1/2] [18].
t – Tempo de exposição [anos];

Estes modelos funcionam em função da diferença de concentração de CO2 entre o exterior e o interior 
do betão e não dos valores absolutos da concentração do gás. Como tal, são utilizadas concentrações 
elevadas em ensaios experimentais que aceleram o processo de carbonatação do betão. Para determi-
nar o coeficiente de carbonatação, recorre-se ao ensaio de carbonatação acelerada, regulamentado 
em Portugal pela especificação do LNEC E391. O ensaio consiste na introdução de provetes de betão 
numa câmara com condições de temperatura, humidade e teor de CO2 controladas. Os resultados 
fornecem os valores para a profundidade de carbonatação e o tempo de exposição, permitindo o cálcu-
lo do coeficiente de carbonatação acelerada Ka [33].

Figura 2.13 - Transporte de cloretos numa estrutura de betão em ambiente marítimo [34].
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Em geral, a penetração de cloretos resulta da combinação de vários destes mecanismos, sendo um 
deles predominante. No caso dum betão projectado novo, suficientemente compacto e sem fissuras, o 
fenómeno da difusão é o mais importante. A difusão de cloretos ocorre na película de água que forra a 
superfície dos poros maiores (não saturados) e na água dos poros saturados, sendo que os primeiros 
têm sempre uma pelicula de moléculas de água absorvidas à sua superfície e os segundos (geralmente 
microporos) existirão em maior ou menor quantidade. A humidade relativa do ar influencia quer a 
espessura da película de água nos poros não saturados, quer a quantidade de microporos. Quanto 
maior for essa espessura e quantos mais microporos estiverem saturados, mais intenso será o proces-
so de difusão. No caso de imersão total, a penetração no betão de água com cloretos verifica-se em 
primeiro lugar devido ao mecanismo de absorção e, muito provavelmente, por diferenças de pressão 
(permeação). O movimento da água e consequente transporte de cloretos nela dissolvidos continuará 
apenas se se verificar evaporação nas superfícies do betão expostas ao ar. A velocidade de transporte 
de água através da rede de poros e fendas do betão dependerá então da relação entre a taxa de evapo-
ração, a sucção capilar e a pressão hidráulica. O teor de cloretos à superfície do betão tende a aumen-
tar bastante em condições ambientais em que o betão está sujeito a ciclos alternados de secagem e 
molhagem com água contaminada de cloretos. No início da molhagem, os cloretos dissolvidos pene-
tram no betão por absorção capilar, passando, alguns deles, para a pasta cimentícia por difusão, e 
durante a secagem, permanecem no interior dos poros fixos por absorção, juntamente com moléculas 
de água que formam a película que reveste o interior do poro (mesmo no caso de humidade relativa ser 
baixa). O processo de difusão dos iões cloreto continua, portanto, mesmo no período de secagem, 
embora a uma velocidade diferente. No período seguinte de molhagem, com a penetração de mais 
água com cloretos, os iões absorvidos e ainda não difundidos para o interior da pasta fazem aumentar 
a concentração de cloretos na superfície dos poros e o processo de difusão para o interior é mais inten-
so. Assim, o perfil de cloretos é, em geral, diferente para condições de alternância de molhagem/seca-
gem ou condições em que a humidade relativa é aproximadamente constante [31].

Nas estruturas em ambiente marítimo, a penetração de cloretos é também influenciada pela orientação 
dos ventos. Geralmente, a maior intensidade de penetração de cloretos ocorre nas zonas mais protegi-
das do que nas zonas expostas às chuvas, que são mais lavadas. Outro factor que influencia também 
a concentração de cloretos é, sem dúvida, a posição da estrutura relativa ao mar. Demonstra-se na 
Figura 2.14 a variação dessa concentração consoante a cota, num betão com a relação a/l=0,5 [31].

Figura 2.14 - Penetração de cloretos no betão a diferentes cotas, adaptado de [34].
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Para quantificar a resistência à penetração de cloretos, tem sido corrente usar funções que consideram 
a raiz quadrada do tempo e, concretamente, a que resulta da Teoria de Difusão. Esta teoria consiste na 
consideração de um processo de transporte de matéria resultante do movimento aleatório de partícu-
las. Num meio isotrópico, em regime estacionário, é baseada na hipótese de que a velocidade de trans-
ferência da substância difundida através da unidade de área de uma secção é proporcional ao gradien-
te de concentração medido normalmente a essa secção. Esta lei (1ª lei de Fick), no caso unidimensio-
nal, é descrita pela Equação (2.2), 

F= -D ∂C/∂x                                                     

em que: 
F – fluxo de iões cloreto [kg/s]; 
D – coeficiente de difusão efectiva [m2/s]; 
C – concentração da substância difundida [kg/m3]; 
x – ordenada normal à secção [31]. 

No caso da difusão de substâncias dissolvidas, D pode ser tomado como aproximadamente constante, 
enquanto noutros casos varia bastante com a concentração. A Equação (2.2) apenas tem validade para 
condições estáveis da concentração ao longo do tempo. Considerando que a difusão é unidireccional 
e o gradiente de concentração varia segundo o eixo xx, a partir da 1ª lei de Fick obtem-se a equação 
diferencial fundamental da difusão num meio isotrópico, Equação (2.3) (2ª lei de Fick),

∂C / ∂t = D∂2C / ∂x2

válida em condições não estacionárias [31].

Para a avaliação do desempenho de um betão projectado face à penetração de cloretos pode-se recor-
rer ao ensaio de migração em regime não estacionário, regulamentado pela especificação LNEC E463 
[35]. O método requer provetes cilíndricos com um diâmetro de 100 mm e uma altura de 50 mm, obtidos 
a partir de cilindros caroteados de painéis de projecção, com um comprimento mínimo de   100 mm. O 
ensaio consiste em aplicar um potencial eléctrico entre os topos do provete, submerso  numa solução 
de NaCl. A corrente irá forçar, por migração, o transporte dos iões cloreto através do betão. Após deter-
minado período de ensaio, o provete é partido e de forma análoga à determinação da profundidade de 
carbonatação, é pulverizado com uma solução de nitrato de prata. A solução irá reagir com o betão 
contaminado, resultando num precipitado de cloreto de prata, visível, de cor branca, cuja profundidade 
corresponde à penetração de um dado teor de cloretos. Com base nesta medição, e nas leis de Fick 
explicadas previamente, é possível calcular o coeficiente de difusão de cloretos para o betão utilizado 
in situ [35].

Neste capítulo de estado da arte, abordou-se a temática da utilização do betão projectado como 
método construtivo, material de construção e técnica de aplicação de betão. Iniciou-se o capítulo com 
uma breve introdução histórica de contextualização acerca das origens e evolução da técnica, seguida 
da menção dos documentos de referência e principais entidades associadas à sua utilização, culminan-
do com a listagem das normas e regulamentos que vigoram em Portugal. Os sub-capítulos seguintes 

 (2.2)

 (2.3)

    2.6. Considerações finais
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foram dedicados à descrição dos materiais constituintes da mistura de betão projectado: os componen-
tes básicos (cimento, agregados e água), as adições e os adjuvantes. A exposição focou-se nos com-
ponentes utilizados na obra acompanhada e que compuseram a mistura do betão estudado na campa-
nha experimental. Em seguida, dedicou-se um sub-capítulo à exposição dos diferentes processos de 
projecção, via seca e via húmida, contrastando as diferenças entre eles. Aprofundou-se a descrição do 
processo de projecção por via húmida: os equipamentos necessários, os principais problemas associa-
dos com a técnica de projecção, as soluções para evitar e/ou minimizar as suas consequências, assim 
como as medidas a tomar para assegurar um eficaz controlo de qualidade na execução. Finalmente, foi 
apresentado o suporte teórico dos ensaios e experiências realizadas in situ e em laboratório, referentes 
à avaliação do desempenho do betão projectado em ambiente marítimo: resistência mecânica (aderên-
cia e resistência à compressão) e durabilidade (resistência à carbonatação e à penetração de cloretos).

Considerando os aspectos expostos neste capítulo, suportados por uma extensa pesquisa bibliográfi-
ca, conclui-se que o betão projectado por via húmida é um material de comportamento sensível, quer à 
tipologia dos seus componentes, quer às dosagens dos mesmos. O processo de aplicação tem 
também um papel fundamental na resistência mecânica e na durabilidade, existindo larga margem para 
o aprofundamento do seu estudo e especialização na utilização, tendo em conta as variadas aplicações 
possíveis e respectivas condições ambientais, económicas e logísticas.
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3. Caso de estudo

Como referido, a presente dissertação foi motivada, entre outros aspectos, pela oportunidade de acom-
panhar a empreitada de “Reparação da Doca Seca do Arsenal do Alfeite, 2ª fase”, que contemplou, 
entre outros trabalhos, a reparação do betão de recobrimento das paredes com recurso a betonagem 
de projecção por via húmida.

Figura 3.1 - Vista geral da doca seca do Arsenal 
do Alfeite (orientação Poente-Nascente).

Figura 3.2 - Vista geral da doca seca do Arsenal 
do Alfeite (orientação Nascente-Poente).
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    3.1. Descrição da obra

Localizada em Almada e integrada na Base Naval de Lisboa, a doca seca do Arsenal do Alfeite foi cons-
truída há cerca de 40 anos. É um recinto cavado na margem Sul do rio Tejo de forma a receber uma ou 
mais embarcações em simultâneo para vistorias, fabrico, limpeza ou construção. No fundo da doca 
seca, existem picadeiros onde as embarcações assentam as quilhas e, nas paredes laterais, estão 
instaladas defensas em madeira para realizar o escoramento vertical / inclinado das embarcações 
quando estão a seco. Na extremidade que comunica com a água, existe uma porta estanque (porta 
batel ou comporta) que, após a entrada da embarcação, é fechada. A água é depois bombeada para 
fora da doca e a embarcação permanece em seco para ser intervencionada. No processo inverso, para 
a saída da embarcação, a água é bombeada até um nível que permita a abertura da porta estanque 
sem que o caudal da entrada ponha em risco a estabilidade da embarcação dentro da doca [37].

Existem quatro escadas de ligação desde o nível do terrapleno e o do fundo da doca, duas de cada 
lado. As escadas de acesso estão alojadas em poços verticais entre contrafortes e paredes exteriores. 
No topo de cada parede lateral, existem duas caleiras técnicas justapostas, cobertas com tampas 
metálicas, com 0,95 m de largura cada, separadas por uma parede de 0,10 m de espessura. O lado Sul 
da doca é servido por guindaste, cujas vigas dos caminhos de rolamento estão, no lado da doca, apoia-
das nos contrafortes da parede. O sistema de alagem dos navios é constituído por dois guinchos situa-
dos junto ao topo da parede de trás para tracção de cabos ligados ao navio a movimentar e a carros 
que se deslocam em caminhos de rolamento metálicos situados no topo das paredes laterais. A com-
porta é movimentada com um guincho situado num poço no terrapleno junto à entrada da doca, lado 
Norte [38]. As localizações das principais características descritas encontram-se representadas de 
modo geral nas Figuras 3.1 e 3.2 e, em maior pormenor, no Anexo A.
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Quanto à sua geometria, a doca seca do Arsenal do Alfeite tem 138,0 m de comprimento, 18,0 m de 
largura e 12,0 m de profundidade (Figura 3.3). 

As paredes laterais são verticais e em betão armado, fundadas directamente ao solo, com 0,40 m de 
espessura, apoiadas em contrafortes espaçados de 5 m e assentes em sapatas com largura de 7,00 m. 
O muro oposto à porta estanque tem características estruturais idênticas às paredes laterais e desen-
volvimento circular de 9,00 m de raio. Os muros laterais apresentam juntas de dilatação transversais 
espaçadas de 25,0 m, com a instalação de bandas “waterstop” [38].

A laje de fundo, com largura de 18 m, está separada das sapatas dos muros laterais por juntas de 
dilatação longitudinais e separada do muro oposto à porta estanque por uma junta circular com raio de 
9,0 m. Existem ainda juntas transversais em correspondência com as dos muros laterais na zona 
central. Esta laje está assente em estacas de betão armado Ø600 mm tipo Franki cravadas até à cota 
- 24,0 m (ZH), que foram dimensionadas principalmente para a ancoragem devida à acção da subpres-
são hidrostática quando a doca está vazia. A superfície da laje apresenta inclinações transversais 
desde o seu eixo longitudinal até à base das paredes, de 0,5%, onde existem caleiras para a recolha 
das águas de lavagem e das chuvas. O eixo longitudinal situa-se entre as cotas de - 6,25 m(ZH) na 
base da parede de trás e de - 6,75 m (ZH) junto à soleira de entrada da doca. A soleira de entrada tem 
o topo à cota - 6,0 m (ZH) e as paredes da doca têm o coroamento à cota + 5,5 m (ZH).  A laje de fundo 
também tem juntas de dilatação transversais em correspondência com as dos muros laterais na zona 
central. A nascente, junto à comporta, o comprimento do painel de laje é maior [38].

A inspecção das estruturas da doca seca revelou diversos tipos de anomalias que se descrevem 
pormenorizadamente em seguida, ilustrando-se com fotografias as mais significativas para o objecto 
desta dissertação, ou seja, as anomalias referentes às paredes laterais, cuja reparação foi executada 
com recurso a betonagem por projecção por via-húmida:

a) Nas superfícies visíveis dos muros de suporte ocorriam pontualmente zonas com corrosão das arma-
duras associadas a fissuração e delaminação de betão, com especial incidência nos cunhais junto das 
escadas de acesso (Figura 3.4), em juntas de betonagem (Figura 3.5) e ligeiramente acima do nível da 
preia-mar (Figura 3.6).

    3.2. Anomalias e metodologia de reparação

        3.2.1. Mapeamento e identificação das anomalias

138 m

18 m

Figura 3.3 - Planta da doca seca do Arsenal do Alfeite.

Junta de dilatação
transversal

Junta de dilatação
circular

Junta de dilatação
longitudinal
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b) Registavam-se vários pontos de entrada de água, mapeados no anexo B. Foram identificados dois 
tipos de anomalias: entradas de água pontuais e entradas de água associadas aos sistemas waterstop, 
localizadas nas juntas de dilatação, onde ocorria exfiltração de água próximo da laje de fundo (Figura 
3.7).

No âmbito da empreitada, foi ainda identificado que: 

c) As defensas de madeira, onde apoiam os escoramentos para estabilizar os navios, encontravam-se 
deterioradas, sendo que algumas desapareceram, permanecendo apenas os pernos metálicos de 
fixação, que, de um modo geral, se apresentavam corroídos;

d) O sistema de iluminação embutido nas paredes dos muros encontrava-se inoperacional, apresentan-
do-se os elementos metálicos muito corroídos e com infiltrações, e) a escotilha metálica de acesso ao 
poço de bombagem apresentava-se em adiantado estado de corrosão;

Figura 3.4 - Fissuração e delaminação de betão 
nos cunhais junto das escadas de acesso.

Figura 3.5 - Fissuração e delaminação de betão 
em juntas de betonagem.

Figura 3.7 - Entrada de água em junta de           
dilatação.

Figura 3.6 - Fissuração e delaminação de betão 
acima do nível da preia mar.
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f) O muro exterior da caleira técnica da rede eléctrica apresentava extensas zonas com corrosão de 
armaduras registando-se fissuras e delaminação de betão;

g) A viga no interior do compartimento do guincho apresentava corrosão de armaduras com delamina-
ção de betão e redução importante da secção dos varões;

h) Na laje de fundo, não eram visíveis indícios de corrosão das armaduras, registando-se, contudo, 
passagem de água e abundante colonização biológica junto à comporta.

Nas estruturas inspeccionadas, o principal mecanismo de deterioração em curso estava associado à 
corrosão electro-química das armaduras, sendo a origem deste processo, muito provavelmente, a 
despassivação resultante, principalmente, da migração de agentes agressivos (dióxido de carbono e 
cloretos) para o interior das secções de betão. A despassivação das armaduras poderá ser explicada: 
i) pela frente de carbonatação ter atingido a profundidade das mesmas, ii) pelo teor de cloretos ter 
atingido o valor crítico, ou seja, o valor necessário para sustentar uma quebra localizada do filme de 
passivação que as protegia da corrosão e/ou iii) ambos os casos. A idade da obra e as condições seve-
ras de exposição aos ciclos de molhagem e secagem proporcionados pelo enchimento e esvaziamento 
da doca, associados eventualmente a zonas de betão menos compacto, que ocorrem, preferencial-
mente, nas arestas dos elementos e nas juntas de betonagem, constituem factores que, em conjunto, 
terão favorecido os danos extensos e profundos observados. 

Para determinar a profundidade do betão contaminado, e consequente espessura do recobrimento a 
reparar, foram executados dois testes in situ: i) Carbontest (determinação da profundidade de carbona-
tação) (Figura 3.8) e ii) Rapid Chloride Test (RCT) (determinação da profundidade de penetração de 
cloretos)(Figura 3.9). Ambos se baseiam na perfuração do betão a testar. No caso do teste à carbonata-
ção, depois de limpo com recurso a ar comprimido, o local perfurado foi borrifado com uma solução de 
fenolftaleína para molhar as superfícies. Com recurso a uma régua graduada, mediu-se a profundidade 
de carbonatação, delimitada pelo contraste de coloração. No caso do teste à presença de cloretos, as 
furações foram executadas a diferentes profundidades e o pó resultante foi recolhido e sujeito a testes 
para determinar se existia, ou não, contaminação do betão. O teste foi feito através da reacção do pó 
com uma solução de nitrato de prata. Os resultados determinaram duas zonas de reparação do betão 
de recobrimento, com espessuras diferentes, que serão abordadas em pormenor no capítulo seguinte.

Figura 3.8 - Determinação da profundidade de 
carbonatação in situ.

Figura 3.9 - Aparato para a realização do Rapid 
Chloride Test (RCT).
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Figura 3.10 - Soluções de reparação de juntas de dilatação em betão armado na obra de reabilitação 
da doca seca do Arsenal do Alfeite [38].
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A empreitada “Reparação da Doca Seca do Arsenal do Alfeite - 2.ª Fase”, ganha em concurso público 
pela empresa H Tecnic, envolveu os seguintes trabalhos, sumarizados de seguida de forma genérica 
[38]: a) mobilização de mão-de-obra, material e equipamento necessário ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos, b) reabilitação das estruturas em betão armado do fundo e dos muros de suporte, c) substi-
tuição das defensas em madeira dos muros de suporte, incluindo a substituição das fixações, d) reabili-
tação das caleiras técnicas, e) substituição da tampa metálica e respectivo aro estanque do poço de 
bombagem, f) inspecção sub-aquática dos apoios da comporta e g) desmobilização de mão-de-obra e 
equipamento.

