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Resumo 
 

As barragens são estruturas hidráulicas associadas a diversos fins com elevada importância para 

as populações a que se destinam. Assim, a sua durabilidade e condições de funcionamento tratam-se 

de fatores que merecem especial atenção nas fases de projeto e de serviço. 

Uma das estruturas hidráulicas das barragens (quer se trate de barragens de betão ou aterro) que 

se encontra em geral submetida a condições significativamente adversas, permitindo o aparecimento 

de diversas patologias, são as descargas de fundo. A passagem a grande velocidade de escoamento 

contendo sedimentos e a elevada humidade relativa presente são exemplos dos fatores com efeito 

negativo na durabilidade das descargas de fundo de betão armado. 

Neste sentido, esta dissertação foca-se na análise de patologias com ocorrência frequente em 

descargas de fundo de barragens e no estudo de metodologias de proteção e reparação para a sua 

reabilitação com base na norma europeia EN 1504 e na documentação normativa do ACI (American 

Concrete Institute). 

Tais conhecimentos são postos em prática na realização de uma abordagem de reabilitação de uma 

descarga de fundo de uma barragem de aterro, analisando-se as patologias presentes na mesma e 

definindo-se metodologias de proteção e reparação para cada um dos problemas em questão. 
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Abstract 
 

Dams are hydraulic structures that are designed for various purposes with significant relevance to 

the population for which they are intended. Therefore, their durability and operating conditions are 

factors that deserve special attention in both the project and service phases. 

One of the ancillary reinforced concrete structures of dams with adverse conditions, allowing the 

arise of several pathologies, is the bottom outlet. The high speed flow containing sediments and the 

high relative humidity present are examples of factors with a negative effect on the durability of 

reinforced concrete bottom outlets.  

In this sense, this thesis focuses on the analysis of pathologies with frequent occurrence in reinforced 

concrete bottom outlets of dams and on the study of protection and repair methodologies for their 

rehabilitation based on the European standard EN 1504 and the guidelines of the American Concrete 

Institute. 

Such knowledge is put into practice by means of a rehabilitation of a reinforced concrete bottom 

outlet of an embankment dam, analysing the pathologies and defining procedures for protection and 

repair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Bottom outlet, rehabilitation, erosion, corrosion, steel liners, dam. 

 



 

vi 
 

  



 

vii 
 

Índice 
 

Agradecimentos ....................................................................................................................... iii 

Resumo ..................................................................................................................................... iv 

Abstract ...................................................................................................................................... v 

Índice de figuras ....................................................................................................................... ix 

Índice de tabelas .................................................................................................................... xiii 

Lista de Símbolos e Acrónimos ............................................................................................ xv 

1. Introdução .......................................................................................................................... 1 

1.1 Considerações Gerais ..........................................................................................................1 

1.2 Âmbito .....................................................................................................................................3 

1.3 Objetivos .................................................................................................................................4 

1.4 Organização da Dissertação ................................................................................................5 

2. Caracterização de Patologias em Descargas de Fundo de Betão Armado ............... 7 

2.1 Corrosão das Armaduras .....................................................................................................7 

2.1.1 Mecanismo da Corrosão ..............................................................................................8 

2.1.2 Ação de Cloretos ........................................................................................................ 10 

2.1.3 Carbonatação .............................................................................................................. 11 

2.2 Erosão .................................................................................................................................. 11 

2.2.1 Resistência do Betão à Erosão ................................................................................ 13 

2.3 Cavitação ............................................................................................................................. 16 

2.3.1 Mecanismo da Cavitação .......................................................................................... 17 

2.4 Fendilhação ......................................................................................................................... 18 

2.4.1 Fendilhação por Motivos Estruturais ....................................................................... 19 

2.4.2 Fendilhação por Motivos não Estruturais ................................................................ 22 

2.5 Degradação das Blindagens ............................................................................................. 24 

2.5.1 Corrosão das Blindagens .......................................................................................... 25 

2.5.2 Cavitação das Blindagens ......................................................................................... 26 

3. Metodologias de Proteção e Reparação ....................................................................... 27 

3.1 Enquadramento Normativo e Regulamentar da Norma Europeia EN 1504 e do ACI ..
  ............................................................................................................................................... 27 

3.2 Preparação da Superfície de Reparação........................................................................ 30 

3.3 Métodos de Proteção e Reparação para Corrosão de Armaduras ............................ 33 

3.3.1 Substituição do Betão Deteriorado e/ou Aumento do Recobrimento ................. 33 

3.3.2 Aplicação de Proteções Superficiais ....................................................................... 36 



 

viii 
 

3.3.3 Proteção Catódica ...................................................................................................... 38 

3.3.4 Preservação ou Restauração da Passividade ....................................................... 41 

3.4 Métodos de Proteção e Reparação para a Erosão ....................................................... 44 

3.4.1 Betão Projetado .......................................................................................................... 46 

3.4.2 Betão de Agregados Pré-Colocados ....................................................................... 48 

3.4.3 Aplicação de Proteções Superficiais ....................................................................... 48 

3.5 Métodos de Proteção e Reparação para a Cavitação .................................................. 49 

3.5.1 Arejamento do Escoamento ...................................................................................... 50 

3.6 Métodos de Proteção e Reparação para a Fendilhação .............................................. 51 

3.6.1 Injeção do Betão ......................................................................................................... 52 

3.6.2 Selagem Superficial de Fendas................................................................................ 57 

3.7 Métodos de Proteção e Reparação das Blindagens ..................................................... 58 

3.7.1 Preparação da Superfície .......................................................................................... 59 

3.7.2 Tipos e Aplicação dos Sistemas de Pintura ........................................................... 60 

4. Caso de Estudo de uma Descarga de Fundo ............................................................... 63 

4.1 Caracterização das Patologias Presentes na Descarga de Fundo ............................ 63 

4.2 Metodologias de Reparação e Proteção ......................................................................... 70 

4.2.1 Fendilhação ................................................................................................................. 70 

4.2.2 Reparação do Betão .................................................................................................. 72 

4.2.3 Reparação e Proteção das Blindagens ................................................................... 75 

4.2.4 Metodologia Alternativa ............................................................................................. 76 

5. Conclusão ......................................................................................................................... 79 

Referências Bibliográficas ..................................................................................................... 83 

Anexos ..................................................................................................................................... A1 

 

 

  



 

ix 
 

Índice de figuras 
 

Figura 1: Esquema da descarga de fundo da barragem de Vilarinho das Furnas (retirado de [14])...... 2 

Figura 2: Descarga de fundo de Vilarinho das Furnas. ........................................................................... 2 

Figura 3: Esquema da colocação das blindagens de aço numa descarga de fundo. ............................ 4 

Figura 4: Posicionamento da blindagem da descarga de fundo da barragem de Ermida (cedência 

Afaplan). ................................................................................................................................... 4 

Figura 5: Danos provocados pela corrosão das armaduras no betão de recobrimento (adaptado de [8]).

 ................................................................................................................................................. 8 

Figura 6: Representação do mecanismo de corrosão (adaptado de [1]). ............................................... 9 

Figura 7: Superfície de betão afetada pela corrosão das armaduras (retirado de [3]). ........................ 10 

Figura 8: Processo de erosão na superfície do betão. 1 - Pasta cimentícia; 2 - Agregados; 3 – 

Fendilhação em torno dos agregados (adaptado de [15]). .................................................... 12 

Figura 9: Erosão de um bloco de dissipação de energia de uma bacia de dissipação (retirado de [28]).

 ............................................................................................................................................... 12 

Figura 10: Deterioração devido à erosão do betão numa bacia de dissipação (retirado de [23]). ....... 12 

Figura 11: Relação entre o coeficiente de permeabilidade e a taxa de erosão (retirado de [15]). ....... 14 

Figura 12: Aspeto de uma superfície de betão com agregados expostos devido a erosão (retirado de 

[24]). ....................................................................................................................................... 15 

Figura 13: Deterioração extrema devido a cavitação no Glen Canyon Dam (retirado de [24]). ........... 16 

Figura 14: Deterioração com padrão arborescente devido a cavitação (retirado de [24]). ................... 17 

Figura 15: Padrão “Christmas-tree” devido à cavitação em Keenleyside Dam (retirado de [29]). ....... 17 

Figura 16: Armaduras expostas devido a deterioração por cavitação (retirado de [29]). ..................... 18 

Figura 17: Fendilhação devido à tração (à esquerda), associada à flexão (ao centro) e relativa ao 

esforço transverso (à direita) (adaptado de [4]). .................................................................... 20 

Figura 18: Fendilhação a 45º devido a assentamentos diferenciais nos apoios (retirado de [4]). ....... 20 

Figura 19: Fendilhação devida a retração do betão (retirado de [4]). ................................................... 21 

Figura 20: Fendilhação devido a retração plástica em betão num ambiente quente e seco (retirado de 

[23]). ....................................................................................................................................... 22 

file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106638
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106639
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106640
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106641
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106641
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106642
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106642
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106643
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106644
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106645
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106645
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106646
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106646
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106647
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106648
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106649
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106649
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106650
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106651
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106652
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106653
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106654
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106654
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106655
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106656
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106657
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106657


 

x 
 

Figura 21: Fenda formada devida à restrição do assentamento plástico criada pela armadura (adaptado 

de [30]). .................................................................................................................................. 23 

Figura 22: Retração térmica de um elemento de betão de grandes dimensões com consequente 

fendilhação (retirado de [3]). .................................................................................................. 23 

Figura 23: Fendilhação provocada por ataque dos álcalis (retirado de [3]). ......................................... 24 

Figura 24: Colocação da blindagem da descarga de fundo da barragem de Ermida (cedência Afaplan).

 ............................................................................................................................................... 24 

Figura 25: Blindagem da descarga de fundo da barragem de Ribeiradio (cedência Afaplan) ............. 24 

Figura 26: Estrutura provisória na reparação da ponte da Arrábida (retirado de [19]). ........................ 27 

Figura 27: Aspeto final da preparação da superfície de betão (retirado de [19]).................................. 30 

Figura 28: Preparação da superfície com recurso a fresadora (retirado de [19]). ................................ 32 

Figura 29: Preparação da superfície com recurso a hidro-demolição (retirado de [20]). ..................... 32 

Figura 30: Limpeza de armaduras (retirado de [19]). ............................................................................ 32 

Figura 31: Esquema de uma impregnação hidrofóbica (retirado de [16]). ............................................ 36 

Figura 32: Esquema de uma impregnação (retirado de [16]). .............................................................. 37 

Figura 33: Esquema de um revestimento (retirado de [16]). ................................................................. 37 

Figura 34: Aplicação de pintura com recurso a rolo (retirado de [19]). ................................................. 38 

Figura 35: Aplicação de pintura com recurso a pistola (retirado de [19]). ............................................ 38 

Figura 36: Diagrama de Pourbaix (retirado de [21]). ............................................................................. 39 

Figura 37: Representação esquemática de proteção catódica por corrente imposta (retirado de [21]).

 ............................................................................................................................................... 40 

Figura 38: Proteção catódica com recurso a malha de titânio (retirado de [22]). ................................. 40 

Figura 39: Proteção catódica utilizando fitas de malha de titânio (retirado de [22]). ............................ 40 

Figura 40: Representação esquemática de um sistema de proteção catódica sacrificial (retirado de [21]).

 ............................................................................................................................................... 41 

Figura 41: Representação esquemática do processo de realcalinização (retirado de [18]). ................ 42 

Figura 42: Aplicação de um sistema de realcalinização (retirado de [18]). .......................................... 42 

Figura 43: Diagrama de fases comportamentais das armaduras durante a realcalinização (retirado de 

[21]). ....................................................................................................................................... 43 

file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106658
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106658
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106659
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106659
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106660
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106661
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106661
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106662
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106663
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106664
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106665
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106666
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106667
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106668
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106669
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106670
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106671
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106672
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106673
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106674
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106674
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106675
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106676
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106677
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106677
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106678
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106679
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106680
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106680


 

xi 
 

Figura 44: Relação entre a resistência à compressão do betão e a utilização ou não de sílica de fumo 

(retirado de [33]). .................................................................................................................... 45 

Figura 45: Injeção de fendas com resinas poliuretano (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). ............... 53 

Figura 46: Limpeza da superfície do betão fendilhado com recurso a rebarbadora (retirado de [23]). 54 

Figura 47: Limpeza de fendas com jato de ar comprimido (retirado de [23]). ...................................... 54 

Figura 48: Selagem de uma fenda (retirado de [19]). ........................................................................... 55 

Figura 49: Tubos para ligação com o sistema de injeção. .................................................................... 55 

Figura 50: Ligação do sistema de injeção aos tubos previamente colocados (retirado de [19]). ......... 55 

Figura 51: Aspeto da superfície de betão fendilhado antes do início da injeção (retirado de [23]). ..... 56 

Figura 52: Esquema da estrutura com referência às zonas de fendilhação (A – zona de 

acesso/arejamento, D – descarga de fundo). ........................................................................ 64 

Figura 53: Representação esquemática do modelo de cálculo. ........................................................... 64 

Figura 54: Esquema com a representação das tensões 𝝈𝒙𝒙 (direção horizontal) devido ao 

carregamento considerado. ................................................................................................... 65 

Figura 55: Diagrama de tensões na zona de fendilhação para cálculo dos esforços (malha de elementos 

finito local com elementos quadrangulares de aresta b = 0,05 m). ....................................... 66 

Figura 57: Deformação “amplificada” da estrutura com representação do mapa de tensões 𝝈𝒙𝒙 (direção 

horizontal). ............................................................................................................................. 67 

Figura 56: Representação da malha de elementos finitos utilizada (elementos com largura de aresta b 

= 0,5 m). ................................................................................................................................. 67 

Figura 58: Corrosão das armaduras, com delaminação do betão de recobrimento, na descarga de fundo 

(cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). ...................................................................................... 68 

Figura 59: Corrosão e destacamento das blindagens de aço (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). .... 69 

Figura 60: Desaparecimento quase total das chapas de aço devido à corrosão e abrasão (cedência 

Prof. Rui Vaz Rodrigues). ...................................................................................................... 69 

Figura 61: Criação de cavidades no betão devido à erosão do mesmo (cedência Prof. Rui Vaz 

Rodrigues) .............................................................................................................................. 70 

Figura 62: Erosão do betão, com exposição dos agregados, após o desaparecimento das blindagens 

de aço (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). .......................................................................... 70 

Figura 63: Esquema da abertura em “V” para injeção da fenda. .......................................................... 71 

file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106681
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106681
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106682
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106683
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106684
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106685
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106686
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106687
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106688
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106689
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106689
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106690
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106691
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106691
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106692
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106692
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106693
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106693
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106694
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106694
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106695
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106695
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106696
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106697
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106697
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106698
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106698
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106699
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106699
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106700


 

xii 
 

Figura 64: Esquema da colocação dos tubos e da sua sequência de injeção (números correspondentes 

à ordem de injeção dos tubos). .............................................................................................. 72 

Figura 65: Esquema dos pontos 1, 2 e 3 do processo de reparação. .................................................. 73 

Figura 66: Esquema do ponto 4 do processo de reparação. ................................................................ 74 

Figura 67: Esquema dos pontos 5 e 6 do processo de reparação. ...................................................... 74 

Figura 68: Esquema dos pontos 1, 2 e 3 do processo de reparação. .................................................. 75 

Figura 69: Esquema dos pontos 4 e 5 do processo de reparação. ...................................................... 75 

Figura 70: Corte longitudinal da metodologia alternativa. ..................................................................... 77 

Figura 71: Cortes A-A’ e B-B’ representados na Figura 68. .................................................................. 77 

 

 

  

file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106701
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106701
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106702
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106703
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106704
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106705
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106706
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106707
file:///D:/TESE/Tese/Dissertação%20-%20João%20Leão%20nº%2069907.docx%23_Toc496106708


 

xiii 
 

Índice de tabelas 
 

Tabela 1: Taxa de corrosão do aço em função da quantidade de oxigénio presente (adaptado de [1]).

 ............................................................................................................................................... 25 

Tabela 2: Resultados do ensaio de diversos tipos de aço à cavitação num escoamento de 60 m/s 

(adaptado de [38]). ................................................................................................................. 26 

Tabela 3: Comparação das sequências de trabalhos da norma EN1504 e do ACI. ............................ 28 

Tabela 4: Práticas utilizadas na preparação do elemento antes da reparação segundo a norma EN 1504 

e o ACI. .................................................................................................................................. 31 

Tabela 5: Métodos proteção e reparação de estruturas de betão degradas devido à corrosão das 

armaduras considerados na norma EN 1504-2,3,7 e no ACI 222R-01. ................................ 33 

Tabela 6: Regras e cuidados relativos à aplicação de betões e argamassas aplicados à mão ou 

moldados da norma EN 1504-3,10 e materiais considerados para aumento do recobrimento 

de elementos de betão armado do guia ACI 222R-01. ......................................................... 34 

Tabela 7: Esquemas de reparação de estruturas de betão com corrosão de armaduras (adaptado de 

[19]) ........................................................................................................................................ 35 

Tabela 8: Métodos e materiais de proteção e reparação de estruturas de betão degradas devido a 

erosão considerados na norma EN 1504-2,3 e no ACI 210R-93. ......................................... 44 

Tabela 9: Princípios relativos ao betão projetado da norma EN 1504-3,10 e do guia ACI 506R-16.... 47 

Tabela 10: Métodos e materiais de proteção e reparação de estruturas de betão degradas devido a 

cavitação considerados na norma EN 1504-2,3 e no ACI 210R-93. ..................................... 49 

Tabela 11: Taxas de degradação devido à erosão por cavitação para diferentes materiais (adaptado de 

[37]). ....................................................................................................................................... 50 

Tabela 12: Requerimentos e exemplos de sistemas de arejamento (adaptado de [37]). .................... 51 

Tabela 13: Métodos de reparação de fendas segundo a norma EN 1504-5 e o ACI 224.1R-93. ........ 52 

Tabela 14: Princípios relativos à injeção da norma EN 1504-5,10 e ACI 224.1R-93. .......................... 53 

Tabela 15: Categorias de corrosividade definidas pela norma ISO 12944 (adaptado de [39]). ........... 59 

Tabela 16: Exemplos de métodos de preparação da superfície a proteger considerados na norma ISO 

8501-1 (adaptado de [40]). .................................................................................................... 60 



 

xiv 
 

Tabela 17: Métodos e regras de aplicação dos sistemas de pintura de estruturas de aço definidos pela 

norma ISO 12944. .................................................................................................................. 61 

Tabela 18: Determinação das cargas geradas pelo aterro na estrutura de betão armado. ................. 65 

Tabela 19: Cálculos para a determinação da armadura necessária para resistir aos esforços gerados 

na zona de fendilhação da Figura 55. .................................................................................... 66 

Tabela 20: Cálculos para determinação da armadura necessária na zona de encastramento para que 

a laje sujeita a fendilhação (Figura A2) trabalhe em consola. ............................................... 67 

Tabela A1: Princípios e métodos para a proteção e reparação de estruturas de betão definidos na norma 

EN 1504 (adaptado de [16])………………………………………………………………………. A1 

Tabela A2: Princípios e métodos relacionados com a corrosão para a proteção e reparação de 

estruturas de betão definidos na norma EN 1504 (adaptado de [16])………………………...A1 

  



 

xv 
 

Lista de Símbolos e Acrónimos 
 

As              Área de armadura por metro [cm2/m] 

D               Diâmetro hidráulico [m] 

EC             Eurocode / Eurocódigo 

fctm             Tensão de rotura do betão à tração [MPa] 

LA              Los Angeles value / Valor de Los Angeles 

Lmáx            Largura máxima da estrutura [m] 

Msd             Momento fletor [kN/m] 

N               Esforço normal [kN] 

NP             Norma Portuguesa 

Pat             Peso do aterro [kN/m2] 

Pmassa        Perda de massa [g/m2] 

Pesp           Perda de espessura [µm] 

PP             Peso próprio [kN/m2] 

Qp             Peso próprio do terreno por unidade de comprimento da estrutura [kN/m] 

Qi             Impulso em repouso por unidade de comprimento da estrutura [kN/m] 

Rimp                Resultante dos impulsos em repouso [kN] 

Txdeg             Taxa de degradação devido a erosão por cavitação [g/h] 

µ               Momento Fletor Reduzido 

Φ              Diâmetro do varão da armadura [mm] 

𝜎𝑥𝑥            Tensões normais na direção x [MPa] 

ω              Percentagem Mecânica de Armadura 

 

  



 

xvi 
 

 

 

  



 

1 
 

1. Introdução 

1.1 Considerações Gerais 
 

As barragens são estruturas hidráulicas que dada a sua envolvência, influência no meio, 

longevidade e índices de desempenho pretendidos lhe conferem sempre situações em que é 

necessário grande atenção quer ao nível da conceção e dimensionamento assim como na construção 

e manutenção na fase de utilização.  