No âmbito da presente dissertação, acompanharam-se os trabalhos referentes à reparação do betão 
degradado, em concreto, os trabalhos de reabilitação das paredes verticais (muros de suporte). Os 
trabalhos acompanhados contemplaram as seguintes quatro fases: i) reparação dos pontos de entra-
das de água, ii) preparação do substrato, iii) reparação das armaduras e iv) Aplicação do betão de reco-
brimento por projecção via húmida. Estes procedimentos foram aplicados em todos elementos estrutu-
rais que apresentavam delaminação, armaduras expostas ou corroídas, ou que se apresentavam ocos 
quando percutidos. Foi dada especial atenção às fissuras paralelas às arestas dos elementos estrutu-
rais pois, muitas vezes, constituem o início do processo de delaminação do betão. A intervenção foi 
levada a cabo em cada elemento estrutural faseadamente de forma a não fragilizá-lo todo em simultâ-
neo, através de uma execução alternada. Na reparação, as peças fragilizadas foram escoradas e cada 
troço a reparar foi delimitado com barreiras físicas, impedindo os utentes de se aproximarem [38].

Relativamente à utilização de betão projectado por via húmida, foram identificados 3 casos de repara-
ção: i) juntas de dilatação (Figura 3.10), ii) arestas (Figura 3.11) e iii) zona corrente de paredes (Figura 
3.12). Para cada caso, foram aplicadas duas soluções, consoante o estado de conservação das arma-
duras. Para as situações em que a perda de secção dos varões de aço não foi considerada significati-
va, optou-se  pela “reparação simples” e nos casos restantes, foi executada uma reparação “com arma-
dura complementar”. O critério de decisão do tipo de reparação executada será explicado em maior 
pormenor mais à frente, no sub-capítulo “ 3.2.2.3. Reparação de armaduras” [38].

        3.2.2. Metodologias de reparação
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Os pontos de entrada de água identificados foram associados a dois tipos de anomalia e, consequente-
mente, sujeitos a dois tipos de reparação: um para os casos pontuais em zona corrente de paredes e 
outro para os casos em que a entrada de água se encontrava localizada nas juntas de dilatação. 

No primeiro caso, procedeu-se à reparação através da injecção da resina hidro-estrutural de base 
acrílica MC-Injekt GL 95 [41], utilizando a tecnologia de tratamento por área. Para este tratamento, a 
furação foi feita em quincôncio, abrangendo totalmente a área a tratar, com orifícios de 18 mm de 
diâmetro. Em cada furo foram instalados obturadores de plástico “Schlagpackers” [42], de dimensões 
Ø18 X 115 mm, com um orifício interno de 4,5 mm de diâmetro e uma válvula de retenção de baixa 
pressão, através dos quais foi injectada a resina a 30 bar (Figura 3.13). Os obturadores foram coloca-

            3.2.2.1. Pontos de entrada de água
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Figura 3.11 - Soluções de reparação de arestas em betão armado na obra de reabilitação da doca 
seca do Arsenal do Alfeite [38].

Figura 3.12 - Soluções de reparação da zona corrente de paredes em betão armado na obra de 
reabilitação da doca seca do Arsenal do Alfeite [38].
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Figura 3.13 - Sistema de reparação de entradas 
de água pontuais [38].

Figura 3.15 - Recortes de uma superfície “muito rugosa” de acordo com o Eurocódigo 2 [45].

Figura 3.14 - Sistema de reparação de entradas 
de água em juntas de dilatação [38].

dos com a ajuda de uma ferramenta própria e de um martelo. Após a injecção, a parte saliente dos 
injectores foi removida.

Para o tratamento das exfiltrações em juntas de dilatação, procedeu-se à injecção da resina hidro-es-
trutural de base acrílica MC-Injekt GL 95 TX [43] que, além de ser altamente tixotrópica e aderente em 
qualquer tipo de material, apresenta uma excelente flexibilidade. A furação foi feita com orifícios de      
14 mm de diâmetro, de forma a intersectar a aba da junta waterstop, numa inclinação de 45º, garantin-
do que o produto fosse injectado também para o tardoz da junta e preenchesse totalmente a zona entre 
os elementos estruturais. Nesta intervenção foram utilizados obturadores “Injectionspackers” [42] de    
Ø14 mm (Figura 3.14). Para a injecção da resina em ambos os sistemas, foi utilizada uma bomba de 
bi-componente MC I 700 [44].

Banda ”waterstop”

Injector
 “Schlagpacker”

Ø18 mm x 115 mm 

Injector “Injectionspacker”
Ø14 mm x 115 mm 

Orifícios Ø18 mm
Resina hidro-estrutural 

de base acrílica

            3.2.2.2. Preparação do substrato

A preparação do substrato teve como objectivo promover a maior aderência possível entre o betão  
(saudável) existente e o novo betão de recobrimento, posteriormente aplicado com recurso à projecção 
por via húmida. Para tal, pretendia-se preparar o substrato de forma a que este apresentasse uma 
superfície “muito rugosa”, de acordo com a classificação qualitativa do Eurocódigo 2, o ACI 318-05 e o 
CSA-A23.3-94 [28], ou seja, uma superfície com recortes em conformidade com a Figura 3.15. A avalia-
ção da rugosidade foi efectuada e validada pela direcção de obra. 

Orifício
Ø14 mm

Betão novo 
(projectado)

h2 ≤ 10 d

Betão antigo
h1 ≤ 10 d

≤ 30º

d ≥ 5 mm
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Em todas as paredes verticais da doca seca, todo o betão superficial degradado foi removido,  eliminan-
do os vestígios de corrosão existentes. Esta intervenção foi composta pelas seguintes operações:

(i) Identificação das superfícies a preparar através da marcação com spray. Após a aprovação da fisca-
lização, as zonas degradadas assinaladas foram delimitadas em cortes lineares de 1 cm de profundida-
de, com recurso a disco diamantado, de forma a constituir figuras rectangulares ou quadradas, evitando 
irregularidades e escamas de betão.  

(ii) Remoção do betão contido no troço em reparação, recorrendo à utilização de fresadoras e martelos 
demolidores apropriados, leves, com guilhos pontiagudos. Foi removido todo o betão delaminado, mas 
também todo aquele que envolvia varões corroídos, de modo a garantir que o futuro material de reposi-
ção viesse a efectivamente promover a adequada protecção alcalina aos varões. A picagem foi feita de 
dentro para fora da face a tratar, evitando golpes que lascassem as arestas e os contornos da área a 
preparar.

(iii) Limpeza das superfícies trabalhadas (aço e betão), pela aplicação de jacto de água sob pressão 
com movimento circular da mangueira, mantendo pressão adequada à remoção das partículas soltas. 

Na preparação do substrato foram consideradas duas zonas da parede da doca seca, associadas a 
zonas de diferentes exposições do betão de recobrimento das paredes: a superfície que está maiorita-
riamente exposta ao ar (Zona 1) e a que está predominantemente imersa em água do mar (Zona 2). 
Para cada zona foi adoptado um processo de demolição diferente, com dois tipos de picagem diferente. 
Verificou-se que a zona 1 apresentava maior número de patologias (delaminação de betão) que a zona 
2. Com o critério de remover o recobrimento deteriorado até encontrar betão são, foi adoptada, como 
regra geral, uma picagem profunda de cerca de 7 cm para a Zona 1 e uma picagem superficial de cerca 
de 3 cm para a Zona 2. Consequentemente, a picagem da Zona 1 expôs as armaduras do betão, ao 
contrário da picagem da zona 2 (Figura 3.16).

Figura 3.16 - Localização das zonas de picagem.

Zona 2
aprox. 5,5 m

Zona 1
aprox. 6,5 m
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A picagem da Zona 1 foi feita com recurso a martelo pneumático operado remotamente, de forma a 
contornar as armaduras, evitando a sua degradação, e ainda minimizando os danos no betão saudável 
de substrato [1] (Figura 3.17). Na picagem da Zona 2, foi utilizada uma cabeça fresadora aplicada numa 
mini-giratória de rastos. A utilização da fresadora foi justificada pela possibilidade de operar ao nível do 
solo até à cota de 5,5 m (aproximadamente) e pela produção de resíduos de pequeno diâmetro, sem 
vibração excessiva na área circundante [36] (Figura 3.18). No final da preparação da superfície, toda a 
área sujeita a reparação foi limpa com o recurso a uma máquina de jacto de água, de forma a remover 
todos os materiais soltos, bem como quaisquer elementos estranhos ao betão, incluindo-se óleos, 
pinturas, pó, detritos, agentes de cura do betão e produtos similares [38] (Figura 3.19). Nesta fase da 
empreitada, foram ainda preparadas as juntas de dilatação através do saneamento e limpeza das 
juntas, seguido do enchimento com chapas de espuma rígida de poliuretano (Figura 3.20).

Figura 3.20 - Reparação de juntas de dilatação.

Figura 3.17 - Picagem com martelo pneumático 
(Zona 1).

Figura 3.18 - Picagem com cabeça fresadora 
(Zona 2).

Figura 3.19 - Limpeza com jacto de água após 
picagem do substrato.

            3.2.2.3. Armaduras

Após a remoção do betão de recobrimento deteriorado, iniciaram-se os trabalhos de reparação das 
armaduras nas áreas em que as mesmas foram expostas pela picagem. Esta intervenção consistiu nas 
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seguintes operações [38]:

(i) Remoção do betão deteriorado em volta das armaduras existentes e limpeza através de um método 
abrasivo (escova de arame, lixadeira ou rebarbadora), garantindo que o aço estava limpo de ferrugem 
solta, tinta, gordura, ou qualquer outro material que pudesse afectar a durabilidade ou comprometer a 
aderência ao betão. Ilustram-se, na Figura 3.21, as condições em que esta operação foi executada e, 
na Figura 3.22, o aspecto dos varões após remoção do betão envolvente e limpeza.

Figura 3.21 - Limpeza de armaduras. Figura 3.22 - Aspecto dos varões após limpeza.

(ii) Avaliação da secção das armaduras corroídas, determinando a quantidade de armaduras a substi-
tuir e/ou a reforçar. A avaliação foi feita de acordo com o esquema representado na Figura 3.23, sendo 
As a área de armadura verificada em condições óptimas, As, corr a área de armadura corroída. A armadu-
ra complementar será As, ref = As - As, corr. A avaliação da perda da secção foi realizada confrontando as 
armaduras constantes em projecto e o valor dos varões após limpeza, com recurso a um paquímetro.

Admitiu-se a necessidade de se proceder à introdução de varões complementares sempre que os 
varões apresentaram uma perda global de secção da armadura superior a 20% (por m2) ou quando os 
varões, individualmente, apresentaram uma perda de secção superior a 30%. 

(iii) Limpeza com água e remoção das partículas soltas e poeiras decorrentes dos procedimentos ante-
riores.

Figura 3.23 - Representação das secções dos varões antes e após corrosão e complementação com 
novos varões, adaptado de [38].
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(iv) Introdução de novos varões, de acordo com os critérios explicados no procedimento ii), supracitado. 
Nestes casos, os varões danificados foram complementados com novos varões, ligados aos existentes 
por soldadura. As situações de emenda entre os varões complementares e os varões existentes, corroí-
dos, foram executadas acordo com o esquema representado na Figura 3.24.

Foram utilizados, para substituição e reforço, varões de aço A235, classe equivalente à do projecto 
original da doca seca. As soldaduras foram, de uma maneira geral, controladas por inspecção visual, 
com avaliação dos calibres dos cordões de soldadura e da sua perfeição quanto à geometria e acaba-
mento. As posições corretas das armaduras foram garantidas por espaçadores e suportes de betão, 
com resistência e durabilidade idênticas às do betão de recobrimento, juntamente com as ligações 
entre os varões das armaduras, convenientemente fixados entre si com ataduras de arame recozido e 
com as pontas viradas para o interior da peça. O espaçamento entre os varões foi de 60 a 75 mm e o 
espaço livre atrás dos varões de 35 a 50 mm, de modo a que o conjunto se apresentasse com rigidez 
suficiente para não sofrer deformações significativas durante a projecção do betão. 

Figura 3.24 - Comprimento de amarração (le) dos novos varões em relação aos varões corroídos [38].
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            3.2.2.4. Aplicação do betão de recobrimento por projecção por via húmida

Após a limpeza geral da superfície picada e da reparação das armaduras, foi feita a inspecção pela 
fiscalização para verificar se as superfícies se encontravam em condições aceitáveis para a aplicação 
do recobrimento com betão projectado. 

A composição do betão utilizado na reconstrução das secções dos elementos estruturais foi especial-
mente estudada para garantir as seguintes características: elevada resistência à compressão, elevada 
resistência à tracção, reduzida retracção, boa aderência ao betão existente e elevada resistência à 
penetração de cloretos [38].

O betão utilizado na projecção por via húmida foi fornecido pela empresa Unibetão, na forma de betão 
pronto. Os agregados, cimento, cinzas, fibras e adjuvantes utilizados estavam de acordo com a norma-
lização em vigor e possuíam marcação CE. O estudo da composição do betão fornecido obedeceu ao 
critério das curvas de Faury e foi apoiado pelo programa de cálculo automático denominado “MatWin”, 
desenvolvido pela Unibetão em parceria com o LNEC. Teve em conta os parâmetros definidos na folha 
de cálculo de nome “Estudo da Composição de Betão”, que se encontra no Anexo C, e cuja explicação 
se sumariza nos seguintes pontos:
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(i) O ligante hidráulico utilizado foi uma mistura composta por cimento Portland CEM II/A-L 42,5R 
(Anexo D) e cinzas volantes, equivalente a um cimento tipo CEM IV com aptidão estabelecida na espe-
cificação LNEC E-464 [40] e no quadro 1 da NP EN 197-1 [16]. O cimento CEM II/A-L 42,5R utilizado é 
da marca comercial SECIL, proveniente da central do Outão e as cinzas volantes foram fornecidas pela 
CPPE e provenientes da central de Sines. As dosagens utilizadas foram de 408 kg/m3 de cimento e     
72 kg/m3 de cinzas volantes, perfazendo uma dosagem de ligante de 480 kg/m3.

(ii) Foram utilizados 3 agregados designados, por ordem crescente de granulometria, de Areia Fina, 
Areia Grossa e Brita 0,5. Apresentam-se nos Anexos E, F e G, respectivamente, as análises granulo-
métricas dos agregados e respectiva massa volúmica, assim como a identificação dos fornecedores. 

(iii) A água para o fabrico do betão foi fornecida a partir da recicladora existente na central e a razão 
água/ligante utilizada foi de 0,375.

(iv) A máxima dimensão do inerte é 6,30 mm.

(v) A mistura em estado fresco, testada na central, apresentou um abaixamento de 200 mm classifican-
do-o na classe de trabalhabilidade S4. De forma a evitar que a consistência se revelasse inferior à 
preconizada pela especificação do betão, recorreu-se à utilização de  adjuvantes redutores de água. 
Foram utilizados, em simultâneo, o plastificante CHRYSOPLAST 775, do fabricante CHRYSO (Anexo 
H), em dosagens de 2,40 kg/m3, e o superplastificante GLENIUM SKY 511, do fabricante BASF (Anexo 
I), em dosagens de 4,32 kg/m3, de acordo com as dosagens recomendadas nas respectivas fichas 
técnicas [22, 23].

vi) Na central de produção, foram adicionadas à mistura de betão fibras de polipropileno FIBTEX 
(Anexo J) a fim de aumentar a resistência à tracção e reduzir a fendilhação [38]. 

De acordo com Costa et al. [39], a durabilidade de estruturas de betão armado expostas ao ambiente 
marítimo é essencialmente afectada pela penetração de cloretos para o interior do betão. Tratando-se 
de uma doca seca em que uma das zonas de superfície está imersa em água do mar e a outra exposta 
ao ar, a especificação LNEC E464 [40] estipula que a classe de exposição a considerar é XS3 - Zona 
de marés, de rebentação e de salpicos. Para a classe de exposição considerada, e tendo em conta que 
o ligante utilizado é equivalente a um cimento tipo CEM IV, a especificação indica ainda que a dosagem 
mínima de cimento a utilizar é de 380 kg/m3, a que corresponde uma classe mínima de resistência 
C35/45, um recobrimento mínimo de 45 mm e máxima razão água/cimento de 0,45. 

A dosagem de cimento utilizada e a espessura de recobrimento aplicada são superiores ao valores 
mínimos recomendados pela normalização atrás referida e a relação água/ligante está dentro do limite 
máximo exigido.

A designação do betão fornecido é, portanto, NP EN 206-1: C35/45 S4 Dmáx 6.30 XS3 (PROJ.).

A aplicação do betão foi executada pela empresa Tecnasol, através de um camião com máquina 
integrada de bombagem e projecção robótica e o bocal de projecção foi operado remotamente por um 
profissional qualificado (Figura 3.25). A cada abastecimento, o betão pronto foi bombeado através de 
mangueiras da autobetoneira, estacionada no topo da doca seca, ao nível do mar, até ao camião de 
projecção, por sua vez, estacionado na laje de fundo da doca seca (Figura 3.26).  
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No bico de projecção, foi adicionado o adjuvante acelerador de presa, fundamental na aplicação de 
betão projectado para alcançar uma presa mais rápida, com maiores resistências iniciais e permitir a 
aplicação de camadas de maior espessura [20].

Foi utilizado o acelerador de presa isento de álcalis ou cloretos e não alcalino MEYCO SA172, do fabri-
cante BASF (Anexo K) . Quanto à dosagem, o fabricante [20] recomenda 5 a 9 kg por 100 kg de cimen-
to, o que equivale, respectivamente a 5% e a 9% da massa de ligante utilizado. Contudo, é referido  que 
o acelerador “pode ser sensível ao tipo de cimento”, nomeadamente que “as características de presa 
podem ser demasiado lentas com alguns cimentos do tipo II-III”, justamente o tipo de cimento utilizado. 
As recomendações incluem ainda a realização de ensaios prévios para determinar a dosagem óptima. 
Neste sentido, e no espírito académico da presente dissertação, atendeu-se à oportunidade de estudar 
com maior profundidade a influência do acelerador de presa nas propriedades mecânicas do betão de 
recobrimento e na sua durabilidade, tendo-se executado amostras com diferentes dosagens de acele-
rador de presa, sujeitas a um plano de ensaios com vista a determinar a dosagem óptima do adjuvante. 
Este estudo integra a campanha experimental, à qual é dedicado o próximo capítulo. Não obstante, o 
contexto da obra implicou a tomada de decisão antecipada quanto à dosagem de acelerador de presa 
a utilizar para a betonagem de projecção por via húmida do recobrimento das paredes da doca seca. 
Tendo como principais considerações a trabalhabilidade, a rentabilidade, a percentagem de ricochete, 
os custos e as recomendações do fabricante, a dosagem  adoptada foi de 33,6 kg de acelerador por m3 
de betão, equivalente a 7% da massa de ligante. O acelerador foi conectado à bomba doseadora 
integrante do camião de projecção de forma a ser bombeado por ar comprimido até ao bocal de projec-
ção, como representado na Figura 2.4.