A construção de barragens destina-se a diversos fins, como são o caso do abastecimento de água 

potável e industrial, da produção de energia ou até mesmo para a proteção contra cheias. Apresentam-

se, assim, como estruturas com elevada importância para as populações que servem. Portanto, o 

estudo da sua manutenção, com a inclusão de obras de reabilitação ou reforço, torna-se um tema 

relevante. 

Diversos tipos de barragem poderão ser considerados existindo dois grandes grupos diferindo no 

tipo de material que as constitui, sendo assim: barragens em betão ou em aterro.  

No caso de barragens de betão são vários os tipos de estruturas que podem ser consideradas 

consoante os condicionalismos existentes em cada caso específico. Dependendo das condições 

geológicas de fundação, geotécnicas, da topografia do local ou por motivos financeiros as mesmas 

poderão ser: em gravidade, em abóbada ou de contrafortes. 

O presente trabalho ir-se-á focar nas estruturas de betão armado das descargas de fundo, quer se 

trate de barragens de betão ou aterro. Estas tratam-se de órgãos acessórios de elevada importância e 

indispensáveis para estas estruturas. 

As descargas de fundo permitem o escoamento do caudal de montante para jusante da barragem 

(ver Figura 1) dotando, assim, a mesma das seguintes funções [14]: 

• Esvaziamento completo ou parcial da bacia por motivos de limpeza, revisão ou em caso de 

perigo estrutural; 

• Controlo do plano de água durante o primeiro enchimento ou em casos especiais, como por 

exemplo quando existe instabilidade das margens da albufeira; 

• Auxiliar à evacuação dos depósitos de sedimentos presentes na bacia; 

• Alimentação dos cursos de água. 
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À saída da descarga de fundo é, geralmente, colocada uma válvula cónica (Howell-Bunger) ou uma 

comporta com a finalidade de controlar e regular o caudal de escoamento, sendo que por prevenção 

de uma possível falha do elemento regulador dever-se-á dotar a entrada da descarga de uma comporta 

de segurança preparada para cortar o caudal. Faz-se, porém, notar que poderão existir outras 

alternativas técnicas no respeitante ao tipo de válvula. 

No caso de descargas de fundo em barragens de betão é comum que a sua passagem seja feita 

através da própria barragem (ver Figura 2), recorrendo a túneis de diâmetros consideráveis, ou por 

meio de galerias perfuradas nas encostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema da descarga de fundo da barragem de Vilarinho das 
Furnas (retirado de [14]). 

Figura 2: Descarga de fundo de Vilarinho das Furnas. 
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1.2 Âmbito  
 

As estruturas hidráulicas em betão armado, como podem ser o caso das descargas de fundo, 

constituem sempre situações em que é necessário um grande cuidado no seu dimensionamento e 

consequente construção, devido ao facto de estarem permanentemente em contacto com diversos 

agentes agressivos (humidade, cloretos, CO2, sais presentes na água) que promovem a ocorrência de 

fenómenos prejudiciais à estrutura. 

Neste trabalho será dado um maior foco às patologias que normalmente se encontram nas 

descargas de fundo devido à natureza e funcionalidade deste tipo de elemento estrutural, sendo que 

as suas condições de funcionamento são propícias à existência de diversas ações que podem danificar 

o betão armado. 

Os elevados níveis de humidade (sem submersão permanente) presentes na descarga tornam 

favorável a ocorrência de fenómenos de corrosão, seja esta por via da carbonatação (devido ao dióxido 

de carbono presente no ar) ou por via de ser alcançado o teor crítico de cloretos (no caso de as águas 

da albufeira apresentarem um teor de cloretos significativo, que é relativamente raro). Tais fenómenos 

provocam a despassivação das armaduras sendo que, posteriormente, devido ao aparecimento dos 

produtos da corrosão se pode verificar a fendilhação na superfície do betão. Em casos extremos poder-

se-á vir a verificar a delaminação do betão de recobrimento deixando-se as armaduras ainda mais 

expostas aos agentes agressivos e, consequentemente, comprometendo-se o comportamento 

estrutural da barragem. Este tipo de danos tem um efeito bastante nefasto especialmente nas situações 

onde a armadura desempenha funções estruturais. 

Conforme a profundidade do reservatório da barragem vai aumentando a velocidade de escoamento 

da água ao longo da descarga de fundo vai aumentando, podendo atingir valores na ordem dos 40 a 

50 m/s [13]. Tais velocidades originam a degradação do betão por cavitação, sendo que com o 

transporte de sedimentos a grande velocidade é possível também a ocorrência de fenómenos de 

erosão. Por forma a proteger a superfície do betão armado, a descarga de fundo é geralmente blindada 

(por meio de chapas de aço) para velocidades de escoamento superiores a 10 m/s [13]. A blindagem 

de aço é ancorada ao betão através de armaduras soldadas à chapa e servindo esta de cofragem para 

a betonagem (ver Figura 3). 

Atualmente, em descargas de fundo de betão armado são utilizadas estruturas metálicas ancoradas 

ao betão para passagem do escoamento evitando-se, assim, o contacto do mesmo com o betão 

armado, como é visível Figura 4. Uma outra medida normalmente utilizada para tentar evitar este tipo 

de fenómenos é o de criar formas de arejamento da lâmina liquida. 
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Figura 4: Posicionamento da blindagem da descarga de fundo 
da barragem de Ermida (cedência Afaplan). 

Figura 3: Esquema da colocação das blindagens 
de aço numa descarga de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe, então, uma grande necessidade de definir critérios de inspeção, manutenção ou em casos 

extremos de reabilitação/reforço das descargas de fundo, que será estudada nesta dissertação. 

1.3 Objetivos 
 

A finalidade desta dissertação é a de criar um documento que permita uma melhor compreensão e 

capacidade de intervenção em obras de reabilitação e manutenção de descargas de fundo de 

barragens em betão armado. 
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Os objetivos principais são os de estudar e caracterizar as patologias presentes neste tipo de 

estrutura que poem em causa o seu normal funcionamento bem como a sua segurança e, 

posteriormente, a definição de metodologias de proteção e reparação para cada uma das anomalias 

estudadas. 

Será, ainda, estudado um caso prático de uma descarga de fundo de uma barragem de aterro. O 

caso de estudo servirá como exemplo de aplicação dos conceitos de identificação e caracterização das 

patologias bem como das metodologias de proteção e reparação discutidas ao longo da dissertação. 

 

1.4 Organização da Dissertação 
 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, sendo descrito de seguida o seu 

conteúdo e propósito: 

Capítulo 1 

- Introdução sobre o tema em estudo e apresentação dos objetivos e organização da dissertação. 

Capítulo 2 

- Caracterização das patologias presentes em descargas de fundo de barragens de betão armado, 

com foco em especial nas suas formas de aparecimento e desenvolvimento e uma primeira análise 

sobre como proteger a estrutura das mesmas. 

Capítulo 3 

- Introdução e enquadramento da norma europeia EN 1504 e da regulamentação do American 

Concrete Institute com respeito às suas abordagens à proteção e reparação de cada uma das 

patologias identificadas no capítulo anterior.  

Capítulo 4 

- Análise de um caso de estudo de uma descarga de fundo. Identificação e caracterização das 

patologias presentes. Definição de metodologias de proteção e reparação dos danos encontrados e 

apresentação de uma metodologia alternativa de reparação. 

Capítulo 5 

- Conclusões sobre o trabalho realizado e sugestões para investigações futuras. 
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2. Caracterização de Patologias em 

Descargas de Fundo de Betão 

Armado 
 

As patologias que se podem encontrar nas descargas de fundo de barragens de betão armado são 

semelhantes às identificadas nas estruturas correntes de betão armado. Para além destas, existem 

também fenómenos associados ao funcionamento e tipologia destas estruturas. As principais 

patologias estudadas nesta dissertação são as seguintes: 

1) Corrosão das armaduras; 

2) Abrasão do betão; 

3) Cavitação do betão; 

4) Fendilhação por causas estruturais e não estruturais; 

5) Degradação das blindagens. 

Seguidamente será descrito o processo de cada um destes mecanismos de degradação, 

nomeadamente as causas da sua origem, formas de aparecimento e desenvolvimento. 

 

2.1 Corrosão das Armaduras 
 

A corrosão das armaduras é uma das principais patologias, com possibilidade de ocorrência em 

estruturas de betão armado, com efeito negativo na durabilidade das mesmas. Trata-se de uma 

patologia muito recorrente neste tipo de estruturas e sobre a qual existe já um conhecimento 

aprofundado na comunidade de engenharia civil. 

Quando o betão se encontra não contaminado estabelece-se como que uma proteção contra a 

corrosão. Por um lado, devido à grande alcalinidade do meio (betão) que torna possível a ocorrência 

de um fenómeno denominado de “passivação”, por outro lado, através do recobrimento das armaduras 

é gerada uma proteção física à passagem dos agentes agressivos. 

A alcalinidade do betão (pH na ordem dos 12,5 a 13,5) tem origem na presença de hidróxido de 

cálcio que se forma aquando da hidratação da pasta de cimento. Por este motivo é formada, na 

superfície das armaduras, uma pelicula passiva de óxido de ferro (γFe2O3) que impede a ocorrência de 

corrosão das mesmas [5]. 

A destruição da pelicula passiva (“despassivação”) origina o início do mecanismo de corrosão, 

sendo que o desaparecimento da película pode ocorrer devido à diminuição do pH do betão para 
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valores inferiores a 10-11 devido à carbonatação ou ainda quando, por efeito da penetração de agentes 

despassivantes (iões cloreto) no betão de recobrimento, o teor de cloretos ultrapassa o valor critico.  

A deterioração das estruturas de betão armado através do processo de corrosão pode, assim, ser 

dividida em duas fases distintas [6]: 

• Fase 1 – Iniciação: tempo necessário para o betão perder a sua capacidade protetora 

relativamente à carbonatação e/ou à penetração dos cloretos, existindo, então, condições para 

que se desenvolva a despassivação das armaduras; 

• Fase 2 – Propagação: terminada a Fase 1, é o tempo necessário para a corrosão causar danos 

inaceitáveis na estrutura (ver Figura 5). 

A duração do período de propagação depende, essencialmente, da taxa de oxigénio que é 

transportado através do betão e da resistividade do mesmo, diminuindo esta com o aumento da 

humidade presente no interior do betão. 

 

 

 

 

 

Para além dos danos provocados pelas tensões internas devidas aos produtos da corrosão 

(representados na Figura 5) verifica-se, ainda, uma redução da secção efetiva das armaduras que 

prejudica não só as suas propriedades como também a sua aderência ao betão [26]. 

2.1.1 Mecanismo da Corrosão 
 

O mecanismo de corrosão é um processo eletroquímico, envolvendo diferenças de potencial 

existentes em diversas zonas das armaduras. Tal como no funcionamento de uma pilha, na corrosão 

estão presentes os seguintes elementos: ânodo, cátodo, condutor elétrico e eletrólito.  

Assim que a pelicula passiva é destruída dá-se, então, início ao processo de corrosão, representado 

na Figura 6, sendo este igual tanto para a carbonatação como para a ação de cloretos. 

A zona da armadura que se encontra despassivada funciona como ânodo, ocorrendo nessa região 

a dissolução do aço (ver equação 1.1). 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ +  2𝑒−                                                                (1.1) 

Figura 5: Danos provocados pela corrosão das armaduras no betão de recobrimento (adaptado de [8]). 
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Através das armaduras, que assumem a função de um condutor elétrico, são transportados os 

eletrões libertados no processo de dissolução até ao cátodo, sendo esta a zona das armaduras com 

acesso a oxigénio. Nesta região vai ocorrer a redução do oxigénio (ver equação 1.2), por meio da 

reação dos eletrões com o oxigénio e a água originando iões de hidróxido (OH-) que, devido à sua 

elevada alcalinidade, vão aumentar a resistência da pelicula passiva na zona do cátodo.  

2𝑒−  +  𝐻2𝑂 +  
1

2
𝑂2  → 2𝑂𝐻−                                                  (1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente os hidróxidos fluem pelo betão, que funciona como eletrólito, em direção ao ânodo. A 

combinação dos iões de hidróxido e de ferro forma o hidróxido de ferro (ver equação 1.3), sendo que a 

ferrugem irá surgir da oxidação deste elemento (ver equações 1.4 e 1.5).  

𝐹𝑒2+ +  2𝑂𝐻−  → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2                                                    (1.3) 

4𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑂2 +  𝐻2𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3                                           (1.4) 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  → 𝐹𝑒2𝑂3. 𝐻2𝑂 + 2𝐻2                                              (1.5) 

 

São criados, então, os produtos da corrosão que devido ao seu maior volume vão criar tensões 

muito elevadas no betão de recobrimento originando assim a sua fendilhação, destacamento e 

finalmente a sua delaminação. O aumento de volume no caso do óxido de ferro não hidratado (Fe(OH)) 

pode ser até duas vezes do volume de aço, sendo que no caso do óxido de ferro hidratado (Fe(OH)3) 

o aumento pode ser até dez vezes superior [5]. A ferrugem (óxido de ferro hidratado) apresenta uma 

cor acastanhada/avermelhada (ver Figura 7) e um aspeto escamoso e quebradiço.  

Figura 6: Representação do mecanismo de corrosão (adaptado de [1]). 
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No entanto, a corrosão poderá apresentar um outro aspeto quando se está na presença de uma 

situação em que o ânodo e o cátodo se encontram muito afastados e o primeiro apresenta escassez 

de oxigénio. Neste caso estamos perante o que se denomina por corrosão negra. O mecanismo de 

corrosão nesta situação em particular fica limitada à dissolução do aço, não ocorrendo, assim, a 

fendilhação do betão de recobrimento. A corrosão negra poderá, por isso, ser mais prejudicial pois, 

apesar de não existir a degradação do betão de recobrimento, poder-se-ão verificar elevadas perdas 

de seção das armaduras não sendo estas detetáveis a olho nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ação de Cloretos 
 

A contaminação do betão com cloretos pode ocorrer de duas formas distintas. Por um lado, pode 

ocorrer devido à exposição da estrutura a ambientes agressivos, penetrando os cloretos no betão de 

recobrimento por difusão, dando-se apenas quando os poros se encontram parcial ou totalmente cheios 

de água, ao contrário da carbonatação. Por outro lado, os cloretos podem já estar presentes no betão 

quando do seu fabrico, no caso de utilização de água contaminada (do mar) e/ou agregados 

contaminados. 

Os iões de cloreto, ao contrário da carbonatação, não diminuem o pH do betão, mas quando se 

atinge o seu teor crítico vão igualmente destruir a película de óxido de ferro que reveste as armaduras. 

Os iões atacam pequenas zonas do aço, correspondendo, assim, a zonas anódicas pequenas [3]. 

Contrariamente ao ânodo as zonas catódicas são bastante grandes, consequentemente como as 

correntes catódicas e anódicas têm de ser iguais criam-se densidades de corrente muito elevadas às 

quais se associam perdas significativas de secção de armadura, podendo em certos casos ser dez 

vezes superiores às que se verificam na carbonatação. 

No que diz respeito ao teor crítico de cloretos a sua investigação em testes laboratoriais demonstrou 

que quando a concentração de cloretos é superior a 0,4% do peso de cimento (no caso de os cloretos 

já estarem presentes no betão) ou 0,2% (no caso de estes entrarem por difusão) a corrosão ocorre [1]. 

Figura 7: Superfície de betão afetada pela corrosão das armaduras 

(retirado de [3]). 
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Contudo é de notar que para estruturas já existentes o intervalo de valores do teor critico de cloretos 

poderá ser maior, podendo este ter uma variação considerável de estrutura para estrutura. 

2.1.3 Carbonatação 
 

O processo de corrosão devido à carbonatação é provocado pela penetração de dióxido de carbono 

no betão. A sua dissolução na água vai formar um ácido que vai reagir com hidróxido de cálcio existente 

no betão (ver equações 1.6 e 1.7) [1]. 

 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  𝐻2𝐶𝑂3                                                                 (1.6) 

𝐻2𝐶𝑂3 +  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  2𝐻2𝑂                                             (1.7) 

 

Consequentemente o pH do betão vai reduzir para valores inferiores a 9 destruindo-se, assim, a 

pelicula passiva de proteção das armaduras através de um processo que se denomina de 

despassivação. Com a presença de oxigénio e humidade suficiente a corrosão é agora possível. A 

corrosão neste caso, ao contrário da ação dos cloretos, ocorre de uma forma generalizada devido à 

pequena dimensão e afastamento dos ânodos e cátodos. 

A degradação devido à carbonatação é um processo lento (dezenas de anos), desenvolvendo-se 

da superfície exterior para o interior. A velocidade da carbonatação depende essencialmente do grau 

de saturação dos poros existentes no betão, da permeabilidade da camada de recobrimento e do tipo 

de ligante utilizado na mistura do betão. Quanto maior for a permeabilidade do betão e a sua relação 

a/c maior será a taxa de carbonatação [26]. 

 

2.2 Erosão 
 

A erosão é um dos principais fenómenos de deterioração de estruturas hidráulicas de betão armado. 

Esta ocorre quando a superfície da estrutura está sujeita a escoamento de elevadas velocidades 

contendo sedimentos, originando-se a deterioração do betão devido ao impacto dos sedimentos na sua 

superfície. 

O processo de erosão, representado esquematicamente na Figura 8, pode ser descrito em três 

etapas distintas [15]: 

• Inicialmente a água vai como que “descascando” a superfície de betão, deixando os agregados 

expostos (ver Figura 12). Nesta primeira fase a taxa de deterioração está fortemente 

relacionada com a velocidade do escoamento e com a pressão hidráulica; 
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Figura 10: Deterioração devido à erosão do betão 

numa bacia de dissipação (retirado de [23]). 

Figura 9: Erosão de um bloco de dissipação de 
energia de uma bacia de dissipação (retirado de 
[28]). 

 

• De seguida o impacto das partículas transportadas pela água no substrato vai originar o 

aparecimento de fendas, sendo que quanto maior forem as partículas presentes no 

escoamento maior será a fissuração. Consequentemente, criam-se vazios no substrato ao 

longo dos agregados do betão levando à sua remoção; 

• Com o aparecimento dos vazios na superfície do betão a água e seus sedimentos vão 

preencher esse espaço e remover o betão, dando-se, assim, a erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a remoção do betão de revestimento a estrutura fica desprotegida e altamente exposta a outros 

fenómenos prejudiciais à mesma, como é possível verificar na Figura 10. Pode, assim, considerar-se 

que a erosão é um catalisador de outras patologias tais como a fendilhação e a corrosão das 

armaduras. Estruturas sujeitas a erosão apresentam uma superfície com aspeto suave e desgastado 

[28], como é visível na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Processo de erosão na superfície do betão. 1 - 
Pasta cimentícia; 2 - Agregados; 3 – Fendilhação em torno 
dos agregados (adaptado de [15]). 
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Para elementos estruturais em que se verifique uma velocidade de escoamento superior a 12 m/s, 

como é o caso das descargas de fundo, a Eletrobás [27] aconselha que se considere um recobrimento 

mínimo de 10 cm e que se utilizem betões com uma resistência característica aos 28 dias superior a 

28 MPa. Para além disso, não é recomendada a utilização de betões que apresentem um rácio a/c 

superior a 0,45 e uma dimensão máxima característica dos agregados superior a 19 mm.  

No âmbito de um fenómeno semelhante (a abrasão do betão, que implica o desgaste da sua 

superfície por fricção) a Norma Portuguesa NP EN 1992-1-1 define três classes de abrasão para as 

quais, para além do recobrimento mínimo exigido, deverá ser considerada uma espessura de 

recobrimento adicional [25]: 

• Classe XM1, correspondente a uma abrasão moderada para a qual se considera um 

recobrimento adicional de 5 mm; 

• Classe XM2, equivalente a uma abrasão forte, sendo necessário um recobrimento adicional de 

10 mm; 

• Classe XM3, corresponde à classe máxima, para uma abrasão extrema em que se considera 

uma espessura adicional de recobrimento de 15 mm. 

2.2.1 Resistência do Betão à Erosão 
 

A avaliação da resistência do betão à erosão já foi alvo de muitos estudos, sendo que esta depende 

de diversos fatores. A resistência e permeabilidade do betão bem como o rácio água/cimento e as 

propriedades dos agregados constituintes do material estão intimamente ligados com a capacidade 

resistente do betão à erosão. 

O aparecimento de vazios na superfície do betão sob a ação do escoamento da água com materiais 

sólidos em suspensão é o catalisador do processo erosivo. No caso de o betão apresentar elevada 

porosidade a dimensão e extensão dos vazios será consideravelmente maior, aumentando, desta 

forma, os danos provocados pela erosão. 

Diretamente relacionado com a porosidade encontra-se o rácio a/c, sendo que quanto mais elevado 

este for mais poroso será o betão. Assim, betão com baixo rácio a/c apresenta menor porosidade e, 

consequentemente, maior resistência à erosão. Estudos demonstraram que para três amostras com 

um rácio a/c de 0,28, 0,36 e 0,50 a taxa de erosão aumentou proporcionalmente em cerca de 45% e 

76%, respetivamente [15]. 

Com a diminuição da porosidade o betão vai-se tornando mais impermeável, conduzindo, assim, à 

conclusão de que quanto mais permeável for o betão menor será a sua resistência à erosão. Tal relação 

é aproximadamente linear, como é visível na Figura 11 [15]. 
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Num outro estudo, Ramesh [7] chegou à conclusão que a resistência à erosão aumenta com a 

utilização de um betão com maior classe de resistência bem como com uma maior idade do mesmo. 

Para além da utilização de betão mais resistente, a adição de pozolanas (compostos minerais 

geralmente utilizados em construções de elementos de betão de grande volume, como o caso de 

barragens, visto que reduzem o calor de hidratação do betão e a sua velocidade de reação) 

principalmente de sílica de fumo, apresenta bons resultados no que ao melhoramento do 

comportamento à erosão diz respeito, assunto desenvolvido com mais pormenor no Capítulo 3.4. 

Como já foi dito anteriormente, os agregados do betão são removidos pelo efeito do escoamento da 

água a elevadas velocidades criando vazios na superfície do betão que levam à sua erosão. Assim, a 

quantidade e dimensão máxima dos agregados constituintes do betão tem grande influência na 

resistência à erosão do mesmo. Quanto menor for a quantidade de agregados utilizada na composição 

do betão maior será a sua resistência à erosão, ou seja, para um valor fixo do rácio a/c um aumento da 

quantidade de água conduzirá a um betão mais resistente à erosão [15]. No que à máxima dimensão 

diz respeito, quando estamos perante um betão de baixa resistência a utilização de agregados de 

menor dimensão (máxima dimensão igual ou inferior a 5 mm) irá tornar o betão mais vulnerável à 

erosão, isto porque existe uma maior superfície da ligação entre o agregado e o cimento que torna o 

betão menos resistente à erosão.  

A resistência dos agregados à erosão é também um fator influenciador do comportamento do betão. 

Para betões de classe de resistência baixa (na ordem dos 25 MPa) a utilização de agregados com um 

menor valor de Los Angeles (valor do índice de desgaste por abrasão, relativo à massa do material 

inicial, que se obtém realizando o ensaio na máquina de “Los Angeles” para determinar a resistência à 

abrasão), inferior a 30%, melhora significativamente a resistência à erosão do betão [7]. Tal relação 

ocorre devido ao facto de os agregados com menor valor de L.A. serem, em geral, mais porosos 

existindo, assim, uma melhor ligação entre estes e a pasta cimentícia. No caso de se utilizar um betão 

Figura 11: Relação entre o coeficiente de permeabilidade e a taxa de 
erosão (retirado de [15]). 
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de classe de resistência mais elevada, superior a 40 MPa, o valor de L.A. dos agregados não tem 

grande influência na resistência à abrasão do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de notar que no caso de estruturas hidráulicas como as barragens, a procura do aumento da 

resistência à erosão não passa, geralmente, por um controlo dos agregados a utilizar. Normalmente a 

construção deste tipo de estruturas é efetuada em locais remotos em que o transporte para o local dos 

agregados desejados pode acarretar custos insuportáveis, sendo que se recorre à utilização de 

agregados disponíveis localmente. Esta limitação poderá ser contornada através do uso de betões com 

elevada classe de resistência. Quanto maior for a classe de resistência do betão utilizado menor será 

a importância da qualidade dos agregados na capacidade da estrutura resistir à erosão, passando a 

ficar, assim, a resistência controlada pela pasta cimentícia do betão [28]. 

Para além dos melhoramentos considerados para o betão, o American Concrete Institute [28] refere 

que antes de qualquer ação de reparação se deverá estudar as condições hidráulicas da estrutura em 

questão. Se condições adversas forem encontradas e estas tenham influência na ocorrência da erosão 

do betão as alterações das propriedades dos materiais não terão a mesma eficácia se não forem 

consideradas medidas de atenuação das mesmas.  

A utilização de revestimentos de proteção do tipo poliuretanicos, epóxidos ou acrílicos apresenta 

uma boa solução por forma a aumentar a resistência da superfície do betão à erosão [28]. Contudo é 

necessário ter em atenção a compatibilidade entre estes e o betão de modo a evitar problemas após a 

sua aplicação, nomeadamente o seu destacamento do substrato de betão. Outra solução utilizada com 

bastante regularidade neste tipo de estruturas trata-se da aplicação de blindagens de aço na superfície 

do betão. Ao cobrir a superfície as blindagens protegem o betão contra a erosão. 

Figura 12: Aspeto de uma superfície de betão com 

agregados expostos devido a erosão (retirado de [24]). 
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2.3 Cavitação 

 
A erosão sob a forma de cavitação é um processo de deterioração que pode ocorrer em diversos 

materiais quando expostos à passagem do escoamento de um líquido. Este fenómeno tem especial 

importância em obras hidráulicas (ver Figura 13), mais concretamente em descargas de fundo.  

Como já foi referido no Capítulo 1.1, a velocidade de escoamento neste tipo de órgãos pode atingir 

valores entre os 40 e 50 m/s. A destruição de elementos estruturais devido ao efeito da cavitação 

verifica-se em situações de velocidades de escoamento superiores a 30/35 m/s [2].  

Para velocidades mais baixas a presença de fenómenos de cavitação surge ou de deficiente 

acabamento da superfície ou devido a turbulência provocada por descontinuidades no escoamento. É 

de notar que nestes casos, e não existindo dispositivos de arejamento, a deterioração por cavitação 

pode ocorrer para velocidades de escoamento na ordem dos 8 m/s [28]. No caso de existir arejamento, 

as irregularidades na superfície do betão não causarão cavitação se o rácio ar/água junto da fronteira 

entre o escoamento e a superfície for de aproximadamente 8 % [8]. Assim, torna-se imperativo ter em 

consideração a erosão devido a cavitação no dimensionamento de descargas de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem maioritariamente três causas responsáveis pela deterioração causada pela erosão por 

cavitação. Em primeiro lugar, devido às irregularidades que possam existir na superfície da descarga 

que aumentam o grau de danos que a estrutura irá sofrer. Tais irregularidades podem advir de um 

deficiente processo construtivo ou da presença de outros fenómenos de deterioração do betão armado 

que danifiquem a superfície da descarga de fundo (p. ex.: corrosão e fissuração). A existência de 

elementos estruturais/descontinuidades (ranhuras, juntas de dilatação e mudanças de secção 

transversal) é também uma das principais razões para a ocorrência de cavitação. Finalmente a 

aplicação de materiais com pouca capacidade resistente e de absorção de energia e ainda materiais 

rugosos não é uma prática recomendada. 

Figura 13: Deterioração extrema devido a cavitação no 
Glen Canyon Dam (retirado de [24]). 
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Figura 15: Padrão “Christmas-tree” devido 
à cavitação em Keenleyside Dam (retirado 
de [29]). 

Figura 14: Deterioração com padrão 
arborescente devido a cavitação (retirado 
de [24]). 

2.3.1 Mecanismo da Cavitação 
 

Quando um líquido se encontra em escoamento formam-se bolhas de vapor, também designadas 

por cavidades, em zonas onde a pressão local desce até à tensão de vapor. Ao serem transportadas 

para locais onde a pressão é superior à tensão de vapor as bolhas irão colapsar, originando desta 

forma flutuações de pressão, vibrações e ruido [2].  

A erosão por cavitação ocorre quando o colapso das bolhas de vapor se dá junto da superfície do 

betão e as forças resultantes do seu colapso suplantarem as forças de coesão do material. A solicitação 

constante e prolongada da superfície de betão à ação de um escoamento com cavidades pode provocar 

a sua deterioração por fadiga.  

Em casos extremos de cavitação, a superfície do betão apresenta, a partir do ponto de origem da 

deterioração, grandes descontinuidades (buracos) geralmente representadas num padrão designado 

por “Christmas-tree configuration”, um padrão arborescente, como pode ser visível nas Figura 14 e 

Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intensidade da erosão por cavitação é função da velocidade do escoamento variando 

proporcionalmente com uma potência da velocidade entre a quinta e a sétima [2]. Consequentemente 

será função da altura da queda da água. 

Em órgãos de descarga com escoamento em superfície livre por forma a proteger a superfície de 

betão armado do fenómeno de erosão por cavitação são, geralmente, utilizadas blindagens de aço, 

revestimentos (neoprene ou poliuretano) e/ou sistemas de arejamento.  

A introdução de ar no escoamento deverá ser feita na base do mesmo normalmente recorrendo a 

rampas ou degraus, sendo que em geral não será viável o seu fornecimento bombeando ar comprimido 

devido aos grandes volumes envolvidos [28]. É de notar a importância de um eficiente 
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dimensionamento dos respetivos sistemas de arejamento, pois quaisquer deficiências poderão 

acentuar a deterioração. O American Concrete Institute aconselha à realização de estudos hidráulicos 

antes da sua realização [28].  

Relativamente à proteção da superfície de betão com recurso a chapas de aço é de notar que 

também estas poderão sofrer deterioração, sendo necessário ter também especial atenção à sua 

durabilidade e manutenção. Na aplicação de revestimentos dever-se-á ter especial atenção à qualidade 

da adesão com o betão pois se esta apresentar qualquer deficiência o revestimento rapidamente será 

removido. Por este motivo a utilização de revestimentos não se apresenta como uma prática muito 

comum. 

Nenhum material consegue suster as forças devidas à cavitação indefinidamente sendo 

aconselhável a eliminação dos fatores que desencadeiam a deterioração por cavitação. Em casos em 

que esta abordagem não se apresente como uma solução viável a utilização de betão de elevada classe 

de resistência, baixo rácio a/c e agregados resistentes é recomendável [28]. Betão reforçado com fibras 

de aço tem demonstrado ser uma boa solução (Dworshak Dam [29]), devido à sua boa resistência ao 

impacto, bem como a aplicação de betões com polímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em zonas em que a ocorrência de fenómenos de cavitação seja uma possibilidade é aconselhável 

que as armaduras sejam colocadas com orientação paralela ao escoamento, para que no caso de a 

deterioração atingir a profundidade das mesmas (ver Figura 16) estas não constituam obstruções ao 

escoamento e originem mais danos [28] 

2.4 Fendilhação 
 

O betão armado, consoante o ambiente atmosférico em que está inserido, pode desenvolver ou não 

diversas patologias. Verifica-se, porém, na generalidade dos casos e transversalmente a todos os tipos 

de betão e a todas as condicionantes que o envolvam, é que o betão vai fendilhar. 

Figura 16: Armaduras expostas devido a deterioração 
por cavitação (retirado de [29]). 
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A fendilhação, independentemente da sua origem, seja ela mecânica, térmica ou físico química, é 

um fator de deterioração preponderante para a durabilidade do betão armado, isto porque para além 

de danificar o comportamento estrutural vai acelerar outros processos de deterioração do material 

(p.ex.: corrosão), pois aumenta a capacidade de penetração de agentes agressivos. São inúmeros os 

processos que podem desencadear a fendilhação, sendo que em diversos casos esta ocorre como 

consequência do desenvolvimento de outros mecanismos de deterioração. 

Nem todas as fendas constituem uma ameaça à durabilidade ou segurança de uma estrutura, 

podendo estas serem apenas prejudiciais à sua estética. Em qualquer caso, uma mesma fenda poderá 

ter consequências distintas e, por conseguinte, estratégias de reparação díspares, para diferentes tipos 

de estruturas. 

Apenas as fendas que comprometam o funcionamento correto, o comportamento estrutural, a 

durabilidade ou que tornem o aspeto estético da estrutura inaceitável deverão ser alvo de reparação. 

O EC2 define aberturas de fendas máximas aceitáveis consoante a classe de exposição da estrutura, 

variando este valor, para estruturas de betão armado, entre os 0,3 e 0,4 mm [25]. 

Dependendo do tipo de ação que dá origem a fendas estas podem ser classificadas em três 

categorias [19]: 

• Passivas, fendas que se encontram estabilizadas sem apresentar movimento, pois a causa da 

sua origem deixou de existir (p.ex.: retração plástica); 

• Ativas, fendas que não se encontram estabilizadas, com movimentos cíclicos ou 

uniformemente crescentes (p.ex.: corrosão, variações térmicas, ações diretas); 

• Latentes, fendas passivas que após o processo de reparação se podem tornar ativas 

(eliminação de juntas de dilatação). 

 

2.4.1 Fendilhação por Motivos Estruturais 

2.4.1.1 Cargas Exteriores Aplicadas 
 

Os elementos estruturais de betão armado quando estão sujeitos aos esforços de cálculo irão, 

naturalmente, fendilhar. Contudo, se estes forem excessivos, poderão originar fendas com aberturas 

inaceitáveis. O posicionamento e a orientação das fendas dependerão do esforço com a qual estas 

estão relacionadas (ver Figura 17), sendo que em geral se apresentam transversalmente às armaduras 

colocadas para resistir aos esforços que as originaram [26]. 

A abertura de fendas depende, essencialmente, do nível de tensão nas armaduras, do recobrimento 

e do espaçamento entre armaduras, sendo que o aumento de cada um destes fatores implica o 

aumento da abertura de fendas [30]. Assim, uma boa distribuição das armaduras juntamente com a 

utilização de maiores quantidades de aço será a opção mais viável por forma a reduzir a fendilhação. 
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É de notar que no caso da redução do recobrimento, esta não será uma solução desejável pois diminui 

a proteção da estrutura relativamente à corrosão das armaduras. 

 

 

 

Em certos casos as cargas a que a estrutura está submetida durante a fase construtiva são mais 

condicionantes do que durante a sua fase de serviço, existindo ainda a agravante de o betão ainda não 

ter alcançado a sua resistência. Assim, é necessário ter um controlo apertado durante o processo 

construtivo por forma a evitar fendilhação indesejável.  

2.4.1.2 Assentamentos Diferenciais dos Apoios 
 

Quando ocorrem assentamentos diferenciais nos apoios da estrutura de betão armado, geralmente 

devido ao assentamento do terreno de fundação, são induzidos à estrutura deslocamentos impostos. 

No caso de ocorrerem assentamentos diferenciais elevados e se a estrutura não tiver capacidade para 

redistribuir as tensões por estes criadas esta poderá sofrer fendilhação em níveis inaceitáveis [30].  

As fendas devidas a assentamentos diferenciais apresentam, normalmente, uma orientação a 45º 

localizando-se nas paredes perpendiculares ao deslocamento das fundações (ver Figura 18). Este tipo 

de fendas depende essencialmente da rigidez da estrutura, aumentando com a mesma [4].  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Variação de Temperatura 
 

Variações de temperatura em estruturas de betão armado poderão verificar-se devido à sua 

hidratação e consequente arrefecimento a ritmos diferentes de zonas da estrutura distintas ou ainda 

devido à alteração das condições climatéricas. A variação de temperatura tem o efeito de variação do 

Figura 18: Fendilhação a 45º devido a assentamentos 
diferenciais nos apoios (retirado de [4]). 

Figura 17: Fendilhação devido à tração (à esquerda), associada à flexão (ao centro) e relativa ao 
esforço transverso (à direita) (adaptado de [4]). 
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volume dos elementos de betão, dilatando quando sujeito a um aumento de temperatura e comprimindo 

para variações negativas.  

Estando zonas da estrutura sujeitas a diferentes temperaturas a variação de volume não ocorrerá 

uniformemente criando, assim, tensões no betão. Se as tensões provocadas pela variação de volume 

do elemento ultrapassarem a capacidade resistente do betão este irá fendilhar. Um caso extremo de 

variação de volume ocorre quando a estrutura está sob a ação do fogo, originando gradientes de 

temperatura extremos [4].  

Quando os movimentos (deformações e rotações) resultantes da variação de temperatura no 

elemento de betão armado se encontram restringidos são geradas elevadas tensões no mesmo o que 

poderá provocar danos bastante graves [4]. Quanto mais massiva for a estrutura mais prejudiciais serão 

os efeitos. É, assim, recomendável a utilização de juntas de dilatação por forma a permitir o movimento 

da estrutura [30]. Dever-se-á dar uma maior atenção em estruturas em que existam zonas expostas a 

alterações de temperatura enquanto outras se encontram parcial ou totalmente protegidas. 

2.4.1.4 Retração do Betão 
 

A retração a longo prazo do betão é um fenómeno que ocorre devido à perda de água do mesmo 

e que tem como consequência a diminuição de volume dos elementos de betão armado. Assim, o 

processo de retração do betão pode assemelhar-se a uma variação de temperatura.  

As zonas do elemento que sofrem uma maior perda de água irão apresentar uma maior diminuição 

de volume, sendo que o diferencial de variação de volume no elemento irá criar tensões na estrutura. 

Consequentemente e dependendo das condições de apoio, de restrições internas ou da existência de 

juntas de dilatação o betão poderá fendilhar (ver Figura 19). Conforme a rigidez relativa dos elementos 

e o confinamento a que cada um está sujeito o aspeto das fendas devido à retração poderá ser diferente 

[4].  

 

 

 

 

 

 

O efeito da retração de estruturas de betão armado poderá ser reduzido recorrendo à utilização de 

betões com um menor rácio a/c e uma menor dosagem de cimento (maior quantidade de agregados) 

[30].  

Figura 19: Fendilhação devida a retração do 
betão (retirado de [4]). 
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2.4.2 Fendilhação por Motivos não Estruturais 

2.4.2.1 Retração Plástica 
 

A retração plástica é um fenómeno que ocorre quando se verifica uma grande perda da água 

presente no interior da estrutura de betão por evaporação. Quando a velocidade da evaporação da 

água é maior do que a da água que chega ao betão por exsudação este vai sofrer retração. Esta irá 

ocorrer à superfície do elemento. Estando o movimento de retração restringido pelo betão mais interior 

irão surgir tensões, originando, consequentemente, fendilhação [30]. As fendas apresentarão, neste 

caso, uma profundidade variável e um padrão aleatório (ver Figura 20). 

A perda de água por evaporação do betão depende essencialmente da humidade relativa do ar, das 

temperaturas do betão e do ar e da velocidade do vento à superfície da estrutura [30], acelerando com 

o aumento destes fatores [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Por forma a prevenir a fendilhação por retração plástica será essencial a proteção da superfície do 

betão contra o vento e o sol, molhar a superfície do betão após a sua colocação e iniciar a sua cura o 

mais cedo possível [3]. 

2.4.2.2 Assentamento Plástico 
 

A fendilhação por assentamento plástico ocorre devido à tendência do betão de continuar a 

consolidar após a sua vibração, dando-se um assentamento do betão fresco ao mesmo tempo que a 

água migra para a sua superfície [4]. A presença das armaduras, cofragem e/ou betão já consolidado 

irá restringir este movimento criando tensões no interior do betão que levarão à sua fendilhação [30] 

(ver Figura 21). 

A fendilhação por assentamento plástico aumenta com a utilização de armaduras de maior diâmetro 

e diminuição do seu espaçamento, com o rácio a/c do betão, com uma deficiente vibração do betão e 

com a diminuição do recobrimento [30]. 

 

Figura 20: Fendilhação devido a retração plástica em 
betão num ambiente quente e seco (retirado de [23]). 
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2.4.2.3 Retração Térmica 
 

A hidratação do cimento trata-se um processo exotérmico ocorrendo, desta forma, uma libertação 

de calor, designado por calor de hidratação. Em elementos de betão armado de grandes dimensões e 

com o aumento da temperatura devido ao calor de hidratação, são criadas tensões no interior do betão 

que provocam a sua fendilhação, como é visível na Figura 22 [3].  

 

 

 

 

 

 

Por forma a evitar tais danos é recomendável a utilização de betões com uma maior quantidade de 

agregados e um maior teor adições, o arrefecimento e proteção da superfície de betão [3]. 

2.4.2.4 Ataque dos Álcalis 
 

Quando os agregados presentes no betão são reativos, geralmente contendo sílica, estes irão reagir 

com metais alcalinos (K2O e Na2O), criando um gel alcalino-silicioso. Com a presença de água, em 

quantidade suficiente, o gel irá hidratar e, consequentemente, expandir originando tensões e 

posteriormente fendilhação do betão [3] (ver Figura 23). Será, assim, necessária uma cuidadosa 

escolha dos agregados a utilizar, sendo também recomendável a execução de um betão compacto e 

impermeável [4]. 

 

Figura 22: Retração térmica de um elemento de betão de grandes 
dimensões com consequente fendilhação (retirado de [3]). 