Imediatamente antes da aplicação do betão projectado, o substrato foi lavado com água, garantindo 
que a superfície a betonar estava saturada (Figura 3.27). Foi efectuada a projecção por camadas com 
espessuras de 25 mm, aplicadas de forma contínua, até perfazer a espessura de recobrimento preten-
dida de 5 cm. O controlo da mesma foi feito rigorosamente através de guias previamente construídas 
com betão compatível com o usado na projecção (Figura 3.28).

Figura 3.25 - Operação remota do bocal de 
projecção na obra da doca seca do Arsenal do 

Alfeite.

Figura 3.26 - Abastecimento do camião de 
projecção estacionado no fundo da doca seca.
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A cada interrupção da projecção, as superfícies das camadas intermédias foram curadas através de 
repetidas molhagens, que tinham a duração do re-abastecimento do camião de projecção. Ao longo de 
todo o processo de aplicação, o operador demonstrou extremo cuidado no sentido de evitar remoinhos 
no fluxo que geram bolsas de ricochete atrás dos varões (efeito sombra), nos cantos (efeito de canto) 
ou em camadas de sobreposição vertical (efeito de sobrecarga). 

Após o término dos trabalhos de projecção, e imediatamente depois de ter começado a presa, segui-
ram-se os trabalhos de regularização, desempeno e alisamento da superfície de betão. A regularização 
foi feita por meio de um sarrafo guiado por mestras, de modo a conseguir-se uma superfície plana e 
uniforme, tendo como referência as guias previamente construídas para o controlo da espessura final 
de recobrimento (Figura 3.29). Cerca de uma hora após a betonagem por projecção, e após o endureci-
mento do betão, a superfície foi escovada com uma escova macia com o propósito de remover o betão 
superficial não compactado (Figura 3.30). A superfície do betão projectado ficou, naturalmente, com 
aspecto rugoso. 

Figura 3.28 - Guias de controlo da espessura de 
recobrimento.

Figura 3.27 - Lavagem e saturação do substrato.

Figura 3.30 - Escovagem da superfície betonada.Figura 3.29 - Regularização da superfície betona-
da com sarrafo.
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Uma vez que se pretendia uma superfície final mais bem acabada e lisa, foi executado um acabamento 
da classe U2, habitualmente, designado por acabamento “à talocha”. É um acabamento indicado para 
se obter uma superfície de compacidade uniforme, mas para a qual não esteja especificada uma classe 
de acabamento superior. O alisamento foi feito com talocha manual e apenas se iniciou depois de se 
verificar um certo endurecimento da superfície do betão e o desaparecimento da película de humidade 
(Figura 3.31). Os remates necessários foram feitos durante as operações de alisamento. Para a dosa-
gem de 7% de acelerador de presa utilizada, verificaram-se perdas de material por ricochete na ordem 
dos 25%. O material desperdiçado na projecção é considerado betão contaminado, tendo sido recolhi-
do e tratado como resíduo.

A cura do betão iniciou-se imediatamente após a projecção e foi garantida por aspersores instalados 
nos guarda-corpos do topo das paredes da doca seca, garantindo um humedecimento contínuo          
(Figura 3.32). Os aspersores mantiveram-se programados para regar durante 7 dias consecutivos, de 
forma a obter uma certa impermeabilidade da zona superficial do betão. O processo ocorreu durante o 
mês de Dezembro e contemplou as condições atmosféricas características da estação (chuva e humi-
dade relativa do ar). A temperatura máxima do betão durante o endurecimento manteve-se inferior a 
70°C e a diferença entre as temperaturas do betão novo e do existente foi inferior a 12°C. A diferença 
de temperatura entre o centro da massa e a superfície manteve-se inferior a 20° C, de forma a evitar a 
fissuração superficial causada pelo calor desenvolvido no betão.

Figura 3.32 - Cura do betão projectado por 
aspersão contínua de água.

Figura 3.31 - Alisamento da superfície betonada 
com talocha manual.

A natureza da obra envolveu um rigoroso acompanhamento e controlo de qualidade nas quatro fases 
acompanhadas:

i) Reparação dos pontos de entradas de água - as áreas de tratamento foram verificadas pela direcção 
de obra, que procedeu também à verificação da furação (posicionamento e diâmetro) e aplicação dos 
injectores de resinas. Os materiais (injectores, resinas e bomba) tinham todos certificação CE e as 
reparações mostraram-se eficazes, corrigindo as exfiltrações identificadas.

ii) Preparação do substrato - em primeiro lugar, foram executados ensaios in situ para determinar as 

    3.3. Controlo de qualidade efectuado
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espessuras de penetração de cloretos e de betão carbonatado nas paredes degradadas da doca seca. 
O apuramento das espessuras contaminadas foi determinante para a definição das profundidades de 
demolição, assim como para a escolha dos métodos de picagem. A densidade da distribuição de pato-
logias pelas paredes da doca, juntamente com os resultados dos ensaios referidos, permitiram delimitar 
as duas zonas distintas de picagem. A rugosidade pretendida foi a de classificação “muito rugosa” (de 
acordo com o Eurocódigo 2, o ACI 318-05 e o CSA-A23.3-94 [28]) e foi verificada por inspecção visual. 
Quanto aos trabalhos de reparação de juntas de dilatação, que ocorreram durante a fase de prepara-
ção do substrato, foi executada uma vistoria para garantir que as juntas tinham sido devidamente aviva-
das e que o enchimento com chapas de espuma rígida de poliuretano estava em condições satisfató-
rias. Finalmente, e após os trabalhos de limpeza, as superfícies foram verificadas, garantindo que se 
estava em condições de proceder à reparação de armaduras. O acompanhamento, avaliação e a 
validação dos trabalhos de picagem, reparação de juntas de dilatação e limpeza foram feitos pela direc-
ção de obra. 

iii) Reparação de armaduras - foi efectuado um controlo de qualidade, por inspecção visual, aos traba-
lhos de limpeza e remoção de óxido de ferro das armaduras da estrutura, assim como uma avaliação 
dos espaçamentos entre varões. Os cordões de soldadura foram inspeccionados quanto à sua geome-
tria e acabamento, tendo sido realizados testes in situ com líquidos penetrantes no sentido de se detec-
tarem quaisquer fissuras. O acompanhamento, avaliação e a validação dos trabalhos de limpeza, espa-
çamento e complementação de armaduras com novos varões soldados foram executados pela direc-
ção de obra. 

iv) Aplicação do betão de recobrimento por projecção via húmida - esta fase da obra foi a que envolveu 
mais entidades no controlo de qualidade. Em primeiro lugar, a empresa Unibetão foi a a responsável 
por verificar e demonstrar a conformidade dos componentes da mistura: os agregados foram testados 
quanto à sua humidade, granulometria, dimensões máximas e mínimas e o cimento, restantes ligantes, 
adições e adjuvantes foram fornecidos acompanhados das respectivas fichas técnicas. Esta empresa 
foi ainda responsável pela mistura dos componentes e transporte do betão em estado pronto. Por sua 
vez, a aplicação do betão projectado por via húmida ficou a cargo da empresa Tecnasol, responsável 
pela manutenção de todos os equipamentos necessários à projecção, pela operação do bocal de 
projecção, pela dosagem de acelerador de presa e consequente trabalhabilidade do material. Após a 
aplicação do novo betão de recobrimento, a direcção de obra da empresa H Tecnic, em coordenação 
com o Instituto Superior Técnico (no âmbito da presente dissertação), elaborou um plano de inspecção 
e ensaios, com vista ao estudo da aderência do novo betão ao substrato, das resistências à compres-
são e da durabilidade (resistência à carbonatação e à penetração de cloretos). O plano foi executado 
através de ensaios no laboratório de Construção do Instituto Superior Técnico. Os ensaios incidiram 
sobre carotes recolhidas de tabuleiros de ensaio, por sua vez, produzidos in situ durante os trabalhos 
de projecção de betão, de forma a reproduzir o betão aplicado nas paredes da doca seca.

Como se pode constatar, os trabalhos de controlo de qualidade das quatro fases acompanhadas no 
âmbito desta dissertação envolveram diferentes entidades,  responsáveis pela monitorização de parâ-
metros específicos. Sumariza-se o controlo de qualidade efectuado no Quadro 3.1, discriminando a 
fase da obra, o procedimento, material ou equipamento e respectivo parâmetro controlado, a entidade 
responsável e a frequência do controlo.

46



Quadro 3.1 - Controlo de qualidade executado.

Fase da obra Parâmetro controlado Entidade 
responsável Frequência

Delimitação das áreas de tratamento

Posicionamento

Diâmetros

Dosagens dos componentes Direcção de obra 
Pressão do ar à entrada do motor da bomba 

(<8 bar)
(H Tecnic)

Ajustes e monitorização da funcionalidade das 
válvulas e manípulos

Nível do óleo da bomba

Marcação CE / validade Única

Profundidade de carbonatação

Profundidade de penetração de cloretos

Rugosidade

Direcção de obra 

Em 14 pontos 
(7 em cada 

zona de 
picagem)

Avivamento e preenchimento com chapas de 
espuma rígida de poliuretano

(H Tecnic) Em todas as 
juntas

Ausência de óleos, pinturas, pó, detritos, agentes 
de cura do betão e produtos similares Única

Ausência de betão velho aderente e óxido de ferro

Distância entre varões Direcção de obra 

Ausência de fissuras (H Tecnic)

Calibre dos cordões (geometria e acabamento)

Humidade

Curvas granulométricas

Dimensões máximas e mínimas do agregado
Cimento, 

ligantes, adições 
e adjuvantes

Fichas técnicas

Central de 
mistura Manutenção

De acordo com 
o plano de 

manutenção
Curva granulométrica

Resultados dos ensaios de resistência à
compressão (tensões-alvo fcm aos 7 e 28 dias de 

idade)
Resultados do ensaio de abaixamento

Peso e volume

Transporte Equipamento de 
transporte Manutenção

De acordo com 
o plano de 

manutenção

Equipamento de 
projecção Manutenção

De acordo com 
o plano de 

manutenção
Dosagem de acelerador de presa

Trabalhabilidade

Espessura de recobrimento

Aderência

Resistência à compressão

Durabilidade

Procedimento, material ou 
equipamento

Levantamento e mapeamento 

Produção de 
betão

Betão projectado

Tecnasol

H Tecnic/IST

Estudo da 
composição do 

betão

Furação

i) Reparação 
dos pontos de 

entradas de 
água A cada 

aplicação

Única

Aplicação de resinas

Injectores, resinas e bomba

Aplicação

iv) Aplicação 
do betão de 

recobrimento 
por projecção 

via húmida

Única

ii) Preparação 
do substrato

Única

A cada entrega

Determinação da espessura de 
demolição

Picagem

Reparação de juntas

Limpeza

Unibetão

De acordo com 
o plano de 

inspecção e 
ensaios

A cada 
projecção

A cada entrega

iii) Reparação 
de armaduras

Componentes 
da mistura

Agregados

Limpeza 

Espaçamento

Soldaduras
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4. Estudo experimental

A experiência de obra, relatada no capítulo anterior, permitiu levantar questões específicas relativamen-
te a dois procedimentos (dos quatro acompanhados) da reparação do recobrimento de betão das pare-
des da doca seca: i) a preparação do substrato e ii) a projecção de betão por via húmida. Assim, em 
coordenação com a empresa H Tecnic, e com vista a optimizar o desempenho e viabilidade económica 
dos procedimentos, definiram-se os parâmetros a estudar e os objectivos a atingir com o estudo experi-
mental.

Definiram-se como objectivos as avaliações dos seguintes aspectos: i) a influência do método de 
preparação do substrato na aderência; ii) a influência da dosagem de acelerador de presa na resistên-
cia à compressão e durabilidade face à carbonatação e à penetração de cloretos do betão projectado 
por via húmida. 

O primeiro objectivo foi definido tendo em conta que foram utilizados dois meios distintos de demolição 
da camada de recobrimento danificado, deixando o substrato com dois tipos de rugosidade, associados  
a profundidades de picagem diferentes. Determinando os parâmetros de rugosidade da superfície, em 
áreas especificamente mapeadas e cruzando-os com os resultados dos testes de arrancamento pull 
off, executados precisamente no local do levantamento destes parâmetros após a betonagem por 
projecção, pretendeu-se estabelecer uma correlação entre o método de picagem e a força da aderência 
do novo betão ao substrato. Definiu-se como parâmetro de rugosidade a área de interface Ai, cujo 
conceito se explicará no subcapítulo 4.3.1. Para realizar o seu cálculo, e devido à curta janela de tempo 
entre as fase de picagem e a fase de betonagem, foram executados moldes positivos da superfície 
picada das paredes da doca seca. O processo consistiu na execução de 14 moldes positivos do subs-
trato, rigorosamente mapeados, que depois foram sujeitos a digitalização 3D. As imagens foram depois 
analisadas e recolheram-se os parâmetros de rugosidade previamente definidos. Depois da aplicação 
do betão projectado por via húmida, e nos pontos de recolha dos moldes, foram executados 14 ensaios 
de pull off, de onde resultaram as tensões de arrancamento que caracterizam a aderência do novo 
betão ao substrato. O estudo da influência do método de picagem do substrato na aderência do novo 
betão assentou, assim, no cruzamento dos parâmetros de rugosidade com os valores das tensões de 
arrancamento.

O segundo objectivo foi definido tendo em consideração que as recomendações, quer dos fabricantes, 
quer dos regulamentos disponíveis, para as dosagens de acelerador de presa, são dadas em intervalos 
cujo mínimo, muitas vezes, resulta num betão com presas demoradas (retardando a evolução dos 
trabalhos de projecção), ou cujo máximo resulta em percentagens de ricochete muito elevadas. Neste 
sentido, procurou-se, com esta campanha experimental e para as condições desta obra, entender as 
consequências de três dosagens de acelerador de presa, nomeadamente quanto à resistência à com-
pressão, à carbonatação e à penetração de cloretos. Assim, fabricaram-se três betões com dosagens 
de acelerador de presa de 3%, 5% e 7% da massa de ligante. 

No Quadro 4.1 apresenta-se de forma sumária o plano de ensaios efectuado, o local onde se realizou 
cada ensaio, a quantidade e o formato das amostas testadas, a idade do betão ensaiado e a respectiva 
norma utilizada.

    4.1. Objectivos e plano de ensaios
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Quadro 4.1 - Plano de ensaios.

    4.2. Colheita de amostras

O plano de ensaios desenvolvido requereu dois tipos de amostras: i) moldes positivos do substrato para 
a determinação das áreas de influência At; e ii) carotes das várias composições de betão (cilíndricos) 
para os ensaios de resistência à compressão, à carbonatação e à penetração de cloretos. Neste último 
caso, foram executados painéis de ensaio durante as projecções de betão das paredes da doca seca. 
Os painéis foram depois curados, caroteados e as carotes foram transportadas para o laboratório do 
IST para serem rectificadas de acordo com os requisitos dos ensaios a realizar.

Ensaio Local Forma dos 
provetes

Idade 
do 

betão
Norma

Zona de picagem 1 7 Moldes 
prismáticos

Zona de picagem 2 7

Total 14

Zona de picagem 1 7

Zona de picagem 2 7

Total 14
Betão projectado com 3% 

de acelerador de presa 12

Betão projectado com 5% 
de acelerador de presa 12

Betão projectado com 7% 
de acelerador de presa 12

Total 36
Betão projectado com 3% 

de acelerador de presa 15

Betão projectado com 5% 
de acelerador de presa 15

Betão projectado com 7% 
de acelerador de presa 15

Total 45
Betão projectado com 3% 

de acelerador de presa 3

Betão projectado com 5% 
de acelerador de presa 3

Betão projectado com 7% 
de acelerador de presa 3

Total 9

Resistência à 
penetração de 

cloretos

485 
dias

In situ: 
Doca seca 

da base 
naval do 
Alfeite

In situ: 
Doca seca 

da base 
naval do 
Alfeite

Laboratório 
IST

Laboratório 
IST

Laboratório 
IST

Digitalização / 
modelação 3D 

e cálculo da 
área de 

interface do 
substrato

Pastilhas de 
Ø=50 mm 73 dias

- -

LNEC E 463

Resistência à 
carbonatação 

acelerada
LNEC E 391

Aderência       
(pull-off)

Resistência à 
compressão

Cilíndrico 
(carotes de 
Ø=75 mm e 
h=75 mm)

3, 7 e 
28 dias

NP EN 12504-1 
NP EN 12390-3

344 
dias

Bolachas de 
Ø=100 mm  
e h=75 mm

Bolachas de 
Ø=100 mm e 

h=50 mm 

NP EN 14488-4

Número de provetes 
ensaiados 

(12 x 12 x 4) 
cm3
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Para esta colheita de amostras, definiram-se 7 áreas em cada uma das zonas de picagem. O critério 
para a escolha destas áreas foi a ausência de armaduras, uma vez que o local seria, posteriormente à 
betonagem por projecção, alvo do teste de aderência pull-off. No total, foram executados 14 moldes 
positivos, de dimensões internas 12 x 12 x 4 [cm3]: 7 correspondentes à Zona 1, onde a picagem foi 
efectuada com recurso a martelo pneumático, e 7 correspondentes à Zona 2, onde foi aplicada uma 
picagem com cabeça fresadora. A localização de cada molde foi previamente definida e anotada no 
alçado que se encontra no Anexo G, de forma a servir de guia e permitir a realização rigorosa dos 
ensaios de pull-off, no mesmo local de cada molde, após a betonagem por projecção do novo betão de 
recobrimento. Foram utilizados os seguintes materiais para a produção dos moldes positivos do subs-
trato (Figura 4.1):

Para realizar os moldes positivos, subiu-se até cada uma das 14 áreas com o auxílio de uma plataforma 
elevatória. Em cada área, foi aplicada uma moldura com uma bola de plasticina. A plasticina  foi então 
calcada manualmente até preencher os limites da moldura. Retirou-se cuidadosamente a moldura e a 
plasticina calcada, que revelou um molde negativo da superfície do substrato. Seguidamente, o molde 
negativo de plasticina foi colocado novamente dentro dos limites da moldura, com a superfície rugosa 
virada para cima. As molduras e a superfície rugosa da plasticina foram pinceladas com óleo descofran-
te de forma a facilitar a separação da peça de gesso (Figura 4.2). 

        4.2.1. Execução dos moldes positivos do substrato

Plasticina - Utilizada para produzir moldes negativos do substrato. A plasticina foi o material escolhido 
pela sua facilidade de moldagem e por não aderir às paredes da doca seca, evitando o uso de desco-
frante, que poderia interferir com a aderência do betão de recobrimento projectado e comprometer os 
resultados do ensaio de pull-off realizado posteriormente;
Molduras de madeira - Produziram-se duas molduras ocas com as dimensões internas de                   
12 x 12 x 4  [cm3]. Para a sua construção, foram utilizadas ripas de madeira com 2 cm de espessura;
Óleo descofrante - Utilizado para facilitar a remoção dos moldes das molduras de madeira;
Pó de gesso, água, baldes, pincéis, colher de pedreiro e desempanadeira.

 •
 

 •
 
 •
 •

Figura 4.2 - Aplicação de óleo descofrante nas 
molduras de madeira.

Figura 4.1 - Materiais utilizados para a produção 
de moldes positivos do substrato.
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As amostras de betão necessárias para realizar os ensaios de resistência à compressão, à carbonata-
ção e à penetração de cloretos foram o resultado de três processos: i) a execução dos painéis de 
ensaio; ii) a carotagem dos mesmos; e a sua iii) rectificação, para que cumprissem os requisitos das 
normas de ensaio seguidas.

Para o primeiro processo, produziram-se dois tabuleiros para cada um dos três betões a ensaiar, perfa-
zendo um total de seis tabuleiros. Para efeitos de identificação das amostras recolhidas e ensaiadas ao 
longo da campanha experimental, a denominação dos betões segue a lógica das dosagens de acelera-
dor de presa utilizadas nas três composições de betão projectado: para as dosagens de acelerador de 
presa de 3%, 5% e 7%, a nomenclatura utilizada para identificar os betões foi BP3%, BP5% e BP7%, 
respectivamente. As dosagens de acelerador de presa correspondem, em massa, aos valores indica-
dos no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 - Cálculo das dosagens de acelerador de presa das amostras recolhidas.

Seguidamente, num balde, foi preparada uma mistura de gesso e água. No fundo do balde colocou-se 
um pouco de água limpa, à temperatura ambiente. De seguida, derramou-se o pó de gesso (com a 
mão) na água, como se se estivesse peneirando, até formar uma ilha. Deixou-se repousar por um ou 
dois minutos a fim de garantir a absorção da água e, depois, misturou-se com vigor, utilizando a colher 
de pedreiro. Quando ficou homogénea e sem caroços, a mistura foi cuidadosamente vertida para 
dentro da moldura, de forma a fabricar um molde positivo e fiel da superfície picada (Figura 4.3). Deste 
processo, resultaram 14 moldes de gesso como os representados na Figura 4.4.

Figura 4.3 - Execução dos moldes positivos do 
substrato em gesso. 

Figura 4.4 - Aspecto final nos moldes.

        4.2.2. Execução dos painéis de ensaio, cura, carotagem e rectificação

BP3% BP5% BP7%
408 kg de cimento 12,24 20,40 28,56

72 kg de cinzas volantes 2,16 3,60 5,04
Total 14,40 24,00 33,60

Massa de acelerador de presa por m3 [kg]Massa de ligante por m3 

[kg]

52



Os painéis de ensaio foram executados pelos técnicos da Tecnasol, que foi a empresa responsável pela 
projecção. Foram utilizados moldes metálicos de dimensões 600 x 600 x 120 mm3, em conformidade  
com as dimensões sugeridas nos regulamentos ACI 506R-05 [1] e NP EN 14488-1 [45] (Figura 4.5). Os 
painéis foram untados com óleo descofrante e dispostos no chão, junto à superfície a betonar, num 
ângulo de 45º com a horizontal, de forma a evitar a formação de vazios na aresta e cantos inferiores 
(Figura 4.6). A betonagem foi feita com bico de projecção a 45º da horizontal, perpendicular à base dos 
tabuleiros de ensaio (Figura 4.7). À semelhança das paredes da doca, o acabamento dos tabuleiros foi 
feito à talocha (Figura 4.8). 

Após a betonagem, e com o betão ainda em estado fresco, cada tabuleiro foi identificado com a percen-
tagem de acelerador de presa da mistura que continha, assim como a data da betonagem. De seguida, 
foram colocados à sombra e cobertos por uma manta têxtil. A manta foi saturada com água e regada a 
cada quatro horas, de forma a garantir a cura adequada do betão até ao processo de extração de caro-
tes dos tabuleiros. 

Considerando que os ensaios de resistência à compressão incidiriam em amostras de betão com 3, 7 

Figura 4.5 - Dimensões do tabuleiro de ensaio. Figura 4.6 - Posicionamento dos tabuleiros de 
ensaio.

Figura 4.7 - Projecção dos tabuleiros de ensaio. Figura 4.8 - Acabamento dos tabuleiros de 
ensaio.
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m
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e 28 dias, a extração de carotes foi executada no terceiro dia após a betonagem, justamente no dia em 
que se realizaram os primeiros ensaios de resistência à compressão em laboratório.

No segundo processo, os tabuleiros foram caroteados em conformidade com a NP EN 12504-1 [30], 
com coroas de dois diâmetros: i) de 75 mm para recolher as carotes a utilizar nos ensaios de resistência 
à compressão e ii) de 100 mm para recolher as amostras a utilizar nos ensaios de resistência à carbo-
natação acelerada e de resistência à penetração de cloretos. A caroteadora foi posicionada rigidamente 
e perpendicularmente à superfície dos tabuleiros (Figura 4.9). Para cada composição de betão, caro-
teou-se um tabuleiro com a broca de 75 mm, resultando 36 tarolos de Øaprox. = 75 mm e haprox. = 120 mm, 
e outro com a broca de 100 mm, resultando 9 tarolos de Øaprox. = 100 mm e haprox. = 120 mm. Imediata-
mente após a carotagem, cada carote foi marcada de modo indelével e registada a sua localização no 
tabuleiro (Figura 4.10).

No final da carotagem, todas as amostras foram transportadas para o Laboratório de Construção do 
IST. Retiraram-se as carotes necessárias para executar os ensaios à compressão ao betão com 3 dias 
e armazenaram-se as remanescentes na câmara de cura, em condições de humidade relativa do ar de 
100% e temperatura de 20º (Figura 4.11).

Finalmente, no terceiro processo, de forma a cumprir os requisitos das normas de cada ensaio e a 
optimizar a utilização das carotes recolhidas em obra, os tarolos que não respeitavam os requisitos 
foram rectificados relativamente à sua i) perpendicularidade, ii) linearidade e iii)  planura, de acordo 
com a norma NP EN 12390-3 [47]. 

Em primeiro lugar, marcou-se no tarolo a altura desejada, com o auxílio de um paquímetro. De seguida, 
verificou-se a linearidade da directriz e a perpendiculardade das faces, relativamente ao eixo do 
cilindro. Nos casos em que se verificaram estas características, os tarolos foram rectificados por 
desgaste (Figura 4.12). Nos casos das carotes com altura suficiente para serem cortadas em dois ou 
mais provetes, os cortes foram executados com uma serra de disco (Figura 4.13). Nos casos em que 
não se verificou a linearidade da directriz e a perpendiculardade das faces, as correcções foram execu-
tadas através da aplicação de uma base de gesso e, com o auxílio de um esquadro, garantiu-se a 
ortogonalidade do eixo da peça (Figura 4.14). Após a base ter ganho presa, rectificaram-se as extremi-
dades do provete por desgaste, garantindo a planura das faces. 

Figura 4.9 - Carotagem dos tabuleiros de ensaio. Figura 4.10 - Marcação e registo da localização 
das carotes nos tabuleiros de ensaio.
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Figura 4.11 - Armazenamento dos provetes na 
câmara de cura.

Figura 4.12 - Rectificação das carotes por 
desgaste.

Figura 4.13 - Corte das carotes com serra de 
disco.

Figura 4.14 -  Ajuste da perpendicularidade do 
eixo das carotes através da aplicação de uma 

base de gesso.

    4.3. Métodos de ensaio

        4.3.1. Digitalização / modelação 3D e levantamento da área de interface

Pretendeu-se determinar a área do substrato que iria estar em contacto com o novo betão de recobri-
mento. No âmbito do presente estudo experimental, este parâmetro foi definido como área de interface 
e consiste numa medida de qualidade da rugosidade e, ainda, na área pela qual se distribuirá a tensão 
de arrancamento aplicada nas carotes do ensaio de pull-off , realizados após a betonagem por projec-
ção, cuja ruptura ocorrerá pela interface betão-betão. Para determinar este parâmetro, levou-se a cabo 
um ensaio experimental, uma vez que não existe uma norma adequada às condicionantes inerentes à 
natureza das paredes verticais da obra em causa. De facto, o Sand Patch Test, definido pela EN 1766, 
está limitado a superfícies horizontais. Por outro lado, não foi possível aceder aos equipamentos Circu-
lar Track Meter (proposto na ASTM E 2157), Digital Surface Roughness Meter (DSRM), Rugosímetro 
Laser, nem aos equipamentos necessários para executar o Método do Gradiente de Rugosidade. 
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Figura 4.15 - Digitalização 3D dos moldes positi-
vos do substrato.

Figura 4.16 - Modelação 3D das imagens dos 
moldes.

Figura 4.17 - Intersecção da imagem digitalizada 
com um volume cilíndrico de Ø45 mm.

Figura 4.18 - Cálculo da área de interface Ai.

Assim, foi feita uma digitalização 3D dos moldes positivos do substrato e, através de software de mode-
lação 3D, foi aplicada uma adaptação simplificada do Método Slit-Island, ou da análise área-perímetro. 
A área de interface considerada, corresponde à  área da superfície do molde contida na circunferência 
de diâmetro 45 mm (correspondente ao diâmetro da carote utilizada nos ensaios de pull-off), centrada 
no ponto de intercecção das duas diagonais do quadrado delimitador das amostras, de dimensões 12 
x 12 [cm2]. 

Os procedimentos deste ensaio consistiram: i) na digitalização 3D dos moldes de gesso do substrato 
(Figuras 4.15), com auxílio de um scanner 3D de alta resolução (até 0.5 mm) e alta precisão (até         
0.1 mm), cuja ficha técnica se encontra no Anexo H; ii) na modelação das imagens 3D dos moldes, 
através dos softwares Blender e Solidworks (Figura 4.16), intersectando um volume cilíndrico, de 45 
mm de diâmetro (correspondente ao diâmetro da carote resultante do ensaio de pull-off), com a 
imagem digitalizada de cada molde (Figura 4.17). A superfície resultante foi isolada e procedeu-se ao 
iii) cálculo da sua área, por sua vez correspondente, em condições reais, à superfície do substrato em 
contacto com o novo betão projectado (área de interface Ai), num provete do ensaio pull-off (Figura 
4.18).
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A aderência do betão de recobrimento projectado ao substrato foi determinada através do ensaio de 
pull-off. Este ensaio tem como propósito avaliar a força de aderência de um revestimento de betão e 
permite determinar a maior força perpendicular (em tracção) que a área da secção transversal duma 
carote parcial pode suportar, antes de ocorrer a separação de uma camada. A falha ocorre ao longo do 
plano mais fraco do sistema composto pela pastilha metálica e pelas camadas de substrato, revesti-
mento e adesivo (resina epoxídica) [3]. O ensaio foi executado de acordo com a norma NP EN 14488-4 
[48], in situ e consistiu nos seguintes procedimentos:

        4.3.2. Aderência do betão projectado ao substrato - ensaio de pull-off

Carotagem parcial da parede da doca seca com uma broca de 45 mm de diâmetro interno (d) e um 
comprimento superior a 90 mm (2 d), perfurando a camada de revestimento (de betão projectado) e 
o substrato (Figura 4.19a);
Colagem de uma pastilha metálica, de aço inoxidável, com 50 mm de diâmetro e espessura de          
20 mm, na extremidade da carote, com resina epoxídica (Figura 4.19b);
Após secagem da resina, a pastilha metálica é sujeita a uma força de arrancamento até ocorrer a 
fratura da carote (Figura 4.19c). 

 i)
 
 
ii)

iii)

Figura 4.19 - Procedimentos do ensaio de arrancamento pull-off.

Neste caso, a força de arrancamento foi induzida por um equipamento designado Pull-Off Tester, do 
fabricante Controls (Figura 4.20), em concordância com a NP EN 10002-1. O aparelho consiste num 
dinamómetro equipado com uma célula de carga e um visor digital de alta resolução. Tem uma capaci-
dade de carga de 16 KN e a força de tracção é aplicada rodando manualmente a manivela do equipa-
mento, que regista os valores da força de tracção, correspondente à fractura.

Carotagem parciala Colagem da pastilha Arrancamento (pull-off)

Caroteadora

Camada de betão
projectado

Substrato

Pastilha metálica

Ø=45 mm

2d   90 mm˜̃

d

Resina epoxídica

Colagem
Ø=50 mm

20 mm

Parafuso da 
máquina de pull-off

Ft - Força de 
arrancamento

b c

Figura 4.20 - Aparelho digital de pull-off.
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Os valores obtidos foram avaliados em relação à natureza da rotura e classificados como pertencentes 
a um dos três tipos: a) rotura na zona de colagem (pela resina epoxídica), que fornece a resistência real 
da colagem, incluíndo o caso especial em que não é obtida ligação entre as camadas b) rotura pela 
interface betão-betão, que corresponde à resistência da aderência entre as duas camadas de betão 
(directamente associada ao procedimento de preparação do substrato) e c) rotura cuja superfície não 
esteja totalmente na zona de ligação (pelo substrato ou pelo betão de recobrimento), o que significa 
que a resistência de união é maior que o valor da tensão final obtida neste caso [48]. Apenas se consi-
deráram válidos os valores resultantes das roturas b) e c).

Teceram-se as seguintes considerações relativamente ao ensaio de pull-off realizado:

Foram realizados 14 ensaios na parede norte da doca seca: i) sete na Zona 1, afectos à picagem com 
martelo pneumático, de 7 cm de profundidade (espessura aproximada da camada de betão projecta-
do) e ii) sete na Zona 2, onde a preparação do substrato foi feita com recurso a cabeça fresadora, 
com 3 cm de profundidade (espessura aproximada da camada de betão projectado);
Os ensaios foram realizados nos locais onde haviam sido recolhidos os moldes positivos do substra-
to, com recurso ao mapa apresentado no Anexo L;
Na área onde foram realizados os ensaios, o betão de recobrimento, projectado por via húmida, conti-
nha uma dosagem de 7% de acelerador de presa;
A colagem das pastilhas foi realizada 48 horas antes do arrancamento, por meio do adesivo bicompo-
nente Araldite Standard que, de acordo com o fabricante Ceys, permite que as peças coladas resis-
tam a tensões de tracção de 350 Kg/cm2 [49].

 •

 
 
 •

 •

 •

i)

ii)
iii)

iv)
v)

vi)

Os provetes foram retirados da câmara de cura no dia anterior ao ensaio e removeu-se o excesso 
de humidade da sua superfície;
Mediram-se os provetes com o auxílio de um paquímetro de precisão 0,1 mm;
Pesaram-se os provetes com uma balança capaz de determinar a sua massa com uma exactidão 
de 0,1%;
Limparam-se todas as superfícies da máquina de ensaio;
Posicionaram-se os provetes cilíndricos centrados relativamente ao prato inferior da máquina de 
ensaio, de forma a que a carga fosse aplicada perpendicularmente às faces (Figura 4.21);
Aplicou-se a carga;

fc – Tensão de rotura à compressão dos provetes cilíndricos [MPa];
F – Força de rotura à compressão (N);
d – Diâmetro médio do provete (mm).

O ensaio consistiu no seguinte procedimento:  

        4.3.3. Resistência à compressão

O ensaio de resistência à compressão foi executado de acordo com a NP EN 12390-3 [47] e consistiu 
na aplicação de uma carga gradual aos carotes de betão endurecido, até à sua rotura, numa máquina 
de ensaio de compressão, em conformidade com a NP EN 12390-4. Para cada provete, registou-se a 
carga máxima suportada e calculou-se a resistência à compressão de acordo com a Equação (4.1),  

em que:

fc = F/(π x d2/4)                                                                     (4.1)
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Figura 4.21 - Ensaio de compressão com aplica-
ção de carga perpendicular às faces do provete.

Figura 4.22 - Tipos de rotura dos provetes.

viii) Registou-se a carga máxima e o tipo de rotura do provete (Figura 4.22).

em que:

fcm  – Média dos 4 resultados dos ensaios à compressão [MPa];
fci  – Cada resultado individual de ensaio à compressão [MPa] (resistência à compressão média calcula-
da sobre 5 carotes, colhidas num único painel de ensaio ou no local. Se o valor de uma ou duas carotes 
é superior a ± 20 % da média, o(s) resultado(s) não deve(m) ser considerado(s), salvo se a média é 
realizada no mínimo com três carotes);
fck – Resistência característica à compressão [MPa].

1º. Critério:  fcm  ≥ fck + 4                                                         (4.2)
2º. Critério:  fci   ≥ fck - 4                                                          (4.3)

Relativamente aos provetes utilizados, e de acordo com a NP EN 12504-1 [30], tecem-se as seguintes 
considerações: 

Para a determinação da conformidade das amostras ensaiadas, cumpriu-se o estipulado no Quadro 13 
da norma NP EN 14487-1 [11], tendo-se avaliado a resistência à compressão para uma produção 
“Inicial” (ou seja, para um número de resultados entre 3 e 14), através de dois critérios,

As amostras caroteadas dos painéis de projecção foram rectificadas para a altura de 75 mm e tinham 
75 mm de diâmetro (proporção de comprimento/diâmetro = 1,0);
A relação entre a dimensão máxima do agregado (Dmáx= 6,3 mm) e o diâmetro das carotes              
(Øcyl= 75 mm) é inferior a 1:3, pelo que a resistência medida não foi influenciada significativamente 
pela sua geometria;
Foram ensaiadas 4 carotes para cada uma das 3 idades do betão (3, 7 e 28 dias), prefazendo um 
total de 12 ensaios para cada uma das 3 composições de betão.