Figura 21: Fenda formada devida à restrição do 
assentamento plástico criada pela armadura (adaptado 
de [30]). 
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Figura 25: Blindagem da descarga de fundo da 
barragem de Ribeiradio (cedência Afaplan) 

Figura 24: Colocação da blindagem da descarga 
de fundo da barragem de Ermida (cedência 
Afaplan). 

 

 

 

 

 

 

2.5 Degradação das Blindagens 
 

Como já foi referido nos capítulos anteriores, as descargas de fundo de barragens de betão armado 

estão sujeitas a processos abrasivos, como a cavitação e a abrasão, sendo que uma das metodologias 

de proteção da estrutura contra estas patologias trata-se da utilização de blindagens de aço.  

Atualmente, em obras “novas”, geralmente recorre-se a estruturas de aço que são ancoradas ao 

betão para encaminhamento do escoamento protegendo-se, assim, a estrutura de betão armado dos 

processos abrasivos (Figura 24 e Figura 25). Neste trabalho o foco vai incidir na utilização de chapas 

de aço, ancoradas ao betão, colocadas nas paredes da descarga de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de se conseguir proteger a estrutura de betão face às patologias descritas anteriormente, 

também os elementos de aço poderão ser alvo de degradação. Em casos extremos poderá ocorrer a 

sua desintegração e destacamento perdendo-se, assim, toda a eficácia de proteção desejada. As 

patologias mais comuns em elementos de aço, nas descargas de fundo, são a corrosão e cavitação, 

sendo ambas aprofundadas neste capítulo.  

 

Figura 23: Fendilhação provocada por ataque dos 

álcalis (retirado de [3]). 
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2.5.1 Corrosão das Blindagens 
 

A corrosão ocorre quando o metal está exposto a um ambiente atmosférico que contenha oxigénio 

e humidade, sendo que não existirá corrosão se o metal estiver exposto a ar sem humidade ou se 

estiver imerso em água sem acesso a oxigénio. No caso das blindagens de descargas de fundo estas 

encontram-se em condições propícias para a ocorrência de corrosão. 

Alguns fatores afetam a velocidade de corrosão do aço sendo o mais significativo a quantidade de 

oxigénio presente no ambiente em questão. A taxa de corrosão varia exponencialmente com a 

quantidade de oxigénio presente, podendo aumentar em quase 130 vezes [1] (Tabela 1). Isto acontece 

porque a reação fica sob controlo da zona catódica, sendo o cátodo que determina a velocidade de 

corrosão. Como as áreas deste são bastante superiores às áreas anódicas geram-se nestas 

densidades de corrente muito elevadas (pois terá de existir equilíbrio entre as correntes anódicas e 

catódicas) que originam, assim, taxas de corrosão superiores [3]. 

Tabela 1: Taxa de corrosão do aço em função da quantidade de oxigénio presente (adaptado de [1]). 

Pressão oxigénio (atm) Taxa de corrosão (mm/ano) 

0,2 0,1 

1,0 0,2 

10,0  2,2 

61,0 7,6 

 

Em condições normais a corrosão nunca tem um efeito generalizado, começando por atacar em 

pontos distintos do metal que são, naturalmente, mais suscetíveis de sofrer corrosão. Este tipo de 

fenómeno denomina-se de “pitting” [1]. A corrosão ataca os pontos da superfície do metal em que se 

encontram impurezas que deem azo à ação galvânica. Em certos casos, a corrosão pode até destruir 

a blindagem no ponto de atuação bem antes de se expandir para a restante superfície. Geralmente são 

utilizadas peliculas protetoras contra a corrosão na superfície do aço, sendo que se existirem anomalias 

na sua aplicação em certos locais estes serão os primeiros a serem atacados.  

No caso das blindagens da descarga de fundo um outro aspeto torna-se bastante prejudicial, o facto 

de as blindagens estarem expostas na vertical. Tal posição implica que os produtos da corrosão 

possam escorregar e cair devido as forças de gravidade. Adicionalmente se porventura os produtos 

forem solúveis em água as correntes da corrosão podem aumentar drasticamente [1]. 

No caso de o metal estar sujeito a tensões para lá do seu limite elástico a velocidade de corrosão 

aumenta consideravelmente ao longo das linhas de deformação em que a coesão molecular tenha sido 

destruída [1]. No que às blindagens diz respeito tal poderá acontecer quando estas se começarem a 

destacar do betão e assim se criem tensões e deformações na blindagem. Este aspeto tem extrema 
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importância na escolha da forma de conexão das blindagens com o betão, pois conexões que criem 

maiores tensões na blindagem coincidirão com maiores graus de corrosão. 

2.5.2 Cavitação das Blindagens 
 

Tal como o betão também os metais, e mais especificamente o aço, poderão estar sujeitos a 

fenómenos de cavitação. Em relação às blindagens, a degradação devido à cavitação poderá acelerar 

os processos de corrosão e provocar o destacamento das mesmas da estrutura de betão 

desprotegendo, assim, a superfície da descarga de fundo relativamente aos processos erosivos. 

Num estudo realizado por Abelev [38] diversos tipos de aço revestidos com diferentes camadas 

protetoras foram sujeitos a escoamentos com velocidades até 60 m/s, sendo apresentados alguns dos 

resultados obtidos na Tabela 2. 

Tabela 2: Resultados do ensaio de diversos tipos de aço à cavitação num escoamento de 60 m/s (adaptado de 
[38]). 

Tipo de material  Resultado do ensaio 

Aço carbono Sinais fortes de degradação (“pitting”) após 25 horas 

Aço inoxidável  Sem sinais de erosão após 200 horas 

Aço carbono revestido com resina 

epóxi  
Alguns sinais de degradação após 40 horas 

Aço carbono revestido com 

borracha 
Alguns sinais de degradação após 100 horas 

 

É de notar que, como já foi referido no Capítulo 2.3, a velocidade de escoamento em descargas de 

fundo de barragens de betão armado poderá atingir valores na ordem dos 40 a 50 m/s. Consultando os 

valores obtidos nos ensaios pode-se concluir, assim, que não só a estrutura de betão poderá estar 

sujeita a fenómenos de cavitação como também as blindagens de aço poderão apresentar danos em 

tais circunstâncias. Torna-se, então, de extrema importância não só a proteção das blindagens contra 

tais fenómenos como também a definição de um plano de manutenção rigoroso. 

Segundo o ICOLD Committee [38] a jusante de orifícios ou de comportas, e para velocidades de 

escoamento superiores a 25 m/s, dever-se-ão colocar blindagens com as seguintes extensões: 

• Na base da descarga de fundo – 50xD; 

• Nas paredes da descarga (em toda a altura) – 15xD; 

• Nas paredes da descarga (até meia altura) – 30xD. 
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3. Metodologias de Proteção e 

Reparação 
 

3.1 Enquadramento Normativo e Regulamentar da 

Norma Europeia EN 1504 e do ACI  
 

A Norma Europeia EN 1504 foi elaborada pelo Comité Técnico CEN/TC 104 e teve entrada em vigor, 

em Portugal, em 2006. O seu principal objetivo centra-se na definição de produtos e sistemas para a 

proteção e reparação de estruturas de betão. 

O American Concrete Institute é uma organização, fundada em 1904, que visa ao desenvolvimento 

do dimensionamento, construção e materiais de estruturas de betão, contando já com inúmeros 

documentos/guias relativos à reabilitação e reforço de estruturas de betão armado. 

Na definição do processo de reparação ambas as normas apresentam uma abordagem sistemática, 

apoiando-se em estádios-chave, representados na Tabela 3, que deverão ser respeitados por forma a 

evitar reparações deficientes que possam trazer prejuízos económicos e de segurança estrutural. 

1) Avaliação da condição da estrutura 

Em primeiro lugar, no processo de reparação da estrutura, deverá ser avaliada a segurança da 

mesma tendo em conta os riscos que poderão provir das ações da reparação. No caso de a estrutura 

se apresentar insegura deverão ser criadas condições de segurança para a realização dos trabalhos. 

Deverão ser também criados, caso necessário, meios de acesso à zona destinada à reparação, como 

representado na Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Estrutura provisória na reparação da ponte da Arrábida (retirado de [19]). 
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Tabela 3: Comparação das sequências de trabalhos da norma EN1504 e do ACI. 

EN 1504 ACI 

Procedimentos Sequência de 

trabalhos 

Procedimentos 

comuns 

Sequência de 

trabalhos 

Procedimentos 

 

1.Informação 

acerca da 

estrutura 

Estado e história 

da estrutura; 

Documentação; 

Reparação e 

manutenção 

anteriores 

1.Avaliação das 

condições da 

estrutura 

 

Análise estrutural e da 

segurança antes da 

proteção e reparação 

2.Processo de 

avaliação 

Defeitos, sua 

classificação e 

causas 

2.Determinação 

das causas da 

deterioração 

 

Opções; Princípios; 

Métodos; Análise 

estrutural e da 

segurança durante a 

proteção e reparação 

3.Estratégia de 

gestão 

 

3.Desenvolviment

o de plano de 

resposta 

Escolha da equipa de 

reparação; Escolha do 

método e produtos a 

utilizar; Avaliação da 

reparação, prevenção 

ou proteção; Possíveis 

constrangimentos a 

considerar 

Análise estrutural e da 

segurança após a 

proteção e reparação; 

Uso previsto dos 

produtos; 

4.Projeto do 

trabalho de 

reparação 

Requisitos 

(substrato, 

produtos, 

trabalho); 

Especificações; 

Desenhos; 

4.Preparação de 

desenhos e 

especificações 

Alternativas; Análise de 

custos 

Escolha e uso de 

produtos e sistemas e 

dos métodos e 

equipamentos a usar 

5.Trabalho de 

reparação 

Ensaios de 

controlo de 

qualidade; Saúde 

e segurança 

5.Execução da 

reparação 
 

 

6.Aceitação do 

trabalho de 

reparação 

Ensaios de 

aceitação; 

Trabalhos 

corretivos; 

Documentação 

6.Controlo de 

qualidade e 

manutenção após 

o trabalho de 

reparação 
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2) Identificação das causas de deterioração 

Uma das etapas mais importantes do processo de reparação é a identificação das causas que 

originaram a deterioração da estrutura. Para isso deverão ser tomadas algumas medidas de 

investigação, entre as quais:  

• A inspeção “in situ” da estrutura; 

• A utilização de ensaios para determinar o estado dos materiais;  

• O estudo do projeto inicial bem como do ambiente no qual a estrutura está inserida;  

• Ter conhecimento de quais as condições de funcionamento que serão requeridas da 

estrutura após o trabalho de reparação.  

 

Seguidamente é imperioso saber qual a extensão da deterioração, a sua taxa de aumento e estimar 

o tempo necessário até que a estrutura, sujeita às condições anteriores à operação, deixe de apresentar 

o desempenho pretendido. 

 

3) Decisão sobre as opções para a proteção e reparação 

Este ponto baseia-se no grau da atuação que se quer implementar. A opção de gestão da estrutura 

poderá variar desde a não atuação e apenas monitorização passando pela prevenção e redução de 

outras possíveis deteriorações até à demolição total ou parcial da estrutura de betão.  

 

4) Seleção dos princípios e métodos apropriados para a proteção e reparação 

Após a compreensão das causas de deterioração e da escolha da estratégia de atuação é 

necessário definir quais os princípios e métodos de proteção e reparação. A norma EN 1504 divide a 

seleção dos princípios em dois grupos (ver Tabelas A1 e A2 em Anexo):  

• Relativos aos defeitos no betão, causados por ações mecânicas, químicas e biológicas, 

físicas, por ação do fogo ou ainda por uma combinação destas; 

• Relacionados com a corrosão das armaduras, causados por um ou mais dos seguintes 

processos: perda física do betão de recobrimento, carbonatação, contaminação do betão 

de recobrimento por agentes corrosivos ou por correntes elétricas parasitas. 

Conforme o princípio definido é possível, então, a seleção do método de proteção e reparação para 

a patologia existente. 

Por outro lado, o ACI disponibiliza diversos guias de atuação para as diferentes patologias e suas 

causas. 
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5) Definição das propriedades dos produtos e sistemas 

Subsequente à escolha dos princípios e métodos a utilizar encontra-se a definição dos produtos e 

sistemas que satisfazem os mesmos. As propriedades exigidas aos materiais estão devidamente 

explícitas na norma EN 1504, sendo que as mesmas deverão ser ensaiadas. É de notar que no caso 

de um sistema os produtos necessitarão de ser ensaiados em conjunto e não individualmente. 

6) Especificação dos requisitos para a manutenção após a proteção e reparação  

Ambos as normas estipulam que seja fornecido um registo dos trabalhos que tenham sido 

realizados, incluindo resultados de ensaios, bem como a implementação de um sistema de manutenção 

e inspeção a realizar durante o restante tempo de vida útil da zona da estrutura alvo de reparação. 

3.2 Preparação da Superfície de Reparação 
 

Antes da execução do método de proteção e reparação da estrutura de betão é indispensável a 

preparação da superfície, para que a “nova” estrutura possa tirar total partido das propriedades dos 

materiais aplicados. A preparação da superfície consiste, essencialmente, na remoção de todo o 

material deteriorado ou que apresente defeitos e limpeza do material remanescente. A zona da 

estrutura de betão armado a reparar deverá estar em boas condições e apresentar uma superfície 

áspera e seca (ver Figura 27). Na Tabela 4 são observáveis as práticas correntes consideradas pela 

norma EN 1504 e pelo ACI.  

 

 

 

 

 

No caso de a zona da estrutura a reparar não necessitar de remoção e se optar apenas por uma 

reparação da sua superfície, dever-se-á proceder, então, à limpeza do betão por forma a remover 

qualquer material que se encontre solto (poeiras e impurezas) e eliminar produtos de contaminação. 

Assim, poder-se-á garantir uma eficiente ligação entre o betão existente e os materiais aplicados. A 

limpeza poderá ser efetuada com recurso a jato de ar comprimido (necessário garantir que o mesmo 

está limpo), jato de areia, jato de água ou de vapor. É também importante realizar, se necessário, um 

desengorduramento da superfície utilizando solventes ou emulsionantes [22].  

 

Figura 27: Aspeto final da preparação da superfície de betão 

(retirado de [19]). 
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Tabela 4: Práticas utilizadas na preparação do elemento antes da reparação segundo a norma EN 1504 e o ACI. 

EN 1504-10 ACI 

Práticas Práticas comuns Práticas 

Limpeza do substrato 

com recurso a solventes, 

por percussão, abrasão 

ou limpeza a vapor. 

Limpeza de óleos, pó, detritos, 

superfície contaminada e 

impurezas com recurso a jato de 

água, ar comprimido ou limpeza a 

vácuo. 

 

Desbaste da superfície de 

betão até 15 mm de 

profundidade por meios 

mecânicos ou jato de 

água, ar ou areia. 

Remoção de todo o betão 

enfraquecido, danificado ou 

deteriorado até se atingir betão 

são recorrendo a meios 

mecânicos ou jato de água de 

grande pressão (até 60 MPa) ou 

muito alta pressão (até 110 MPa).  

Consideração de 

geometrias de zonas de 

demolição o mais simples 

possíveis. Sempre que 

possível criar cantos 

redondos. 

Quando perante 

armaduras corroídas a 

distância mínima entre as 

armaduras e o substrato 

remanescente deverá ser 

de 15 mm ou a máxima 

dimensão do agregado 

somada de 5 mm (1). 

Corte dos bordos do betão com 

um ângulo mínimo de 90° e com 

um limite máximo de 135°. 

Quando perante armaduras 

corroídas a distância 

mínima entre as armaduras 

e o substrato 

remanescente deverá ser 

de 25 mm ou a máxima 

dimensão do agregado 

somada de 6 mm (1).  

Remoção de fragmentos 

de arames, pregos ou 

madeira. 

Criação de um substrato rugoso 

para uma melhor ligação com o 

material de reparação.  

 

 

Limpeza das armaduras em toda 

a sua periferia recorrendo a jato 

de água. 

Limpeza das armaduras 

com recurso a escovagem 

com arame ou jato de 

areia. 

 

Quando a estrutura apresenta fendas, destacamento e/ou delaminação do betão que colocam em 

causa a segurança estrutural ou no caso de a limpeza da superfície não ser suficiente para remover os 

produtos de contaminação, recorre-se, então, à remoção de todo o betão que contenha estes defeitos. 

A remoção do betão degradado deverá ir além das armaduras (com a profundidade referida em (1)) e 

poderá ser realizada com recurso a martelos pneumáticos, discos de corte, hidro-demolição ou 

fresadoras (Figura 28 e Figura 29, respetivamente). 
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Figura 28: Preparação da superfície com 
recurso a hidro-demolição (retirado de [20]). 

Figura 29: Preparação da superfície com 
recurso a fresadora (retirado de [19]). 

 

 

 

 

 

 

Antes da remoção e utilizando processos não destrutivos e/ou testes invasivos deve investigar-se 

qual a profundidade de atuação. É necessário ter atenção à geometria da zona de demolição, sendo 

importante optar por formas o mais simples possível para que, assim, se reduza o perímetro de ligação 

com os materiais de reparação [32]. No caso de a quantidade de material a remover ser muito elevada 

torna-se imperioso o recurso a estruturas provisórias que garantam a segurança estrutural durante a 

reparação. 

Relativamente às armaduras, se estas se apresentarem em boas condições, embora não 

necessitem de ser substituídas deverão cumprir os seguintes requisitos antes da aplicação do betão 

novo [16]: 

• Não deverão conter vestígios de gordura, óleo, poeira, areia ou outros contaminantes; 

• Todo o contorno da armadura deverá estar devidamente limpo e a sua limpeza não deverá 

prejudicar os elementos estruturais (ver Figura 30); 

• O betão e as armaduras deverão estar protegidos de possível contaminação, com a exceção 

de a limpeza das armaduras ser executada imediatamente antes da aplicação do betão; 

• Se estiverem contaminadas com agentes agressivos, toda a contorno das armaduras deverá 

ser limpa com jato de água de baixa pressão (18 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Limpeza de armaduras (retirado de [19]). 
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Se o período de intervalo entre a limpeza das armaduras e a colocação do betão for superior a 

quatro horas, dever-se-á limpar as armaduras novamente. Depois da limpeza do aço será necessário 

aplicar neste um primário que forneça uma proteção galvânica ativa [18].  

Nas situações em que exista grande perda de seção (geralmente superior a 25% da seção original) 

será necessário um reforço das armaduras. Esta poderá ser efetuada por meio de varões 

suplementares na zona danificada ou em casos mais graves com substituição total da armadura [19]. 

3.3 Métodos de Proteção e Reparação para Corrosão de 

Armaduras 
 

A Norma EN 1504 define, para a reparação de deteriorações relacionadas com a corrosão das 

armaduras, cinco princípios e seus métodos correspondentes (ver Tabela 5). Estes métodos previnem 

o início da corrosão ou proporcionam proteção contra um agravamento da deterioração mantendo a 

resistência do betão. Também na tabela seguinte é possível observar alguns dos métodos 

considerados pelo ACI, descritos no guia 222R-01. 

Tabela 5: Métodos proteção e reparação de estruturas de betão degradas devido à corrosão das armaduras 

considerados na norma EN 1504-2,3,7 e no ACI 222R-01. 

EN 1504-2,3,7 ACI 222R-01 

Métodos Métodos comuns Métodos 

 
Aumento do recobrimento com 

novo betão ou argamassa. 

Aumento do recobrimento 

com betão contendo 

polímeros, sílica de fumo 

ou latex. 

Impregnação hidrofóbica, 

impregnação e 

revestimentos. 

Proteção catódica 
Aplicação de membranas 

impermeáveis. 

 
Revestimento ativo/barreira da 

armadura 
 

 Inibidores de corrosão  

 

3.3.1 Substituição do Betão Deteriorado e/ou Aumento do 

Recobrimento 
 

Para a preservação ou restauração da passividade do elemento de betão armado a norma EN 1504 

define cinco métodos entre eles o aumento do recobrimento com betão ou argamassa e a substituição 

do betão contaminado ou carbonatado. A aplicação destes métodos poderá ser realizada por aplicação 
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do betão ou argamassa à mão, moldados com recurso a cofragens ou por projeção. Na Tabela 6 é 

possível observar as regras e cuidados a ter em conta nas duas primeiras formas de aplicação, sendo 

que a aplicação por projeção é aprofundada no Capítulo 3.4.1. Por outro lado, o guia ACI 222R-01 

define diversos materiais para aumento do recobrimento de elementos estruturais de betão armado que 

oferecem uma maior resistência contra os fenómenos de corrosão das armaduras. 

Tabela 6: Regras e cuidados relativos à aplicação de betões e argamassas aplicados à mão ou moldados da 
norma EN 1504-3,10 e materiais considerados para aumento do recobrimento de elementos de betão armado do 
guia ACI 222R-01. 