 •

 •

 
•

O ensaio de resistência à carbonatação acelerada teve, no contexto da presente dissertação, o objecti-
vo de avaliar o desempenho dos três betões com diferentes dosagens de acelerador de presa e avaliar 

        4.3.4. Resistência à carbonatação acelerada
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i)

ii)

iii)

Rectificação dos provetes, de 100 mm de diâmetro, totalmente curados, para alturas de 50 mm, de 
acordo com os procedimentos descritos no ponto 4.2.2 da presente dissertação (Figura 4.23);
Pintura das faces de topo dos provetes com uma tinta bicomponente, à base de resinas epóxídicas, 
impermeável ao CO2, garantindo que a carbonatação ocorria diametralmente;
Colocação das amostras na câmara de carbonatação, cuja temperatura se encontrava ajustada a 
26º C, a humidade relativa a 65% e o teor de CO2 a 5±0,1% (Figura 4.24);

iv)

v)

vi)

A cada leitura, retiraram-se 5 amostras de cada um dos 3 betões e partiram-se os provetes, diame-
tralmente, com o auxílio de um martelo e escopro;
Pulverizou-se a face rectangular dos provetes com uma solução alcoólica de fenolftaleína a 0,1% 
(Figura 4.25);
Com recurso a um paquímetro digital de precisão 0,1 mm, mediram-se  as profundidades de carbo-
natação, de acordo com a técnica descrita na especificação LNEC E391 (Figura 4.26).

as suas eficácias como materiais de recobrimento, relativamente à resistência de penetração de CO2. 
O ensaio foi executado de acordo com a especificação LNEC E 391 [33] e baseou-se na medição da 
profundidade de carbonatação, ou seja, da distância média, medida em milímetros, desde a superfície 
do betão até à frente de carbonatação, nas amostras de betão expostas ao CO2, em câmara com entra-
da / saída de gases e controlo da humidade e temperatura. O ensaio decorreu no Laboratório de Cons-
trução do IST, e consistiu no seguinte procedimento:

Figura 4.23 - Rectificação dos provetes. Figura 4.24 - Provetes e câmara de carbonatação.

Câmara de  
carbonatação

Figura 4.25 - Aspergimento dos provetes com 
solução alcoólica de fenolftaleína a 0,1%.

Figura 4.26 - Medição da profundidade de carbo-
natação.
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As amostras de betão foram recolhidas, por carotagem, dos tabuleiros betonados por projecção in 
situ;
Optou-se por rectificar os provetes para alturas de 50 mm, de forma a rentabilizar as amostras dispo-
níveis; tal não interferiu com os resultados dos ensaios, uma vez que as leituras da profundidade de 
carbonatação foram realizadas diametralmente;
Os ensaios iniciaram-se aos 344 dias;
Foram ensaiadas 45 amostras, correspondendo 15 a cada betão;
Para cada um dos betões, foram efectuadas 3 leituras, aos 28, 56 e 112 dias após a sua entrada na 
câmara de carbonatação. Cada leitura correspondeu a 5 amostras.

 •
 
 •

 •
 •
 •

Relativamente ao ensaio de carbonatação acelerada, tecem-se as seguintes considerações:

Finalmente, a resistência à carbonatação, RC65, foi calculada, com recurso à especificação LNEC E 465 
[50], através da equação 4.4:

em que:

cacel  – Concentração de dióxido de carbono na câmara de carbonatação = 0,05 Kg/m3;
t1  – Tempo de exposição [anos];
X1  – Profundidade de carbonatação [m].

2 cacel t1

X1
2RC65 = (4.4)

i)

ii)

iii)

Pré-condicionamento das amostras - colocação das amostras numa câmara de vácuo, com ambos 
os topos expostos e redução, em poucos minutos, da pressão absoluta para valores de 10-50 mbar 
(1-5 KPa). O vácuo foi mantido durante 3 horas (Figura 4.27);
Com a bomba de vácuo ainda em funcionamento, procedeu-se ao enchimento do recipiente com 
uma solução saturada de Ca(OH)2  (por dissolução de um excesso de hidróxido de cálcio em água 
destilada), de modo a imergir todos os provetes;
Manutenção do vácuo durante mais uma hora, até se deixar entrar ar no recipiente;

        4.3.5. Resistência à penetração de cloretos por difusão 

A resistência à penetração de cloretos foi quantificada pelos coeficientes de difusão nos diferentes tipos 
de betão, que, por sua vez, foram determinados pelo ensaio de migração em regime não estacionário. 
A análise dos resultados deste ensaio permite obter informações sobre a evolução da penetração ao 
longo do tempo, a influência da qualidade do betão e das condições de exposição na velocidade de 
penetração e, recorrendo à especificação LNEC E 465, é possível estimar a vida útil do betão. 

Para este ensaio foi seguida a especificação LNEC 463 [35], que tem como princípio a aplicação de um 
potencial eléctrico entre os topos do provete, forçando o transporte dos iões cloreto por migração 
através do betão. O ensaio decorreu no interior da câmara seca do Laboratório de Construção do IST, 
cuja temperatura se encontra controlada, permitindo que os provetes e as soluções fossem mantidas 
entre 20ºC e 25ºC. Como referido, foram utilizados provetes de diâmetro 100 mm e altura de 50 mm. A 
montagem do ensaio consistiu no seguinte procedimento:
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iv)
v)

Manutenção dos provetes na solução durante 20 horas;
Montagem dos tanques de ensaio de migração de cloretos (Figura 4.28);

vi)

vii)

viii)

ix)
x)

Remoção dos provetes da câmara de vácuo, sua colocação dentro de mangas de borracha de 
silicone (fixas com braçadeiras de aço inoxidável) e introdução das mesmas nos reservatórios cató-
dicos;
Enchimento das mangas com a solução anódica, de 300 ml, constituída por uma solução de 12 g 
de NaOH 0,3 N em 1 l de água destilada;
Enchimento dos reservatórios catódicos com uma solução a 10% em massa de NaCl, constituída 
por 100 g de NaCl em 900 g de água da torneira (apoximadamente 2 N);
Imersão do ânodo dentro de cada manga, em contacto com a face do provete;
Ligação do cátodo e do ânodo ao pólo negativo e positivo da fonte de alimentação, respectivamen-
te.

Figura 4.27 - Pré-condicionamento das amostras 
na câmara de vácuo.

Figura 4.28 - Tanques de ensaio de migração de 
cloretos.

Representa-se na Figura 4.29 o esquema da montagem de um tanque para o ensaio de migração de 
cloretos [35]. 

Figura 4.29 - Esquema da montagem do tanque para o ensaio de migração de cloretos (adaptado de 
[35]).

32º10-20 mm
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em que:

D  – Coeficiente de difusão em regime não estacionário [x10 -12 m2/s];
T  – Valor médio das temperaturas inicial e final na solução anódica [ºC];
L  – Espessura do provete [mm];
U  – Valor absoluto da voltagem aplicada [V];
t – Duração do ensaio [horas];
xd  – Valor médio da profundidade de penetração [mm].

Com base nos dados recolhidos, calculou-se o coeficiente de difusão de cloretos, de acordo com a 
equação 4.5 [35].

0,0239 (273 + T) L
(U - 2) tD = (4.5)xd - 0,0238

(273 + T) L xd
(U - 2) 

Terminada a montagem, ligou-se a fonte de alimentação com uma tensão de 30 V, registando-se com 
um multímetro a intensidade de corrente que atravessava inicialmente cada provete. Com base neste 
valor, e de acordo com o Quadro 1 da especificação LNEC E 463 [35], ajustou-se a diferença de poten-
cial e aplicou-se a duração do ensaio correspondente. Foram registadas as temperaturas da solução 
anódica no início do ensaio (Ti), e no final (Tf). No final do ensaio, os provetes foram retirados das 
mangas e partidos diametralmente com um martelo e escopro (Figura 4.30). Em seguida, pulverizou-se 
uma das secções rectangulares de cada provete com uma solução de nitrato de prata. Após 15 minu-
tos, a reacção resultou num precipitado branco visível de cloreto de prata. Com um paquímetro digital 
de precisão 0,1 mm mediram-se sete profundidades de penetração, de acordo com o estipulado na 
especificação na LNEC E 463 [35], e calculou-se o valor médio da profundidade de penetração xd , em 
mm (Figura 4.31).

Figura 4.30 - Quebra diametral dos provetes. Figura 4.31 - Medição da profundidade de pene-
tração de cloretos.
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    4.4. Resultados

        4.4.1. Área de interface

Como referido, as digitalizações e levantamento da área de interface Ai dos moldes positivos foram 
realizados com o propósito de cruzar os resultados com as tensões de arrancamento resultantes dos 
ensaios de arrancamento pull-off. Este contexto valida, então, que apenas sejam levantados os parâ-
metros de rugosidade dos moldes do substrato correspondentes aos pontos onde foram executados 
ensaios de pull-off válidos. Por esta razão, pela ordem dos trabalhos em obra (nomeadamente, o timing 
das betonagens por projecção) e devido às diligências em laboratório (como a periodicidade inerente 
aos demais ensaios efectuados aos betões), a análise dos moldes, ou seja, o cálculo das áreas de 
interface foi efectuado a jusante dos ensaios de pull-off. Desta análise, resultaram os valores apresen-
tados no Quadro 4.3.

Encontram-se sintetizados no Quadro 4.4 os resultados dos 14 ensaios de pull-off executados, respec-
tivos às duas zonas de picagem da parede norte da doca seca, considerando a área traccionada 
correspondente à área do círculo de 45 mm de diâmetro (diâmetro da carote).

        4.4.2. Ensaio de pull-off 

Quadro 4.3 - Resultados obtidos do levantamento das áreas de interface Ai, em mm2.

Dos 14 moldes executados, foram digitalizados e analizados 7 correspondentes à zona de picagem 
1 e 7 correspondentes à zona de picagem 2;
Como se pode constatar no Quadro 4.3, a Zona 1, onde foi utilizada a picagem com martelo pneumá-
tico, gerou, em média, uma área de interface superior, o que é lógico;
Pela análise dos desvios padrão e dos valores mínimos e máximos da área de interface, associa-se 
à Zona 1 uma maior homogeneidade de resultados do que a Zona 2;
A diferença entre as médias apuradas das duas zonas é pouco expressiva, sendo que a área de inter-
face na Zona 2 corresponde a 97,4% da área de interface determinada para a Zona 1.

 •
 
 •

 •

Relativamente aos resultados do cálculo das áreas de interface, indicam-se as seguintes considera-
ções:

Molde M1,1 M2,1 M3,1 M4,1 M5,1 M6,1 M7,1 M1,2 M2,2 M3,2 M4,2 M5,2 M6,2 M7,2

1803,5 1811,3 1753,8 1820,8 1817,8 1786,8 1793,3 1894,9 1815,6 1694,5 1689,5 1777,5 1714,2 1685,9

Zona 1  Zona de 
picagem

Zona 2 
Martelo pneumático         Cabeça fresadora

Área de 
interface 

A i               

[mm2]
Média = 1798,2

Desvio padrão = 23,2
Média = 1753,2

Desvio padrão = 82,6

64



A título exemplificativo, representam-se nas Figuras 4.32 e 4.33, respectivamente, os tipo de rotura 
considerados válidos: pela interface betão-betão e rotura pelo substrato.

Quadro 4.4 - Resultados obtidos dos ensaios de pull-off.

Relativamente aos resultados dos ensaios de pull-off, manifestam-se as seguintes considerações:

Não ocorreram roturas pelo betão de recobrimento;
Os resultados associados a roturas pela resina epoxídica foram descartados, uma vez que não contri-
buem para o entendimento da aderência do betão projectado por via húmida ao substrato;
Dos 7 ensaios realizados na Zona 1 (martelo pneumático), validaram-se 3, sendo que 1 correspondeu 
a rotura pela interface betão-betão e 2 corresponderam a roturas pelo substrato; 
Dos 7 ensaios realizados na Zona 2 (cabeça fresadora), validaram-se 6, sendo que 2 corresponde-
ram a roturas pela interface betão-betão e 4 corresponderam a roturas pelo substrato; 
A Zona 1 apresenta, em média, resultados superiores de tensões de arrancamento;
É também na Zona 1 que resultam os maiores valores mínimos e máximos para as tensões de arran-
camento;
Pela análise dos desvios padrão, e dos valor mínimos e máximos da força (e tensão) de arrancamen-
to, associa-se à Zona 1 uma maior homogeneidade de resultados do que a Zona 2, facto associado 
ao número de amostras validadas, que foi metade da amostragem total para esta Zona.

 •
 •
 
 •

 •
 
 •
 •
 
 •

Zona de 
picagem Provete Tipo de rotura

Força de 
arrancamento F t 

[KN]

Tensão de 
arrancamento σ último 

(A Ø45= 1590,43 mm 2)          
[MPa]

P1,1 a) ------ ------
P2,1 a) ------ ------
P3,1 c) 0,695 0,44
P4,1 c) 1,006 0,63
P5,1 b) 0,367 0,23
P6,1 a) ------ ------
P7,1 a) ------ ------

0,689 0,43
0,320 0,20

P1,2 c) 0,201 0,13
P2,2 c) 0,542 0,34
P3,2 a) ------ ------
P4,2 b) 0,430 0,27
P5,2 b) 0,966 0,61
P6,2 c) 0,558 0,35
P7,2 c) 0,243 0,15

0,490 0,31
0,276 0,17

a) rotura na zona de colagem (pela resina epoxídica) - valores não validados.
b) rotura pela interface betão-betão.
c) rotura cuja superfície não se encontra totalmente na zona de ligação (pelo 
substrato).

Médias
Desvio padrão

Zona 1 
Martelo 

pneumático         

Zona 2 
Cabeça 

fresadora

Médias
Desvio padrão
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Figura 4.32 - Provete de pull-off com rotura pela 
interface betão-betão.

Figura 4.33 - Provete de pull-off com rotura pelo 
substrato. 

Superfície de roturaSubstrato

   Recobrimento 
aprox.=3 cm

(Zona 2)

Superfície
 de rotura 

=
 interface 

betão-betão Interface
betão-betão

Betão de 
recobrimento 

projectado

Betão de 
recobrimento 

projectado

   Recobrimento 
aprox.=7 cm

(Zona 1)

        4.4.3. Ensaio de compressão 

Como referido, o plano de ensaios, no que concerne à resistência à compressão e no âmbito desta 
dissertação, consistiu em executar ensaios de compressão a carotes de três composições de betão 
com 3%, 5% e 7% de dosagem de acelerador de presa. As dosagens a ensaiar foram definidas  em 
fase de planeamento desta dissertação pela empresa H Tecnic e pela equipa académica, na perspecti-
va de melhor entender a influência do adjuvante na resistência à compressão do betão projectado por 
via húmida, utilizado no recobrimento da doca seca da Base Naval do Alfeite. 

Os resultados dos ensaios efectuados encontram-se no Anexo I. No entanto, para melhor entender as 
diferenças entre os betões, apresenta-se no Quadro 4.5 os valores das tensões médias de rotura à 
compressão dos ensaios efectuados às amostras dos três betões, correspondentes às séries de 
ensaios efectuadas aos 3, 7 e 28 dias. Apresentam-se ainda os valores máximos, mínimos e os desvios 
padrão (arredondados aos 0,5 MPa de acordo com a norma NP EN 12504 [30]),  obtidos em cada série.  
Estes dados encontram-se representados graficamente na Figura 4.34.

Quadro 4.5 - Resultados obtidos dos ensaios de compressão.

Betão Idade 
[dias]

Médiaa) 

[MPa]
Desvio 

Padrãoa) 
Valor 

mínimo
Valor 

máximo
3 19,0 7,5 11,97 26,91
7 24,0 7,5 13,67 31,08

28 38,5 3,0 34,90 41,49
3 10,5 2,0 7,72 12,16
7 17,5 7,0 9,78 25,22

28 32,5 5,5 25,83 38,57
3 11,5 4,0 7,13 15,14
7 22,5 2,5 19,78 24,56

28 35,5 5,5 29,49 41,83
a) Arredondamento aos 0,5 MPa, de acordo com a NP EN 12504.

BP3%

BP5%

BP7%
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Figura 4.34 - Tensões médias de rotura à compressão dos três betões ensaiados, afectadas do 
respectivo desvio padrão.

O betão que revelou resistências superiores nas três idades ensaiadas foi o betão com menor dosa-
gem de acelerador de presa (3%);
O betão que revelou o desempenho mais fraco relativamente à resistência à compressão foi o betão 
com 5% de dosagem de acelerador de presa;
O betão com 7% de dosagem de acelerador de presa apresentou resultados muito similares ao betão 
com 5% aos três dias. Contudo, apresentou valores de 22,5 MPa e de 35,5 MPA aos 7 e 28 dias, 
respectivamente, representando resistências superiores ao betão BP5% nestas idades, ao contrário 
de que seria expectável;
Relativamente à dispersão dos resultados em torno das médias, os maiores desvios padrão ocorre-

 •
 
 •

 •
 

 •

Relativamente aos ensaios de compressão, tecem-se as seguintes considerações:
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        4.4.4. Ensaio de carbonatação acelerada 

Uma vez que os ensaios decorreram aos 344 dias do betão, pulverizou-se uma amostra de cada um 
dos betões com a solução alcoólica de fenolftaleína a 0,1% para averiguar a existência de carbonata-
ção inicial, facto que não se verificou e que pode ser explicado pelo facto das amostas terem sido arma-
zenadas na câmara de cura, em ambiente saturado. Como referido anteriormente, para cada um dos 
betões, foram efectuadas 3 leituras (cada leitura correspondendo a 5 amostras) aos 28, 56 e 112 dias 
após a sua entrada na câmara de carbonatação. No total, foram ensaiadas 45 amostras, corresponden-
do 15 a cada betão. As espessuras das frentes de carbonatação resultantes das 3 leituras realizadas 
foram obtidas, de acordo com o procedimento descrito no subcapítulo 4.3.4, verificando-se que a 
carbonatação ocorreu radialmente, como previsto, revelando a eficácia da camada protectora de tinta 
bicomponente, à base de resinas epoxídicas, em impedir a penetração de CO2 pelos topos dos prove-
tes. Como referido no subcapítulo 2.5.3.1, o fenómeno da carbonatação  pode ser traduzido pela equa-
ção 2.1, que estipula que a espessura de carbonatação varia com a raiz quadrada do tempo. Assim, 
apresentam-se no Quadro 4.8, os resultados das medições das profundidades de carbonatação dos 
provetes ensaiados nas três datas.