EN 1504-3,10  ACI 222R-01 

Regras e cuidados de aplicação: 

• Quando se utilizam produtos ou sistemas cimentícios sem 

um primário de colagem o substrato deverá ser 

humedecido (mas sem existir água na superfície quando 

da aplicação); 

• A argamassa ou betão deverão ser compactados sem 

introdução de bolsas de ar, por forma a ser atingida a 

resistência requerida e a proteção contra a corrosão das 

armaduras; 

• No caso da aplicação à mão, dever-se-á decidir se o 

produto será colocado por camadas para evitar 

espalhamento ou rebaixamento e as mesmas não poderão 

ser aplicadas molhado sobre molhado; 

• No caso da aplicação de betão ou argamassa moldados 

as cofragens deverão ser fixadas logo que possível após a 

preparação do substrato. 

 

Materiais para aumento do 

recobrimento considerados: 

• Betão de cimento Portland; 

• Betão contendo polímeros; 

• Betão modificado com sílica de 

fumo; 

• Betão modificado com latex. 

 

 

A incorporação de polímeros, sílica de fumo ou latex no betão conduz a uma maior resistência da 

estrutura à penetração de iões cloreto, criando-se, assim, uma camada de proteção contra a corrosão 

das armaduras devida aos mesmos. Para além da proteção contra a corrosão a adição de polímeros 

no betão aumenta a sua resistência à erosão por abrasão. Geralmente, o recobrimento deverá ter entre 

5 a 40 mm de espessura e será necessário ter atenção à compatibilidade entre o substrato e o novo 

betão [38]. No caso do betão modificado com latex, normalmente, são utilizadas espessuras na ordem 

dos 40 a 50 mm. 

Para a reparação de elementos de betão armado deteriorados devido à corrosão das armaduras 

associada à carbonatação ou penetração de cloretos algumas regras são recomendáveis. Na Tabela 7 

estão presentes algumas metodologias e regras quando se pretende repor a passividade das 

armaduras ou reduzir o teor de humidade do betão. 
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Tabela 7: Esquemas de reparação de estruturas de betão com corrosão de armaduras (adaptado de [19]) 

Esquema de reparação Regras de aplicação 

 

 
 

Repassivação através da aplicação de um revestimento geral com 

argamassa e reparação das zonas laminadas sujeitas a corrosão 

por carbonatação: 

• Remoção local só nas zonas delaminadas; 

• Sem proteção da superfície das armaduras; 

• Aplicar argamassa cimentícia. 

 Repassivação com reparação do betão carbonatado (2 

alternativas): 

1. Aplicação de argamassa cimentícia e sem proteção das 

armaduras;  

2.  Com proteção das armaduras (resinas epóxi) e aplicação de 

qualquer argamassa. 

Em ambas as soluções é recomendável a aplicação de uma 

proteção superficial do betão. 

 Redução do teor de humidade do betão em estruturas sujeitas a 

corrosão por carbonatação: 

• Remoção local do betão só nas zonas delaminadas; 

• Sem proteção da superfície das armaduras; 

• Não é imperiosa a adoção de argamassas alcalinas. 

Será ainda necessário aplicar uma proteção superficial ao betão por 

forma a impedir a penetração de água para o seu interior (ex.: 

impregnação). 

 Repassivação das armaduras sujeitas a corrosão devida a cloretos: 

• Remoção do betão nas zonas delaminadas ou despassivadas; 

• Sem proteção da superfície das armaduras; 

• Reparação profunda com argamassa alcalina e compacta; 

• Recomendável a aplicação de um revestimento impermeável à 

penetração de cloretos; 

Esta solução não deverá ser utilizada se a quantidade de cloretos 

presente no betão não removido for excessiva. 
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3.3.2 Aplicação de Proteções Superficiais 
 

Os métodos estabelecidos pela Norma EN 1504 para aumentar a resistividade do betão consistem 

em sistemas de proteção superficiais que visam proteger a estrutura contra a penetração de agentes 

agressivos por forma a aumentar a sua durabilidade, sendo estes:  

a) Impregnação hidrofóbica; 

b) Impregnação; 

c) Revestimento. 

 

a) Impregnação hidrofóbica 

Trata-se de um tratamento à base de silanos, siloxanos ou silicones [19] que revestem o 

interior dos poros superficiais do betão tornando a sua superfície repelente à água (ver Figura 

31). Apesar de não permitir a entrada da água a impregnação hidrofóbica possibilita a sua 

evaporação, contribuindo para a redução da humidade no interior do betão. A aparência do 

betão praticamente não é alterada visto não se tratar de uma pelicula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método não afeta significativamente a permeabilidade ao dióxido de carbono. A 

proteção da superfície do betão recorrendo a impregnação hidrofóbica pode ter um 

comportamento eficaz durante mais de dez anos [18]. 

 

b) Impregnação 

Consiste na aplicação de líquidos de baixa viscosidade como é o caso de silicatos 

(geralmente de sódio ou potássio) ou algumas resinas epoxídicas e acrílicas [19] que devido 

à sua fácil absorção preenchem parcialmente os poros do betão (ver Figura 32). Uma pelicula 

fina (10-100 μm [18]) descontínua ocupa a superfície do betão, reduzindo, então, a sua 

porosidade e aumentando a resistência a fenómenos erosivos. 

 

Figura 31: Esquema de uma impregnação hidrofóbica 
(retirado de [16]). 
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c) Revestimento  

Trata-se de um processo que se traduz na aplicação de um produto que depois de secar 

forma uma camada protetora continua (100 a 5000 μm [19]) sobre a superfície do betão (ver 

Figura 33). Os produtos normalmente utilizados para revestimento são pinturas acrílicas, 

epoxídicas, vinílicas, de poliuretano ou ainda revestimentos de base cimentícia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As propriedades do revestimento dependem do tipo e quantidade de ligante, sendo de notar 

que em certos casos os revestimentos devem permitir a passagem de vapor de água por forma 

a evitar o seu empolamento devido à pressão da água e permitir a secagem do betão. A 

durabilidade deste método depende essencialmente da composição e espessura do 

revestimento bem como da sua exposição ao ambiente em redor.   

3.3.2.1 Processo de Aplicação  
 

A primeira etapa do processo de aplicação de proteções superficiais é a preparação do substrato, 

como já foi explicado no capítulo 3.2. No caso dos revestimentos qualquer irregularidade (saliências, 

fendas) que o betão apresente deverá ser tratada por forma a garantir a formação de um revestimento 

homogéneo. A superfície deverá ser limpa, retirando-se quaisquer elementos que poderão por em 

causa a eficácia da reparação. No que diz respeito às impregnações é necessário ter atenção à 

quantidade de humidade presente no betão que pode influenciar a penetração dos produtos de 

reparação (essencial a verificação das especificações dos produtos). 

Figura 32: Esquema de uma impregnação (retirado de [16]). 

Figura 33: Esquema de um revestimento (retirado de [16]). 



 

38 
 

Figura 34: Aplicação de pintura com recurso a 
rolo (retirado de [19]). 

Figura 35: Aplicação de pintura com recurso a 
pistola (retirado de [19]). 

A necessidade de remoção de uma proteção superficial já existente dependerá da sua condição e 

compatibilidade com o novo sistema em aplicação. Em estruturas novas, um período de 2 a 3 meses é 

recomendável antes da aplicação da proteção [18]. 

A aplicação de impregnação e impregnação hidrofóbica pode ser feita através de pintura com rolo 

ou pistola, via gel ou método de vácuo [18]. Quando se trata de áreas pequenas o mais adequado será 

o rolo enquanto para áreas de maior dimensão dever-se-á recorrer à pistola. Ao escolher-se o produto 

de aplicação deve ter se em atenção o risco de evaporação, principalmente em ambientes extremos. 

Em relação aos revestimentos estes não deverão ser aplicados quando se está na presença de 

chuva ou em ambientes de elevada humidade, sendo que a temperatura ambiente deverá situar-se 

entre os 5 e 30 ˚C [18]. A aplicação poderá ser feita com recurso a escova, rolo, espátula ou pistola 

(Figura 34 e Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Proteção Catódica 
 

A proteção catódica é um processo de proteção contra a corrosão, causada por carbonatação ou 

por ação de cloretos, podendo ser aplicada em situações de estruturas onde exista o risco de ocorrer 

corrosão ou em casos em que a corrosão já se iniciou e se pretende parar ou abrandar a sua 

deterioração [20]. 

Este sistema de proteção consiste num método eletroquímico permanente, visto que o sistema 

permanece na estrutura, baseado na alteração do potencial das armaduras. Como já foi referido no 

capítulo 2.1, as armaduras “despassivadas”, durante o processo corrosivo, funcionam como ânodo, 

dando-se a libertação de eletrões e consequente dissolução do aço. O objetivo da proteção catódica é 

o de, alterando o potencial das armaduras para valores mais negativos, forçar o aço a funcionar como 

cátodo e, assim, abrandar ou até mesmo terminar a corrosão [21]. 
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3.3.3.1 Mecanismo e Aplicabilidade  
 

O mecanismo da proteção catódica consiste na utilização de uma fonte de corrente contínua que 

fornece eletrões ao aço. A fonte de corrente, neste caso, estará a atuar como ânodo e poderá estar 

colocada na superfície exterior do betão ou no interior do mesmo.  

Com a receção de eletrões as armaduras vão sofrer uma redução do seu potencial. Como 

consequência de tal redução verificar-se-á uma diminuição da intensidade das reações anódicas, 

sendo que devido ao facto de o processo eletroquímico ter de estar em equilíbrio será, 

simultaneamente, provocado um aumento da intensidade das reações catódicas, reduzindo ou 

suprimindo a dissolução do aço [19]. 

Quando o objetivo da reparação é o abrandamento da atividade corrosiva a intensidade de corrente 

deverá rondar os 0,5 a 2 mA/m2 de armadura. No caso de se pretender uma redução da taxa de 

corrosão a intensidade deverá alcançar os 15 mA/m2 de armadura e para conseguir uma repassivação 

das armaduras deverá atingir os 20 mA/m2 de armadura [19]. 

O diagrama de Pourbaix, representado na Figura 36, permite saber o possível estado em que se 

encontra um determinado metal em água tendo em consideração o seu potencial e pH. No diagrama 

estão identificadas três zonas distintas, corrosão, passividade e imunidade, sendo que o objetivo da 

proteção catódica é o de, através da redução de potencial das armaduras, colocar as mesmas na zona 

da imunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois métodos de proteção catódica são geralmente utilizados: 

a) Proteção catódica por corrente imposta 

 

Na proteção catódica por corrente imposta é utilizada uma fonte externa para criar uma 

corrente continua entre o ânodo (que é ligado ao pólo positivo da fonte) e as armaduras (ligadas 

ao pólo negativo), como representado na Figura 37. São utilizados ânodos inertes, que por não 

Figura 36: Diagrama de Pourbaix (retirado de [21]). 
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Figura 39: Proteção catódica utilizando fitas de 
malha de titânio (retirado de [22]). 

Figura 38: Proteção catódica com recurso a malha 
de titânio (retirado de [22]). 

serem consumidos ao longo do tempo não necessitarão de substituição, colocados na 

superfície exterior do betão [21]. Geralmente são utilizadas malhas de titânio revestidas com 

óxidos de metais nobres ou fitas das mesmas malhas (ver Figura 39 e Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sistemas de proteção catódica sacrificiais ou galvânicos 

Ao contrário do sistema de corrente imposta em sistemas que recorrem a ânodos de 

sacrifício ou galvânicos não é necessária a presença de uma fonte de alimentação externa. O 

ânodo (metal, normalmente zinco), neste caso, é ligado às armaduras e sendo que este tem 

um potencial maior que o aço irá corroer em vez das armaduras (ver Figura 40). Quanto maior 

for a diferença de potencial entre os dois metais melhor será o desempenho do sistema 

proteção [21]. 

 

 

Figura 37: Representação esquemática de proteção catódica por corrente 

imposta (retirado de [21]). 
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É de notar que a utilização do sistema recorrendo a ânodos sacrificiais ou galvânicos apenas é 

viável para betões com baixas resistividades e não apresenta a mesma capacidade de cobrir grandes 

áreas como os sistemas de correntes impostas. Contudo são mais económicos, visto não necessitarem 

de fonte de alimentação externa, e de aplicação mais simples e fácil.  

Antes da instalação é necessário identificar todos os defeitos que possam existir na superfície do 

betão e ter conhecimento sobre qualquer reparação a que a estrutura já tenha sido sujeita, procurando 

informação sobre os métodos e materiais utilizados.  

Por forma a saber se o sistema a utilizar é o mais apropriado dever-se-ão realizar testes para 

conhecer a profundidade da contaminação de cloretos e carbonatação, a espessura do recobrimento e 

a quantidade e posicionamento das armaduras para perceber se a distância entre o cátodo e o ânodo 

é adequada para o sistema em questão e identificar as zonas que irão necessitar de maior/menor 

densidade de corrente [18]. Dever-se-á avaliar também possíveis situações de curto-circuito entre o 

ânodo e as armaduras. É importante também identificar possíveis fatores de variação de resistividade 

ao longo do betão, sendo que quanto mais elevada esta for pior será a distribuição de corrente pelo 

mesmo [21]. 

O controlo dos sistemas de proteção catódica é realizado por sistemas de monitorização com o 

intuito de realizar medições sobre os potenciais das armaduras, densidades de corrente, temperatura 

ou pH. No caso dos sistemas por corrente imposta estes sistemas estão, normalmente, integrados no 

sistema de fornecimento de corrente, sendo que nos sistemas de sacrifício ou galvânicos a 

monitorização requerida é mínima [21]. 

3.3.4 Preservação ou Restauração da Passividade 
 

A Norma EN 1504 define diversos métodos para o princípio de preservação e restauração da 

passividade (ver Tabela A2 em anexo). Dois desses métodos referem-se ao aumento do recobrimento 

do betão ou à substituição do mesmo. Tais métodos poderão ser considerados para a 

Figura 40: Representação esquemática de um sistema de proteção catódica 
sacrificial (retirado de [21]). 
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reparação/proteção contra a corrosão das armaduras, mas apenas irão ser referidos no capítulo 

seguinte referente à reparação do betão devido a processos erosivos. 

3.3.4.1 Realcalinização Eletroquímica 
 

A realcalinização é um processo eletroquímico que tem como objetivo a restauração da passividade 

das armaduras, aumentando o pH do betão, em situações em que esta tenha sido destruída por ação 

da carbonatação.  

 

De uma forma semelhante à proteção catódica, o seu funcionamento consiste na aplicação de uma 

corrente imposta, sendo as armaduras ligadas ao pólo negativo e um elétrodo externo (ver Figura 42), 

colocado na superfície do betão, ao pólo positivo (ver Figura 41). Devido à passagem de corrente pelo 

betão ocorre o processo de eletrólise que vai originar a produção de iões hidróxido (OH-), contribuindo 

para o aumento do pH, à volta do aço, para valores de 13 a 14 permitindo, assim, a restauração da 

passividade das armaduras [22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Representação esquemática do processo de realcalinização (retirado 
de [18]). 

Figura 42: Aplicação de um sistema de realcalinização 
(retirado de [18]). 
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Em comparação com a proteção catódica na realcalinização são utilizadas densidades de corrente 

cerca de 100 vezes superiores [22] implicando, assim, maiores preocupações relativamente ao 

comportamento elétrico do sistema e uma menor duração da reparação. A realcalinização, ao contrário 

da proteção catódica, é um tratamento temporário com duração entre uma e duas semanas [22]. 

O diagrama representado na Figura 43 demonstra as fases comportamentais das armaduras ao 

longo dos processos de realcalinização e proteção catódica para uma melhor compreensão de ambos. 

A primeira fase corresponde ao momento em que as armaduras se encontram num estado de 

passivação. Em seguida, devido à carbonatação, a corrosão inicia-se e o betão perde as suas 

propriedades alcalinas (fase três). O processo de realcalinização é demonstrado, então, pelos pontos 

seis, sete e oito. Durante esse período é visível a diminuição do potencial das armaduras e aumento 

do pH, sendo finalmente restabelecidas as condições iniciais de passividade. Os pontos quatro e cinco 

referem-se à proteção catódica, sendo notório que as armaduras não atingem um valor tão baixo de 

potencial como na realcalinização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como para a proteção catódica antes da aplicação da realcalinização todo o tipo de dano que o 

betão apresente deverá ser tratado e a sua superfície alvo de limpeza. Por forma a evitar a ocorrência 

de curto-circuitos o betão deverá ser removido qualquer material metálico que se encontre na superfície 

do betão (ver Figura 42). O conhecimento da profundidade de corrosão e o teor de cloretos são 

informações bastante importantes bem como a identificação e localização de cabos de pré-esforço, 

pois podem ser danificados devido à passagem de corrente. Tal estará associado à formação de 

hidrogénio molecular que poderá originar a rutura frágil do aço. 

Alguns critérios deverão ser respeitados durante a aplicação deste sistema [22]: 

 A densidade de corrente deverá ter um valor máximo de 4 A/m2 de armadura e a voltagem 

situar-se entre os 30 e 50 V; 

Figura 43: Diagrama de fases comportamentais das armaduras 
durante a realcalinização (retirado de [21]). 
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 Por cada zona anódica deverá ser realizado um teste de indicador de fenolftaleína por forma a 

saber a profundidade de carbonatação; 

 O tratamento deverá ser realizado com um mínimo de 200 Ah/m2 de armadura. 

3.4 Métodos de Proteção e Reparação para a Erosão  
 

Para a proteção e reparação de estruturas de betão armado sujeitas a erosão a norma EN 1504 

define três métodos, representados na Tabela 8, constantes também do guia ACI 210R-93. A aplicação 

de blindagens de aço (tema já abordado nesta dissertação) trata-se de uma metodologia de proteção 

também definida pelo guia ACI. Para além destes métodos o guia ACI define diversos tipos de betão 

de alta resistência recomendáveis para um melhor comportamento das estruturas de betão armado à 

erosão (Tabela 8). 

Tabela 8: Métodos e materiais de proteção e reparação de estruturas de betão degradas devido a erosão 

considerados na norma EN 1504-2,3 e no ACI 210R-93. 

EN 1504-2,3  ACI 210R-93 

Metodologias de proteção e reparação: 

• Revestimentos; 

• Impregnações; 

• Adição de argamassa ou betão. 

Betões de alta resistência considerados: 

• Betão reforçado com fibras de aço; 

• Betão contendo sílica de fumo; 

• Betão com polímeros. 

Metodologias de proteção e reparação: 

• Aplicação de blindagens de aço; 

• Revestimentos; 

• Impregnações; 

• Adição de argamassa ou betão. 

 

Com a evolução da tecnologia na área dos materiais a definição de um betão de alta resistência tem 

se alterado ao longo dos anos. O ACI, atualmente, define um betão como sendo de alta resistência 

para classes iguais ou superiores a 41 MPa, não se considerando a utilização de materiais ou técnicas 

exóticas (betão impregnado com polímeros, betão epóxi, entre outros). É de notar que este valor poderá 

variar geograficamente consoante os recursos disponíveis da região em causa [35].  

De uma forma geral betões de alta resistência são obtidos através da utilização de elevadas 

quantidades de cimento (na ordem dos 392 a 557 kg/m3), baixos rácios a/c (geralmente entre 0,27 a 

0,5) e adições pozolânicas e/ou químicas [35]. 

Contudo o incremento ilimitado da quantidade de cimento por forma a obter uma maior resistência 

do betão não se trata de uma solução desejável. Dependendo da composição de um determinado betão 

existe uma quantidade ótima de cimento a partir da qual o seu aumento levará a uma redução de 
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Figura 44: Relação entre a resistência à compressão do 

betão e a utilização ou não de sílica de fumo (retirado de [33]). 

resistência. Para além desta restrição outros fatores limitam a quantidade de cimento a considerar na 

composição do betão de alta resistência, tais como a perda de trabalhabilidade e o agravamento de 

fenómenos de retração. Assim, o estudo de outras soluções torna-se de especial importância. 

O guia ACI 210R-93 define como materiais de reparação de elementos de betão, com sintomas de 

erosão, betões de alta resistência reforçado com fibras de aço, com adição de sílica de fumo ou 

polímeros. 

• Betão de Alta Resistência Contendo Sílica de Fumo 

 

A sílica de fumo trata-se de um material de características pozolânicas que ao ser adicionado ao 

betão melhora as características deste em termos de resistência e durabilidade, sendo composto por 

partículas com um diâmetro médio de 0,1 µm (100 vezes inferior ao do cimento Portland) [26].  

Devido à sua pequena dimensão as partículas de sílica de fumo irão preencher os poros presentes 

na fronteira cimento-agregados reduzindo, assim, a porosidade do betão. A presença da sílica de fumo 

nestas zonas irá, consequentemente, provocar uma redução da permeabilidade do betão e aumentar 

as forças de ligação entre a pasta cimentícia e os agregados o que se irá traduzir num aumento 

significativo da resistência à compressão do betão (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido à redução da permeabilidade do betão e ao aumento da sua resistência, a presença de sílica 

de fumo irá, consequentemente, melhorar o comportamento do mesmo à erosão, reduzindo a sua 

profundidade de desgaste devido à erosão em cerca de 25 a 35% [33].  



 

46 
 

No entanto, a adição de sílica de fumo no betão tem consequências indesejáveis no mesmo. Quanto 

maior for a quantidade de sílica de fumo no betão pior será a sua trabalhabilidade aumentando, assim, 

a necessidade de adicionar água de amassadura. Tal inconveniência poderá ser contornada com a 

utilização de redutores de água [33]. Fenómenos de retração tornam-se, também, mais suscetíveis de 

ocorrer sendo necessário evitar o aparecimento de fendilhação excessiva. 

A utilização deste material tem demostrado bons resultados na reparação de estruturas hidráulicas 

com presença de fenómenos de erosão, como é o exemplo da barragem de Kinzua (Estados Unidos) 

em que se recorreu a um betão de alta resistência (superior a 90 MPa) contendo 18% de sílica de fumo 

[33]. 

• Betão de Alta Resistência Reforçado com Fibras de Aço 

 

Uma outra solução trata-se de reforçar o betão com fibras de aço (comprimento menor ou igual a 

50 mm e diâmetro entre 0,3 e 0,5 mm) numa quantidade de cerca de 80 kg/m3 [26]. A incorporação das 

fibras no betão melhora as suas resistências à compressão, tração, impacto e à fadiga.  

Para grandes velocidades de escoamento a resistência à erosão é melhorada significativamente. 

No entanto quando a estrutura se encontra em condições de escoamento de baixa velocidade o reforço 

do betão com fibras de aço não apresenta uma boa solução, podendo mesmo vir a ser prejudicial [34]. 

Ao contrário da sílica de fumo, o reforço do betão com fibras de aço tem um efeito positivo em 

relação à fendilhação devida à retração. A presença das fibras de aço aumenta consideravelmente o 

número de fendas apresentando estas uma abertura mais reduzida [34]. 

• Betão de Alta Resistência Contendo Polímeros 

 

A incorporação de polímeros no betão é realizada, geralmente, através da substituição de parte do 

cimento por látex ou em certos casos pela substituição total ou parcial da água de amassadura por 

polímeros [26]. Tal mistura resulta num fortalecimento da resistência à compressão do betão bem como 

da sua coesão interna que, consequentemente, garantem um comportamento à erosão 

significativamente melhor em comparação com o betão tradicional [28]. Os custos associados a esta 

alternativa tornam-na numa solução pouco utilizada atualmente.  

3.4.1 Betão Projetado 
 

A aplicação de betão projetado trata-se de uma solução de reparação de elementos de betão que 

consiste na projeção a jato do material em direção ao substrato de reparação. A pressão com que o 

material é projetado permite a aderência ao substrato do mesmo bem como a sua própria compactação. 

Assim, torna-se dispensável a utilização de cofragem. 
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A utilização deste método ganha importância em estruturas degradadas devido a erosão visto que, 

geralmente, as zonas das estruturas alvo de reparação encontram-se em áreas restritas em que a 

utilização de cofragem é de grande dificuldade [28]. A sua aplicação poderá ser realizada por via seca 

ou húmida, consoante o momento em que é adicionada água à mistura [26], conforme é observável na 

Tabela 9. 

Tabela 9: Princípios relativos ao betão projetado da norma EN 1504-3,10 e do guia ACI 506R-16. 

EN 1504-3,10  ACI 506R-16 

Regras e cuidados de aplicação: 

• O ângulo da agulheta com o 

substrato deverá ser de 90° e a 

distância entre os dois cerca de 

0,5 a 1,0 m, por forma a 

minimizar o efeito de ricochete; 

• Para camadas de projeção 

superiores a 70 mm é 

aconselhável a incorporação de 

armaduras; 

• Evitar a formação de vazios por 

detrás das armaduras; 

• Quando a projeção não é 

realizada molhado contra 

molhado a superfície deverá ser 

limpa com água ou ar 

comprimido a baixa pressão; 

• Dever-se-á remover o material 

pulverizado e solto por ressalto 

das áreas circundantes e do 

substrato antes da aplicação do 

betão ou argamassa projetados; 

• Poderá existir necessidade de 

pré-molhagem, dependendo das 

condições e composição dos 

produtos e sistemas. 

 

Aplicação via seca: 

1. Todos os produtos são 

misturados exceto a água; 

2. A mistura chega ao orifício 

de entrada através de 

uma tremonha e agitador 

[26]; 

3. Um rotor transporta a 

mistura até à mangueira; 

4. Com recurso a ar 

comprimido a mistura é 

expelida até à 

extremidade da 

mangueira onde será 

adicionada água; 

5. Finalmente, o material é 

expelido em forma de jato, 

a grande velocidade, em 

direção à superfície a 

reparar. 

Aplicação via húmida: 
 
1. Todos os produtos são 

misturados; 

2. A mistura é introduzida 

na câmara do sistema 

de projeção; 

3. De seguida é 

transportada até à 

mangueira; 

4. Por forma a aumentar a 

velocidade e o padrão 

de projeção é injetado ar 

comprimido na 

mangueira; 

5. O material é, então, 

expelido em direção à 

superfície de reparação. 

 

A aplicação da projeção por via seca trata-se de um método mais adequado quando a mistura 

contém agregados porosos e leves e quando o período de aplicação da projeção não pode ser previsto 

ou é intermitente. Por outro lado, a aplicação por via húmida apresenta menores perdas por ricochete, 
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podendo representar um menor desperdício. Para além disso, durante o processo de projeção por via 

húmida não será criada tanta poeira e perda de material cimentício [36].   

O efeito de ricochete dos agregados grossos no substrato é a maior desvantagem deste método de 

reparação do betão, sendo que o mesmo depende das características da projeção (velocidade, caudal, 

ângulo e distância ao substrato), da espessura da camada a aplicar, do rácio a/c, da granulometria dos 

agregados e da eficácia da hidratação da mistura [26]. 

A aplicação de betões contendo sílica de fumo ou reforçados com fibras de aço poderá ser realizada 

recorrendo ao método de projeção, no entanto não é recomendável a aplicação de betões contendo 

polímeros por este mesmo processo [36]. 

3.4.2 Betão de Agregados Pré-Colocados 
 

As reparações de elementos de betão armado em descargas de fundo devido a fenómenos de 

erosão são, normalmente, realizadas em locais de difícil acesso. Um método eficaz neste tipo de 

situações trata-se de betão com agregados pré-colocados. Esta técnica consiste na colocação de 

agregados grossos (entre 12 a 38 mm [28]) na zona de reparação, sendo posteriormente bombeada 

argamassa para o mesmo espaço, conseguindo-se uma boa aderência entre os dois betões [26]. 

É recomendada a incorporação de materiais pozolânicos, adições redutoras de água e baixas 

quantidades de água por forma a reduzir a retração mantendo-se uma boa fluidez para preenchimentos 

dos vazios entre agregados.  

3.4.3 Aplicação de Proteções Superficiais 
 

O guia ACI 210R-93 define para sistemas de proteção de elementos de betão armado sujeitos a 

erosão a aplicação de blindagens de aço, de revestimentos e impregnações.  

Tal como referenciado no Capítulo 1.2 a aplicação de blindagens de aço em descargas de fundo é 

recomendável para velocidades de escoamento superiores a 10 m/s. As blindagens deverão ser 

ancoradas ao betão e ser suficientemente rígidas por forma a evitar os efeitos da vibração [28]. 

A utilização de revestimentos de poliuretano e neopreno são aconselháveis para a proteção do 

betão à erosão. É de notar que se deverá ter atenção à ligação destes materiais ao betão, pois qualquer 

defeito na ligação poderá reduzir significativamente a eficácia do sistema de proteção. Para além da 

aplicação dos revestimentos também a impregnação do substrato do betão tem sido alvos de diversos 

estudos, normalmente com sucesso, tendo já sido utilizado com excelentes resultados na Detroit Dam, 

Estados Unidos [28]. A aplicação de ambos os métodos pode ser revista no Capítulo 3.3.2. 
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3.5 Métodos de Proteção e Reparação para a Cavitação 
 

A norma EN 1504 define para a proteção e reparação de estruturas sujeitas a cavitação os mesmos 

métodos que quando sujeitas a erosão, estando estes representados na Tabela 10. Para além da 

reabilitação de estruturas degradadas devido a erosão do betão o guia ACI 210R-93 identifica materiais 

e métodos para aplicação quando a erosão para cavitação é o fator de degradação da estrutura de 

betão (Tabela 10). 

Tabela 10: Métodos e materiais de proteção e reparação de estruturas de betão degradas devido a cavitação 
considerados na norma EN 1504-2,3 e no ACI 210R-93. 

EN 1504-2,3  ACI 210R-93 

Metodologias de proteção e reparação: 

• Revestimentos; 

• Impregnações; 

• Adição de argamassa ou betão. 

Betões de alta resistência considerados: 

• Betão reforçado com fibras de aço; 

• Betão contendo sílica de fumo; 

• Betão epóxi; 

• Argamassas epóxi.  

 

Metodologias de proteção e reparação: 

• Aplicação de blindagens de aço; 

• Revestimentos; 

• Impregnações; 

• Adição de argamassa ou betão; 

• Arejamento do escoamento. 

 

Tal como no caso da resistência do betão à erosão um aumento da resistência à compressão e um 

menor rácio água/cimento do betão conduzem a uma superior resistência à cavitação. Tanto para a 

erosão como para a cavitação o guia ACI 210R-93 define como boas soluções de reparação a utilização 

de betões de alta resistência reforçados com fibras de aço ou contendo sílica de fumo (já aprofundados 

no capitulo 3.4).  

Para além destes materiais o guia refere ainda a aplicação de betões ou argamassas epóxi, situação 

em que o cimento é substituído por resinas epóxi. A utilização das resinas aumenta consideravelmente 

os custos económicos da reparação e o calor gerado internamente pelas resinas é normalmente causa 

de alguns problemas. No entanto, a resistência à cavitação para este tipo de material é cerca de 10 a 

100 vezes maior do que o betão tradicional [37] (ver Tabela 11), pelo que se trata de uma solução em 

contínuo desenvolvimento. 

Uma outra solução comum a ambas as patologias (erosão e cavitação) do betão trata-se da 

aplicação de blindagens de aço nas paredes da descarga de fundo para proteção do betão. Contudo, 
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também as blindagens poderão ser degradadas devido à cavitação, estando representas na Tabela 11 

as taxas de degradação (em g/h) de alguns elementos de betão e de aço para a sua comparação. 

É de notar que os ensaios para a obtenção destes valores são diferentes consoante o tipo de 

material, sendo que se deverá ter alguma ressalva na comparação dos valores, contudo é possível ter 

uma boa perceção das características dos diferentes materiais e como estas se relacionam.   

Tabela 11: Taxas de degradação devido à erosão por cavitação para diferentes materiais (adaptado de [37]). 

Material Txdeg (g/h) 

Betão com agregados de brita 32 

Betão com agregados de clínquer de cimento 3,1 

Betão epóxi-poliéster com agregados de areia e 

grafite  
0,03 – 0,21 

Aço laminado 1,03 

Aço inoxidável laminado 0,05 

 

A observação dos valores permite concluir que é possível obter-se soluções de betão armado com 

uma resistência à cavitação semelhante ou superior à do aço, sendo, assim, indispensável o 

desenvolvimento destes materiais por forma a se melhorar o comportamento das descargas de fundo 

de betão armado no que a esta patologia diz respeito. 

3.5.1 Arejamento do Escoamento 
 

Como foi explicado no capitulo 2.3.1 a cavitação ocorre quando as bolhas de vapor transportadas 

pelo escoamento colapsam ao atingirem pressões superiores à tensão de vapor das mesmas. Uma 

das soluções para evitar a cavitação em descargas de fundo trata-se do arejamento do escoamento. A 

introdução de ar no escoamento faz diminuir a pressão gerada pelo colapso das “cavidades”, reduzindo, 

consequentemente, os danos criados pelos mesmos.  

Estudos realizados demonstraram que para escoamentos com velocidade de cerca de 30 m/s a 

degradação (em termos de peso de betão perdido) devida à cavitação poderá ser reduzida para metade 

quando se atinge uma concentração de ar na base de 1% [37], podendo, no caso de esta atingir os 

7,4%, ser desprezável. Para velocidades de escoamento na ordem dos 45 m/s chegou-se à conclusão 

de que concentrações de ar na base do escoamento entre 7 a 8% são também suficientes para prevenir 

a degradação de estruturas de betão armado devido à cavitação.  

A introdução de ar no escoamento poderá ser realizada com recurso a bombagem ou produzindo 

uma região de pressão inferior à atmosférica recorrendo a deflectores, rampas ou degraus que irá 
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introduzir ar no escoamento (Tabela 12). A segunda alternativa é, em geral, a mais utilizada devido aos 

custos económicos associados com a bombagem de ar. Em relação à segunda solução os elementos 

de arejamento formam uma separação do escoamento criando, assim, uma bolsa de ar. 

Tabela 12: Requerimentos e exemplos de sistemas de arejamento (adaptado de [37]). 

Requerimentos dos sistemas Esquemas de exemplos de sistemas 

1) O fornecimento de ar deverá ser 

suficiente por forma a que a 

concentração de ar nas fronteiras da 

região seja suficientemente grande 

para prevenir a degradação devido a 

cavitação; 

2) A região de ar criada pelo sistema 

deverá manter-se estável e não 

deverá tender a ser preenchida por 

água; 

3) O sistema de arejamento não deverá 

produzir excessiva turbulência no 

escoamento ou demasiada 

quantidade de borrifadela de água; 

4) O espaçamento entre os elementos 

do sistema de arejamento deverá ser 

tal que a concentração de ar 

requerida seja atingida.  

Sistema de um 

degrau e de um 

deflector na 

parede 

 

Sistema de um 

degrau com 

fornecimento de 

ar através de 

aberturas 

 

 

Conforme a velocidade de escoamento aumenta a altura e o declive das rampas necessários 

diminui. Em situações de necessidade de uma grande quantidade de ar a adição de defletores nas 

paredes da descarga são uma boa solução, sendo, contudo, fundamental ter atenção à quantidade de 

ar introduzida no escoamento não podendo a sua concentração ultrapassar os 40 a 50% por forma a 

evitar a fragmentação do mesmo [37]. É ainda de notar que cada caso terá as suas particularidades e 

cada sistema para diferentes situações terá especificidades distintas. 

3.6 Métodos de Proteção e Reparação para a 

Fendilhação 
 

Para o tratamento da fissuração em estruturas de betão armado a norma EN 1504 considera os 

métodos de injeção e enchimento de fendas, vazios e interstícios, como é visível na Tabela 13. Em 

relação ao ACI, o guia 224.1R-93 considera ainda a selagem superficial de fendas. 



 

52 
 

Tabela 13: Métodos de reparação de fendas segundo a norma EN 1504-5 e o ACI 224.1R-93. 

EN 1504-5 ACI 224.1R-93 

Métodos Métodos comuns Métodos 

Enchimento de fendas, 

vazios e interstícios. 

Injeção de fendas vazios e 

interstícios. 
 

  
Selagem superficial de 

fendas. 

 

No presente capítulo serão considerados os métodos de injeção e selagem superficial. É de notar 

que para a reparação ter o sucesso desejado será necessário identificar com exatidão a localização e 

extensão das fendas e determinar qual a causa e tipo (passivas, ativas ou latentes) das mesmas antes 

da escolha do método a utilizar [30]. 

3.6.1 Injeção do Betão 
 

O método de injeção de fendas e vazios do betão tem como objetivo conferir ou melhorar as 

seguintes características do mesmo [25]: 

• Impermeabilidade e, consequentemente, a estanquidade à água; 

• Capacidade resistente da estrutura; 

• Capacidade de impedir a penetração de agentes agressivos. 

As injeções constituem um método de rápida execução e que, quando bem executadas, garantem 

uma boa segurança estrutural, no entanto necessitam de uma mão-de-obra especializada e a sua 

aplicação poderá estar limitada pela temperatura ambiente [30]. 

A Norma EN 1504 classifica os produtos de injeção em três categorias distintas: 

• Categoria F, materiais com uma boa aderência ao betão e capazes de transmitir esforços 

através das fendas e defeitos (p.ex.: resina epóxi e calda de cimento); 

• Categoria D, materiais com uma boa capacidade de deformação e que conseguem suportar 

movimentos após a sua aplicação (p.ex.: resinas de poliuretano); 

• Categoria S, materiais que após a sua reação e quando em contacto com a água expandem 

conferindo estanqueidade às fendas e vazios húmidos. No entanto, a sua aderência ao betão 

é deficiente (p.ex.: gel acrílico e resinas de poliuretano). 
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Figura 45: Injeção de fendas com resinas 
poliuretano (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues).  

Tabela 14: Princípios relativos à injeção da norma EN 1504-5,10 e ACI 224.1R-93. 

EN 1504-5,10  ACI 224.1R-93 

Classificação dos produtos de injeção:  

 Categoria F; 

 Categoria D; 

 Categoria S. 

Processo de aplicação:  

1) Limpeza das fendas; 

2) Selagem das fendas; 

3) Colocação das bocas de injeção; 

4) Mistura dos componentes da resina; 

5) Injeção; 

6) Remoção da selagem. 

Controlo de qualidade da injeção:  

 Temperatura do substrato: depende do 

material, normalmente entre os -5 °C e 

30 °C 

 Percentagem de enchimento das 

fendas: acima de 80% 

 Aderência: menor do que a resistência 

superficial à tração do substrato. 

 

As resinas epóxi têm uma boa capacidade aderente ao betão, exceto quando este apresenta uma 

superfície húmida ou molhada [4], e são capazes de restaurar a resistência estrutural do elemento de 

betão. No entanto, devido ao seu elevado módulo de elasticidade, não são uma solução eficaz quando 

a estrutura irá sofrer deformações adicionais [23]. Quando as fendas se devem a cargas exteriores 

aplicadas à peça de betão a utilização de resinas epóxi não é aconselhável. Os limites de aberturas de 

fendas recomendáveis para a aplicação de resina epóxi estão compreendidos entre os 0,05 a 6 mm, 

aproximadamente [23]. 

Relativamente às resinas de poliuretano (Figura 45), estas são essencialmente utilizadas quando 

se está perante fendas com água e se pretende garantir estanquidade ou em situações onde existe 

grande possibilidade de movimento das fendas. Ao contrário das resinas epóxi, não são recomendáveis 

para situações onde se pretende restaurar a capacidade resistente do betão [23]. 
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Figura 47: Limpeza de fendas com jato de 
ar comprimido (retirado de [23]). 

 

Figura 46: Limpeza da superfície do betão 
fendilhado com recurso a rebarbadora (retirado 
de [23]). 

3.6.1.1 Processo de Aplicação 
 

O processo de aplicação da injeção do betão segue as seguintes etapas [4] [30]: 

1) Limpeza das fendas.  

 

A primeira fase da reparação será a limpeza das fendas, removendo todos os produtos de 

contaminação (óleo, gorduras, areia ou outros detritos), por forma a garantir as melhores 

condições de aderência entre o material injetado e o betão.  

 

A limpeza, geralmente, é realizada com recurso a jato de água ou dissolventes. No caso de 

o produto de limpeza não ser água é necessário ter de confirmar a compatibilidade deste com 

o betão [4]. De seguida, os produtos de limpeza serão lavados utilizando ar comprimido (ver 

Figura 47) ou espera-se que os mesmos sequem [30]. Quando não existe possibilidade de 

realizar uma limpeza apropriada das fendas a reparar o método de injeção não deverá ser 

utilizado [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Selagem das fendas.  

 

Quando se está perante fendas estreitas e se o elemento de betão não apresentar grandes 

danos dever-se-á selar as mesmas por forma a prevenir que o material da injeção não saia 

antes de enrijecer (ver Figura 48). A selagem poderá ser feita com uma resina epóxida 

tixotrópica, uma cera de tipo especial ou argamassa e deverá cobrir todas as faces exteriores 

do elemento a tratar [4]. Enquanto não enrijecer a selagem é contida com fitas isoladoras. 
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Figura 49: Tubos para ligação com o 
sistema de injeção. 

 

Figura 50: Ligação do sistema de injeção aos 

tubos previamente colocados (retirado de [19]). 