Quadro 4.7 - Análise de conformidade dos betões 
ensaiados.

Quanto à verificação da conformidade, procedeu-se de acordo com o pressuposto definido no subcapí-
tulo 4.3.3. De acordo com a NP EN 13791 [29], a resistência característica mínima in situ em cilindros 
(fck, is, cyl) para um betão C 35/45 é 30 MPa. Os valores de fcm correspondem às médias representadas na 
figura anterior, pelo que são já conhecidos os dados para se proceder à verificação do primeiro critério 
de conformidade. Quanto ao segundo critério, procedeu-se à verificação dos valores de fci  [MPa] para 
cada betão, conforme a indicação da análise de conformidade estipulada pela NP EN 206-1 [11], ou 
seja, foi calculada a média das 5 carotes colhidas de cada painel de ensaio subtraída de 20%. O resul-
tado corresponde ao valor mínimo aceitável de fci . Assim, os valores de fci das carotes inferiores aos 
resultados obtidos, não foram considerados. Esta análise dos novos valores de fci apresentam-se no 
Quadro 4.6. De seguida, procedeu-se à verificação dos dois critérios de conformidade para os três 
betões ensaiados. Os resultados destes cálculos apresentam-se no Quadro 4.7.

ram nos ensaios ao betão BP3%, nas séries realizadas às amostras com 3 e 7 dias. Por sua vez, as 
menores dispersões de valores constataram-se nos ensaios ao betão BP5%, nas série de ensaios 
realizada às amostras com 3 dias.

Quadro 4.6 - Análise dos novos valores de fci , 
em MPa.

BP3% BP5% BP7%

f cm 38,36 32,71 35,31
20% da média 7,67 6,54 7,06
Desvio padrão 3,09 5,30 5,51

Valor mínimo aceitável 30,68 26,17 28,25
Novo f ci  mínimo 34,90 32,21 29,49

BP3% 38,36 34,90

BP5% 32,71 32,21

BP7% 35,31 29,49

26,00

1º. Critério
f cm  ≥ f ck + 4

2º. Critério
f ci  ≥ f ck - 4 

34,00

Constata-se que os betões BP3% e BP7% verificam todos os critérios de conformidade e que o betão 
BP5% falha na verificação do primeiro critério, não sendo, portanto, conforme.
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Para o cálculo do coeficiente de carbonatação médio k [mm/dia0,5], determinaram-se as equações de 
regressão linear de cada composição, utilizando o método dos "mínimos quadrados” para calcular a 
equação que descreve a recta que melhor se adapta aos dados. Desta análise resulta também o coefi-
ciente de correlação R2. A equação escolhida para a linha foi do tipo  y=mx+b. Relacionou-se, assim, o 
valor da profundidade de carbonatação (y), com o valor da raiz do tempo (x), sendo devolvido um valor 
de k ajustado aos ensaios de carbonatação acelerada efectuados. Para melhor compreender a evolu-
ção das profundidades de carbonatação, assim como a análise acima descrita, representam-se na 
Figura 4.35 os resultados das medições das profundidades de carbonatação obtidas, em função da raiz 
quadrada do tempo, assim como as rectas de regressão linear para cada um dos betões ensaiados,  
BP3%, BP5% e o BP7%.

Quadro 4.8 - Profundidades de carbonatação após ensaio de carbonatação acelerado.

dk 

[mm]
dk med 

[mm]
dk 

[mm]
dk med 

[mm]
dk 

[mm]
dk med 

[mm]
B3#1 8,67 12,81 18,79
B3#2 10,35 12,22 24,78
B3#3 10,46 13,94 28,15
B3#4 9,38 12,69 19,59
B3#5 7,92 16,97 25,43
B5#1 6,00 7,47 10,05
B5#2 6,12 9,86 12,89
B5#3 6,41 8,13 12,86
B5#4 7,25 7,81 14,22
B5#5 7,22 9,08 13,14
B7#1 7,46 10,33 12,22
B7#2 7,18 8,64 15,34
B7#3 4,79 8,41 17,54
B7#4 6,76 7,91 12,39
B7#5 6,72 10,80 13,01

t0,5=7,5 diast0,5=5,3 dias t0,5=10,6 dias
t=28 dias t=56 dias t=112 dias

BP5% 6,60 8,47 12,63

BP7% 6,58 9,22 14,10

Betão Provete

Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3

BP3% 9,36 13,73 23,35

Figura 4.35 - Representação gráfica das profundidades de carbonatação obtidas em função da raiz 
quadrada do tempo e rectas de regressão linear para cada um dos betões ensaiados
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Quadro 4.10 - Resistências à carbonatação dos betões BP3%, BP5% e BP7%.

Os ensaios de penetração de cloretos por difusão foram executados em carotes de três composições 
de betão, totalmente curado, com 3, 5 e 7% de dosagem de acelerador de presa. À semelhança do 
ensaio de carbonatação acelerada, foram executados 3 provetes de 100 mm de diâmetro e 50 mm de 
espessura para cada composição em estudo. 

        4.4.5. Ensaio de penetração de cloretos por difusão 

Constata-se, no Quadro 4.9, os valores do coeficiente de carbonatação k [mm/dia0,5] (acelerada) e os 
valores do coeficiente de correlação R2, resultantes da análise de regressão linear, para cada um dos 
betões.

Relativamente aos resultados apresentados, tecem-se as seguintes considerações:

Quadro 4.9 - Coeficientes de carbonatação k [mm/dia0,5] (acelerada) e coeficientes de correlação R2, 
resultantes da análise de regressão linear, para cada um dos betões.

O betão que apresentou maiores profundidades de carbonatação foi o BP3%;
O betão que apresentou menores profundidades de carbonatação foi o BP5%;
Os betões BP5% e BP7% apresentaram comportamentos muito similares nas duas primeiras datas 
de leitura (28 e 56 dias), apenas se diferenciando consideravelmente na última leitura, aos 112 dias;
A qualidade da análise de regressão linear revela, através dos valores dos coeficientes de correlação 
R2 muito próximos de 1, que a variação da profundidade média de carbonatação tem um comporta-
mento linear com a raiz quadrada do tempo (como seria de esperar).

 •
 •
 •

 •
 

Considerando os resultados das medições das profundidades de carbonatação, foram calculadas as 
respectivas resistências à carbonatação RC65, com as profundidades X1 em metros, os tempos em anos 
e o Cacel=0,05 Kg/m3. Os resultados encontram-se representados no Quadro 4.10.

Betão
K 

[mm/dia0,5] R 2 

BP3% 2,670 0,9867

BP5% 1,151 0,9861

BP7% 1,429 0,9947

28 56 112 28 56 112

0,077 0,153 0,307 0,077 0,153 0,307

BP3% 9,36 13,73 23,35 87,97 81,21 56,32

BP5% 6,60 8,47 12,63 176,77 213,27 192,40

BP7% 6,58 9,22 14,10 177,74 180,06 154,42

Be
tã

o

X1 [mm] R C65 [kg.ano/m5]
Tempo 
[dias]

Tempo 
[anos]
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Quadro 4.11 - Profundidades de penetração de cloretos (Xd) e média dos coeficientes de difusão de 
cloretos (D) para cada composição de betão.

Betão Provete Tmed 

[ºC]
U 
[V]

L 
[mm]

Xd 

[mm]
D             

[x10-12 m2/s]
Dmed             

[x10-12 m2/s]
Desvio 
padrão

1 51 7,59 3,82
2 52 7,33 3,74
3 51 6,36 3,11
1 50 9,63 6,06
2 52 8,35 5,35
3 51 10,77 7,00
1 52 8,56 4,47
2 52 7,64 3,92
3 52 8,13 4,19

BP7%

BP5%

BP3% 18,9

18,7

18,8

0,39

0,83

0,27

25

20

25

3,56

6,14

4,19

Optou-se por não cortar os provetes que tinham espessuras ligeiramente superiores a 50 mm para não 
se correr o risco de os danificar durante o corte. A duração de cada ensaio foi de 24 horas. Os resulta-
dos obtidos são representados no Quadro 4.11 e na Figura 4.36, sendo que os cálculos auxiliares são 
apresentados no Anexo J.

Figura 4.36 - Médias dos coeficientes de difusão de cloretos de cada composição dos betões ensaia-
dos.
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Relativamente aos resultados apresentados, tecem-se as seguintes considerações:

O betão que apresentou maiores profundidades de penetração de cloretos e maior coeficiente de 
difusão foi o BP5%;
O betão que apresentou menores profundidades de penetração de cloretos e menor coeficiente de 
difusão foi o BP3%;
Comparativamente aos outros betões, o BP7% apresentou valores intermédios, quer para os valores 
de profundidade de penetração de cloretos medida, quer para o coeficiente de penetração de cloretos 
calculado;
Constata-se que os ensaios ao betão BP5% revelaram um valor de desvio padrão bastante elevado 
(0,83), sendo muito contrastante com os valores para o BP3% (0,39) e com o BP7% (0,27), consequ-
ência da grande dispersão de resultados relativamente à media. 

 •

 •

 •
 

 •
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    4.5. Discussão

        4.5.1. Influência do método de picagem do substrato na aderência do betão 
de recobrimento 

Os resultados dos ensaios que permitiram fazer um levantamento da área de interface do substrato, 
assim como os ensaios de pull-off, permitem concluir que:

A picagem do substrato com martelo pneumático gerou áreas de interface superiores à picagem com 
cabeça fresadora. Contudo, a diferença entre as áreas geradas não é significativa (2,6%) . Assim, a 
utilização do método de preparação com cabeça fresadora é justificável na Zona 2 devido à acessibi-
lidade da mini-giratória de rastos até à cota de 5,5 m, evitando a utilização de meios elevatórios, 
permitindo, desta forma, uma rentabilidade superior na picagem, relativamente à utilização do marte-
lo pneumático nesta zona;
O método de picagem com martelo pneumático, que produz áreas de interface superiores e mais 
homogéneas que o método de picagem com cabeça fresadora, está associado a valores de tensão 
de arrancamento superiores, sugerindo que a preparação da superfície através deste método, contri-
bui para uma maior aderência do betão de recobrimento ao substrato;
O parâmetro Ai apenas poderá ser considerado como a área de distribuição da força de arrancamen-
to nos ensaios de pull-off nos casos em que a rotura ocorreu na interface betão-betão (1 ensaio na 
Zona 1 e 2 ensaios na Zona 2).

i)
 

ii)

iii)
 
  

De acordo com vários autores e fabricantes [3, 20], o aumento da dosagem de acelerador de presa nas 
misturas de betão projectado influencia negativamente a resistência à compressão, quer em idades 
jovens, quer em betão curado. Neste sentido, as conclusões da análise dos resultados dos ensaios de 
compressão da campanha experimental realizada levantam algumas questões dissidentes da literatura 
referenciada, uma vez que os betões com menor e maior dosagem de acelerador de presa (BP3% e 
BP7%) apresentaram resistências à compressão superiores à do betão com dosagem intermédia 
(BP5%). Este facto traduziu-se na análise da conformidade, tendo os betões BP3% e BP7% verificado 
ambos os critérios, enquanto que o betão BP5% não cumpriu o primeiro critério. Os resultados pode-
rão, contudo, ter um nexo de causalidade relacionado com o processo de projecção do tabuleiro BP5% 
de onde foram extraídas as carotes ensaiadas à compressão e não estarem directamente associados 
com a dosagem de acelerador de presa. Como referido, existem factores determinantes para o sucesso 
do processo de projecção (neste caso por via húmida), que são falíveis do ponto de vista do controlo 
de qualidade, como o ângulo, a distância e/ou a velocidade de projecção e consequente grau de com-
pactação das camadas projectadas. A presença de vazios (não detectados na extração de carotes e na 
sua rectificação) é uma possível justificação para o baixo desempenho das carotes de BP5%, que apre-
sentam massas inferiores aos outros betões e que, por sua vez, poderá ser explicada pelo “efeito de 
canto” ou irregularidades no abastecimento de ar aquando da projecção. 

        4.5.2. Influência da dosagem de acelerador de presa na resistência à com-
pressão
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À semelhança dos resultados obtidos dos ensaios de compressão, também os resultados dos ensaios 
de carbonatação acelerada revelaram que não parece existir uma proporcionalidade directa entre a 
dosagem de acelerador de presa e a resistência à carbonatação do betão. Relativamente à medição 
das profundidades de carbonatação, os provetes do betão com menor dosagem de adjuvante, o BP3%, 
apresentaram o maior valor médio; os provetes de betão BP5% apresentaram o menor valor e os 
provetes de BP7% apresentaram valores intermédios, ainda que muito próximos dos valores médios 
medidos nos provetes de BP5%. Conclui-se que o betão BP5% é o que oferece maior resistência à 
carbonatação, seguido no BP7% e, por último, do BP3%. Esperava-se que os resultados obtidos 
seguissem a mesma ordem de resistência demonstrada relativamente à resistência mecânica à com-
pressão, sendo, neste caso, o betão BP3% o mais resistente (maior fc), seguido do betão BP7% e, 
finalmente, do betão BP5%. Não é possível apontar uma razão para este resultado.

De acordo com a norma NP EN 1990 [51], a doca seca da Base Naval do Arsenal do Alfeite é uma 
estrutura que se enquadra na categoria 5, que corresponde às estruturas de engenharia civil com uma 
vida útil pretendida de tg=100 anos. Por sua vez, a especificação LNEC E465 [50] estipula o conceito 
de “índice de fiabilidade β”, ou seja, a “probabilidade aceitável de serem atingidos os estados limites 
últimos e de utilização”, sendo que à máxima probabilidade corresponde o mínimo índice de fiabilidade. 
De acordo com este conceito, a doca seca da Base Naval do Arsenal do Alfeite é caracterizada com a 
classe de consequência CC3, isto é, a sua rotura comporta “elevadas consequências económicas, 
sociais e ambientais ou para a vida humana”. A estas consequências, a EN 1990 faz corresponder a 
classe de fiabilidade RC3. Quanto à classe de exposição, ainda de acordo com a LNEC E465 [50], a 
obra acompanhada enquadra-se na classe XC4 (ambiente ciclicamente húmido e seco) e corresponde 
à região seca (sul do Tejo). A especificação define ainda o conceito de período de iniciação de cálculo       
tic como o “tempo necessário para que o dióxido de carbono ou os cloretos penetrem no betão de reco-
brimento através do sistema de poros abertos ao exterior e criem as condições para a despassivação 
do aço” e no seu Quadro 15 determina que, para o caso de tg=100 anos, na classe de fiabilidade RC3 
e classe de exposição XC4 - região seca, o valor para o período de iniciação de cálculo é de                      
tic=224 anos. Deste modo, é estipulada a Equação 4.6 para prever a profundidade de carbonatação real 
(X), baseada nos resultados dos ensaios de carbonatação acelerada:

        4.5.3. Influência da dosagem de acelerador de presa na resistência à carbo-
natação acelerada

catm– Concentração de dióxido de carbono na atmosfera = 0,0007 [Kg/m3];
t – tempo da previsão (=224 anos); 
RC65  – Resistência à carbonatação acelerada [kg.ano/m5];
k0  – Factor de valor 3 quando as condições do ensaio são as da LNEC E391;
k1 – Factor que permite considerar a influência da humidade relativa (=0,41);
k2 – Factor que permite considerar a influência da cura (=1);
t0 – Período de referência (=1 ano);
n – Factor que permite considerar a influência da molhagem/secagem ao longo do tempo (=0,085).

(4.6)

Desta forma, calculou-se a previsão da profundidade de carbonatação X para 224 anos, cujos resulta-
dos para o caso de cada betão ensaiado se encontra representado no Quadro 4.12.

2    catm   t t0
n( t

* * * *RC65 
X = )k0 k1 k2* *

em que:
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Verifica-se, pela análise do Quadro 4.12, que aos 224 anos, a utilização do BP3% resulta na carbonata-
ção de todo o recobrimento das paredes da doca seca e que os BP5% e BP7% oferecem uma resistên-
cia à carbonatação que evita a despassivação das armaduras.  Por sua vez, a análise do Quadro 4.13 
permite concluir que apenas o BP3% não verifica a resistência mínima exigida pela LNEC E365 aos 
224 anos, para um recobrimento de 50 mm. Garante-se, desta forma,  a conformidade com a regula-
mentação para os betões BP5% e BP7%. 

A resistência mínima exigida pela LNEC E465 de forma a que ao fim de 224 anos a profundidade de 
carbonatação seja, no máximo, igual ao recobrimento da doca seca do Arsenal do Alfeite (R=50 mm) é 
calculada através da Equação 4.7 e o resultado encontra-se representado no Quadro 4.13, onde é feita 
uma análise comparativa com os resultados da resistência à carbonatação calculados nos ensaios de 
carbonatação acelerada.

Os resultados dos ensaios de penetração de cloretos por difusão revelam que também não existe uma 
proporcionalidade directa entre as dosagens de acelerador de presa e a resistência à penetração de 
cloretos. O betão que apresentou maiores profundidades de penetração de cloretos e menor coeficien-
te de difusão de cloretos foi o betão BP5%, que tem uma dosagem de adjuvante intermédia relativa-
mente aos outros betões. O betão que apresentou menores profundidades de penetração de cloretos 
e o maior coeficiente de difusão de cloretos foi o betão BP3%, que contém a menor dosagem de adju-
vante dos três betões ensaiados. Por sua vez, o betão BP7%, com a dosagem mais alta de acelerador 
de presa, apresentou valores intermédios para a profundidade de penetração de cloretos e para o coefi-
ciente de penetração de cloretos calculado. Ao contrário dos resultados dos ensaios de resistência à 
carbonatação acelerada e à semelhança dos resultados dos ensaios de resistência à compressão, os 
resultados obtidos dos ensaios de penetração de cloretos por difusão seguem a ordem de resistência 
(do mais resistente ao menos resistente): betão BP3% - betão BP7% - betão BP5%. Os resultados são 
consistentes com os valores fc: melhor desempenho do betão BP3% (maior fc ) e o pior desempenho do 
BP5% (menor fc ).