 

 

 

 

 

 

 

Em betão muito deteriorado ou quando são necessárias grandes pressões de injeção dever-

se-á realizar uma abertura em “V”, ao longo da fenda, com uma largura de cerca de 30 mm 

(centrada com o eixo da fenda) e uma profundidade de 10 mm. Para o efeito poder-se-á utilizar 

martelo pneumático, coroas de diamante ou martelo e escopo [4]. 

 

3) Colocação das bocas de injeção.  

 

São realizados furos para inserção de tubos de aço para ligação ao material de injeção, 

como é visível na Figura 49 e na Figura 50. É recomendável a colocação de tubos em todas as 

superfícies exteriores da peça e em todos os pontos de bifurcação da fenda caso existam. Os 

furos deverão ter um espaçamento de uma vez a uma vez e meia da espessura do elemento 

(ou 0,5 m) e atingir uma profundidade de cerca 2/3 da peça [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Selagem de uma fenda (retirado de [19]). 
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Figura 51: Aspeto da superfície de betão fendilhado antes do início 

da injeção (retirado de [23]). 

4) Mistura dos componentes da resina. 

 

A mistura poderá ser feita por dois métodos distintos. O primeiro consiste numa mistura 

(geralmente, recorrendo a processos mecânicos) prévia à aplicação, de acordo com as 

instruções do fabricante. Este método é designado por “batch” ou método descontínuo. Dever-

se-á ter cuidado na quantidade de resina misturada por forma a não se iniciar a polimerização 

do material.  

 

Outro método trata-se do método contínuo em que a resina e o endurecedor passam através 

de bombas doseadoras antes de entrarem na cabeça misturadora [4]. A mistura contínua tem 

uma execução mais rápida o que permite utilizar resinas com uma menor “pot life”. Como a 

reação é exotérmica, em grandes massas a “pot life” terá uma maior importância e o método 

contínuo será mais vantajoso. 

 

5) Injeção.  

 

Quando o produto de injeção utilizado for uma calda de cimento antes da aplicação dever-

se-á fazer uma saturação das fendas com água. No caso de se utilizarem resinas e se as 

fendas se apresentarem húmidas é recomendável secá-las internamente antes da injeção 

(exceto tratando-se de resinas que necessitam de contacto com a água para reagir) [4]. 

Geralmente, 24 h após a aplicação da selagem poder-se-á dar início à injeção (ver Figura 51). 

 

A injeção poderá ser realizada por ar comprimido, por bombas hidráulicas ou por 

dispositivos manuais (bomba de lubrificação). Em fendas verticais ou inclinadas a injeção 

deverá ser feita de baixo para cima, começando no tubo mais abaixo até o material começar a 

sair pelo tubo seguinte. O primeiro tubo será, então, tapado (com cera de parafina ou com o 

próprio material de injeção) e passar-se-á para o seguinte e, assim, consecutivamente [30]. Em 

fendas horizontais a injeção deverá ser iniciada num furo central e realizada alternadamente 

nos furos contíguos ou divide-se a fenda em troços completando-se cada um antes do inicio 

do seguinte [4]. 
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O processo de injeção deverá ser realizado de forma ininterrupta até ao final tendo-se 

sempre atenção à pressão para que esta não ultrapassar a resistência da selagem superficial 

[4]. Se o consumo de resina estiver a ser excessivo sem que esta atinja o tubo seguinte o 

processo de injeção deverá ser interrompido até se apurarem as causas. 

 

6) Remoção da selagem.  

 

Depois de o material da injeção enrijecer dever-se-á remover a selagem, os tubos de injeção 

e o excesso de resina que são visíveis. Para tal poder-se-á recorrer a jato de água ou por 

raspagem e polimento. Os furos deixados pela remoção dos tubos deverão ser preenchidos 

com argamassa [23]. Finalizada a injeção procede-se a ensaios de verificação por meio de 

extração de carotes ou ensaio de ultra-sons, se estes confirmarem uma penetração de resina 

de pelo menos 80% a injeção é considerada como satisfatória [16]. 

 

3.6.2 Selagem Superficial de Fendas 
 

A selagem de fendas trata-se de um método geralmente utilizado em fendas ativas e situações em 

que não é necessária uma reparação estrutural. Um outro uso comum deste método é quando se 

pretende tornar a superfície de betão mais impermeável através da selagem das fendas. 

Comparativamente ao método de injeção este tratamento é de mais simples aplicação não 

necessitando de mão-de-obra especializada. 

Os materiais selantes normalmente utilizados correspondem a epóxi, silicones, materiais asfálticos, 

poliuretanos ou polissulfetos [30]. Devido ao elevado módulo de elasticidade dos respetivos materiais 

e ao seu comportamento não retráctil apresentam uma boa capacidade de deformação que lhes permite 

acomodar as deformações das fendas. 

Inicialmente, com recurso a equipamentos manuais ou mecânicos é criada uma ranhura ao longo 

da fenda que se pretende reparar com uma profundidade entre 6 a 25 mm [30]. Após a execução da 

ranhura esta deverá, então, ser limpa, podendo utilizar-se para esse efeito jato de água ou ar 

comprimido. Ainda antes da aplicação da selagem dever-se-á permitir a ranhura de secar. Dever-se-á 

inserir um cordão de poliestireno ou uma mangueira plástica por forma a permitir que o material selante 

possa mudar de forma sem se concentrarem tensões na sua base [30]. De seguida procede-se, então, 

à aplicação da selagem de forma semelhante ao processo referido no subcapítulo anterior em “2) 

Selagem das fendas”. 
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3.7 Métodos de Proteção e Reparação das Blindagens 
 

A corrosão trata-se da principal causa de degradação das blindagens de aço aplicadas em 

descargas de fundo de betão armado para proteção deste contra processos abrasivos, sendo que, tal 

como já foi discutido no capítulo 2.5.1, poderá eliminar por completo a sua eficácia de proteção. 

Uma das metodologias de proteção das chapas de aço contra a corrosão trata-se da aplicação de 

sistemas de pintura, tema abordado pela norma ISO 12944 para aços de carbono ou de liga leve com 

um mínimo de 3 mm de espessura [39]. No processo de seleção do sistema de pintura a aplicar a 

norma ISO 12944 define uma variedade de fatores a ter em conta por forma a otimizar tanto a 

performance como o investimento da solução a aplicar.  

Consoante as características atmosféricas em que a estrutura está inserida a taxa de corrosão pode 

variar. Esta estará dependente da humidade relativa do ar, da ocorrência de condensação na superfície 

do aço, da presença de radiação UV e da quantidade de poluição presente na atmosfera [41]. No caso 

de estruturas imersas em água a taxa de corrosão estará dependente da constituição da água (água 

doce, salgada ou contendo cloretos) e da forma de imersão (completamente imersa, zonas de flutuação 

do nível de água ou zonas de turbulência). A norma ISO 12944 define, assim, categorias de 

agressividade de corrosividade atmosférica em termos de perda de massa ou espessura de amostras 

padrão, descritas na Tabela 15, sendo fundamental determinar a categoria para cada caso especifico 

de proteção ajudando, assim, a estabelecer [41]: 

• O tipo de tinta a utilizar; 

• A espessura total do sistema de pintura; 

• A preparação da superfície exigida; 

• Os intervalos, mínimo e máximo, de recobrimento. 

Outro fator fundamental na escolha do sistema de pintura a utilizar trata-se da durabilidade 

pretendida para o sistema de proteção em questão. Em termos da durabilidade dos sistemas de pintura 

a norma define três classes, que não sendo estas relativas ao tempo exato de garantia de eficácia do 

sistema oferecem uma estimativa útil para a definição do programa de manutenção. As classes 

indicadas são, então, as seguintes [39]: 

 
• Baixa – 2 a 5 anos; 

• Média – 5 a 15 anos; 

• Alta – mais de 15 anos. 
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Tabela 15: Categorias de corrosividade definidas pela norma ISO 12944 (adaptado de [39]). 

Categoria 

Corrosividade 

Perda de massa/espessura 

Aço de baixo carbono Zinco 

Pmassa (g/m2) Pesp (µm) Pmassa (g/m2) Pesp (µm) 

C1 (muito baixa) ≤10 ≤1,3 ≤0,7 ≤0,1 

C2 (baixa) >10 a 200 >1,3 a 25 >0,7 a 5 >0,1 a 0,7 

C3 (média) >200 a 400 >25 a 50 >5 a 15 >0,7 a 2,1 

C4 (alta) >400 a 650 >50 a 80 >15 a 30 >2,1 a 4,2 

C5-I (muito alta - 

industrial) 
>650 a 1500 >80 a 200 >30 a 60 >4,2 a 8,4 

C5-M (muito alta 

– marítimo) 
>650 a 1500 >80 a 200 >30 a 60 >4,2 a 8,4 

 

Para além dos fatores atrás mencionados para uma escolha eficaz do sistema de pintura a aplicar 

torna-se indispensável o conhecimento do tipo de superfície a proteger (tipo de material da construção) 

bem como a definição do processo de aplicação (como e quando podem ser aplicados os sistemas de 

pintura) por forma a respeitar todos os aspetos técnicos para cada sistema em especifico (tipo de 

preparação da superfície, tempos de secagem e cura, condições de humidade e temperatura) [41]. 

3.7.1 Preparação da Superfície 
 

A escolha do sistema de pintura a utilizar em determinado caso terá sempre em consideração qual 

o tipo de preparação da superfície, dependendo da mesma e da sua qualidade certos sistemas poderão 

ou não ser aplicados. 

A norma ISO 12944 apoia-se na norma ISO 8501-1 para a definição dos tipos de preparação, 

podendo os mesmos ser: 

• Preparação recorrendo a ferramentas manuais ou mecânicas, designada com a sigla “St” (ex.: 

escovagem com arame, polimento com recurso a rebarbadora); 

• Preparação recorrendo a limpeza abrasiva a jato, designada com a sigla “Sa”.  

Para além da sigla a cada método de preparação do substrato corresponde um número que indica 

o nível de limpeza do método em questão, sendo que quanto maior o número representativo do método 

maior será o grau de limpeza. Os sistemas de pintura representados na norma ISO 8501-1 estão 
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definidos em relação a seis métodos de preparação do substrato: St 2 e St 3, Sa 1, Sa 2, Sa 21
2⁄  e Sa 

3 (Tabela 16). 

Tabela 16: Exemplos de métodos de preparação da superfície a proteger considerados na norma ISO 8501-1 
(adaptado de [40]). 

Método de 

preparação  
Descrição do método 

St 2 

Limpeza cuidada recorrendo a ferramentas manuais ou mecânicas. Com 

inspeção visual e a superfície não deverá conter poeira, gorduras ou óleos, 

ferrugem, material de pintura ou substâncias externas (ex.: sais solúveis em 

água). 

Sa 21
2⁄  

Limpeza muito cuidada recorrendo a jato abrasivo.  Com inspeção visual e a 

superfície não deverá conter poeira, gorduras ou óleos, ferrugem, material de 

pintura. Nem todas as substâncias externas se conseguirão retirar, as 

remanescentes deverão estar firmemente aderentes ao substrato. 

 

No caso de elementos de aço novos poder-se-á recorrer à utilização de primários de espera 

protegendo-se, assim, as chapas de aço nas fases anteriores à aplicação dos sistemas de pintura. É 

de notar que mesmo as superfícies protegidas com primário de espera deverão ser preparadas antes 

da aplicação da pintura, podendo até o primário ser removido na sua totalidade dependendo da 

compatibilidade deste com a pintura final e do perfil de rugosidade necessário para a aplicação da 

mesma. 

  

3.7.2 Tipos e Aplicação dos Sistemas de Pintura 
 

A escolha do sistema de pintura a utilizar para a proteção das blindagens de aço, neste caso, deverá 

ter em conta, em primeiro lugar, a categoria de corrosividade do ambiente em que estas estão inseridas 

bem como do tempo de vida útil pretendido para o sistema em causa. De seguida escolher-se-á, então, 

qual o sistema a aplicar, sendo que a preparação do substrato deverá ser realizada em conformidade 

com o exigido pela norma ISO 12944 para o sistema de pintura que se adotou.  

Diversos tipos de pinturas poderão ser utilizados, variando o seu tipo consoante a forma de 

endurecimento, sendo os seguintes referidos na norma [39]: 

• Pinturas com reação ao ar, endurecimento da película devido a evaporação dos solventes ou 

água seguida de reação do ligante com o oxigénio presente no ar (tipo de ligante: resinas 

alquídicas); 
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• Pinturas com reação física, podendo endurecer por meio da evaporação dos solventes, sendo 

este um processo reversível (tipos de ligante: resinas acrílicas, PVC) ou por meio da 

evaporação da água (tipos de ligante: dispersões acrílicas, vinílicas ou de poliuretano); 

• Pinturas com reação química, geralmente contêm um componente de base e um agente de 

cura. A película cura por evaporação do solvente, dando-se posteriormente uma reação 

química entre os componentes de base e de cura (ex.: pinturas epóxi ou poliuretano); 

• Pinturas com reação à humidade, a película seca por evaporação do solvente, sendo que a 

sua cura ocorre por reação com a humidade do ar (tipos de ligante: poliuretano, silicato de 

etilo). 

Em relação ao método de aplicação do sistema de pintura este dependerá do tipo de material a 

aplicar, do substrato, do tipo e tamanho da estrutura e das condições locais (Tabela 17). Algumas 

regras e cuidados de aplicação dos sistemas de pinturas em estruturas de aço são apresentados na 

Tabela 17 [39].  

 

Tabela 17: Métodos e regras de aplicação dos sistemas de pintura de estruturas de aço definidos pela norma 
ISO 12944. 

Métodos de aplicação Regras e cuidados de aplicação 

Aplicação realizada com recurso a: 

• Escovas, utilização em zonas de 

difícil acesso, cantos ou ângulos; 

• Rolo, o tipo e tamanho do rolo 

dependerão do trabalho em 

questão, não sendo recomendada 

a aplicação de primários 

anticorrosivos recorrendo a este 

método; 

• Pistola, as condições de aplicação 

(pressão do jato, viscosidade da 

pintura, distância ao substrato) 

deverão ser tais que seja criada 

uma camada contínua. Deverão ser 

tomadas medidas para prevenir o 

espalhamento do material para as 

zonas vizinhas. 

• As superfícies a tratar deverão ser acessíveis em 

segurança e estar bem iluminadas; 

• O primário deverá cobrir todo o substrato 

uniformemente sem existirem áreas por cobrir; 

• Valores individuais da espessura da película seca entre 

80 a 100% da espessura nominal são aceitáveis se a 

média for igual ou superior à espessura nominal; 

• Para atingir a espessura da película seca requerida 

dever-se-á inspecionar periodicamente a espessura da 

película molhada; 

• A aplicação das pinturas não deverá ser realizada em 

temperaturas 3 °C abaixo do ponto de orvalho; 

• Durante a aplicação de proteção anticorrosiva dever-se-

á ter cuidado para prevenir que influências externas 

afetem o trabalho e possam reduzir a qualidade da 

proteção; 

• Se durante a aplicação ocorrerem condições ambientais 

adversas à mesma esta deverá ser parada e o material 

já aplicado protegido; 
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4. Caso de Estudo de uma Descarga 

de Fundo 
 

O caso de estudo desta dissertação foca-se na reabilitação e reforço de uma estrutura de betão 

armado do tipo descarga de fundo, integrada numa barragem de aterro zonado com impermeabilização 

no paramento de montante, tendo por base um caso prático. A estrutura analisada contém três 

descargas de fundo vizinhas e zonas de acesso e arejamento, tal como representado na Figura 52. 

Apenas será objeta de análise uma das descargas (representada como D3 na Figura 52). A superfície 

da descarga de fundo encontrava-se blindada com chapas de aço com 10 mm de espessura. É de 

notar que a estrutura em questão remonta aos anos 50. 

Diversas patologias foram encontradas na descarga de fundo, sendo que neste capítulo será 

realizada a caracterização de todas elas e, posteriormente, definidas metodologias de proteção e 

reparação. Importa ainda referir que no presente caso, a estrutura da descarga de fundo atravessa o 

corpo da barragem de aterro, no sentido montante-jusante e ao nível da fundação da barragem, 

encontrando-se submetida ao peso próprio e impulsos dos materiais geotécnicos constituintes da 

barragem, numa altura máxima de cerca de 60 m de aterro.  

4.1 Caracterização das Patologias Presentes na 

Descarga de Fundo 
 

• Fendilhação 

Foram encontradas três zonas distintas de fendilhação, estando as fendas presentes na própria 

descarga de fundo e nas zonas de acesso/arejamento superior e inferior (ver Figura 52). As fendas que 

se encontram na zona de arejamento superior apresentavam já uma abertura bastante considerável 

(cerca de 10 mm) e muito superior aos valores geralmente admitidos.  

Por forma a averiguar se a fendilhação ocorreu por motivos estruturais criou-se um modelo de 

cálculo, recorrendo ao software ROBOT, considerando um elemento de laje com 1 m de espessura (ver 

Figura 53). Foram consideradas como cargas aplicadas à estrutura o peso do terreno acima da mesma 

(Qp) e impulsos de repouso (Qi), com os valores indicados na Tabela 18 (não existindo, assim, qualquer 

deformação ou deslocamento horizontal da estrutura). Em relação às condições de apoio definiu-se o 

deslocamento horizontal fixo e foram aplicadas umas molas verticais (de rigidez k = 1000000 
𝑘𝑁/𝑚

𝑚2 ) para 

melhor simular o comportamento do maciço rochoso de fundação. 
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Figura 52: Esquema da estrutura com referência às zonas de fendilhação (A – zona de 
acesso/arejamento, D – descarga de fundo). 

Figura 53: Representação esquemática do modelo de cálculo. 
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Figura 54: Esquema com a representação das tensões 𝝈𝒙𝒙 (direção horizontal) devido ao carregamento 

considerado. 

Tabela 18: Determinação das cargas geradas pelo aterro na estrutura de betão armado. 

 

 

 

 

 

 

 

No modelo em estudo foi criada uma malha de elementos finitos quadrangulares com largura de 

aresta de 0,5 m (ver Figura 57). Pela observação das tensões normais 𝜎𝑥𝑥 obtidas é possível verificar 

que nas zonas de fendilhação (descarga e arejamento) as tensões de tração ultrapassam a tensão de 

rotura do betão à tração (fctm=2,6 MPa; C25/30) concluindo-se, assim, a natureza estrutural das fendas 

(ver Figura 54). Tais tensões devem-se à grande rigidez interior da estrutura (ver Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do estudo das tensões na seção da fenda da zona de arejamento superior, recorrendo a 

uma malha de elementos finitos local, foi possível verificar que a armadura negativa presente nessa 

seção (ϕ12//0,166 (6 p.m.), aproximadamente 6,8 cm2/m) não era suficiente para resistir a tais esforços 

(ver Tabela 19), criando-se, assim, uma rótula plástica. Contudo tal ocorrência não compromete a 

estabilidade global da estrutura ficando a laje a trabalhar como uma consola, estando a zona de 

Pat 

𝑃𝑎𝑡 = 𝐻𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 × 𝛾𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 = 60 × 22 = 1320 𝑘𝑁/𝑚2 

Qi 

𝑄𝑖 = 22 × 0,357 × 60 = 471 𝑘𝑁/𝑚2 

Qi 

𝑄𝑖 = 22 × 0,357 × (60 + 16,46) = 600 𝑘𝑁/𝑚2 

Com: ângulo atrito = 40º; K0 =0,375; Lmáx = 14,0 m 
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Figura 55: Diagrama de tensões na zona de fendilhação para cálculo dos esforços (malha de 
elementos finito local com elementos quadrangulares de aresta b = 0,05 m). 

encastramento armada com ϕ12//0,166 (6 p.m.) (ver Tabela 20). Foi realizada a verificação da 

segurança aos ELU das seções do arco exterior tendo sido a mesma verificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19: Cálculos para a determinação da armadura necessária para resistir aos esforços gerados na zona de 

fendilhação da Figura 55. 

 

 

N 𝑁 = 𝑏 × (3,1 + 1,3 − 0,8 − 2,5) × 10−3 = 55𝑘𝑁 (tracção) 

Msd 
𝑀𝑠𝑑 = (5,2 × 0,25 + 3,1 × 0,075 + 1,3 × 0,025 + 0,8 × 0,025 + 2,5 × 0,075) × 𝑏 × 103

= 88,6 𝑘𝑁𝑚 

µ µ =
88,6

1,0 × (0,3 − 0,03)2 × 16,7 × 103 = 0,0728 

ω ω =
(1 − √1 − 2,42 × 0,0728)

1,21
= 0,0763 

As 𝐴𝑠 = 0,0763 × 1,0 × (0,3 − 0,03) ×
16,7

348
× 104 = 9,88 𝑐𝑚2/𝑚 

Com: largura dos elementos finitos b = 0,05 m; espessura da laje esp.= 0,3 m; recobrimento rec.= 3 cm; C25/30 ; 

A400. 
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Figura 56: Deformação “amplificada” da estrutura com 
representação do mapa de tensões 𝝈𝒙𝒙 (direção 

horizontal). 

Figura 57: Representação da malha de elementos 
finitos utilizada (elementos com largura de aresta 
b = 0,5 m). 

Tabela 20: Cálculos para determinação da armadura necessária na zona de encastramento para que a laje 
sujeita a fendilhação (Figura 55) trabalhe em consola. 

 

Como a principal causa da formação das fendas se tratou dos esforços gerados pelo aterro na 

estrutura, não será expectável a variação da abertura das fendas, tratando-se as mesmas de fendas 

estáticas. Tal facto foi confirmado pela realização de uma monitorização das fendas. Por esse motivo 

é proposto, então, uma selagem das fendas. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

PP 𝑃 = 𝑒𝑠𝑝 ×  γ = 7,5 𝑘𝑁/𝑚2  

Msd 𝑀𝑠𝑑 =
7,5 × 𝑙2

2
= 15

𝑘𝑁𝑚

𝑚
  

µ µ =
15

1,0 × (𝑒𝑠𝑝 − 𝑟𝑒𝑐)2 × 16,7 × 103 = 0,0123 

ω ω =
(1 − √1 − 2,42 × 0,0123)

1,21
= 0,0124 

As 𝐴𝑠 = 0,0124 × 1,0 × (𝑒𝑠𝑝 − 𝑟𝑒𝑐) ×
16,7

348
× 104 = 1,605 𝑐𝑚2/𝑚 

Com: comprimento do vão l =2 m; espessura da laje esp.= 0,3 m; recobrimento rec.= 3 cm peso volúmico do betão γ 

= 25 kN/m3; C25/30 ; A400. 
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Figura 58: Corrosão das armaduras, com delaminação do betão de 

recobrimento, na descarga de fundo (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). 

• Corrosão das Armaduras 

Em algumas zonas da descarga foram encontradas armaduras à vista, com sinais de corrosão, 

devido ao destacamento do betão de recobrimento (ver Figura 58). Observando tais imagens é possível 

concluir que o recobrimento nesta situação era insuficiente e que tal facto potenciou a corrosão das 

armaduras, sendo que, consequentemente, devido às tensões criadas pelo aparecimento de produtos 

da corrosão das mesmas (maior volume que o aço) ocorreu o destacamento do betão de recobrimento.  

Esta patologia terá ocorrido, provavelmente, devido a uma deficiente execução dos trabalhos 

(existindo um imperfeito cumprimento do recobrimento) numa zona de canto em que a propensão de 

ocorrência deste tipo de patologia é superior. Por forma a conhecer a causa da corrosão com precisão 

dever-se-ia realizar uma análise química à água do escoamento. Para além desta medida, dever-se-ia 

realizar ensaios (em carotes de betão extraídos da superfície) para determinação da profundidade de 

carbonatação no betão e do seu teor de cloretos. Devido à corrosão aparecer, neste caso, de uma 

forma geral e não existir dissolução do aço das armaduras em grande quantidade poderá considerar-

se corrosão por carbonatação, como a estrutura se encontra afastada do mar e não existe evidencia 

de elevado teor de cloretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Corrosão e Destacamento das Blindagens de Aço 

Através da observação das imagens é possível observar a deterioração das blindagens de aço, 

ocorrendo o seu destacamento das paredes da descarga e o seu quase total desaparecimento da 

superfície (ver Figura 59).  
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Figura 60: Desaparecimento quase total das chapas de aço devido 

à corrosão e abrasão (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). 

Figura 59: Corrosão e destacamento das blindagens de aço 
(cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal deterioração terá ocorrido devido à corrosão das chapas. O ambiente bastante adverso em que 

estas se encontram, com a alternância entre o estado molhado e seco e com a erosão provocada pela 

água, potencia a ocorrência de fenómenos de corrosão com agressividade elevada. É possível observar 

a destruição de pequenas zonas das chapas verticais, fenómeno de “pitting”, zonas essas com 

condições mais favoráveis ao aparecimento de corrosão. Tais buracos criados pela corrosão terão 

permitido a entrada da água do escoamento na fronteira entre o betão e as blindagens conduzindo ao 

seu destacamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesma situação terá ocorrido na zona da superfície da descarga, tendo as chapas de aço sido 

arrancadas por ação da água após o inicio da sua deterioração por corrosão, sendo visível o seu quase 

total desaparecimento (ver Figura 60). 

• Erosão do Betão  

Foram encontradas zonas de degradação do betão sendo possível observar a exposição dos 

agregados na superfície não protegida por blindagens de aço ou nas zonas em que esta já desapareceu 
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Figura 62: Erosão do betão, com exposição dos 
agregados, após o desaparecimento das blindagens 
de aço (cedência Prof. Rui Vaz Rodrigues). 

Figura 61: Criação de cavidades no betão devido à 
erosão do mesmo (cedência Prof. Rui Vaz 
Rodrigues) 

(ver Figura 62). Casos mais graves de degradação foram observados encontrando-se grandes 

cavidades na superfície de betão, como é visível na Figura 61. Tais sinais de deterioração devem-se à 

erosão do betão, devido ao transporte de sedimentos no escoamento a grande velocidade. O betão 

parece apresentar um aspeto suave e desgastado, sendo este mais um sinal da degradação deste por 

erosão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Metodologias de Reparação e Proteção  

4.2.1 Fendilhação 
 

Como já foi falado no capítulo anterior, foram observadas três zonas de fendilhação na estrutura em 

questão, sendo que se chegou à conclusão que as fendas em duas destas zonas tinham uma natureza 

estrutural. Assim, por forma a restaurar o comportamento estrutural das mesmas será necessária a 

utilização de materiais de enchimento com capacidade para transmitir esforços correspondendo, 

portanto, estes à categoria F definida na norma EN 1504. 

Aplicação: Reparação de fendas estruturais com abertura maior ou igual a 10 mm e com possível 

presença de humidade. 

Produtos a aplicar:  

 Resina de injeção com base epóxi de categoria F (com base na norma EN 1504), com 

insensibilidade à humidade e com adição de areia. 
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Figura 63: Esquema da abertura em “V” para injeção da fenda. 

Esquema de reparação: 

1. Remoção de gorduras, óleos, revestimentos antigos e partículas soltas, devendo as fendas 

apresentarem-se limpas e secas. Tal processo poderá ser realizado com recurso a jato de água 

ou ar comprimido; 

2. Criação de uma abertura de secção em “V”, centrada com o eixo da fissura, com cerca de 30 

mm de largura e 10 mm de profundidade (ver Figura 63). Tal processo poderá ser efetuado 

utilizando um martelo pneumático, coroas de diamante ou martelo e escopo. Limpeza do pó 

criado quando da abertura com recurso a jato de ar comprimido. Selagem da fenda com uma 

resina epóxi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realização de furos no material selante para colocação dos tubos de ligação com o sistema de 

injeção, com um espaçamento entre tubos de 0,75 m; 

4. Mistura dos componentes do material de injeção. Enchimento da bomba de alimentação com 

o material tendo sempre em atenção o pot-life da mistura. 

5. Injeção do material (24 horas após a colocação da selagem) com recurso a bomba adequada 

a produtos de um componente. Devido tratar-se de fendas horizontais a injeção deverá ter inicio 

num furo central e realizada alternadamente nos furos contíguos, ser realizada de forma 

ininterrupta e sem ultrapassar a resistência da selagem superficial (ver Figura 64). 
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Figura 64: Esquema da colocação dos tubos e da sua sequência de 
injeção (números correspondentes à ordem de injeção dos tubos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Reparação do Betão 
 

Tal como foi abordado no sub-capítulo anterior foram encontradas zonas de degradação do betão 

devido, principalmente, a duas patologias: corrosão das armaduras e erosão do betão. No primeiro 

caso chegou-se à conclusão de que o recobrimento das armaduras era insuficiente, sendo que em 

relação ao segundo se deverá optar por materiais com melhores características na resistência à erosão.  

Consultando o EC 2 e considerando a classe de exposição da estrutura em causa como XC2, uma 

classe de abrasão máxima de XM3 e uma classe estrutural de S4 (correspondendo a um tempo de vida 

útil de 50 anos) dever-se-á considerar um recobrimento mínimo de 25 mm com uma espessura 

adicional de 15 mm devido à abrasão. É de notar que para uma escolha mais exata da categoria de 

exposição ambiental dever-se-ia realizar uma análise química à água do escoamento e ensaios ao 

betão de recobrimento por forma a saber a penetração de carbonatação e o teor de cloretos. É 

importante ainda de referir que a classe de abrasão foi escolhida por este fenómeno se tratar de um 

fenómeno semelhante da erosão e devido ao facto de o EC 2 não ter regulamentação para o fenómeno 

de erosão. 
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Figura 65: Esquema dos pontos 1, 2 e 3 do processo de reparação. 

4.2.2.1 Reparação do Betão Degradado devido a Corrosão das 

Armaduras 
 

Aplicação: Reparação de zonas com delaminação do betão devido à corrosão do betão encontrando-

se estas à vista (ver Figura 58). 

Produtos a utilizar: 

 Agente de aderência e revestimento corrosivo para aplicação nas armaduras; 

 Aplicação de uma argamassa de reparação estrutural com classe de resistência R4 segundo a 

norma EN 1504-3 com capacidade de restauro da passividade; 

 Aplicação de uma camada de regularização com classe de resistência R3 segundo a norma 

EN 1504-3. 

Esquema de reparação: 

1. Remoção do betão degradado até 10 mm após se encontrarem as armaduras, ou até 30 mm 

abaixo das mesmas se estas necessitarem de substituição (o que ocorrerá se a sua secção 

estiver reduzida em pelo menos 25%); 

2. Limpeza e decapagem das armaduras com recuso a jato de água de baixa pressão; 

3. Limpeza e preparação do substrato de reparação (remoção de óleos, pó, detritos e quaisquer 

elementos que possam prejudicar a aderência do novo material). O substrato deve apresentar 

uma superfície suficientemente rugosa por forma a se criar as melhores condições de 

aderência; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proteção das armaduras aplicando uma pintura anticorrosiva (aplicação no mínimo de duas 

camadas com aproximadamente 2 mm cada). Aplicação respeitando as regras e cuidados 

estabelecidos na ficha do produto considerado; 
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Figura 66: Esquema do ponto 4 do processo de reparação. 

Figura 67: Esquema dos pontos 5 e 6 do processo de reparação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicação por projeção (via húmida) de uma argamassa de reparação estrutural com classe de 

resistência R4 respeitante à norma EN 1504-3 com um recobrimento mínimo de 40 mm; 

6. Aplicação por projeção (via húmida) de uma camada de regularização com classe de 

resistência R3 respeitante à norma EN 1504-3 e uma espessura mínima de 1 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Reparação do Betão Degradado devido a Erosão do Betão 
 

Aplicação: Reparação de zonas com deterioração do betão devido à erosão do betão. 

Produtos a utilizar:  

 Agente de aderência e proteção anticorrosiva para aplicação nas armaduras; 

 Aplicação de um primário de aderência na superfície do betão; 

 Aplicação de uma argamassa de proteção contra a abrasão com classe de resistência R4 

segundo a norma EN 1504-3;  

 Aplicação de uma camada de regularização com classe de resistência R3 segundo a norma 

EN 1504-3. 
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Figura 68: Esquema dos pontos 1, 2 e 3 do processo de reparação. 

Figura 69: Esquema dos pontos 4 e 5 do processo de reparação. 

Esquema de reparação: 

1. Preparação do substrato de reparação, criação de formas geométricas de reparação simples. 

Anteriormente à aplicação da argamassa a superfície deve apresentar-se limpa, coesa e livre 

de vestígios de óleo, gordura ou quaisquer peças soltas; 

2. Limpeza das armaduras de aço por escovagem ou polimento. Aplicação nas mesmas de uma 

pintura anticorrosiva; 

3. Aplicação manual de um primário de aderência na superfície do betão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplicação manual de uma argamassa de reparação estrutural com classe de resistência R4 

respeitante à norma EN 1504-3 com um recobrimento mínimo de 40 mm; 

5. Aplicação manual de uma camada de regularização com classe de resistência R3 respeitante 

à norma EN 1504-3 e uma espessura mínima de 1 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Reparação e Proteção das Blindagens 
 

Como já foi discutido anteriormente as blindagens presentes na descarga de fundo foram destruídas 

quase na sua totalidade devido aos fenómenos de corrosão e erosão. Assim, a sua substituição será a 

melhor alternativa.  
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Por forma a proteger as novas blindagens contra futura degradação recomenda-se recorrer à 

aplicação de um sistema de pintura anticorrosivo. Para a escolha do sistema definiu-se como categoria 

de corrosividade o nível C5-I, sendo de notar que para uma melhor definição da mesma se dever-se-

iam realizar estudos sobre as características do ambiente em questão (ex.: humidade relativa do ar e 

análise química da água). Para além da categoria de corrosividade definiu-se também o nível de 

durabilidade superior a 15 anos. 

A ligação das blindagens ao betão poderá ser feita com recurso a buchas químicas, visto ser de 

grande dificuldade a utilização de armaduras soldadas como ancoragens (método representado 

anteriormente na Figura 3). 

Aplicação: Proteção anticorrosiva das blindagens de aço através de um sistema de pintura com uma 

espessura de cerca de 340 µm. 

Produtos a utilizar: 

 Aplicação de um primário de espera na fase de transporte e armazenamento; 

 Aplicação de um primário epoxídico; 

 Aplicação de uma proteção anticorrosiva e com boa resistência à abrasão; 

 Aplicação de um acabamento final; 

Esquema de reparação: 

1. Aplicação de primário de espera para a fase de transporte e armazenamento com espessura 

entre 20-25 µm; 

2. Limpeza da superfície de aplicação (isenta de óleos, gorduras e outros contaminantes) e 

preparação da superfície com decapagem com jato abrasivo de grau Sa 21
2⁄ . Aplicação de um 

primário com recurso a pistola e espessura de 60 µm; 

3. Aplicação de duas demãos de uma proteção anticorrosiva com recurso a pistola e espessura 

de 100 µm cada. A superfície deverá ter grau de decapagem com jato abrasivo Sa 21
2⁄ ; 

4. Aplicação de acabamento final, com pistola, com 60 µm. 

4.2.4 Metodologia Alternativa 
 

Apesar de todos os processos de reparação anteriormente mencionados serem de uma execução 

bastante fiável e de ocorrência regular nas obras de hoje em dia, devido às condições de trabalho 

possíveis neste caso e devido à probabilidade de, mesmo com execuções bastantes aceitáveis, 

poderem vir a ocorrer as mesmas patologias, a melhor solução poderá passar por uma redefinição da 

solução de base. 

No caso da descarga de fundo em estudo, e devido à folga hidráulica que se verificava, existe a 

possibilidade da análise de um encamisamento global do traçado. No caso real optou-se por uma 

estrutura metálica (em aço inox), colocada no interior da descarga para a passagem do escoamento 
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Figura 70: Corte longitudinal da metodologia alternativa. 

Figura 71: Cortes A-A’ e B-B’ representados na Figura 70. 

deixando assim a estrutura de betão livre de danos futuros causados pelo mesmo (ver Figura 70 e 

Figura 71), “contornando-se”, assim, os problemas de degradação dos elementos de betão armado.  

Assim, fica demonstrado que por vezes nem sempre as soluções mais tradicionais poderão ser as 

mais adequadas para cada caso, devendo-se sempre, para cada situação especifica, tentar encontrar 

diferentes soluções com maior eficácia e menor custo. 
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5. Conclusão 
 

Nesta dissertação foi abordado um caso de estudo de uma descarga de fundo com sinais de 

deterioração devido a diversas causas, tendo sido elaborada uma abordagem de reabilitação para cada 

patologia. Para uma melhor compreensão sobre as patologias em questão as mesmas foram 

desenvolvidas, no Capítulo 2, sendo descritas as suas causas, formas de aparecimento e possíveis 

consequências.  

Seguidamente, foram abordadas as diversas metodologias de reparação e proteção das estruturas 

de betão armado contra as patologias em questão com base na norma EN 1504 e na regulamentação 

do American Concrete Institute. Tendo-se abordado para além de métodos de reparação e suas formas 

de aplicação quais os materiais com melhores características a aplicar para cada caso especifico. A 

escolha de materiais adequados para o tipo de estrutura em questão é de especial importância. Através 

do estudo de diversos exemplos de estruturas com sinais de deterioração excessiva é possível concluir 

que esta ocorre, em muitos casos, devido a uma deficiente escolha dos materiais a aplicar. 

De seguida, foram, então, caracterizadas as patologias presentes na descarga de fundo em estudo, 

tendo-se realizado um modelo computacional para a investigação da causa do aparecimento de 

fendilhação na estrutura, sendo que se concluiu que as fendas tinham uma natureza estrutural. É de 

notar a importância da realização de modelos de cálculo na fase de projeto, sendo que a fendilhação 

presente na descarga de fundo em estudo poderia ter sido evitada caso tal tivesse sido realizado. 

 Por fim foi, então, elaborada uma abordagem de intervenção para a reabilitação da descarga de 

fundo. Definiram-se não só as metodologias de proteção e reparação para cada uma das patologias 

bem como os materiais a aplicar em cada caso específico. De referir ainda que, em alguns casos 

associados a uma degradação importante do betão, dever-se-á avaliar a técnica da demolição parcial 

e reconstrução do betão armado da estrutura. 

 

Trabalhos Futuros 

Como trabalho futuro, a contínua investigação sobre o aperfeiçoamento da capacidade resistente 

do betão aos fenómenos de erosão poderá trazer vantagens económicas. Poder-se-ia evitar a 

necessidade de proteção das descargas de fundo recorrendo a blindagens de aço. Os avanços 

registados na conceção de betões de alta resistência, documentados nesta dissertação, deixam bons 

indicadores em relação ao maior proveito que o betão poderá oferecer nestas situações. 

Uma outra mais valia seria um estudo comparativo sobre a durabilidade e o fator económico 

associados, por um lado, à utilização de blindagens de chapas de aço para proteção do betão e, por 

outro, à abordagem moderna utilizando estruturas metálicas ancoradas ao betão para passagem do 

escoamento. Os resultados obtidos poderiam influenciar a abordagem de reabilitação de descargas de 
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fundo em condições idênticas à estudada no caso de estudo. Tendo-se, assim, mais informação para 

uma escolha mais eficaz entre a abordagem de reabilitação mais tradicional ou a utilização de uma 

metodologia alternativa. 
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Anexos 
 

Tabela A1: Princípios e métodos para a proteção e reparação de estruturas de betão definidos na norma EN 

1504 (adaptado de [16]). 

Princípio Exemplos de métodos baseados nos princípios 
Parte relevante 

da EN 1504 

Princípios e métodos relacionados com defeitos no betão 

1 Proteção contra o 

ingresso 

1.1 Impregnação hidrofóbica  2) 

1.2 Impregnação 2) 

1.3 Revestimento 2) 

1.4 Ligação superficial de fendas  

1.5 Enchimento de fendas 5) 

2 Controlo da 

humidade 

2.1 Impregnação hidrofóbica  2) 

2.2 Impregnação 2) 

2.3 Revestimento  2) 

3 Restauração do 

betão 

3.1 Argamassa aplicada à mão 3) 

3.2 Novo betão ou argamassa cofrado 3) 

3.3 Betão ou argamassa projetado 3) 

4 Reforço estrutural 4.4 Adição de argamassa ou betão 3),4) 

4.5 Injeção de fendas, vazios ou interstícios  5) 

4.6 Enchimento de fendas, vazios ou interstícios  5) 

5 Aumento da 

resistência física  

5.1 Revestimento 2) 

5.2 Impregnação  2) 

5.3 Adição de argamassa ou betão 3) 

6 Resistência aos 

químicos  

6.1 Revestimento  2) 

6.2 Impregnação 2) 

6.3 Adição de argamassa ou betão 3) 

 

 

Tabela A2: Princípios e métodos relacionados com a corrosão para a proteção e reparação de estruturas de 
betão definidos na norma EN 1504 (adaptado de [16]). 

Princípio Exemplos de métodos baseados nos princípios 
Parte relevante 

da EN 1504 

Princípios e métodos relacionados com a corrosão das armaduras 

7.1 Aumento do recobrimento com novo betão ou argamassa  3) 

7.2 Substituição do betão contaminado ou carbonatado 3) 



 

A2 
      

7 Preservação ou 

restauração da 

passividade 

7.3 Realcalinização eletroquímica do betão carbonatado  

8 Aumento da 

resistividade 

8.1 Impregnação hidrofóbica  2) 

8.2 Impregnação 2) 

8.3 Revestimento  2) 

10 Proteção Catódica  10.1 Aplicação de potencial elétrico   

 

 

 