        4.5.4. Influência da dosagem de acelerador de presa na resistência à pene-
tração de cloretos

(4.7)

Quadro 4.12 - Previsão da profundidade de 
carbonatação X para 224 anos de acordo com a 

LNEC E365.

Quadro 4.13 - Comparação das resistências 
calculadas nos ensaios de carbonatação acelera-

do e a resistência mínima exigida pela LNEC E365 
aos  224 anos, para um recobrimento de 50 mm. 

Betão X
[mm]

BP3% 52,25

BP5% 28,27

BP7% 31,55

Betão X1, acel 

[mm]
R C65, acel

[kg.ano/m5]
R C65, R=50 mm 

[kg.ano/m5]

BP3% 23,35 56,32

BP5% 12,63 192,40

BP7% 14,10 154,42

61,49

1,4  10-3   t t0
2n( t

* * * *R2 RC65 = )k0 k1 k2* *
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De forma a entender estes resultados quanto ao seu significado na durabilidade da estrutura da doca 
seca da Base Naval do Alfeite, foi feita uma comparação com os valores apresentados no Quadro A.7 
da especificação LNEC E465 [49], referentes à classe de exposição XS3 (zona de marés e de rebenta-
ção). O período de vida útil tg considerado foi de 100 anos, a classe de fiabilidade RC3 e o período de 
iniciação tic foi de 280 anos. O ligante utilizado nos betões em estudo é o CEM IV e a razão a/c é    
0,375. Apresenta-se no Quadro 4.14 a correspondência entre os valores resultantes da campanha 
experimental com os valores referenciados pela LNEC E465, de acordo com os parâmetros descritos.

Tendo o recobrimento das paredes da doca seca uma espessura de 5 cm, garante-se a conformidade 
dos três betões com a LNEC E465, relativamente à penetração de cloretos.

Neste capítulo foi apresentado todos os apectos referentes ao estudo experimental efectuado. Come-
çou-se por expor os objectivos da campanha e o plano de ensaios. Dedicou-se um sub-capítulo à temá-
tica da colheita de amostras: as relativas ao estudo da qualidade da preparação do substrato e as relati-
vas ao estudo do desempenho do betão projectado por via húmida. Em seguida, foram especificados 
os materiais e métodos de ensaio realizados, apresentaram-se os resultados obtidos de cada ensaio e, 
finalmente, discutiram-se as implicações que os mesmos revelaram, através do cruzamento dos dados 
e o seu enquadramento no contexto da obra acompanhada. 

No Quadro  4.15 apresenta-se, sumarizada, uma avaliação do desempenho dos métodos de prepara-
ção do substrato e dos betões ensaiados no presente capítulo.

Quadro 4.14 - Recobrimentos mínimos que se exigem aos betões armados para estruturas com as 
características da doca seca da Base Naval do Alfeite, relativamente aos coeficientes de difusão de 

cloretos calculados [49].

Quadro 4.15 - Sumário do desempenho dos métodos de preparação do substrato e dos betões 
avaliados no estudo experimental.

    4.6. Considerações finais

Maior área de 
interface Aderência Resistência à 

compressão

Resistência à 
carbonatação 

acelerada

Resistência à 
penetração de 

cloretos

Melhor Martelo 
pneumático

Martelo 
pneumático BP3% BP5% BP3%

Intermédio ---- ---- BP7% BP7% BP7%

Pior Cabeça 
fresadora

Cabeça 
fresadora BP5% BP3% BP5%

Ensaios aos betões com dosagens de 3%, 
5% e 7% de acelerador de presa

Ensaios à qualidade de 
preparação do substrato

Desempenho

Betão
Dmed             

[x10-12 m2/s]
Recobrimento 

[cm]
BP3% 3,56 3,5
BP5% 6,14 4,5
BP7% 4,19 4,0
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5. Conclusão e desenvolvimentos futuros

    5.1. Conclusões gerais

Considerando os objectivos propostos, nomeadamente a determinação do tipo de picagem do substra-
to a adoptar por forma a garantir a melhor aderência do betão novo e da optimização da dosagem de 
acelerador de presa a utilizar em obras futuras em ambiente marítimo, apresentam-se, seguidamente, 
as respectivas conclusões.

Dado que a análise da aderência do betão de recobrimento ao substrato consistiu em ensaios de arran-
camento pull-off sobre amostras com a mesma composição, o parâmetro variável de avaliação da 
aderência foi o método de picagem. Através do estudo experimental, que envolveu a execução de 
moldes positivos e sua digitalização e modelação 3D, conseguiu-se estabelecer uma relação entre o 
parâmetro área de interface e a força de arrancamento. Provou-se, quantitativamente, que as maiores 
tensões de arrancamento estavam associadas ao método de picagem com martelo pneumático ao 
invés do método de picagem com cabeça fresadora.

Os resultados da campanha experimental não permitiram verificar a existência de uma correlação entre 
a dosagem de acelerador de presa e as resistências à compressão, carbonatação e penetração de 
cloretos. Da análise dos resultados da campanha experimental, conclui-se que o betão com a menor 
dosagem de acelerador de presa, de 3% da massa de ligante, é mais resistente à compressão e à 
penetração de cloretos, sendo, contudo, o menos resistente à carbonatação. Este resultado não foi o 
esperado, uma vez que se previa que os resultados obtidos seguissem a mesma ordem de resistência 
demonstrada relativamente à resistência mecânica à compressão. Sendo o betão BP3% o mais resis-
tente e mais compactado, seria espectável que fosse também o mais resistente à carbonatação. O 
betão com a dosagem de 5% de acelerador de presa é o mais resistente à carbonatação, mas o menos 
resistente à compressão e à penetração de cloretos. O betão que apresentou resultados intermédios 
em todos os ensaios foi o betão com a dosagem de 7% de acelerador de presa. Perante estes resulta-
dos, considerando o ambiente de exposição extremamente agressivo e admitindo como igualmente 
importantes os critérios de resistência à compressão e os de durabilidade, poder-se-á concluir que, das 
três dosagens ensaiadas, a dosagem de 7% de acelerador de presa, que foi precisamente a utilizada 
no recobrimento das paredes da doca seca da Base Naval do Alfeite, está conforme as normas e espe-
cificações em vigor.

Estas conclusões diferem dos resultados expectáveis de acordo com a bibliografia referenciada. A 
explicação poderá estar relacionada com processo de projecção dos tabuleiros e/ou com o processo de 
caroteamento (nomeadamente a localização de onde foram extraídas as carotes ensaiadas) e não 
estarem directamente associados com a dosagem de acelerador de presa. Como referido, são vários 

        a) Influência do método de picagem na aderência do betão projectado por 
via húmida em ambiente marítimo

        b) Influência da dosagem de acelerador de presa na resistência mecânica e 
durabilidade do betão projectado por via húmida em ambiente marítimo
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A utilização de betão projectado por via húmida na reparação do recobrimento de paredes de betão 
armado, em ambiente marítimo, é um método que oferece grandes vantagens ao nível da poupança de 
tempo e de recursos, que se traduz num rácio custo/benefício bastante competitivo. 

O facto da projecção ter ocorrido por via húmida, e, consequentemente, a relação a/l não ter constituído 
uma variável, permitiu centrar o estudo na análise da influência da preparação do substrato na aderên-
cia e na influência do adjuvante acelerador de presa no desempenho do betão depois de aplicado. 

A proximidade entre o meio académico e a indústria cria oportunidades para estudar e documentar o 
comportamento dos materiais e processos em situações reais, cujos resultados conferem um cariz de 
pragmatismo e aplicabilidade real, contribuindo para a evolução da qualidade da construção em Portu-
gal.

os parâmetros falíveis do ponto de vista do controlo de qualidade na projecção de betão por via húmida, 
como o ângulo, a distância e/ou a velocidade de projecção e consequente grau de compactação das 
camadas projectadas. Apesar de terem sido cumpridas todas as normas em vigor na projecção dos 
tabuleiros de ensaio, a reprodução exacta destes parâmetros na projecção dos tabuleiros de ensaio, 
face às paredes betonadas, não é inteiramente fiável. A presença de vazios é uma possível justificação 
para a eventual heterogeneidade na compactação das amostras, assim como para a variação nas 
massas dos provetes ensaiados à compressão - para os ensaios de carbonatação acelerada e de 
penetração de cloretos por difusão, as carotes não foram pesadas, uma vez que as normas de ensaio 
não indicam a execução deste procedimento. Por sua vez, esta hipótese poderá ser explicada pelo 
“efeito de canto” (provocado pelas faces dos tabuleiros) ou irregularidades no abastecimento de ar 
aquando da projecção. 

Relativamente ao estudo da influência da preparação do substrato na aderência do betão de recobri-
mento projectado por via húmida, seria de grande interesse o aprofundamento do tema, nomeadamen-
te o estudo da rugosidade gerada por outros métodos de demolição, além do método de picagem com 
martelo pneumático e da fresagem. A compilação dos resultados destes trabalhos contribuiria, certa-
mente, para a normalização de um método de ensaio expedito, de prática e logística viável de utilização 
em obra, para a caracterização da rugosidade do substrato.

No seguimento do estudo da influência da dosagem de acelerador de presa nas características mecâni-
cas e de durabilidade do betão projectado, a análise de dosagens no intervalo 7% - 10% da massa de 
ligante (correspondente ao intervalo entre dosagem máxima estudada neste trabalho e a dosagem 
máxima recomendada pelo fabricante), traria, certamente, mais informação quanto à dosagem óptima 
a utilizar. Por analisar, fica a influência da dosagem do acelerador de presa em outros aspectos do com-
portamento, como por exemplo, na resistência ao fogo e a ciclos gelo/degelo.

Finalmente, quanto à influência de outro tipo de componentes da mistura no desempenho do betão 
projectado, o estudo de misturas com a adição de fibras provenientes de materiais recicláveis seria um 
passo importante no sentido de tornar a projecção de betão mais sustentável ao nível ambiental.

        c) Considerações gerais

    5.2. Desenvolvimentos futuros 
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Anexo A - Vistas gerais da Doca Seca do Arsenal do Alfeite
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Entradas pontuais de água
Entradas verticais de água
Juntas de dilatação

Anexo B - Mapeamento dos pontos de entrada de água
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Anexo C - Estudo da composição de betão
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Anexo D - Ficha técnica do cimento Portland CEM II/A-L 42,5R 

Cimento certificado segundo a NP EN 197-1.

Certificados de Conformidade 0856-CPD-0115 e 0856-
CPD-0121.

Fábrica Secil-Outão

Fábrica Maceira-Liz

80% a 94% Clínquer Portland

6% a 20% Calcário

0% a 5% Outros Constituintes

Granel

Sacos de 40kg

O Cimento Portland de Calcário CEM II/A-L 42,5R é um produto de grande
versatilidade, conjugando uma boa trabalhabilidade e elevadas resistências,
características que permitem o seu uso em betões de várias classes de resistência e
na prefabricação ligeira ou pesada.
O cimento CEM II/A-L 42,5R é um produto especialmente formulado e adaptado para:
- betão pronto ou fabricado em obra de média a elevada resistência;
- betão pré-esforçado a idades correntes;
- betões projectados, betões leves e betões de regularização;
- prefabricação pesada com rotatividade normal ou prefabricação ligeira de grande
rotatividade;
- reforço e reparação de betão estrutural.

Cimento de cor cinzenta, com menor calor de hidratação e melhor trabalhabilidade
que um cimento CEM I da mesma classe de resistência.
Desenvolvimento rápido de resistências (resistência inicial elevada).
Resistências finais dentro dos valores da classe indicada (resistências aos 28 dias).

O correcto desenvolvimento de resistências é sensível ao processo de cura.
- devem tomar-se cuidados para evitar a dissecação de todas as peças betonadas.
- devem evitar-se betonagens em tempo muito quente ou muito frio.
Para obter a melhor performance em betões e argamassas:
- recomenda-se o estudo de composição;
- a melhor trabalhabilidade possibilita a redução da dosagem de água de
amassadura, garantindo uma relação água/cimento compatível com as condições de
aplicação.
É possível a adição de cinzas volantes, em condições específicas e desde que sejam
cumpridas exigências de controlo de qualidade e de estudos prévios de composição.

O manuseamento do cimento em pó pode causar irritação dos olhos e vias
respiratórias. Quando misturado com água pode ainda causar sensibilização da pele.
Aconselha-se o uso de máscara anti-poeiras para protecção respiratória, luvas de
protecção das mãos, óculos de protecção dos olhos e fato de trabalho para protecção
da pele.
Para informação detalhada consulte a Ficha de Dados de Segurança deste produto.

CEM II/A-L 42,5R
Cimento Portland de Calcário

Locais de Produção Composição do Produto (Núcleo Cimento)Embalagem

Principais Aplicações

Principais Características

Informação de Segurança

Advertências Específicas

Certificação

pag. 1 | 2Última actualização Setembro 2004 - Versão 3
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Valores médios indicativos da resistência à compressão de betão
fabricado com 350 Kg/m3 de cimento CEM II/A-L 42,5R

A/C=0,6

A/C=0,5

Cisterna de transporte
cimento a granel.
Fábrica Secil-Outão.

Características Mecânicas

Características Físicas

Características Químicas

4,0%

0,10%

(1) As percentagens são referidas à massa de cimento.

Propriedades Método de Ensaio Valor Especificado (1)

Teor de Cloretos

Teor de Sulfatos (em SO3) NP EN 196-2

NP EN 196-21

42,5 e 62,5-20

Resistência à Compressão (MPa)

2 dias 28 dias

Resistência de referência

NP EN 196-1
7 dias

Resistência aos primeiros
dias

60 min

10 mm

Propriedades Método de Ensaio Valor Especificado

Princípio de Presa

Expansibilidade

NP EN 196-3

NP EN 196-3

pag. 2 | 2

Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

Direcção Comercial

.

Av. das Forças Armadas, 125 6º
1600-079 LISBOA
Tel. 217 927 100 Fax. 217 936 200

Vendas Norte
Tel. 226 078 410 . Fax. 226 078 411

Vendas Centro
Tel. 244 779 500 . Fax. 244 777 455

Vendas Sul
Tel. 212 198 280 . Fax. 212 198 229

Departamento Técnico-Comercial
Tel. 212 198 280 . Fax. 212 198 229

Cimento Branco
Tel. 244 587 700 . Fax. 244 589 652

E-mail - comercial@secil.pt
Site - www.secil.pt
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Anexo E - Granulometrias e massas volúmica dos agregados 
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Anexo F - Fichas técnicas dos adjuvantes 
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Av. D. Manuel 3200 - 901       LOUSÃ   -  PORTUGAL 
 Contribuinte Nº. 501628851      Telefone/Fax  239 992 231 

     Inscrita na C.R.C. da LOUSÃ com o Nº 396  –   Capital Social  500 000    Euros 

      
 é a marca registada de fibras de polipropileno criadas com o intuito de realizar o reforço 

secundário dos betões e argamassas de modo a controlar e reduzir a deformação plástica no 
encolhimento e no estabelecimento dos betões conferindo-lhes maiores resistências mecânicas e  
quimicas, elevando assim a sua durabilidade e a sua qualidade. 
As fibras são introduzidas do betão no processo da mistura e espalham-se homogéneamente por todo o 
volume criando um reforço efectivo em todos os sentidos e  direcções. 

CARACTERÍSTICAS

 Fibras Polipropileno (Homopolimero) – Multifilamento 
 Aumentam a capacidade dos betões absorverem energia por deformação. 
 Fibras hidrofóbicas- não absorvem humidade e reduzem a permeabilidade do betão. 
 Têm grande resistência a danos provocados por variações de temperatura rápidas e elevadas. 

São fibras quimicamente inertes o que lhes confere grande resistência aos agentes quimicos. 
 Fácil manuseamento e de aplicação directa na mistura de betões e argamassas. 
 Fibras não sujeitas a fenómenos de corrosão, conferindo maior resistência em ambientes húmidos e 

corrosivos. 
 Fibras com baixa combustibilidade, por isso um fogo deixará o betão com uma porosidade extra 

igual à percentagem do volume de fibras , que lhe confere maiores dilatações antes de fissurar. 

DADOS TÉCNICOS DA FIBRA

Material – Polipropileno:                        C3H6              Densidade (kg/m3):                                 910 
Tenacidade na ruptura média (cN/tex):   35                   Alongamento de ruptura médio(%):        80 
Diametro da fibra (µm) :      ( 6 DEN )    31                  Superfície intrinseca (m2/kg) :                130 
Temperatura de utilização máxima(oC): 145                 Absorção de humidade (%) :                    0 
Denier :                                                    3 até 60 D      Cor :                                           Transparente     

DOSAGEM

 pode ser adicionada antes ou depois da adição de água no processo de mistura. 
Aconselha-se que a mistura se desenvolva no mínimo durante um intervalo de tempo entre 5 e 10 
minutos.A quantidade de fibras para aplicações em que se pertendem reforços moderados, deve variar 
entre 0,6 kg e 2 kg por m3.Quando se pretendem reforços especialmente fortes para aplicação em 
estruturas de risco ou sujeitas a esforços mais elevados, devem utilizar-se dosagens desde 2 kg até 5 kg 
por m3 . 

As informações disponibilizadas têm como base ensaios de laboratório bem como o melhor conhecimento e experiência da SOTEXFIL e são propostos de boa fé. Cabe salientar que vários factores podem afectar as propriedades do 
produto acabado, tais como as condições de processamento e uso do produto final, nomeadamente , na transformação e na aplicação final. A SOTEXFIL não assume qualquer responsabilidade sobre aplicações , processos e uso da 
informação acima disponibilizada. 

SOTEXFIL, Sociedade Textil de Fibras e Filamentos Lda.    www.sotexfil.com                         Ficha Técnica        1 / 2006              1/2 

94



TIPOS DE FIBRAS

TIPO - Referência DENIER COMPRIMENTO 
   

  6 D - 6 6 6,4 mm 
  6 D - 12 6 12,9 mm 
  6 D – 24 6 24,81 mm 

* Outros Deniers e comprimentos executáveis sob pedido. 

APLICAÇÕES

Edifícios                         
Paredes 
Rebocos 
Pavimentos 
Elementos pré-fabricados 
Contrução civíl em geral 

Betão arquitectónico polido 
Estradas 
Túneis 
Pontes 
Paredes anti-fogo 

SEGURANÇA

 não apresenta nenhum risco de segurança, ecológico ou toxico. Folheto informativo de 
segurança 91/155/EG. 

EMBALAGEM

- 60 embalagens plásticas com 600  gramas em sacos com 36 kg. 
- 10 embalagens plásticas com 3600 gramas em sacos com 36 kg. 

- BIG BAG pequeno com 600 sacos de  600 gr = 360 kg
- BIG BAG pequeno com 100 sacos de 3600 gr = 360 kg

- BIG BAG grande com1200 sacos de 600 gr = 720 kg 
- BIG BAG grande com 200 sacos de 3600 gr = 720 kg 

- BIG BAG pequeno com fibra a granel com 400 kg 
- BIG BAG grande com fibra a granel com 750 kg 

OUTROS

Outros tipos de fibras (Denier, comprimento,  cor, … ) com ou sem aditivos especiais ( anti UV, 
retardante de chama, …), bem como outros tipos de embalagem podem ser fornecidos.

As informações disponibilizadas têm como base ensaios de laboratório bem como o melhor conhecimento e experiência da SOTEXFIL e são propostos de boa fé. Cabe salientar que vários factores podem afectar as propriedades do 
produto acabado, tais como as condições de processamento e uso do produto final, nomeadamente , na transformação e na aplicação final. A SOTEXFIL não assume qualquer responsabilidade sobre aplicações , processos e uso da 
informação acima disponibilizada. 

SOTEXFIL, Sociedade Textil de Fibras e Filamentos Lda.      www.sotexfil.com                  Ficha Técnica        1 / 2006                2/2 
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MEYCO® SA172 

Adding Value to Concrete

Acelerador de presa isento de álcalis (ALKALI FREE), de elevadas prestações para betão pro-
jectado

Descrição
MEYCO SA172 é um adjuvante líquido para betão 
projectado via húmida / via seca, isento de álcalis ou 
cloretos e não alcalino.

Campos de aplicação 
MEYCO SA172 é adequado para aplicações onde se 
requeira uma presa rápida e altas resistências tanto 
iniciais como finais. 

Suporte temporário ou definitivo. 
Projecção em presença de humidade. 
Suporte de rocha em minas. 
Elevadas exigências de resistências iniciais. 

Vantagens
Projecção até 15-30 cm de espessura de uma só 
passagem.
Excepcional desenvolvimento das resistências 
iniciais com uma perda de resistências finais mui-
to inferior à dos aceleradores tradicionais. 
Grande rendimento com valores elevados de 
abaixamento (>20 cm). 
Agiliza o processo de trabalho devido às suas 
altas prestações sobre o tempo de presa e espes-
suras aplicáveis. 
Produto isento de álcalis: diminui o risco de reac-
ção agregados-álcalis, aumentando a durabilidade 
do betão e reduz o impacto ambiental. 
Melhora as condições de trabalho. 

Rendimento / Dosagem 
A dosagem de MEYCO SA172 deverá ser de 5 a 9 
Kg por 100 Kg de cimento e depende do efeito dese-
jado e do tipo de cimento. Recomenda-se a realiza-
ção de ensaios prévios em cada caso para determi-
nar a dosagem óptima. 

Modo de aplicação 
Preparação da base
A base deverá estar limpa e isenta de partículas sol-
tas e somente húmida ou ligeiramente molhada. 

Sensibilidade ao cimento
Idade: recomenda-se utilizar somente cimento recen-
te uma vez que a idade do cimento pode originar 
influências negativas nas características de presa da 
mistura.
Tipo: MEYCO SA 172 pode ser sensível ao tipo de 
cimento. Em alguns cimentos as características de 
presa podem ser demasiado lentas com alguns 
cimentos tipo II - III. Recomenda-se trabalhar com 
cimento tipo I. MEYCO SA 172 funciona bem com 
adição de cinzas, sílica, escórias, etc. Ainda que 
possa reduzir o seu rendimento, MEYCO SA 172 é 
totalmente compatível com cimentos sulforesistentes. 
Recomenda-se sempre a realização de ensaios para 
determinar o comportamento do adjuvante de acordo 
com as condições particulares da obra. 

Composição da mistura
Quando MEYCO SA 172 é utilizado para projecção 
via húmida, a relação A/C efectiva deverá ser inferior 
a 0,45 pelo que se recomenda considerar a humida-
de dos agregados. A diminuição da relação A/C 
implicará uma presa mais rápida, com maiores resis-
tências iniciais, menos dosagem de acelerador e 
permitirá a aplicação de camadas de maior espessu-
ra. MEYCO SA 172 não é sensível à classe de traba-
lhabilidade do betão (abaixamento) e funciona muito 
bem com valores elevados de abaixamento (>20 cm). 

Aplicação
MEYCO SA 172 adiciona-se no bico de projecção. O 
produto é uma suspensão e como tal nem todas as 
bombas doseadoras são adequadas. Assegurar uma 
dosagem constante e adequada é muito importante 
para obter um bom resultado. Recomendam-se bom-
bas peristálticas ou monobombas. Não utilizar bom-
bas de pistón, bombas com válvulas de retenção ou 
tanques de pressão. 
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MEYCO® SA172 

BASF Construction Chemicals Portugal, S.A. 
Sede e Fábrica: R. de S. Sebastião, 57 - Cabra Figa - 2635-047 RIO DE MOURO - T. 21 915 85 50 - F. 21 915 85 52 
D. Norte: R. Manuel Pinto de Azevedo, 626 – 4100-320 PORTO - T. 22 616 60 01 - F. 22 610 67 02

www.basf-cc.pt  

Características técnicas  
Função principal: Acelerador de presa para betão projectado 
Função secundária: Acelerador de endurecimento 
Efeito secundário: Perda de resistências mecânicas com dosa-

gens elevadas 
Aspecto: Líquido incolor translúcido 
Densidade (20 C): Aprox. 1,371 g/ml 
pH (solução 1:1): Aprox. 3 
Teor em iões cloreto: < 0,1% 

Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, podem 
ser solicitados ao nosso Departamento Técnico. 

Não utilizar filtro na mangueira de sucção uma vez 
que poderá provocar obstruções. Evitar a sucção 
directa do fundo do bidón / contentor. 

Limpeza de ferramentas
A limpeza de equipamentos e ferramentas sujos com 
MEYCO SA 172 pode realizar-se com água de prefe-
rências quente. 
Antes da utilização de MEYCO SA 172, a bomba 
doseadora incluindo a mangueira de sucção e a 
mangueira do acelerador, deverão limpar-se cuida-
dosamente com água abundante.
Durante a aplicação, todo o sistema de bombagem 
deve lavar-se com água diariamente. Caso contrário 
podem ocorrer obturações no sistema de dosagem. 
Devem informar-se todos os operários da necessida-
de de realizar esta operação diariamente. 

Embalagem e armazenamento 
MEYCO SA172 é fornecido a granel, em bidons de 
275 Kg e em depósitos de 1200 Kg. 
Deve armazenar-se a temperaturas entre 5 e 40 C,
em tanques de plástico ou fibra de vidro hermetica-
mente fechados. MEYCO SA 72 não deve ser arma-
zenado em contentores metálicos uma vez que o pH 
pode provocar corrosão que por sua vez pode afectar 
o rendimento do produto. As embalagens devem 
fechar-se hermeticamente todos os dias para evitar o 
contacto directo com o ar que pode originar uma 
reacção química (aparecimento de película superfi-
cial e grumos que podem provocar problemas na 
bomba doseadora). No caso de armazenamentos 
prolongados recomenda-se a agitação do produto 

antes da sua utilização, uma vez que podem ter ocor-
rido assentamentos não detectáveis visualmente. O 
tempo de utilização do produto é de 3 meses desde a 
sua data de fabrico, conservado adequadamente nas 
embalagens originais fechadas. 

Precauções de segurança 
Recomenda-se observar as precauções habituais 
quando se trabalha com produtos químicos, utilizan-
do luvas e óculos de protecção. Lavar as mãos entre 
pausas e no final do trabalho. Não comer, beber ou 
fumar durante a aplicação. 
A eliminação do produto e da sua embalagem deve 
realizar-se de acordo com a legislação e é da res-
ponsabilidade do aplicador final. 
Para informações adicionais consultar a ficha de 
segurança do produto. 

Deve ter-se em conta 
Recomenda-se sempre a realização de ensaios 
prévios à utilização do produto. 
Não utilizar dosagens superiores ou inferiores às 
recomendadas sem a prévia consulta à BASF 
C.C. Portugal. 
Não misturar com outros adjuvantes sem prévia 
consulta à BASF C.C.Portugal. 
Não armazenar em embalagens metálicas. 

O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, 
verbal ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores 
conhecimentos científicos e práticos. Não são assumidas quais-
quer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados 
finais dos trabalhos executados. O dono de obra, o seu represen-
tante ou o empreiteiro, devem verificar a adequabilidade dos nos-
sos produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como as 
dosagens e consumos. 
Revisão 3 em Julho 2006

Adding Value to Concrete 
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Anexo G - Mapeamento dos moldes positivos do substratoAnexo L - Mapeamento dos moldes positivos do substrato

M12/P12 M22/P22

M21/P21 M31/P31 M41/P41 M51/P51 M61/P61 M71/P71M11/P11

M32/P32 M42/P42 M52/P52 M62/P62 M72/P72

Alçado Norte

Legenda

Centro do molde / provete de pull-offX

Zona de picagem 1 (martelo pneumático)

Zona de picagem 2 (cabeça fresadora)

M11/P11 M21/P21 M31/P31 M41/P41 M51/P51 M61/P61 M71/P71

M12/P12 M22/P22 M32/P32 M42/P42 M52/P52 M62/P62 M72/P72

30 cm

30 cm 20 cm 25 cm

30 cm 20 cm

20 cm

30 cm30 cm

30 cm 30 cm 30 cm

30 cm 30 cm

 Localização dos moldes positivos do substrato / posicionamento do centro da caroteadora de pull-off

X

X X X

X X

X

XX

X X X

X X
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Anexo H - Ficha técnica do scanner 3D

Artec™ MH and MHT
3D Scanners

Easy. Quick. Accurate.

Entire shape acquisition
The Artec™ MH/MHT 3D Scanner is a 3D video camera 
that captures video, each single frame of which is a 
three-dimensional image. The scanning process becomes 
extremely straightforward; simply walk around the 
object continuously capturing it with the camera from 
various angles, while the accompanying software auto-
matically combines all the scanned frames into a single 
mesh.

No markers required
There is no need to place countless markers all over the 
object to scan it. The software uses unique geometry of 
the object itself to properly align the captured 3D frames 
and to fuse them together.

High speed and accuracy
Thanks to an outstanding measuring speed of up to 
500,000 points per second, the Artec™ MH/MHT 3D Scan-
ner performs measurement acquisition a dozen times 
faster than laser scanners, while providing high resolution 
(up to 0.5 mm) and high accuracy (up to 0.1 mm).

Scanning of moving objects
Since the Artec™ MH/MHT 3D Scanner is in fact a 3D 
camera, it can be used to scan dynamic object as well as 
stationary ones. This can be especially useful in medical 
applications and movie production where it is vital to 
capture a human body shape live.

Portability
The Artec™ MH/MHT 3D Scanner can be used as a hand 
held device, allowing the user to scan outside or those 
items that should not be transported.

Luminous Color
The Artec™ MHT camera also captures a brilliant 
spectrum of colors (up to 24bpp). Capturing both color 
information of the object's shape and its geometry 
results in fine textured models. The models can then be 
opened and post-processed by a number of 3D software 
packages. 

New Opportunities
The number of uses for the Artec™ MH/MHT 3D Scanner 
is only limited by your imagination: architecture, medi-
cine, prototyping, sport, education, manufacturing, 
movie-making, animation and computer graphics, 
fashion – is just a short list of applications in which our 
scanner will become your indispensable business 
partner! 

www.artec-group.com | ARTECGROUP
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www.artec-group.com | ARTECGROUP

The Artec™ MH and MHT 3D Scanners come with: 
• Artec Scanning Software
• Power supply
• Carrying bag

Specifications MH MHT

Ability to capture texture No Yes
3D resolution, up to 0.5 mm
3D point accuracy, up to  0.1 mm
3D accuracy over distance, up to 0.15% over 100 cm
Texture resolution  n/a 1.3 mp
Colors n/a 24 bpp
Light source flash bulb (no laser)
Linear field of view, HxW @ closest range 214 mm x 148 mm
Linear field of view, HxW @ furthest range 536 mm x 371 mm
Angular field of view, HхW 30x21°
Working distance 0.4 – 1 m
Video frame rate, up to 15 fps
Exposure time 0.0001 s
Data acquisition speed, up to 500,000 points/s
Calibration < 1 min
 no special equipment required
Output formats OBJ, STL, PLY, WRML, ASCII
Processing capacity 40'000'000 triangles/1GB RAM
Multi core processing Yes
Dimensions, HxDxW 180x187x260 mm
Weight 1.4 kg 1.6 kg
Power consumption 12V, 36W
Interface 1х USB2.0 2х USB2.0
Compatibility Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - 32 bit, 64 bit
Minimum computer requirements Intel® Core™ 2 duo, 2Gb RAM, 
 NVIDIA GeForce 9000

Artec™ MH and MHT
3D Scanners

Scanning to new dimensions! 
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Anexo I - Resultados dos ensaios de compressão

[KN] [MPa] [KN] [MPa] [KN] [MPa] h Ø
#1 118,90 26,91 - - - - 76,00 75,00 768,20
#3 105,30 23,84 - - - - 75,00 75,00 753,00
#5 52,90 11,97 - - - - 75,00 75,00 731,50
#6 62,70 14,19 - - - - 75,00 75,00 752,10
#8 - - 60,40 13,67 - - 75,00 75,00 756,30
#9 - - 107,10 24,24 - - 75,00 75,00 740,20

#11 - - 137,30 31,08 - - 75,00 75,00 732,30
#12 - - 119,80 27,12 - - 76,00 75,00 758,50
#14 - - - - 183,30 41,49 75,00 75,00 752,50
#15 - - - - 154,20 34,90 76,00 75,00 748,60
#16 - - - - 178,30 40,36 75,00 75,00 721,90
#17 - - - - 162,00 36,67 75,00 75,00 738,10

Média 84,95 19,23 106,15 24,03 169,45 38,36 75,25 75,00 746,10
Desvio padrão 32,09 7,26 32,92 7,45 13,64 3,09 0,45 0,00 13,37

Provetes cilíndricos de betão projectado por via húmida com 3% de acelerador de presa

3 dias 7 dias 28 dias
Provete

Dimensões 
[mm] Peso 

[g]

[KN] [MPa] [KN] [MPa] [KN] [MPa] h Ø
#3 49,10 11,11 - - - - 75,00 75,00 720,83
#4 34,10 7,72 - - - - 76,00 75,00 702,30
#5 51,20 11,59 - - - - 76,00 75,00 733,05
#6 53,70 12,16 - - - - 75,00 75,00 720,00
#7 - - 59,90 13,56 - - 76,00 75,00 715,65
#8 - - 96,50 21,84 - - 75,00 75,00 720,45

#10 - - 43,20 9,78 - - 75,00 75,00 751,50
#11 - - 111,40 25,22 - - 75,00 75,00 714,08
#12 - - - - 114,10 25,83 75,00 75,00 748,88
#13 - - - - 151,20 34,22 75,00 75,00 749,48
#14 - - - - 142,30 32,21 75,00 75,00 745,50
#16 - - - - 170,40 38,57 76,00 75,00 753,08

Média 47,03 10,64 77,75 17,60 144,50 32,71 75,33 75,00 731,23
Desvio padrão 8,82 2,00 31,60 7,15 23,41 5,30 0,49 0,00 17,75

3 dias 7 dias 28 dias Dimensões 
[mm] Peso 

[g]

Provetes cilíndricos de betão projectado por via húmida com 5% de acelerador de presa

Provete
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[KN] [MPa] [KN] [MPa] [KN] [MPa] h Ø
#2 66,90 15,14 - - - - 75,00 75,00 700,28
#3 63,10 14,28 - - - - 75,00 75,00 717,75
#5 31,50 7,13 - - - - 76,00 75,00 716,03
#7 41,80 9,46 - - - - 75,00 75,00 714,08
#8 - - 87,40 19,78 - - 76,00 75,00 719,63
#9 - - 99,60 22,54 - - 75,00 75,00 740,18

#10 - - 108,50 24,56 - - 75,00 75,00 738,83
XXXa) - - XXX XXX - - 75,00 75,00 XXX

#1 - - - - 184,80 41,83 76,00 75,00 740,18
#13 - - - - 130,30 29,49 75,00 75,00 719,85
#14 - - - - 142,60 32,28 76,00 75,00 751,73
#15 - - - - 166,30 37,64 75,00 75,00 728,55

Média 50,83 11,50 98,50 22,30 156,00 35,31 75,33 75,00 726,10
Desvio padrão 16,97 3,84 10,59 2,40 24,33 5,51 0,49 0,00 15,11

a) Ensaio não validado

3 dias 7 dias 28 dias Dimensões 
[mm] Peso 

[g]

Provetes cilíndricos de betão projectado por via húmida com 7% de acelerador de presa

Provete
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Anexo J - Cálculos auxiliares para a determinação do coeficiente de 
difusão de cloretos

Betão Provete L            
[mm]

I30v 

[mA]
U 
[V]

Iajustado 

[mA]
Ti  

[oC]
Tf  

[oC]
Tmed 

[oC]
Duração 
[horas]

If 
[mA]

1 51
2 52
3 51
1 50
2 52
3 51
1 52
2 52
3 52

18,9 18,7 18,8

19,1 18,3 24 70

24 60

18,7

80 8018,6 19,2 18,9 24BP3%

BP5%

BP7%

25 70

20 6090

80 25 70

Betão Provete X1 

[mm]
X2 

[mm]
X3 

[mm]
X4 

[mm]
X5 

[mm]
X6 

[mm]
X7 

[mm]
Xmédio 

[mm]

1 7,7 8,33 7,15 6,99 7,34 8,57 7,05 7,59
2 7,3 8,00 9,15 6,39 6,96 6,57 6,87 7,33
3 7,2 5,89 6,61 6,24 5,51 6,31 6,79 6,36
1 9,8 10,62 8,58 11,33 9,27 8,20 9,63 9,63
2 9,0 6,29 5,68 9,26 10,30 8,60 9,32 8,35
3 7,5 10,33 5,39 13,53 18,41 9,41 10,77 10,77
1 7,7 5,22 8,58 11,33 9,27 8,20 9,63 8,56
2 7,0 6,29 5,68 9,26 7,30 8,60 9,32 7,64
3 7,5 8,33 5,39 6,83 8,65 9,41 10,77 8,13

BP7%

BP5%

BP3%
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